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AΥΣΤΡΙΑ 
Πληθυσμός 

 

Κάτοικοι: 9,1 εκατομμύρια (2022) 

Γυναίκες: 4,53 εκατομμύρια γυναίκες 

Άνδρες: 4,41 εκατομμύρια άνδρες  

Μέσο προσδόκιμο ζωής: 81,77 έτη   

Ετήσια αύξηση του πληθυσμού το 2021: 0,83% 

Βασικά Οικονομική Δεδομένα  

Αξία ΑΕΠ (2021): 403,4 δισ. ευρώ  

Εξαγωγές (2020): 144.421.217 εκατ. ευρώ 

Εμπορικός όγκος/ισοζύγιο: 

Δημόσιο χρέος/ΑΕΠ:  

Ποσοστό ανεργίας: 

(2019): 19,9%. 

Μέσος εθνικός μισθός:  

Το ετήσιο καθαρό ετήσιο εισόδημα το 2020 ήταν 

22 958 € (γυναίκες: 18 894 €, άνδρες: 26 738 €). 

 

Εκπαίδευση  

Υποχρεωτικό: Υποχρεωτική εκπαίδευση: Η 

υποχρεωτική εκπαίδευση είναι 9 χρόνια σχολείο, 
συνήθως μέχρι την ηλικία των 15 ετών. 

 

Μη υποχρεωτική: 

- Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

- Προγράμματα μαθητείας 

- Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

- Εξειδικευμένα προγράμματα δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

- Τριτοβάθμια εκπαίδευση  

Εκπαίδευση των γυναικών  

Γυναίκες με πανεπιστημιακό πτυχίο το 2019: 
424.782 (17,2%) 

Απασχολησιμότητα και 
Επιχειρηματικότητα 

Αριθμός επιχειρήσεων:  το 2019 και περίπου 
451.700 αυτοαπασχολούμενοι το 2021. 

 

Αριθμός αυτοαπασχολούμενων ανδρών: 292.100 
άνδρες το 2021 

Αριθμός γυναικών αυτοαπασχολούμενων: 159.600 

γυναίκες το 2021  

 



 

3 
GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Γυναίκες στις επιχειρήσεις και στην αγορά εργασίας & εργαζόμενες μητέρες  

Στοιχεία σχετικά με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα εν γένει είναι διαθέσιμα 

(Statistic Austria, Οικονομικό Επιμελητήριο Αυστρίας, διάφορες 

μελέτες, περιφερειακή ανάπτυξη της Στυρίας κ.λπ.), αλλά 

ειδικά για τις νέες γυναίκες επιχειρηματίες στην Αυστρία λείπουν 

στοιχεία, οπότε απαιτούνται ειδικές αξιολογήσεις. 

Ενώ οι γυναίκες διευθύνουν πλέον πάνω από το ένα τρίτο των 

αυστριακών επιχειρήσεων και το μερίδιό τους στο συνολικό 

αριθμό των ιδρυτών επιχειρήσεων είναι περίπου 40%, η 

εικόνα του επιχειρηματία παραμένει ανδρική. Οι πολιτισμικά 

επηρεασμένες ιδέες και τα στερεότυπα συμβάλλουν στο 

γεγονός ότι οι γυναίκες σπάνια σκέφτονται να ξεκινήσουν 

μια επιχείρηση. Ο συνεχιζόμενος καταμερισμός της 

εργασίας στον ιδιωτικό τομέα (νοικοκυριό, φροντίδα, 

εκπαίδευση, κοινωνική διαχείριση κ.λπ.), που χαρακτηρίζεται από το φύλο, περιορίζει τις 

ευκαιρίες σταδιοδρομίας λόγω των λιγότερων χρονικών πόρων και σημαίνει επίσης ότι οι 

γυναίκες είναι πιο πιθανό να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα μερικής απασχόλησης και 

επίσης πιο πιθανό να ιδρύσουν επιχειρήσεις ενός ατόμου. Οι επιχειρήσεις των οποίων ηγούνται οι 

γυναίκες υπερεκπροσωπούνται στους τομείς της ανθρώπινης υγείας και των δραστηριοτήτων 

κοινωνικής φροντίδας, των λοιπών δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών, καθώς 

και των δραστηριοτήτων παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης. Στους τομείς των 

επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, των χρηματοπιστωτικών, 

ασφαλιστικών και κτηματομεσιτικών δραστηριοτήτων υποεκπροσωπούνται ελαφρώς- στους 

τομείς της παραγωγής, της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, των μεταφορών και των 

κατασκευών υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό. 

Υποστηρικτική νομοθεσία  

Υπάρχουν ορισμένες πολιτικές και προγράμματα επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη της 

επιχειρηματικότητας των νέων και των γυναικών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν προγράμματα 

προώθησης που να απευθύνονται ειδικά σε νέες γυναίκες επιχειρηματίες.  

Το κεντρικό σημείο επαφής στην Αυστρία είναι βασικά το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Οικονομικό 

Επιμελητήριο και οι αρμοδιότητες είναι κατανεμημένες σε δύο μέρη: FiW (Frau in der Wirtschaft) 

για τις γυναίκες επιχειρηματίες και JW (Junge Wirtschaft) για τους νέους επιχειρηματίες. Από το 

1983, το Women in Business (Frau in der Wirtschaft) είναι ο εταίρος επαφής εντός του Αυστριακού 

Ομοσπονδιακού Οικονομικού Επιμελητηρίου για περισσότερες από 120.000 γυναίκες 

επιχειρηματίες στην Αυστρία. Το Women In Business είναι το κέντρο εξυπηρέτησης, η 

εκπροσώπηση των συμφερόντων και το δίκτυο σε ομοσπονδιακό επίπεδο καθώς και στις εννέα 

επαρχιακές οργανώσεις.  

Ωστόσο, υπάρχουν πολύ λίγα στοχευμένα μέτρα για τις νέες γυναίκες επιχειρηματίες. Εκτός από 

τις προαναφερθείσες εκπροσωπήσεις του Αυστριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου, υπάρχει 

μεγάλος αριθμός θερμοκοιτίδων, επιστημονικών πάρκων και οργανισμών υποστήριξης 

επιχειρήσεων στην Αυστρία, αλλά πολύ συχνά λείπουν ειδικές θερμοκοιτίδες για γυναίκες που να 

αντιμετωπίζουν τα εμπόδια και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι νέες γυναίκες. 

 

 



 

4 
GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Σύνολο συστάσεων   

    1. Η δυνατότητα ίδρυσης δικής του επιχείρησης στα σχολεία θα πρέπει να εξεταστεί 

περισσότερο από την άποψη της επιχειρηματικής ενδυνάμωσης. Οι μαθητές πρέπει να 

εμπνέονται να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική σταδιοδρομία σε νεαρή ηλικία. Η 

επιχειρηματικότητα και η βασική κατανόηση της οικονομίας και της χρηματοοικονομικής πρέπει 

να ενσωματωθούν στα προγράμματα σπουδών και στην κατάρτιση. 

    2. Μειώστε τα γραφειοκρατικά εμπόδια και δώστε εύκολη πρόσβαση στην πληροφόρηση, 

καθώς πολλές νέες γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση πληροφοριών σχετικά με 

την εγγραφή, τις νομικές απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας και 

παραπονιούνται για τις χρονοβόρες και δαπανηρές γραφειοκρατικές διαδικασίες και τα πρότυπα 

που πρέπει να πληρούνται πριν από τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η πρόσβαση στην 

πληροφόρηση/ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι απαραίτητη για 

τις νέες γυναίκες ώστε να γίνουν επιχειρηματίες.  

    3. Ενίσχυση της οικονομικής στήριξης και της πρόσβασης σε μικροδάνεια και επιχειρηματικούς 

αγγέλους-επενδυτές. 

    4. Προώθηση διασυνοριακών προγραμμάτων επιχειρηματικών ανταλλαγών, όπως το Erasmus 

for Entrepreneurs, διότι αυτά είναι ανεκτίμητα τόσο για τους επίδοξους όσο και για τους 

καθιερωμένους επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να μάθουν για διαφορετικούς 

τρόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας ή να εντοπίσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες ή 

επιχειρηματικούς εταίρους. 

    5. Θα πρέπει να παρέχεται από τις δημόσιες υπηρεσίες ειδική υποστήριξη mentoring και 

coaching για τις "γυναικείες προκλήσεις", καθώς οι γυναίκες πολύ συχνά εξαρτώνται από την 

υποστήριξη των μεντόρων και χρειάζονται ειδική συμβουλευτική για την προσωπική τους, 

"γυναικεία διαδρομή", η οποία ασχολείται με τις ειδικές ανάγκες και τα εμπόδια των γυναικών (οι 

γυναίκες αποφεύγουν το ρίσκο, συχνά δεν έχουν θάρρος, χρειάζονται περισσότερη επικοινωνία 

κ.λπ.) 

    6. Οι ευκαιρίες παιδικής φροντίδας πρέπει να αναπτυχθούν δομικά και ταυτόχρονα να είναι 

οικονομικά προσιτές. Οι μητέρες πρέπει να γίνουν πολύ πιο ευέλικτες και αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο μέσω του κατάλληλου πολιτικού πλαισίου. Οι προϋποθέσεις για 

την άσκηση του δικαιώματος στη γονική άδεια πρέπει να διαμορφωθούν με 

τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται ανά πάσα 

στιγμή στις ιδιαίτερες ανάγκες των μονογονεϊκών γονέων, των 

θετών γονέων, των γονέων με αναπηρία, των γονέων παιδιών 

με αναπηρία ή μακροχρόνια ασθένεια ή των γονέων σε ειδικές 

συνθήκες. 

    7. Θα πρέπει να εγκατασταθούν φορολογικά κίνητρα και ειδικά 

προγράμματα στήριξης των γυναικών, καθώς μόνο τέτοια μέτρα 

οδηγούν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων γυναικών 

που έχουν ανάγκη να συνδυάσουν την εργασία φροντίδας με την 

επαγγελματική τους πραγμάτωση. 
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Καλές Πρακτικές  

 Αρχικό ενδιαφέρον (τι)  Σημαντικά γεγονότα  

(πότε και που) 

Υπηρεσίες/ προσφορά  

(τι) 

Κύριοι και δευτερεύοντες 

δικαιούχοι (ποιοι) 
Online/ ψηφιακές ευκαιρίες  (τι)  

Feminds 

 

Η Feminds είναι μια εταιρεία που 

επικεντρώνεται στην υποστήριξη 

των γυναικών που θέλουν να 

αναβαθμίσουν την προσωπική και 

επιχειρηματική τους ζωή. 

Προσφέρουν το "FEMINDS 

Meetup", το οποίο 

διοργανώνει τακτικές 

συναντήσεις για τη 

διεύρυνση του δικτύου των 

γυναικών επιχειρηματιών. 

● Συνάντηση 
● Πρόγραμμα 

καθοδήγησης 
● 1:2 Coaching 
● Keynotes & 

εργαστήρια 
●  Πρόγραμμα 

συνεργατών επιτυχίας 
● Mindset Zuckerl 
● 6am Magic 

Morning Calls 

Έχουν τρεις ομάδες-στόχους: 

1. Γυναίκες επιχειρηματίες 

2. Γυναίκες που βρίσκονται 

στα πρώτα ιδρυτικά στάδια 

3. Γυναίκες που θέλουν να 

εμπνευστούν από την 

επιχειρηματική σκηνή 

Προσφέρουν τις περισσότερες από τις 

υπηρεσίες τους διαδικτυακά.  

