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Εισαγωγή 
 

Η προώθηση της επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς και η θέσπιση αποτελεσματικών 

μέτρων στήριξης αποτελεί βοήθεια προς τους πολίτες με σκοπό να αποκτήσουν τον έλεγχο του 

επαγγελματικού τους μέλλοντος, να επιτύχουν επαγγελματικά, να αποκτήσουν καλύτερα 

εισοδήματα και να συμβάλουν στην περιφερειακή / εθνική ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση επιχειρηματικών πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν έχει 

σημασία μόνο για τη μείωση της ανεργίας, αλλά και για την ενθάρρυνση της ενεργού ένταξης 

στην αγορά εργασίας των οικονομικά ανενεργών γυναικών, των μονογονεϊκών νοικοκυριών, 

των μεταναστών και των εθνοτικών μειονοτήτων, των νέων, των ηλικιωμένων, των ατόμων 

που ζουν σε αγροτικές περιοχές και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Όσον αφορά την ένταξη και την οικονομική ανάπτυξη των μεταναστών και ιδιαιτέρως των 

γυναικών μεταναστριών, υπάρχουν δύο πολύ διαφορετικοί τομείς εργασίας με ελάχιστη 

αίσθηση κοινών συμφερόντων. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας στις χώρες της ΕΕ, 

παρατηρήθηκε μια σπουδαία προσπάθεια των παραδοσιακών υπηρεσιών ένταξης, των 

υποστηρικτών των μεταναστών, των υπηρεσιών για τους πρόσφυγες, των επαγγελματιών της 

οικονομικής ανάπτυξης, των εμπορικών επιμελητηρίων, των επιχειρήσεων και ενός ευρέως 

φάσματος άλλων φορέων, για αμοιβαίες προσπάθειες να ενσωματώσουν τους μετανάστες και 

τους πρόσφυγες στην οικονομία με τρόπους που ωφελούν σημαντικά την περιφερειακή 

ανάπτυξη, καθώς και τις ευκαιρίες για τις κοινότητες. Ανεξάρτητα από το υπόβαθρο του 

καθενός, ελπίζουμε ότι οι αναγνώστες αυτού του κουτιού εργαλείων θα αναπτύξουν μια νέα 

αντίληψη σχετικά με το τι είναι δυνατό κατά ανάπτυξη ισχυρών προσεγγίσεων που θα 

γεφυρώσουν την οικονομική ανάπτυξη και την ένταξη των μεταναστών. 

Ο λόγος που οδήγησε αυτήν την εργαλειοθήκη είναι η αυξανόμενη ζήτηση για προώθηση της 

επιχειρηματικότητας μεταξύ των μεταναστών γενικά, και συγκεκριμένα των γυναικών 

μεταναστών. Πολλά προγράμματα της ΕΕ εστίασαν πρόσφατα τους πόρους τους σε αυτόν τον 

τομέα. Αυτή η εργαλειοθήκη αποτελεί μια απόπειρα να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή, 

δηλαδή την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών μεταναστών, παρέχοντας 

καθοδήγηση σε διαμεσολαβητές, όπως σε κοινωνικούς λειτουργούς, σε εκπαιδευτές, σε 

πολιτιστικούς διαμεσολαβητές και στο προσωπικό κοινωνικών εταίρων και μεταναστευτικών 

οργανώσεων. Το κουτί εργαλείων θα παράσχει ένα ερευνητικό υπόβαθρο για χαρακτηριστικά 

της επιχειρηματικότητας των μεταναστριών και ένα βήμα προς βήμα εργαλείο για την 

υποστήριξη, την εκπαίδευση και την ενίσχυση των μεταναστριών στην προσπάθειά τους να 

ξεκινήσουν. 

Το περιεχόμενο αυτού του κουτιού εργαλείων προήλθε μετά την υλοποίηση του προγράμματος 

ARISE, χάρη στο οποίο εκπαιδεύτηκαν περισσότερες από 80 μετανάστριες και είχαν την 

ευκαιρία να ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 
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Η επιχειρηματικότητα των μεταναστών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή1 

Η επιχειρηματικότητα είναι ένας ισχυρός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας 

θέσεων εργασίας: δημιουργεί νέες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας, ανοίγει νέες αγορές και 

καλλιεργεί νέες δεξιότητες και ικανότητες. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να υποστηρίξει ένα περιβάλλον ελκυστικό για όλες τις 

μορφές επιχειρηματικότητας, όπου και οι υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων 

προσεγγίζουν όλους τους πιθανούς επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

προέρχονται από πιο ευάλωτες ομάδες, με στόχο να καταστεί η ΕΕ στο σύνολό της ισχυρότερη 

και πιο συνεκτική. 