 

Eργαζόμενες 

Γυναίκες από 

Αυστρία  

 

 

Πρόκειται για μια κοινότητα που 

στοχεύει στην υποστήριξη 

μητέρων επιχειρηματιών και 

αυτοαπασχολούμενων. 

Εργάζονται για να συνδυάσουν την 

επιχείρηση, την οικογένεια και τις 

προκλήσεις που την συνοδεύουν.  

 

 

Οργανώνουν διαδικτυακά 

μαθήματα.  

●      Εκδηλώσεις 

δικτύωσης online/offline  
● Εργαστήρια 
●  Θεματικές 

επαγγελματικές 

εκδηλώσεις  

 

Η κύρια ομάδα-στόχος τους 

είναι επιχειρηματίες και 

αυτοαπασχολούμενες 

γυναίκες που είναι επίσης 

μητέρες. 

 

Προσφέρουν μέρος των υπηρεσιών τους 

που περιλαμβάνουν υποστήριξη για 

γυναίκες επιχειρηματίες στο διαδίκτυο. 

Female 

Founders 
 

 Η Female Founders είναι ένας από 

τους ηγέτες της ευρωπαϊκής αγοράς 

για τις γυναίκες στην τεχνολογία και 

την καινοτομία. Συνεργαζόμαστε με 

νεοφυείς επιχειρήσεις, επενδυτές 

 

Kλικάρετε εδώ για τη 

εκδήλωση: 

https://www.female-

 

Το οικοσύστημά μας 

αποτελείται σήμερα από 

τρεις κύριους πυλώνες:  

 

Το Grow F θα σας υποστηρίξει 

σε ατομικό επίπεδο μέσω της 

κοινότητάς μας από μέντορες, 

επενδυτές και 

Πανευρωπαϊκό δίκτυο 
Εγγραφείτε στον επιταχυντή και 
διευρύνετε το δίκτυό σας, συνδεόμενοι 
με ομολόγους σας. Πάνω απ' όλα, γίνετε 
μέρος της ταχύτερα αναπτυσσόμενης 

κοινότητας για γυναικεία 
επιχειρηματικά μυαλά. 

https://www.female-founders.org/insights-blog/
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και επιχειρήσεις που πιστεύουν στη 

δύναμη της διαφορετικότητας των 

φύλων. Για την επίλυση του 

προβλήματος του χάσματος μεταξύ 

των φύλων, παρέχοντας πρόσβαση 

σε χρηματοδότηση για επιχειρήσεις 

που καθοδηγούνται από γυναίκες, 

ώστε να μπορούν να αναπτύξουν 

κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας και 

προωθώντας τα γυναικεία ταλέντα 

σε ολόκληρο τον κλάδο, ώστε να 

γίνουν οι σημερινοί υπεύθυνοι 

λήψης αποφάσεων. Το όραμά μας 

είναι να αναδιαμορφώσουμε την 

οικονομία και την κοινωνία 

προωθώντας τα γυναικεία 

επιχειρηματικά μυαλά. Για εμάς, η 

επιχειρηματικότητα δεν σημαίνει 

απαραίτητα την έναρξη ή τη 

λειτουργία μιας επιχείρησης. Είναι 

μια κατάσταση του μυαλού, μια 

αρχή της ζωής και μια προσέγγιση 

για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων. Έχει να κάνει με το 

να είσαι ηγέτης και με το να έχεις 

αντίκτυπο. 

founders.org/insights-blog/  

 

 

 

Base F: η χαμηλών τόνων 

κοινότητά μας για όλους 

όσους 

αυτοπροσδιορίζονται ως 

επιχειρηματίες.  

 

Grow F: ο διαδικτυακός μας 

επιταχυντής νεοσύστατων 

επιχειρήσεων για 

εγχειρήματα με επικεφαλής 

γυναίκες που 

διαμορφώνουν τον κόσμο 

του αύριο                         

 

Lead F: ο επιταχυντής 

ηγεσίας για γυναικεία 

επιχειρηματικά μυαλά που 

διαμορφώνουν τον κόσμο 

του αύριο 

 

εμπειρογνώμονες - 

ανυπομονούμε να λάβουμε 

την αίτησή σας! Εάν έχετε 

οποιεσδήποτε ερωτήσεις 

σχετικά με το πρόγραμμα, ή 

απλά επικοινωνήστε με τον 

υπεύθυνο του προγράμματός 

μας μέσω του 

lena@femalefounders.at. 

 

Το Lead F έχει ως στόχο να 

εμπνεύσει και να υποστηρίξει 

τις γυναίκες ηγέτες στην 

ανάπτυξη της επιχειρηματικής 

τους               νοοτροπίας και να 

προετοιμάσει τις αυριανές 

γυναίκες μάνατζερ για τις 

βαθιές αλλαγές στον κόσμο 

της εργασίας, ιδίως λόγω του 

COVID-19.  

 

 Ηγετικές δεξιότητες 
 

Εμπνευστείτε και καλλιεργήστε την 
επιχειρηματική σας νοοτροπία. Σας 

βοηθάμε να ενισχύσετε τις 
επιχειρηματικές ηγετικές σας δεξιότητες 
στο επόμενο επίπεδο. Επιπλέον: θα 

αναπτυχθείτε σε προσωπικό επίπεδο. 

     
 Κλάδος Αγνωστικό 
Σας ωθούμε να σκεφτείτε έξω από το 
κουτί και σας συνδέουμε με 

επιτυχημένους επιχειρηματίες και 

εμπειρογνώμονες επιπέδου C από 
διαφορετικές χώρες, κουλτούρες και 
κλάδους, ο καθένας με τη δική του 

μοναδική προοπτική.                                                   
 

Ομιλητές από τις κορυφαίες νεοφυείς 
επιχειρήσεις της Ευρώπης 

Να είστε προετοιμασμένοι για 
πολλαπλές βαθιές καταδύσεις με 
εμπειρογνώμονες από unicorns & 

soonicorns καθώς και ομιλητές υψηλού 

προφίλ από τις κορυφαίες startups της 
Ευρώπης. 

WEgate 

 

Η Ευρωπαϊκή Πύλη για τη 
Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 

WEgate είναι μια ηλεκτρονική 

πλατφόρμα που εγκαινιάστηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
την υποστήριξη αυτού του 
δικτύου. 

Η WEgate δεν είναι ένας 

Όλες οι εκδηλώσεις 

μπορούν να βρεθούν στο 

ηλεκτρονικό ημερολόγιο 

και στο εργαλείο 

αναζήτησης:  

 

https://wegate.eu/news-

Με την εγγραφή σας στο 
WEgate, μπορείτε να βρείτε 

ομοϊδεάτες επαγγελματίες - 

για παράδειγμα 
οργανώσεις υποστήριξης 
γυναικών - με τους οποίους 
μπορείτε να συνδεθείτε, να 

ανταλλάξετε καλές 
πρακτικές ή να συζητήσετε 

Εάν ο οργανισμός ή η ένωσή 
σας δραστηριοποιείται στην 

υποστήριξη της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας μέσω 
δωρεάν υπηρεσιών και 
βρίσκεται σε μία από τις χώρες 
που αναφέρονται στο έντυπο 

εγγραφής. Εάν είστε ήδη 
γυναίκα επιχειρηματίας (ή 

https://wegate.eu 

 

πληροφορίες σχετικά με τις ιδρυτικές 

εταιρείες και τις δομές υποστήριξης, 

εκδηλώσεις κ.λπ., δημόσιες σχέσεις της 

νεοσύστατης επιχείρηση σας.  

https://www.female-founders.org/insights-blog/
https://wegate.eu/news-events/events?keys=&tid=459
https://wegate.eu/
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οργανισμός ως τέτοιος. Δεν 

παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης ή 
συμβουλές, ούτε έχει εμπορικούς 

σκοπούς. Είναι μια διαδικτυακή 
πύλη για χρήσιμες και 

εμπνευσμένες πληροφορίες, οι 
οποίες παρουσιάζονται κυρίως 
μέσω ενός σύντομου κειμένου 

περιγραφής και χρήσιμων 

διαδικτυακών συνδέσμων. 

 

events/events?keys=&tid=459  

 

 

 

 

 

σχετικές πρωτοβουλίες 

πολιτικής στον τομέα της 
γυναικείας 

επιχειρηματικότητας. Η 
εγγραφή μπορεί επίσης να 

σας επιτρέψει να βρείτε 
γυναίκες επιχειρηματίες 
που δραστηριοποιούνται 

στον ίδιο τομέα με τον δικό 

σας. Η συμμετοχή σας στην 
κοινότητα WEgate μπορεί 
επίσης να σας δώσει 
προβολή - μοιραστείτε μαζί 

μας την ιστορία σας ή την 

ιστορία του οργανισμού 
σας, τις εκδηλώσεις και τα 
νέα που σχετίζονται με τη 

γυναικεία 
επιχειρηματικότητα, και 

μπορούμε να 
δημοσιεύσουμε για εσάς 

στα αγγλικά, γερμανικά και 
γαλλικά 

σκέφτεστε να ξεκινήσετε τη 

δική σας επιχείρηση) και 
βρίσκεστε σε μία από τις 

χώρες που αναφέρονται στο 
έντυπο εγγραφής. 

Άλλες κατηγορίες χρηστών, 
όπως προπονητές ή μέντορες, 

μπορούν επίσης να 
εγγραφούν, εφόσον η 

δραστηριότητά τους 
επικεντρώνεται στη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα. 

https://wegate.eu/news-events/events?keys=&tid=459
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ΕΣΘΟΝΙΑ 

Πληθυσμός 

Γυναίκα: 699 153 

Άνδρες: 630 915 

Μέσο προσδόκιμο ζωής: 74,4 (άνδρες), 82,8 (γυναίκες) 

Αύξηση του πληθυσμού: 0,1% 

Βασικά οικονομικά 
στοιχεία 

Αξία ΑΕΠ: 8,69 δισ. ευρώ 

20.193,2 € (κατά κεφαλήν) 

Εξαγωγές: €. 

Όγκος/ισοζύγιο εμπορίου: -

178,43 εκατ. ευρώ (αγαθά) 

933,7 εκατ. ευρώ (υπηρεσίες) 

Δημόσιο χρέος/ΑΕΠ:  5,10 δισ. 

Ποσοστό ανεργίας: 5.2% 

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 

φύλων: 15,6% 

Μέσος εθνικός μισθός: 1548 € 

Εκπαίδευση  

Υποχρεωτική: 1.-9η τάξη(βασικό σχολείο/βασική 
εκπαίδευση) 

Μη υποχρεωτική: 10.-12η τάξη (gümnaasium/ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ή σε επαγγελματικό 

ίδρυμα 

Δομή του εκπαιδευτικού συστήματος 

Βασική εκπαίδευση: 1-9 τάξη(πρέπει να ξεκινήσετε 
από την 7η τάξη) 

Γυμνάσιο: 10-12 τάξη ή επαγγελματική σχολή 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση (εφαρμοσμένη τριτοβάθμια 

εκπαίδευση ή ακαδημαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση) 

  

Εκπαίδευση των γυναικών  

Συνολικός αριθμός γυναικών με τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και σε ποσοστό επί του συνόλου το έτος 

2020: 246 104 (61,64%). 