Εντός της ΕΕ, οι μετανάστες αντιπροσωπεύουν μια σημαντική ομάδα δυνητικών 

επιχειρηματιών, αλλά μπορούν να αντιμετωπίσουν, όπως και άλλες πιο ευάλωτες ομάδες, 

συγκεκριμένα νομικά, πολιτιστικά και γλωσσικά εμπόδια. Τα ζητήματα αυτά πρέπει να 

αντιμετωπιστούν εξ ολοκλήρου, έτσι ώστε να δοθεί υποστήριξη ανάλογη με εκείνη που έλαβαν 

όλες οι άλλες επιχειρηματικές ομάδες. 

Η προώθηση της επιχειρηματικότητας ενσωματώνεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η 

οποία στοχεύει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για «έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη». Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο δράσης «Επιχειρηματικότητα 2020» 

αποτελεί ένα σχέδιο αποφασιστικής κοινής δράσης για την απελευθέρωση της επιχειρηματικής 

δυναμικής της Ευρώπης, την άρση των υφιστάμενων εμποδίων και την επανάσταση της 

κουλτούρας της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Στόχος του είναι να διευκολύνει τη 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων και να δημιουργήσει ένα πολύ πιο υποστηρικτικό περιβάλλον 

για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των σημερινών επιχειρηματιών. 

 

Το σχέδιο δράσης καθορίζει μια σειρά δράσεων, με βάση τρεις διαφορετικούς πυλώνες δράσης: 

• Επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

• Ένα περιβάλλον όπου οι επιχειρηματίες μπορούν να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν 

• Πρότυπα και προσέλκυση συγκεκριμένων ομάδων 

 

Μία συγκεκριμένη δέσμευση στο σχέδιο δράσης είναι να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα 

για τους μετανάστες που είναι ήδη παρόντες και διαμένουν στην ΕΕ, με βάση τις βέλτιστες 

πρακτικές των χωρών της ΕΕ. 

Από την άλλη, το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών παρέχει 

ένα κοινό πλαίσιο πολιτικής και υποστηρίζει μέτρα που θα βοηθήσουν τις χώρες της ΕΕ στην 

προσπάθειά τους να αναπτύξουν και ενισχύσουν περαιτέρω τις εθνικές τους πολιτικές ένταξης 

και ενσωμάτωσης για υπηκόους τρίτων χωρών. Η διασφάλιση ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών 

μπορούν να συμβάλλουν οικονομικά και κοινωνικά στις κοινότητες υποδοχής τους είναι 

καθοριστικής σημασίας για τη μελλοντική ευημερία, ολοκλήρωση και συνοχή των ευρωπαϊκών 

κοινωνιών. Η στήριξη της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης στα 

υφιστάμενα συστήματα παροχής μικροπιστώσεων, αποτελεί επίσης ένα σημαντικό μέσο για 

την προώθηση της συμβολής των υπηκόων τρίτων χωρών στην οικονομία και την κοινωνία 

στο σύνολό της. 

                                                           
1Τα περιεχόμενα αυτής της παραγράφου αντλήθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/migrants_en 
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Αυτό το σχέδιο δράσης ενθαρρύνει έτσι τις χώρες της ΕΕ να προάγουν την επιχειρηματικότητα 

μέσω προσαρμοσμένης επιχειρηματικής κατάρτισης και καθοδήγησης και με το άνοιγμα 

δομών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας για υπηκόους τρίτων χωρών. Επίσης, αναφέρει 

ότι η Επιτροπή εντοπίζει τις βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση και υποστήριξη της 

επιχειρηματικότητας των μεταναστών και θα χρηματοδοτεί πιλοτικά σχέδια για τη διάδοσή 

τους. 