Απασχόληση και 
επιχειρήσεις 

Αριθμός επιχειρήσεων: 100 

123 

Σύνολο 

αυτοαπασχολούμενων: 19 
682 
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Γυναίκες στις επιχειρήσεις και στην αγορά εργασίας & εργαζόμενες μητέρες  

Στην Εσθονία, οι γυναίκες αποτελούν λιγότερο από το ένα τρίτο του συνόλου των 

επιχειρηματιών. Το 2015 και το 2016, το ποσοστό των γυναικών αυξήθηκε στο 34%, αλλά 

υποχώρησε στο 30% το 2017. Το 2020, το ποσοστό των γυναικών επιχειρηματιών 

μειώθηκε στο 29,5%, το χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ 2014 και 2020. Το 2017, το ποσοστό 

των γυναικών στη διοίκηση βρισκόταν στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών (36,8 % 

). Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες κατέχουν περίπου το ένα τρίτο όλων των επιχειρήσεων 

στην Εσθονία και ο αριθμός των επιχειρήσεων που ιδρύονται από γυναίκες αυξάνεται 

σταδιακά, η εικόνα του επιχειρηματία παραμένει ανδρική. Σύμφωνα με τις στατιστικές, οι 

γυναίκες επιχειρηματίες ηγούνται επίσης μικρότερων επιχειρήσεων που αναπτύσσονται 

πιο αργά. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ευρύ φάσμα κλάδων στους οποίους εργάζονται 

άνδρες και γυναίκες επιχειρηματίες. Οι γυναίκες δικαιούνται συνολικά 140 ημερολογιακές 

ημέρες άδειας εγκυμοσύνης και μητρότητας (rasedus- ja sünnituspuhkus). Το Ταμείο 

Ασφάλισης Υγείας χορηγεί παροχές μητρότητας μόνο στις γυναίκες που είναι 

ασφαλισμένες ως μισθωτές με 

την προσκόμιση πιστοποιητικού 

για άδεια μητρότητας. Για την 

αντιστάθμιση της γονικής άδειας 

χρησιμοποιείται ο κατώτατος 

μισθός (584 € μηνιαίως το 2021). 

Το ημερομίσθιο για τη γονική 

άδεια θα είναι 27,59 € το 2021. 

 

 

 

 

  

Υποστηρικτική νομοθεσία  
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Υπάρχουν διάφορες πολιτικές και προγράμματα επιχειρηματικότητας που βοηθούν τους 

νέους και τις γυναίκες να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Στόχος τους είναι να 

διευκολύνουν την εκμάθηση του τρόπου επιχειρηματικότητας και να ενισχύσουν την 

πρόσβαση σε κεφάλαια εκκίνησης. 

Οι γυναίκες ξεκίνησαν την επιχειρηματικότητα στις αρχές της δεκαετίας του 1990, και 

από το 1990, το Κέντρο Εκπαίδευσης Γυναικών του Εσθονικού Ινστιτούτου Οικονομικής 

Διαχείρισης (Eesti Majandusjuhtide Instituudi Naiskoolituse Keskus) παρέχει εκπαίδευση 

στις γυναίκες για να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. 

Ακολουθώντας τα χνάρια των σκανδιναβικών χωρών, όπου η προώθηση της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας αποτιμάται ιδιαίτερα. Το Κέντρο Εκπαίδευσης Γυναικών άρχισε να 

προσφέρει προγράμματα καθοδήγησης για γυναίκες στις αρχές της δεκαετίας του 2000. 

 

Σύνολο συστάσεων  

Υπάρχουν ορισμένα εμπόδια που θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε μέσω της έκθεσής μας: 

    1. Έλλειψη ανοιχτά διαθέσιμων πόρων για τις γυναίκες ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις 

τους σχετικά με την επιχειρηματικότητα - αυτό θα μπορούσε να επιλυθεί μέσω του έργου 

μας CheerYouUp, όταν μοιραστούμε την ευκαιρία διαδικτυακής κατάρτισης. 

    2. Έλλειψη έρευνας που γίνεται στον τομέα αυτό - η Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 

προσπαθεί να λύσει αυτό το ζήτημα με τις δραστηριότητές της. 

    3. Έλλειψη προώθησης της ενδυνάμωσης των γυναικών - ορισμένες οργανώσεις 

προσπαθούν να βελτιώσουν το κομμάτι της προώθησης, αλλά αυτό χρειάζεται 

μεγαλύτερη συμμετοχή και από το κοινοβούλιο και τα διάφορα υπουργεία.  

Υπάρχουν πολυάριθμοι τρόποι βελτίωσης, ξεκινώντας από την καλύτερη εκπαίδευση σε 

θέματα χρημάτων στα σχολεία έως τη διοργάνωση εκδηλώσεων στις μικρότερες ηλικίες. 

Στην Εσθονία, όπως και σε άλλες χώρες, εξακολουθεί να υπάρχει η πεποίθηση ότι οι 

γυναίκες δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις και προσωπικές ιδιότητες 

για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, όπως η ανάληψη κινδύνων και η αυτοπεποίθηση. Σε 
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μια άγνωστη περίσταση, οι άνθρωποι και των δύο φύλων αισθάνονται ανασφάλεια. Οι 

γυναίκες έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι λιγότερο πιθανό να αναλάβουν κινδύνους σε 

άγνωστες καταστάσεις και απαιτούν περισσότερες πληροφορίες από τους άνδρες πριν 

λάβουν αποφάσεις. Η πρακτική εμπειρία είναι η πιο αποτελεσματική προσέγγιση για να 

μάθετε τις δυνατότητές σας. Ο καθορισμός και η επίτευξη στόχων παρέχουν ευκαιρίες για 

νέες εμπειρίες. Οι Εσθονοί μέντορες μπορούν να βοηθήσουν τους νεότερους / λιγότερο 

έμπειρους επιχειρηματίες να θέσουν στόχους και με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσουν 

αυτοπεποίθηση και να λάβουν πιο έξυπνες αποφάσεις. 

Είναι σημαντικό να δίνετε το παράδειγμα. Ο σημερινός επιχειρηματίας εξακολουθεί να 

απεικονίζεται ως άνδρας με χαρτοφύλακα και όχι ως γυναίκα. Για την υποστήριξη των 

γυναικών επιχειρηματιών, απαιτείται περισσότερη συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης 

και τις ενώσεις δημοσιογράφων, καθώς και προώθηση και εκπαίδευση 

των γυναικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
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Kαλές Πρακτικές 

 

Stakeholder/ 

organization  

 

Primary interest 

 

Important ev 

 

Services/ offer 

Primary and 

secondary 

beneficiaries  

Online/ digital 

opportunities  

Webpage  

 

Future Heroes 

 
 

Ενδυνάμωση των 

κοριτσιών ηλικίας 14-19 

ετών ώστε να είναι πιο 

επιχειρηματικά  

Κάθε φθινόπωρο 

(φυσικό/εικονικό) 
Δοκιμή ιδεών Κορίτσια Κι τα δύο https://futureheroes.ee 

 

Tech Sisters 

 
 
 

Έμπνευση, εκπαίδευση 

και ενθάρρυνση των 

γυναικών και των 

κοριτσιών στην 

τεχνολογία και την 

πληροφορική 

Όλο το χρόνο 

(φυσικά/εικονικά) 
Διοργάνωση εργαστηρίων για αρχάριους με 

έμφαση στην τεχνολογία σε θέματα 

ανάπτυξης, ρομποτικής και σχεδιασμού και 

μηνιαίων εκδηλώσεων δικτύωσης για την 

παροχή ευκαιριών συνάντησης, 

συναναστροφής και ανταλλαγής εμπειριών 

με συναδέλφους. 

Κορίτσια, 

γυναίκες 
κι τα δύο http://www.techsisters.ee 

 

Eesti Ettevõtlike 

Naiste 

Assotsiatsioon 

 

 
 

Να φέρει σε επαφή τις 

γυναίκες 

επιχειρηματίες και να 

καταστήσει την 

κατάσταση πιο ισότιμη 

γι' αυτές 

Όλο το χρόνο 

(φυσικά/εικονικά) 
Άσκηση πίεσης, διαβούλευση, δικτύωση, 

εργαστήρια 
ΓΥναίκες όλων 

των ηλικιών 
κι τα δύο https://bpw-estonia.ee 
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Eesti 

Naisuurimus- ja 

Teabekeskus 

Καλύτερη κοινωνική 

ισότητα 
Όλο το χρόνο 

(φυσικά/εικονικά) 
Βιβλιοθήκη, έρευνα, εκδηλώσεις. 

 

 

 

 

 

 

Γυναίκες όλων 

των ηλικιών 
κι τα δύο https://enut.ee/en/welcome/ 

eAkadeemia Να καταστήσει την 

επιχειρηματικότητα 

προσιτή στις γυναίκες 

στην Εσθονία  

όλον το χρόνο Σεμινάρια/βιντεομαθήματα Γυναίκες όλων 

των ηλικιών 
ψηφιακά https://eakadeemia.seb.ee 
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ΕΛΛΑΔΑ 

Πληθυσμός: 

 
Γυναίκες:5. 482.584 
Άνδρες: 5.196.048 
Μέσο προσδόκιμο ζωής: 81 έτη 
Αύξηση του πληθυσμού: -0,49% 

Βασικά οικονομικά στοιχεία 
Αξία ΑΕΠ: 181 δισεκατομμύρια € 
Εξαγωγές: 181 δισ: €. 
Εμπορικός όγκος/ισοζύγιο: -2.940 

εκατ. 
Δημόσιο χρέος/ΑΕΠ: 200,7% 
Ποσοστό ανεργίας: 12,8% 
Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο 

φύλων: 10,4% 
Μέσος εθνικός μισθός: 15.906,81 € 

ετησίως 
 

Εκπαίδευση  
 
Υποχρεωτική: προσχολική, πρωτοβάθμια και κατώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Μη υποχρεωτική: πανεπιστήμιο, επαγγελματική κατάρτιση 
Δομή του εκπαιδευτικού συστήματος: τρία επίπεδα: 

πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση 
 
 

Εκπαίδευση των γυναικών  
Συνολικός αριθμός γυναικών με τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε 
ποσοστό επί του συνόλου 
 

Πτυχίο πανεπιστημίου: 1.030.970 (51,5%) 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 71.608 (47,5%) 
Διδακτορικό δίπλωμα: 13.727 (34,5%) 
 

 

 

Απασχόληση και 

επιχειρήσεις 

Αριθμός επιχειρήσεων: 1.419.855 

Αριθμός ανδρών 

αυτοαπασχολούμενων :966.921 

Αριθμός γυναικών 

αυτοαπασχολούμενων: 452.934 
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Γυναίκες στις επιχειρήσεις και στην αγορά 

εργασίας & εργαζόμενες μητέρες  

Τα στοιχεία για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα 
συλλέχθηκαν από τη Eurostat, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 

Ισότητα των Φύλων (EIGE), την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τον 
ΟΟΣΑ, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και την Παγκόσμια 

Τράπεζα. 

Ο νόμος 3896/2010 καθορίζει τα δικαιώματα των εργαζόμενων 
γονέων, όπως η στήριξη που παρέχεται στους γονείς στην 
Ελλάδα σε είδος και σε χρήμα και το δικαίωμα επιστροφής 

στην εργασία τους ή σε ισοδύναμη θέση με όχι λιγότερο 

ευνοϊκούς επαγγελματικούς όρους, μετά τη γονική 
άδεια. 

 

Υποστηρικτική νομοθεσία  

Το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε το 2019 τον εθνικό νόμο 4604 για την ουσιαστική ισότητα των 

φύλων, την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Στο πλαίσιό του, υπάρχουν 
ορισμένες εθνικές δράσεις, όπως το έργο "Share-Promoting work-life balance in companies and a 
better sharing of care between men and women", το έργο "Womanitee", το έργο "Neighborhood 
Nanny". 

 

Σύνολο συστάσεων   

Παρά το γεγονός ότι το νομικό καθεστώς των γυναικών στην Ελλάδα έχει αναμφίβολα βελτιωθεί 

τα τελευταία χρόνια, η ουσιαστική ισότητα απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Υπάρχει μια 
συστηματική διάκριση μεταξύ των φύλων, λόγω των στερεοτύπων και της πατριαρχικής δομής 
της ελληνικής κοινωνίας και οι ανισότητες αυτές επιδεινώθηκαν από την οικονομική κρίση και την 

πανδημία του ιού covid -19 στη συνέχεια, με πιο έντονη έκφραση της ανισορροπίας δύναμης 
μεταξύ γυναικών και ανδρών να είναι η βία. 

Οι βασικοί παράγοντες για την αλλαγή των σχέσεων των δύο φύλων είναι η 

ενδυνάμωση των γυναικών και η κατάργηση των αρνητικών παραδοσιακών 
στερεοτύπων των φύλων. Χρειάζονται, λοιπόν, πιο οριζόντιες πολιτικές σε 

όλους τους τομείς, με έμφαση στην εναρμόνιση οικογενειακής/ιδιωτικής και 

επαγγελματικής ζωής, στην τόνωση της γυναικείας εργασίας, στην ενίσχυση 
των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών, στα προγράμματα προσχολικής 

αγωγής στα παιδιά, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχουν "ανδρικές" και 
"γυναικείες" σπουδές και δουλειές και σαφώς δεν χρειάζεται οι γυναίκες στην Ελλάδα 

να έχουν να επιλέξουν "παιδιά ή καριέρα". 
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Καλές Πρακτικές 

Οργανισμός   Αρχικό ενδιαφέρον   Σημαντική εκδήλωση Υπηρεσίες/ προεφορές Οφελούμενοι Online/ 

Ψηφιακές 
ευκαιρίες 

Επικοινωνία 

 
SEGE 

Ο SEGE παρέχει στις γυναίκες 
επιχειρηματίες της Ελλάδας το 
περιβάλλον για να αναπτύξουν 

τις επιχειρήσεις τους και τον 

εαυτό τους, προωθεί τη νεανική 
επιχειρηματικότητα, βελτιώνει 
την αναγνώριση των 
επιτευγμάτων τους στις 

επιχειρήσεις τους και προωθεί 
την ανάπτυξη των επιχειρήσεων 
που ανήκουν σε γυναίκες μέσω 
της έρευνας και της 

πληροφόρησης. Ο SEGE 

προωθεί την ηθική και το ήθος 
στη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα, ενώ 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που 
αποδεικνύουν αίσθημα 
κοινωνικής ευθύνης 

 Συμβουλευτική σε γυναίκες επιχειρηματίες 
Κατάρτιση γυναικών επιχειρηματιών και γυναικών 
που εργάζονται σε γυναικεία επιχείρηση 
Mentoring-Coaching σε γυναίκες που είτε είναι 

επιχειρηματίες είτε θέλουν να γίνουν 
Δικτύωση επιχειρήσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο. 
Οργάνωση και υποστήριξη B2B's, στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό. 
Παροχή πληροφοριών για επιχειρηματικά θέματα. 

Γυναίκες 
επιχειρηματίες 

Ορισμένες 
από τις 
υπηρεσίες 

προσφέρονται 

διαδικτυακά  

https://www.sege.gr/ 

ISOTITA, Γενική 

Γραμματεία 
Δημογραφίας και 
Οικογενειακής 
Πολιτικής και 

Ισότητας των 
Φύλων 

Η Γενική Γραμματεία 

Δημογραφίας και Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των 
Φύλων είναι η κυβερνητική 
υπηρεσία που είναι αρμόδια για 

τον σχεδιασμό, την υλοποίηση 
και την παρακολούθηση της 
εφαρμογής των πολιτικών για 
την ισότητα μεταξύ γυναικών 

και ανδρών σε όλους τους 

τομείς. 

Μοιραστείτε το έργο: 

λαμβάνοντας υπόψη τις 
σχετικές ευρωπαϊκές και 
εθνικές προτεραιότητες και 
αναπτύσσοντας 

συμπληρωματικές 
δραστηριότητες που 
προσεγγίζουν το πεδίο με 
πολυδιάστατο και 

πολύπλευρο τρόπο. 

Δημιουργία νέων θεσμών και νέων μηχανισμών 

που συμβάλλουν στην πραγματική εξάλειψη των 
διακρίσεων. 
Να φροντίζουμε για την άμεση και συνεχή 
εναρμόνιση και συμμόρφωση του θεσμικού μας 

πλαισίου με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. 
Μέσω της παρουσίας και του ενεργού ρόλου τους 
σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, συνεργάζονται 
στη χάραξη πολιτικής 

 Γυναίκες 

εργαζόμενες, 
επιχειρήσεις 

Ορισμένες 

από τις 
υπηρεσίες 
προσφέρονται 
διαδικτυακά  

https://isotita.gr/en/home/ 

https://www.sege.gr/
https://isotita.gr/en/home/
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Women on Top Το "Women On Top" είναι μια 

οργάνωση για την 
επαγγελματική ενδυνάμωση 

των γυναικών και την ισότητα 
στον εργασιακό χώρο. 

Χρησιμοποιώντας ως εργαλεία 
την καθοδήγηση, τη δια βίου 
μάθηση, τη συμβουλευτική και 

τη δημιουργία περιεχομένου, 

επιδιώκουν να στηρίξουν τις 
εργαζόμενες και άνεργες 
γυναίκες και το περιβάλλον 
τους, ώστε να μπορέσουν όλοι 

μαζί να δημιουργήσουν ένα πιο 

ισότιμο μέλλον για όλους. 

 https://womenontop.gr/en/consulting-co-

creating/services/  
https://womenontop.gr/en/changemaking/our-

initiatives/ 
 

Γυναίκες 

επιχειρηματίες, 
μικρές 

επιχειρήσεις 

 https://womenontop.gr/en/ 

EEDEGE: Εθνικό 
επιμελητηριακό 

δίκτυο γυναικών 
επιχειρηματιών:  

Στόχος του Δικτύου είναι η 
ενίσχυση και εδραίωση των 

υφιστάμενων γυναικείων 
επιχειρηματικών μονάδων και η 

ανάπτυξη της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας με την 

ίδρυση νέων επιχειρήσεων, την 
προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών, την άρση των 

επαγγελματικών στερεοτύπων 

και τη συμφιλίωση 
οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής. 

 Υπηρεσίες φιλοξενίας σε σύγχρονες 
εγκαταστάσεις που προωθούν την 

επιχειρηματικότητα και διευκολύνουν τις 
συνέργειες μεταξύ των φιλοξενούμενων ομάδων, 
συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές υπηρεσίες σε 
ένα ευρύ φάσμα θεματικών τομέων, όπως 

ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, 
ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, θέματα 
ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.) 
Εκπαίδευση και κατάρτιση 
Δραστηριότητες δικτύωσης. 
Συντονισμός και εσωτερικός έλεγχος των 
ορόσημων της επιχειρηματικής ανάπτυξης, ως 
μέσο βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας 

και διασφάλισης της επίτευξης των 

επιχειρηματικών στόχων των φιλοξενούμενων 
οντοτήτων. 

 

 

 

Γυναίκες 
επιχειρηματίες, 

μικρές 
επιχειρήσεις 

 http://www.eedege.gr/ 

https://womenontop.gr/en/
https://womenontop.gr/en/consulting-co-creating/services/
https://womenontop.gr/en/consulting-co-creating/services/
https://womenontop.gr/en/changemaking/our-initiatives/
https://womenontop.gr/en/changemaking/our-initiatives/
http://www.eedege.gr/
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ΚΕΤΗΙ:Ερευνητικό 

Κέντρο για την 
Ισότητα των 

Φύλων  

 

Το ΚΕΘΙ εφαρμόζει εθνικές 
πολιτικές και θεσμικές 

παρεμβάσεις με στόχο την 
προώθηση της ισότητας των 

φύλων, καθώς και την εξάλειψη 
των έμφυλων διαφορών στον 
ιδιωτικό και δημόσιο βίο. 

Ισότητα των φύλων στο 

εργατικό δυναμικό: Η 
συμφιλίωση της 

επαγγελματικής και της 
οικογενειακής/ιδιωτικής 

ζωής στις ελληνικές 
βιομηχανίες 
Ισότητα των φύλων, 

διακρίσεις και ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου 
 
Βία κατά των γυναικών 
 

Υποστήριξη των γυναικών που υφίστανται βία 

λόγω φύλου  
Διεξαγωγή ερευνών και μελετών στον τομέα της 

ισότητας των φύλων. 
Ανάπτυξη δράσεων για θέματα ισότητας των 

φύλων στην εργασία, την επιχειρηματικότητα και 
την κοινωνική ένταξη, μέσω της παροχής 
τεκμηρίωσης και πληροφόρησης. 
Εφαρμογή δραστηριοτήτων κατάρτισης σε 

θέματα ισότητας των φύλων. 
Προώθηση της ισότητας των φύλων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της 
πολυπολιτισμικότητας. 
Προσφορά επιστημονικής και τεχνικής 

εμπειρογνωμοσύνης στη συμβουλευτική για 
γυναίκες και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, με την 
οπτική του φύλου. 
 
 

Γυναίκες  https://www.kethi.gr/en 

https://www.kethi.gr/en
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ΠΟΛΩΝΙΑ 

Πληθυσμός 
Γυναίκες: 19 883 965 
Άνδρες: 18 649 334 
Μέσο προσδόκιμο ζωής: (σε έτη) για τους άνδρες είναι 72,7 και 

για τις γυναίκες είναι 81,0 
Αύξηση του πληθυσμού: 38 533 299 

Βασικά οικονομικά στοιχεία 
Αξία ΑΕΠ: ΗΠΑ: 565,85 δισεκατομμύρια 
δολάρια  
(αύξηση ΑΕΠ: 4,0%,) 
Εξαγωγές: USD: εξαγωγές: 264,5 δισ, 
Όγκος/ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών:  
234 δισ. ευρώ, ισοζύγιο 1,8 δισ. ευρώ. 
Δημόσιο χρέος/ΑΕΠ:  46,5% (στο τέλος του 
έτους) 
Ποσοστό ανεργίας:  
    - 6,2%  
    - Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο 

φύλων: 10% 
Μέσος εθνικός μισθός: 5929,05 PLN   
 

 

 
 

Εκπαίδευση  
Υποχρεωτική:  
    - Υποχρεωτική: 8χρονο δημοτικό σχολείο,  

    - σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια) 

Μη υποχρεωτική  

    - σπουδές πρώτου βαθμού 

    - προγράμματα δεύτερου κύκλου - 
μεταπτυχιακά προγράμματα, 

    - προγράμματα τρίτου κύκλου - 
διδακτορικά προγράμματα 

Δομή του εκπαιδευτικού συστήματος 

    - Στο σημερινό σχολικό σύστημα υπάρχουν 
δύο εξωτερικές εξετάσεις: οι εξετάσεις της 
όγδοης τάξης και οι εξετάσεις αποφοίτησης. 