Το κουτί εργαλείων 
 
 

Στόχος του κουτιού εργαλείων 

Στόχος αυτού του εργαλείου είναι η παροχή καθοδήγησης και μεθόδων στους διαμεσολαβητές 

(κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτές, πολιτιστικοί διαμεσολαβητές και προσωπικό από 

κοινωνικούς εταίρους και οργανώσεις για τους μετανάστες) σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης 

των γυναικών μεταναστών, με την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με την 

επιχειρηματικότητα, προκειμένου να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια επιχειρηματική ιδέα, 

ένα σχέδιο και εν τέλει να συστήσουν μικρές επιχειρήσεις. 

 

Δεδομένου ότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ, τα θέματα θα 

καλυφθούν σε ένα γενικό πλαίσιο. 

 

Ομάδα- στόχος για το κουτί εργαλείων 

Η ομάδα-στόχος της δέσμης εργαλείων είναι διαμεσολαβητές / εταίροι / συντονιστές, όπως για 

παράδειγμα κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτές, πολιτιστικοί διαμεσολαβητές και προσωπικό 

από κοινωνικούς εταίρους και οργανώσεις για τους μετανάστες. Το κουτί εργαλείων στοχεύει 

να αποτελέσει μια βήμα προς βήμα καθοδήγηση για την ομάδα-στόχο σχετικά με τον τρόπο 

υποστήριξης της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας των μεταναστριών. 

 

Το εγχειρίδιο χρησιμεύει ως εκπαιδευτικό εργαλείο για διαμεσολαβητές / εταίρους / 

συντονιστές σε εργαστήρια, τα οποία μπορούν να δομηθούν και να διεξαχθούν σύμφωνα με τη 

σειρά, το περιεχόμενο και τη δομή του κουτιού εργαλείων που επιτρέπει στις μετανάστριες να 

αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις, πληροφορίες και δεξιότητες που θα τις βοηθήσουν 

να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. 

 

Περιεχόμενα του κουτιού εργαλείων 

Αυτό το κουτί εργαλείων περιλαμβάνει, πρώτον, γενικές εκτιμήσεις σχετικά με τους τελικούς 

δικαιούχους, δηλαδή την τυπολογία και τα χαρακτηριστικά των μεταναστριών στις έξι χώρες-

εταίρους ARISE (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Σουηδία). Στη συνέχεια, 

περιέχει προτάσεις για την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, γενικού 

περιεχομένου σχετικά με την επιχειρηματικότητα, καθώς και μεθοδολογίες κατάρτισης που 

επιτρέπουν την αποτελεσματική διευκόλυνση και τη συμμετοχική, βιωματική μάθηση. Η 

διαδικασία μάθησης βασίζεται σε καινοτόμες μεθοδολογίες που έχουν ως βάση το διάλογο και 

την ομαδική εργασία: πρόκειται για μια διαδικασία κατάρτισης που επιτρέπει στους 

συμμετέχοντες να ανακαλύψουν οι ίδιοι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσα από μια ενεργή 

διαδικασία. 
 

Χρήση του κουτιού εργαλείων 
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Η δομή των κεφαλαίων του κουτιού εργαλείων παρέχει στους διαμεσολαβητές διάφορους 

τρόπους για να χρησιμοποιήσουν αυτό το εγχειρίδιο: 

➢ Στο Κεφάλαιο 1, το κουτί εργαλείων παρέχει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον 

τρόπο προσέγγισης της περιοχής στην οποία εργάζεται ο χρήστης. Παρέχει προτάσεις 

και συμβουλές που βασίζονται στα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε 

μέσω του προγράμματος ARISE: οι ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν ως 

στόχο τη δημιουργία ενός πλήρους και ενημερωμένου πλαισίου της περιοχής 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι προσκοπικές και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες των μεταναστριών. 