Εκπαίδευση των γυναικών  
Συνολικός αριθμός γυναικών με τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και σε ποσοστό επί του συνόλου: 

Το 38% των γυναικών στην Πολωνία έχει 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
 

 

Απασχόληση και επιχειρήσεις 

Αριθμός επιχειρήσεων: 2,3 εκατ. 

Αριθμός ανδρών αυτοαπασχολούμενων: 1,09 εκατ. 

Αριθμός αυτοαπασχολούμενων γυναικών: 1,09 εκατ: 

0,54 εκατ. 
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Γυναίκες στις επιχειρήσεις και στην αγορά 

εργασίας & εργαζόμενες μητέρες  

Οι γυναίκες στην Πολωνία εργάζονται λιγότερο συχνά από 

τις αντίστοιχες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Λίγο πάνω από το 63% των γυναικών σε ηλικία 

εργασίας (15-64 ετών) είναι οικονομικά 

ενεργές, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 

68% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό 

απασχόλησης για τις γυναίκες χωρίς 

παιδιά ήταν 66%, σε σύγκριση με 74% 

για τους άνδρες. Στις οικογένειες με ένα παιδί, το 71% των γυναικών και το 86% των 

ανδρών εργάζονταν, ενώ στις οικογένειες με δύο παιδιά, το 72% και το 90% αντίστοιχα.   

Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των οικονομικά ενεργών γυναικών και ανδρών είναι το ίδιο, 

4,9%. Χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό σήμερα στην 

Πολωνία μόνο το 63% αυτών εργάζονται ή αναζητούν ενεργά εργασία, ενώ το ποσοστό 

συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό μεταξύ των γυναικών με τριτοβάθμια εκπαίδευση 

είναι 86,6%, από το 2016 η συμμετοχή των Πολωνών γυναικών στο εργατικό δυναμικό 

μειώνεται, αυτό οφείλεται εν μέρει στο παραδοσιακό οικογενειακό μοντέλο στην 

Πολωνία βλέπε η γυναίκα είναι συνήθως υπεύθυνη για τη λειτουργία του νοικοκυριού 

Υποστηρικτική νομοθεσία  

Δεν υπάρχουν προγράμματα άμεσης στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην 

Πολωνία. Ωστόσο, στο πλαίσιο π.χ. των κονδυλίων της ΕΕ που προορίζονται για την 

ίδρυση επιχειρήσεων υπήρχαν στοχευμένα κονδύλια για συγκεκριμένες κοινωνικές 

ομάδες π.χ. γυναίκες (Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανθρώπινο κεφάλαιο"). Όσον αφορά 

το νομοθετικό πλαίσιο για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αυτό περιλαμβάνει το 

Σύμφωνο για τους επιχειρηματίες και την καινοτομία, το οποίο περιλαμβάνει 
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    - Το πρόγραμμα #StartInPoland (από το 2016), 

το οποίο αποσκοπεί στη στήριξη νεοφυών 

επιχειρήσεων και στη συμμετοχή στην ανάπτυξη 

τεχνολογικών εταιρειών και στην καινοτομία 

μεγάλων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των 

κρατικών εταιρειών,  

    - Το Σύνταγμα για τις επιχειρήσεις 

(Konstytucja Biznesu reform (από το 2018), το 

οποίο θεσπίζει νέες και ευκολότερες 

θεμελιώδεις αρχές για την άσκηση 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με τη 

διοίκηση,  

    - Οι δέσμες μέτρων για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (από το 2017), οι οποίες περιλαμβάνουν τη στήριξη της διαδοχής σε 

οικογενειακές επιχειρήσεις, τη μείωση της αδειοδότησης, την ταχύτερη διεξαγωγή 

νομικών διαδικασιών.  

Σύνολο συστάσεων   

Η κατάσταση των νέων γυναικών στην αγορά εργασίας είναι αρκετά δύσκολη, η οποία 

υπαγορεύεται από πολιτισμικούς παράγοντες που καθορίζουν τις δυνατότητες των 

γυναικών να κερδίσουν και να οικοδομήσουν καριέρα. Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί 

ότι στην Πολωνία υπάρχει ένα παραδοσιακό οικογενειακό μοντέλο, το οποίο διατηρείται 

στην κοινωνία εδώ και γενιές. Ως αποτέλεσμα, οι γυναίκες πρέπει να ξεπεράσουν ένα 

διπλό εμπόδιο όταν αποφασίζουν να χτίσουν μόνες τους την επιτυχία στην αγορά 

εργασίας. Το πρώτο εμπόδιο σχετίζεται άμεσα με την παραδοσιακή αντίληψη για την 

οικογένεια και τη θέση της γυναίκας στο σπίτι, δηλαδή ένα άτομο που θέλει να 

αυτοπραγματωθεί μέσω της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα πρέπει πρώτα απ' όλα 

να επικεντρωθεί στις δικές του δεξιότητες και ικανότητες, προσπαθώντας να 

αντιμετωπιστεί ως εταίρος στην οικογένεια. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που 

περιορίζει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μεταξύ των γυναικών είναι η ακόμη 
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ανεπαρκής οικονομική ικανοποίηση για την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε 

σύγκριση με τους άνδρες και οι διακρίσεις στον εργασιακό χώρο. Μακροπρόθεσμα, αυτό 

είναι απογοητευτικό και μειώνει την επαγγελματική ικανοποίηση και 

αποτελεσματικότητα. Παρά ταύτα, οι γυναίκες θα πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς τα 

προσόντα τους και να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους ξεπερνώντας όλα τα 

κοινωνικοοικονομικά εμπόδια προκειμένου να οικοδομήσουν μια θέση στην αγορά 

εργασίας όπου οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα δεν θα καθορίζουν την επιτυχία ενός 

ατόμου. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ γυναικών και 

ανδρών στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας. Ως εκ τούτου, δεν είναι απαραίτητο να 

εισαχθούν θεμελιώδεις αλλαγές στην προσέγγιση του θέματος αυτού. Ταυτόχρονα, 

μπορεί να σημειωθεί η έλλειψη υποστήριξης των γυναικών για την αντιμετώπιση των 

διακρίσεων σε κυβερνητικό επίπεδο. Και αυτό θα πρέπει να είναι το κύριο πεδίο δράσης. 

Ο κύριος στόχος της δράσης θα πρέπει να είναι να δοθεί η δυνατότητα στις γυναίκες να 

κάνουν ένα παρόμοιο ξεκίνημα μέσω της αύξησης των ευκαιριών 

φροντίδας των παιδιών και των φιλο-οικογενειακών 

λύσεων στην κυβερνητική πολιτική.
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Καλές Πρακτικές 

Stakeholder/ 

organization (who) 
Primary interest (what) Important events 

(when and where) 

Services/ offer (what)  Online/ digital 

opportunities (what)  

Contact 

Bank Gospodarstwa 

Krajowego 
 

     https://www.bgk.pl/ 

Fundusze Poręczeń 

Kredytowych 

     https://shrtm.nu/XIJm 

Polska Fundacja 
Przedsiębiorczości 

     https://www.pfp.com.pl/ 

Akademickie i  Κατά τη διάρκεια 
20 ετών έχουν 

χορηγήσει 1,5 
δισεκατομμύρια 
PLN σε ενισχύσεις 
σε επιχειρήσεις 
Επιχειρηματικές 

εκθέσει 

   https://aip.link/ 

Szczecińskie Centrum 
Przedsiębiorczo 

Υποστήριξη νέων επιχειρηματιών με 
την παροχή χαμηλότοκων δανείων για 

να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους 
Εγγυώνται για μικρές επιχειρήσεις 
χωρίς πιστωτικό ιστορικό και τις 

βοηθούν να λάβουν δάνεια ή πιστώσεις 
Υποστηρίζουν τη δημιουργία και την 
ανάπτυξη πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων. Το Ίδρυμα 

προσφέρει δωρεάν διαδικτυακή 

κατάρτιση και χαμηλότοκα δάνεια από 
κονδύλια της ΕΕ και κρατικά κονδύλια. 
Στόχος του είναι η ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων 
Πολωνών 
Υποστηρίζει και προωθεί την 
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. 
Σκοπός του Οργανισμού είναι η 
υλοποίηση προγραμμάτων 
οικονομικής ανάπτυξης, η υποστήριξη 

της καινοτομίας και των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων 

 Χαμηλότοκα δάνεια για την 
ίδρυση επιχειρήσεων 
Βοήθεια για τη λήψη δανείου, 
πίστωσης 
Υποστήριξη για την ανάπτυξη 

πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων 
Υλοποιούν κοινωνικά και 
επιχειρηματικά σχέδια σε 

εθνική και περιφερειακή 

κλίμακα 
Παρέχει κατάρτιση, βοήθεια 
και συνεργασία 

Πρωτογενείς και 
δευτερογενείς 

δικαιούχοι (ποιοι) 
Φοιτητές, 
πτυχιούχοι και 

άνεργοι 
Μικρές 
επιχειρήσεις 
χωρίς επαρκές 

πιστωτικό 

ιστορικό 
Πολύ μικρές, 
μικρές και 

μεσαίες 
επιχειρήσεις 
Νέοι άνθρωποι 
Κάτοικοι της 

Δυτικής 
Πομερανίας 

 https://zsrg.szczecin.pl/ 
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επιχειρήσεων (ΜΜΕ), η περιφερειακή 
ανάπτυξη, η αύξηση των εξαγωγών, η 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

και η χρήση των νέων τεχνολογιών στις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
PARP  
Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębior 

 Επόμενες 
εκδηλώσεις: EXPO 
Business Fair - 

Ντουμπάι (23.01). 

Προσφορά δωρεάν 
εκπαιδεύσεων και μαθημάτων, 
προσλήψεις για διάφορους 

τύπους αναπτυξιακών 
προγραμμάτων, ανάπτυξη 
ικανοτήτων, άντληση 
κεφαλαίων για νεοσύστατες 

επιχειρήσεις, συνεργασίες και 
συνεργάτες κ.λπ. 

(χρηματοδότηση), βοήθεια για 
τη δημιουργία συνεργασίας με 

επιχειρηματικούς εταίρους, 
εφαρμογή καινοτομιών 
Προσφορά γρήγορης 

πρόσβασης σε ολοκληρωμένες 

πληροφορίες σχετικά με το 
οικονομικό και νομικό 
περιβάλλον των 
επιχειρηματικών σας σχεδίων. 

Βοήθεια στην υπέρβαση των 
διοικητικών διαδικασιών για 
συγκεκριμένα σχέδια, στην 
ανάπτυξη νομικών λύσεων, 

στην εξεύρεση της κατάλληλης 
τοποθεσίας και αξιόπιστων 

συνεργατών και προμηθευτών. 
Η κατάρτιση και τα συνέδρια 

βοηθούν τους επιχειρηματίες 
να εφαρμόσουν ηθικά 
πρότυπα. Οι εταιρείες με τις 

μεγαλύτερες κοινωνικές 

ευαισθησίες βραβεύονται στο 
πρόγραμμα "Business Fair 
Play". 
Το Πολωνικό Εμπορικό 

Επιμελητήριο διοργανώνει 
σεμινάρια, συνέδρια και άλλες 

Μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις 
(νεοσύστατες και 

υφιστάμενες) 

Μαθήματα και 
κατάρτιση στα 
οικονομικά, το 

μάρκετινγκ, το δίκαιο, 
τις διοικητικές 
ικανότητες- συνέδρια 
και διαδικτυακά 

σεμινάρια 

https://www.parp.gov.pl 
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εκδηλώσεις αφιερωμένες σε 
συγκεκριμένες ξένες αγορές, 
ιδιαίτερα σημαντικές από την 

άποψη των προοπτικών 

ανάπτυξης των πολωνικών 
εξαγωγών, π.χ: Ινδία, Ιράν, 
Τουρκία, Βραζιλία, Αλγερία. 

Polska Agencja 
Inwestycji i Handlu 

https://www.paih.gov.pl/ 

Στόχος είναι να αυξηθεί η εισροή 
άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα 

και το εύρος και η δυναμική της 
διεθνοποίησης των πολωνικών 
επιχειρήσεων.  Ενίσχυση της 
πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικά 

μέσα, συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλισης που προσφέρεται από 
ιδρύματα που συνδέονται στον όμιλο 
του Polish Development Fund Group. 
Το Εθνικό Εμπορικό Επιμελητήριο 

εργάζεται για τη βελτίωση της εικόνας 
της Πολωνίας στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 
1990. Εκπροσωπεί τον μεγαλύτερο 

αριθμό επιχειρηματιών, ενώνοντας 160 
επιχειρηματικές οργανώσεις. 
Την περίοδο 2009-2019 υλοποίησε 
σχεδόν 48 έργα που 

χρηματοδοτήθηκαν από τα ταμεία της 
ΕΕ και τα νορβηγικά και ελβετικά 
ταμεία, εκ των οποίων 12 από κοινού 
με την PARP. Έχουν εκπαιδεύσει 28.000 

άτομα σε ολόκληρη την Πολωνία. 

Κατοβίτσε 
Ψηφιακή Σύνοδος 

Κορυφής του ΟΗΕ - 
IGF 2021 (06.12) 
Τιφλίδα, Γεωργία  
Πολωνικές ημέρες 

στη Γεωργία 2021 
(13.12) 

 Άτομα που 
σκοπεύουν να 

δημιουργήσουν 
τη δική τους 
επιχείρηση μετά 
την επιστροφή 

τους στην 
Πολωνία, άτομα 
που θα ήθελαν να 
υλοποιήσουν 

επενδυτικά 

σχέδια ( FDI). 

Διαδικτυακά 
σεμινάρια, συνέδρια, 

συναντήσεις 

 

Krajowa Izba 
Gospodarcza  
 

    Επιχειρήσεις Training, conferences, 
seminars. One can 
participate in 

webinars and online 

trainings that will help 
to develop business, 
one can stay up to 

date on current 
support mechanisms 

for companies, such as 
the anti-crisis shield or 

https://kig.pl/ 

https://www.paih.gov.pl/pl
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those offered by EU 
funds. 

Rzeszowska Agencja 

Rozwoju Regionalnego 

SA  

Διεξαγωγή δραστηριοτήτων που 

εξυπηρετούν την ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη της περιοχής Podkarpackie 
με τη συγκέντρωση και κινητοποίηση 
του δυναμικού των τοπικών 
κοινοτήτων και των δραστηριοτήτων 

παροχής συμβουλών και υπηρεσιών 
στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης, 
ανοίγματος και υποστήριξης 
επιχειρηματικών εγχειρημάτων, 

προώθησης της περιοχής και 
απόκτησης κεφαλαίων εξωτερικής 

βοήθειας. 

 Συγχρηματοδότηση από τα 

ταμεία της ΕΕ 
Εκπόνηση αναπτυξιακών 
στρατηγικών για τις μονάδες 
εδαφικής αυτοδιοίκησης 
Ενοικίαση αιθουσών 

συνεδριάσεων 
Εργαστηριακές υπηρεσίες για 
επιχειρήσεις 
Υπηρεσίες μάρκετινγκ 
Απόκτηση επιχορηγήσεων για 
μονάδες κοινωνικής οικονομίας 
Δημόσιες προμήθειες  
Ενοικίαση χώρων γραφείων και 

υπηρεσιών  
Φιλικές προς τις επιχειρήσεις 
αλλαγές στη νομοθεσία. 
Υποστήριξη της ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων με την 
προσφορά υπηρεσιών όπως 
κατάρτιση, δικτύωση 
επιχειρήσεων, υπηρεσίες 

διαιτητικού δικαστηρίου, 
κέντρο διαμεσολάβησης και 
υπηρεσίες έρευνας. 

Επιχειρήσεις  https://rarr.rzeszow.pl  

Konfederacja Lewiatan Supporting business   Οι εταιρείες που 

θέλουν να 

επηρεάσουν τη 
διαμόρφωση του 
νόμου, να 

συμμετάσχουν σε 
διάλογο με τη 
διοίκηση και να 

λάβουν εργαλεία 

για την ανάπτυξη 
της επιχείρησής 
τους. 

 https://lewiatan.org/ 

https://rarr.rzeszow.pl/
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

Πληθυσμός 

Γυναίκα: 24169362 

Άνδρας: 23224861 

Αύξηση του πληθυσμού: 47394223 

Μέσο προσδόκιμο ζωής: για τις γυναίκες 85,06 έτη και για 
τους άνδρες 79,59 έτη. 

Βασικά οικονομικά στοιχεία 

Αξία ΑΕΠ: 1360 δισεκατομμύρια δολάρια 
ΗΠΑ 

Εξαγωγές: €.  

Όγκος/ισοζύγιο εμπορίου: 258,682 δισ. 
ευρώ 

Δημόσιο χρέος/ΑΕΠ:  

1,4 δισ.  

118,44% ΑΕΠ  

Ποσοστό ανεργίας: 14.57% 

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο 

φύλων  

Μέσος εθνικός μισθός: 27000 €/έτος 

Εκπαίδευση  

Υποχρεωτική: 

- 10 χρόνια υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Μη υποχρεωτική: 

- Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(μεσαία και ανώτερη) 

- Προετοιμασία για το πανεπιστήμιο (διετής κύκλος 

σπουδών)  

- Τριτοβάθμια εκπαίδευση (πτυχίο, μάστερ, διδακτορικό) 

Δομή του εκπαιδευτικού συστήματος: με την ολοκλήρωση 
της 10ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης λαμβάνει κανείς 

πιστοποιητικό. Με αυτό το πιστοποιητικό είναι δυνατή η 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, σε πρόγραμμα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή σε 

πρόγραμμα προετοιμασίας για το πανεπιστήμιο.  

Για την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο απαιτείται η επιτυχία σε 
εξετάσεις. 

 

Εκπαίδευση των γυναικών  

Συνολικός αριθμός γυναικών με τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
σε ποσοστό επί του συνόλου 

Το 54% των γυναικών ηλικίας 25-34 ετών θα έχει πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2020. 

Απασχόληση και επιχειρήσεις 

Αριθμός επιχειρήσεων:  
επιχειρήσεις: 3,3 εκατομμύρια 

επιχειρήσεις 

Αριθμός αυτοαπασχολούμενων: 
3,1 εκατομμύρια  

Αριθμός αυτοαπασχολούμενων 

ανδρών: 1.3 εκατ: 1,9 

εκατομμύρια 

Αριθμός γυναικών 

αυτοαπασχολούμενων: 1,2 
εκατομμύρια 
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Γυναίκες στις επιχειρήσεις και στην αγορά εργασίας & εργαζόμενες 

μητέρες  

Το 2020 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την οικονομία και την 

αγορά εργασίας. Η οικονομική δραστηριότητα επηρεάστηκε ως 

αποτέλεσμα της υγειονομικής κρίσης. 

    - Γυναικεία απασχόληση: η απασχόληση των γυναικών μειώθηκε σε 

8.772.800 το 2020, μετά την κορύφωση των απασχολούμενων γυναικών το 

2019 (όταν ο αριθμός των απασχολούμενων γυναικών ξεπέρασε για πρώτη φορά 

τα 9 εκατομμύρια)  

    - Γυναικεία ανεργία: ο αριθμός των άνεργων γυναικών αυξήθηκε κατά 

131.700, (7,7%), και το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά 1,5 ποσοστιαίες 

μονάδες σε (17,5%), 3,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από εκείνο των ανδρών. Οι γυναίκες 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα μακροχρόνιας ανεργίας, 33,2% έναντι 28,1% των ανδρών.  

    - Μερική απασχόληση: η μερική απασχόληση συγκεντρώνεται κυρίως στις γυναίκες, 74%. Η 

βαρύτητα της μερικής απασχόλησης αυξάνεται προοδευτικά με τη μητρότητα και τον αριθμό των 

παιδιών, σε αντίθεση με την προσωρινή απασχόληση. 

    - Πρόσληψη: Στο πλαίσιο της πανδημίας, ο όγκος των προσλήψεων έχει μειωθεί, σε 6.860.600 

συμβάσεις με γυναίκες, μετά από μια κορύφωση το 2019, όταν υπογράφηκαν πάνω από 10 

εκατομμύρια συμβάσεις με γυναίκες. Το 43% των συμβάσεων που καταγράφηκαν το 2020 έχουν 

υπογραφεί με γυναίκες με πλειοψηφική παρουσία στις προσλήψεις μερικής απασχόλησης, 

απορροφώντας το 60,6% αυτού του τύπου προσλήψεων. 

    - Τομείς δραστηριότητας: Οι γυναίκες εργάζονται κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, (σχεδόν 

7,8 εκατομμύρια γυναίκες), 7.759.400, (88,5% των απασχολούμενων γυναικών): στο εμπόριο, την 

υγεία, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια και την εκπαίδευση, με χαμηλή παρουσία στη βιομηχανία 

και ελάχιστη παρουσία στις κατασκευές. Η αύξηση της γυναικείας απασχόλησης το 2020 έχει 

επικεντρωθεί αποκλειστικά στην υγεία και τις επαγγελματικές δραστηριότητες, με ποσοστό 5,1% 

και 2,1%, αντίστοιχα. 

Το κύριο πρόβλημα της ισπανικής αγοράς εργασίας είναι το υψηλό επίπεδο ανεργίας, το οποίο 

παρέμεινε μεταξύ των υψηλότερων στην ΕΕ τόσο κατά τη διάρκεια της ύφεσης όσο και της 

επέκτασης, όπως παρουσιάζεται παρακάτω στο γράφημα της Eurostat. 
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Υποστηρικτική νομοθεσία  

Επί του παρόντος, το νομικό πλαίσιο για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι πολύπλοκο, 

λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό δρομολόγιο που απαιτείται για τη δημιουργία μιας εταιρείας, 

το οποίο περιλαμβάνει την εγγραφή μέσω διαφόρων δημόσιων φορέων. Υπάρχουν τοπικά, 

περιφερειακά και εθνικά δημόσια μέτρα που επιδιώκουν να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να 

αναλάβουν και να δημιουργήσουν απασχόληση για άλλους ανθρώπους ή να νομιμοποιήσουν αυτό 

που ήδη συμβαίνει με αδιαφανή τρόπο. 

Η πρώτη διχοτόμηση είναι να είναι κανείς αυτοαπασχολούμενος ή να απασχολείται από μια 

εταιρεία. Ο συνεταιριστικός τύπος της συνδεδεμένης εργασίας, ειδικότερα, εξακολουθεί να 

αποτελεί μειοψηφία: τον Ιούνιο του 2021 υπήρχαν 20.000 συνεταιρισμοί συνδεδεμένης εργασίας 

με τουλάχιστον δύο μέλη που μπορούσαν να επιλέξουν τον ένα ή τον άλλο τύπο.  

(https://www.impulsocooperativo.com/cooperativas-de-trabajo-asociado-las-empresas-con-mas-

futuro/ ). 

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί πρόοδος στη νομική ρύθμιση του καθεστώτος των 

αυτοαπασχολούμενων από τις διάφορες περιφέρειες και την κεντρική διοίκηση. Στην περιφέρεια 

της Αραγονίας η ισχύουσα νομοθεσία είναι από το 2019. (Νόμος 7/2019 για την υποστήριξη και 

προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης στην Αραγονία Επίσημη 

Εφημερίδα της Αραγονίας, αριθμός 72, 12 Απριλίου 2019). 

Σε εθνικό επίπεδο αναπτύσσεται επί του παρόντος μια στρατηγική που δίνει αξία στην εργασία 

από την άποψη της επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελεί σαφή δέσμευση από την πολιτική 

ατζέντα της κυβέρνησης από τον Φεβρουάριο του 2021. 

(https://www.lamoncloa.gob.es/temas/espana-nacion-emprendedora/Paginas/index.aspx ). 

Μέσω του Δημόσιου Συστήματος Απασχόλησης, υπάρχουν μια σειρά από οικονομικά 

επιδόματα κατά την εγγραφή ως αυτοαπασχολούμενος, τα οποία επιτρέπουν την 

επιλογή μεταξύ ενός ποσοστού έκπτωσης επί των όσων κάθε εργαζόμενος συνεισφέρει 

ως φόρο για μια περίοδο 24 μηνών ή ενός χαμηλού μηνιαίου κατ' αποκοπήν ποσού. 

(https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/incentivos-ayudas-emprendedores-

autonomos/reducciones-bonificaciones-seguridad-social.html). 

 

https://www.impulsocooperativo.com/cooperativas-de-trabajo-asociado-las-empresas-con-mas-futuro/
https://www.impulsocooperativo.com/cooperativas-de-trabajo-asociado-las-empresas-con-mas-futuro/
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/espana-nacion-emprendedora/Paginas/index.aspx
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/incentivos-ayudas-emprendedores-autonomos/reducciones-bonificaciones-seguridad-social.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/incentivos-ayudas-emprendedores-autonomos/reducciones-bonificaciones-seguridad-social.html
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Σύνολο συστάσεων   

Έλλειψη προώθησης της ενδυνάμωσης των γυναικών - 

Παρόλο που η επιχειρηματικότητα προωθείται στην Ισπανία και 

υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που έχουν δρομολογηθεί για 

την ενδυνάμωση των γυναικών στην αγορά εργασίας - 

εντούτοις σημαντικό ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσει 

η διάδοση μεταξύ των γυναικών σχετικά με όλα τα 

προγράμματα, τα μαθήματα και τις δυνατότητες που 

είναι διαθέσιμα για αυτές (ξεκινώντας από το 

επίπεδο του σχολείου και του πανεπιστημίου).  

Είναι επίσης σημαντικό να προσεγγιστούν περισσότερες γυναίκες από: το αγροτικό περιβάλλον, 

τις κοινότητες γυναικών με λιγότερες ευκαιρίες, τις αναπηρίες ή τις ανύπαντρες μητέρες κ.λπ. 

Είναι σημαντικό θέμα να ενδυναμώσουμε τις νέες γυναίκες να δημιουργήσουν τις δικές τους 

επιχειρήσεις και να εισέλθουν στην αγορά εργασίας ως επαγγελματίες εξοπλισμένες με τις 

δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ηγηθούν των εταιρειών/τμημάτων (μόνο το 30%+ 

βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις) και να δημιουργήσουν τη δική τους επαγγελματική πορεία.  

Σύμφωνα με μελέτη της Forética, η μητρότητα τιμωρεί την επαγγελματική σταδιοδρομία για το 

70,6% των γυναικών. Σε αυτό το πλαίσιο, η μητρότητα και η έλλειψη μέτρων που να 

διασφαλίζουν τη συμφιλίωσή της με την απασχόληση, αναδεικνύεται ως ένα από τα 

σημαντικότερα εμπόδια για την επίτευξη της ίσης αμοιβής, της ίσης απασχόλησης, των ευθυνών 

της και σίγουρα ενισχύει το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. 

Ακόμα δεν υπάρχουν αρκετά προγράμματα και δυνατότητες για τις μητέρες, ώστε να 

υποστηριχθούν στη συμφιλίωση της ιδιωτικής και της επαγγελματικής τους ζωής, χωρίς να 

αποκλείονται πλήρως ή μερικώς από την αγορά εργασίας. Υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθούν 

περισσότερα προγράμματα και δυνατότητες για τους άνδρες ώστε να συμμετέχουν περισσότερο 

στα πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση του παιδιού. Από την ¨Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των 

γυναικών στην αγορά εργασίας το 2020¨ που δημιούργησε το ισπανικό Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικής Οικονομίας : ¨η μερική απασχόληση συγκεντρώνεται κυρίως στις γυναίκες. Η 

βαρύτητα της μερικής απασχόλησης αυξάνεται προοδευτικά με τη μητρότητα και με τον αριθμό 

των παιδιών. Το 43% των συμβάσεων που έχουν καταγραφεί το 2020 έχουν υπογραφεί με 

γυναίκες με πλειοψηφική παρουσία στις προσλήψεις μερικής απασχόλησης, απορροφώντας το 

60,6% αυτού του τύπου συμβάσεων.



 

 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 31 

Kαλές Πρακτικές 

Ενδιαφερόμενος 

φορέας/ 

οργανισμός 

(ποιος) 

Αρχικό ενδιαφέρον (τι) Σημαντικά 

γεγονότα (που και 

πότε) 

Υπηρεσίες/ 

προσφορές (τι) 
Ωφελούμενοι  Online/ 

ψηφιακές 

ευκαιρίες 

Επικοινωνία  

 Ινστιτούτο 

Γυναικών της 

Αραγονίας 

Δωρεάν συμβουλές προς τις γυναίκες επιχειρηματίες της 

Αραγονίας κατά τη διαδικασία δημιουργίας και έναρξης 

μιας επιχείρησης, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της 

στη Σαραγόσα, την Ουέσκα και την Τερουέλ, είτε μέσω 

τηλεφώνου, επιστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εργαστήρια, 

Σεμινάριο για τις 

γυναίκες 

επιχειρηματίες στις 

αγροτικές περιοχές 

(διοργανώθηκε από 

την εφημερίδα της 

Αραγονίας σε 

συνεργασία με το 

Ινστιτούτο 

Γυναικών της 

Αραγονίας (IAM)) 

- Εξατομικευμένη 

συμβουλευτική 

υπηρεσία για το 

επιχειρηματικό σχέδιο 

(νομικές συμβουλές, 

απαραίτητες 

διαδικασίες, 

χρηματοδότηση κ.λπ.)  

- Παρέχει τακτικές 

πληροφορίες σχετικά 

με επιχορηγήσεις, 

επιδοτήσεις πορεία, 

εκθέσεις κ.λπ.  

Προγραμματισμός του 

Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου 

για την Αραγονία 

Γυναίκες Διαθέσιμη 

συμβουλευτική 

υπηρεσία σε 

απευθείας 

σύνδεση και 

παρουσία  

https://www.aragon.es/-/servicio-de-asesoramiento-empresarial  

Zaragoza  Activa  Υπηρεσία πληροφόρησης και παροχής συμβουλών για 

επιχειρηματίες που παρέχεται από τη Zaragoza Activa με 

στόχο να βοηθήσει τους επιχειρηματίες να σχεδιάσουν 

την επιχειρηματική τους πρωτοβουλία υπό τις 

καλύτερες συνθήκες βιωσιμότητας.  

Αποτελείται από εξατομικευμένες συμβουλές που 

επικεντρώνονται στη διευκόλυνση της εκκίνησης της 

δραστηριότητας που πρόκειται να αναπτυχθεί, ειδικά 

προσανατολισμένες στην εκπόνηση του επιχειρηματικού 

σχεδίου, την αναζήτηση χρηματοδότησης και την 

πρόσβαση σε επιδοτήσεις 

Εκδηλώσεις 

αφιερωμένες στις 

υπηρεσίες 

δικτύωσης, 

πληροφόρησης και 

παροχής 

συμβουλών. 

Οι υπηρεσίες τους 

είναι:  

    - Προ-θερμοκοιτίδα 

για εταιρείες 

    - Συμβουλευτική για 

άτομα υπό  

    - Πλατφόρμα 

εκκίνησης σχεδίων για 

νέους κάτω των 30 

ετών 

 Όλοι οι 

δυνητικοί 

μελλοντικοί 

επιχειρηματίες 

 Ορισμένες 

υπηρεσίες 

βρίσκονται 

στο διαδίκτυο 

https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/infoactiva.htm 

https://www.aragon.es/-/servicio-de-asesoramiento-empresarial
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    - Συμβουλευτική για 

επιχειρηματίες 

    - Δωρεάν διαδίκτυο 

και νομαδικό 

εργαστήριο γνώσης 

    - Βιβλιοθήκη για 

νέους 

    - Ξεναγήσεις στις 

εγκαταστάσεις  

    - Εργαστήριο 

καινοτομίας που 

συνδέει την 

πλατφόρμα μεταξύ 

πολιτών, δημόσιας 

διοίκησης, εταιρειών 

και ενώσεων 

    - Infoactiva. 

Υπηρεσία 

πληροφόρησης και 

παροχής συμβουλών 

για επιχειρηματίες 

IAF  

(Institute 

Aragones de 

Fomento) 

 

 

 

- Συνοδεύει όλους τους ανθρώπους με επιχειρηματικό 

πνεύμα στην Αραγονία, οι οποίοι έχουν σκεφτεί ή μπορεί 

να σκεφτούν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν μια 

πρωτοβουλία. 

- Προώθηση της μελέτης των επιχειρηματικών ιδεών για 

τη μετατροπή τους σε επιχειρηματικά σχέδια με 

προοπτική για το μέλλον. 

- Να διεγείρει τις επιχειρηματικές ανησυχίες, να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία και να 

ανταποκρίνεται προσωπικά στις απαιτήσεις κάθε 

επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. 

 

-Σημείο Συμβουλών 

για Επιχειρηματίες 

(PAE) 

- Εργαστήρια για τις 

διαδικασίες 

   για τη δημιουργία 

μιας 

μικροεπιχείρησης.  

Πρόγραμμα 

Emprecooltura 

στην Αραγονία 2021 

PAE: Σημείο 

πληροφόρησης για 

οτιδήποτε σχετίζεται 

με τη δημιουργία 

επιχειρήσεων και την 

υφιστάμενη δημόσια 

στήριξη. 

-Σημείο παροχής 

συμβουλών σχετικά με 

τις διαδικασίες, την 

καθοδήγηση, την 

τηλεματική εγγραφή 

εταιρειών και 

Όλοι οι 

άνθρωποι με 

επιχειρηματικό 

πνεύμα που 

ζουν στην 

Αραγονία 

Ορισμένες 

υπηρεσίες 

βρίσκονται 

στο διαδίκτυο  

https://www.iaf.es/paginas/unidades-emprendedores 

https://www.iaf.es/ayudas/ 

 

https://www.iaf.es/paginas/unidades-emprendedores
https://www.iaf.es/ayudas/
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- Σεμινάρια, όπως: 

  *Δημιουργήστε 

την ιστοσελίδα σας 

με   

    wordpress 

  *Γυναικεία 

επιχειρηματικότητα 

    προγράμματα 

*Δημιουργήστε το 

επιχειρηματικό σας 

μοντέλο 

*Γυναίκες 

εφευρέτες  

*Συμβουλευτικό 

σημείο για γυναίκες  

  Επιχειρηματίες  

*Branding και η 

προσωπικότητα   

του λογότυπού μου 

*Γλώσσα χωρίς 

αποκλεισμούς σε     

  μικροεπιχειρήσεις 

 

 

μεμονωμένων 

επιχειρηματιών, 

 -Τεχνική βοήθεια, 

κατάρτιση και 

μαθήματα, ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.  

Ενημέρωση και 

συμβουλές για γενικά 

επιχειρηματικά 

θέματα: 

●     - 

Χρηματοδότ

ηση και 

φόροι  

●     - 

Προγράμματ

α δημόσιων 

ενισχύσεων. 

●     - Συμβάσεις 

εργασίας και 

κοινωνική 

ασφάλιση. 

●     - 

Επιχειρηματι

κή 

καινοτομία, 

συνεργασία 

και 

διεθνοποίησ

η. 

●   

Επιχειρηματικότητα 

στο σχολείο: Δίκτυο 
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Κέντρων 

Επιχειρηματικότητας 

της Αραγονίας, 

Πρόγραμμα 

Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας, 

Πρόγραμμα 

Επιχειρηματικότητας 

Δημιουργικών και 

Πολιτιστικών 

Βιομηχανιών, 

Πρόγραμμα Βιώσιμης 

Αγροτικής 

Επιχειρηματικότητας.  

Πρόγραμμα 

γυναικείας 

επιχειρηματικότητας: 

Πρόγραμμα για τη 

δημιουργία και 

ανάπτυξη πολύ μικρών 

επιχειρήσεων στον 

δημιουργικό και 

καλλιτεχνικό τομέα. 
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 SACME - CEOE 

ZARAGOZA 

(Confederation 

of Aragon 

entrepreneurs) 

 

 

 

 

Το SACME είναι το τμήμα υποστήριξης επιχειρηματιών 

του CEOE Aragón και του CEOE Zaragoza. 

Το SACME αναπτύσσει έργα επιχειρηματικότητας στην 

πόλη με το Δημοτικό Συμβούλιο της Σαραγόσα- 

αγροτική ανάπτυξη με διάφορους δήμους και κοινωνικά 

έργα σε συνεργασία με τον τομέα κοινωνικής δράσης 

του Δημοτικού Συμβουλίου της Σαραγόσα. Αποτελούν 

μέρος του Fundación Emprender en Aragón. 

-Ευρύ φάσμα 

διαδικτυακών και 

προφορικών 

μαθημάτων για τη 

βελτίωση των 

δεξιοτήτων και του 

επιχειρηματικού 

πνεύματος. 

-Διδασκαλία 

ψηφιακών 

εκπαιδεύσεων 

-Συνέδρια (π.χ. 

χρηματοπιστωτικά 

συστήματα στην 

Ισπανία) 

-ΥΠΗΡΕΣΊΑ 

ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ ΓΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΊΕΣ 

 

Προσφορές 

υπηρεσιών : 

- Μαθήματα CEOE 

Aragón 

- Πρόγραμμα 

συναισθηματικής 

νοημοσύνης που 

εφαρμόζεται σε  

   διαπραγμάτευση 

- Εφαρμογή της 

ψηφιοποίησης στον 

παραγωγικό τομέα 

- Μαθήματα αγγλικών 

 

Όλοι οι 

σημερινοί και 

δυνητικοί 

μελλοντικοί 

επιχειρηματίες. 

Άνεργοι ppl 

Ορισμένες 

υπηρεσίες 

βρίσκονται 

στο διαδίκτυο  

https://emprendedoreszaragoza.com  

 

 

CHAMBER OF 

COMMERCE 

 

(CÁMARA DE 

COMERCIO) 

 

 

Παροχή συμβουλών σε μελλοντικούς επιχειρηματίες με 

πληροφορίες σχετικά με την αυτοαπασχόληση, τη 

νομοθεσία, τις διαδικασίες, τις διευθύνσεις 

ενδιαφέροντος. Εξειδικευμένες συμβουλές σε θέματα 

όπως η διαχείριση επιχειρήσεων 

https://webgate.ec.europa.eu/beneficiary-

module/project/?fbclid=IwAR1l7aTyFNJunFTh4kbmYUCj-

Kz36PD9OJw9iWDMSO2lG_PQQlhN7iv8Wbo#/project-

listent, σχέδια σκοπιμότητας, ανάλυση του εγχώριου και 

του εξωτερικού εμπορίου και των νέων τεχνολογιών. 

Βοήθεια για την προετοιμασία του επιχειρηματικού 

σχεδίου και την παρουσίασή του στις γραμμές των 

μικροπιστώσεων. 

 

- Προγράμματα που 

θα σας βοηθήσουν 

να μάθετε  

   εργασία 

- Ψηφιακή 

υποστήριξη για 

τρέχοντες και 

  μελλοντικούς 

επιχειρηματίες 

- Διαδικτυακά 

μαθήματα 

- Πρόγραμμα 

υποστήριξης 

επιχειρήσεων για 

γυναίκες: προσφέρουν 

ηλεκτρονική 

συμβουλευτική, 

φόρουμ, 

επιχορηγήσεις και 

επιδοτήσεις, 

υποστήριξη στην 

ανάπτυξη του 

επιχειρηματικού 

σχεδίου και 

υποστήριξη με 

πληροφορίες και 

 Όλες οι 

δυνητικές 

μελλοντικές 

γυναίκες 

επιχειρηματίες. 

 

. 

 

Ορισμένες 

υπηρεσίες 

βρίσκονται 

στο διαδίκτυο  

https://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem  

 

https://emprendedoreszaragoza.com/
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem
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συμβουλές για τη 

δημιουργία της 

εταιρείας και την 

ανάπτυξη της δικής 

σας επιχείρησης. 

 

 INAEM 

(ARAGON 

EMPLOYMENT 

INSTITUTE) 

 

(Instituto 

Aragonés de 

empleo) 

Πρόγραμμα: προσφέρουν συμβουλές για την 

αυτοαπασχόληση σε άτομα που έχουν μια 

επιχειρηματική ιδέα και χρειάζονται πληροφορίες και 

καθοδήγηση γενικά. 

-Εργαστήρια On 

line EURES: EURES: 

Ζωή και εργασία 

στην Ευρώπη 

 

 

-Συμβουλές για 

αυτοαπασχόληση 

-Πληροφόρηση και 

κίνητρα για 

αυτοαπασχόληση 

-Επιχειρηματικό 

σχέδιο 

-Συμβουλές για 

επιχειρηματικά σχέδια 

-Νομικές διαδικασίες 

-Επιχορηγήσεις και 

επιδοτήσεις για 

επιχειρηματίες 

-Διαχείριση της 

ζήτησης στο διαδίκτυο 

-Δίκτυο γραφείων 

 Ορισμένες 

υπηρεσίες 

βρίσκονται 

στο διαδίκτυο 

https://inaem.aragon.es/servicio-de-apoyo-la-creacion-de-empresas 
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CEEI Aragón  ´Το CEEI ARAGON είναι το κέντρο αναφοράς στην 

Αραγονία για τη δημιουργία και την ανάπτυξη 

καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων, ιδίως 

τεχνολογικών. Αναζητούν ανθρώπους με ιδέες, στάση 

και επιθυμία να αλλάξουν τον κόσμο και βοηθούν τις 

νεοσύστατες επιχειρήσεις της Αραγονίας στην ανάπτυξη, 

την επεκτασιμότητα και τη διεθνοποίησή τους. 

Ημι-παρουσίαση 

της εκδήλωσης "Οι 

νέες τεχνολογικές, 

οικονομικές και 

κοινωνικές τάσεις 

ως κίνητρο και 

οδηγός για τη 

δημιουργία 

νεοφυών 

επιχειρήσεων".  

Άλλα 

παραδείγματα 

των τακτικών 

εκδηλώσεων: 

-Big Data & 

Business Analytics 

Executive Program 

Information Session 

-Master in Digital 

Business Online 

Information Session 

Προγράμματα για 

καινοτόμους 

επιχειρηματίες: 

- Crece - Ανάπτυξη 

καινοτόμων 

επιχειρηματικών 

σχεδίων 

- Πρόγραμμα CEEI 

ARAGON - Βασικό 

πακέτο για 

επιχειρηματίες 

- CEEI ARAGON Startup 

- Πακέτο Premium για 

επιχειρήσεις σε πιο 

προχωρημένο στάδιο 

- I-Plan 

(επιχειρηματικό 

σχέδιο 

προσανατολισμένο 

στην καινοτομία) 

- 50+ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ 

- ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΈΡΓΑ 

- Έργο ACELE - 

Νεοφυείς επιχειρήσεις 

- Σχέδιο Bio-All 

- Αιτούμενες 

προτάσεις στην 

κυκλική οικονομία 

(Μελλοντικοί) 

επιχειρηματίες 
Ορισμένες 

υπηρεσίες 

βρίσκονται 

στο διαδίκτυο 

https://www.ceeiaragon.es/ayudas/ 

https://www.ceeiaragon.es/ayudas/
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ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ 

ΙΣΌΤΗΤΑΣ 

 

(MINISTERIO DE 

IGUALDAD)  

 

Αυτό το υπουργείο προσφέρει επίσης υποστήριξη στις 

γυναίκες επιχειρηματίες με τη μορφή εργαστηρίων και 

συμβουλών. https://webgate.ec.europa.eu/beneficiary-

module/project/?fbclid=IwAR1l7aTyFNJunFTh4kbmYUCj-

Kz36PD9OJw9iWDMSO2lG_PQQlhN7iv8Wbo#/project-list 

Εργαστήρια: 

- περισσότερες 

γυναίκες καλύτερες 

εταιρείες  

- Talentia 360 - 

Women Executives: 

πρόγραμμα 

επαγγελματικής 

ανάπτυξης και 

ηγεσίας για 

γυναίκες στελέχη 

-Project 

PROMOTIONA- 

πρόγραμμα 

επαγγελματικής 

ανάπτυξης και 

ηγεσίας. 

- Δίκτυο γυναικών, 

ταλέντων και 

ηγεσίας  

 

Πρόγραμμα 

υποστήριξης των 

γυναικείων 

επιχειρήσεων  

- Πρόγραμμα 

πρόκλησης αγροτικών 

γυναικών 

- Οικονομική στήριξη 

- Τεχνικές συμβουλές 

- Διαδικτυακή 

κατάρτιση σε θέματα 

ίσων ευκαιριών 

Όλες οι 

δυνητικές 

μελλοντικές 

γυναίκες 

επιχειρηματίες 

και οι γυναίκες 

επιχειρηματίες 

που ξεκίνησαν 

το σχέδιό τους  

 

Ορισμένες 

υπηρεσίες 

βρίσκονται 

στο διαδίκτυο 

https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/Emprendimiento/home_Emprendimiento.htm 

 

https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/Emprendimiento/home_Emprendimiento.htm