➢ Εάν ο χρήστης ενδιαφέρεται μόνο για την κατάρτιση που θα προσφερθεί σε μελλοντικές 

γυναίκες επιχειρηματίες, η προσοχή μπορεί να επικεντρωθεί στο κεφάλαιο 2 και 3. Με 

βάση τις ανάγκες της επιχειρηματικής γνώσης, οι διαμεσολαβητές μπορούν να 

επιλέξουν συγκεκριμένες ενότητες και να διευκολύνουν μια εξατομικευμένη κατάρτιση 

για συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες, για παράδειγμα, μόνο για την ανάπτυξη 

επιχειρηματικού σχεδίου. Προτείνεται μια διαδρομή κατάρτισης: ωστόσο, μπορεί να 

επιλεγεί διαφορετικός συνδυασμός μεταξύ των εργαστηρίων, ανάλογα με τις 

συγκεκριμένες ανάγκες. 

➢ Ο ρυθμός μάθησης μπορεί να είναι ευέλικτος. Η κατάρτιση μπορεί να διανεμηθεί σε 

αρκετές εβδομάδες ή μήνες, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να μάθουν με την 

ευκολία τους και να συσχετίσουν το περιεχόμενο με την πραγματικότητά τους. Στην 

πραγματικότητα, είναι απολύτως απαραίτητο να παραμείνει η προσοχή και τα κίνητρα 

πραγματικά υψηλά και αυτό είναι εφικτό μόνο εάν η διάρθρωση και η διάρκεια της 

κατάρτισης προσαρμόζονται στις ανάγκες που εκφράζει η ομάδα στόχος. 
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Κεφάλαιο 1 – Χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών μεταναστριών 
 

1.1 Η ποσοτική ανάλυση πλαισίου για τις μετανάστριες 
Για να γνωρίσουμε καλύτερα την τελική ομάδα-στόχο, είναι καταρχήν απαραίτητο να έχουμε 

επαρκή στοιχεία σχετικά με το πλαίσιο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η παρέμβαση. Υπό αυτή 

την έννοια, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που δοκιμάστηκε μέσω του προγράμματος ARISE, 

θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις ακόλουθες πτυχές: 

A. Γενικά δεδομένα σχετικά με τους μετανάστες και την αγορά εργασίας 

1. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις μετανάστριες στην επικράτεια: χώρα καταγωγής, 

εκπαιδευτικό επίπεδο, άδειες / θεωρήσεις, ποσοστά απασχόλησης / ανεργίας. 

 

2. Σε ποιους τομείς οι μετανάστες βρίσκουν απασχόληση. Πληροφορίες σχετικά με τους τομείς 

και τον αριθμό των μεταναστών, προκειμένου να υπάρξει μια εθνική επισκόπηση. 

Συμπεράσματα σχετικά με τις δυνατότητές τους να βρουν τακτική εργασία και με ποιον τρόπο 

/ σε ποιο βαθμό η προέλευσή τους / το εκπαιδευτικό επίπεδο / το φύλο αποτελούν βασικό 

παράγοντα. 

 

3. Ποια τα ποσοστά του απασχολούμενου πληθυσμού μεταναστών. Ποσοστό των 

απασχολούμενων μεταναστριών στην επικράτεια, στους τομείς στους οποίους βρίσκουν 

απασχόληση κλπ. Σχεδιάστε μια εικόνα της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ένταξής, εάν 

αντιμετωπίζουν διακρίσεις ή όπως επισημαίνονται στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών 

Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις πρόσθετες διακρίσεις και προκλήσεις όσον αφορά 

την πρόσβαση στην κατάρτιση ή την αγορά εργασίας στις χώρες υποδοχής. Δώστε 

παραδείγματα για το πώς μπορούν να συμπεριληφθούν οι μετανάστριες σε μια κοινωνία 

υποδοχής, πώς μπορούν να υποστηριχθούν και να ενσωματωθούν στο χώρο εργασίας. 

 

4. Ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων μεταναστών και των επιχειρήσεων τους στην περιοχή 

σας και στη χώρα σας. Σε ποιους τομείς δρουν αυτές οι επιχειρήσεις. 

B. Επιχειρηματικό κλίμα για την εγκατάσταση των μεταναστών και των επιχειρήσεων 

τους σε μια περιοχή 

1. Υπάρχουσες επιχειρήσεις μεταναστών στην περιοχή. 

2. Τοπικοί διαγωνισμοί προκειμένου να αξιολογηθεί η κερδοφορία και οι πιθανότητες 

επιτυχίας. 

3. Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες στήριξης για επιχειρηματίες ή φυτώρια 

επιχειρήσεων (συμβουλευτική, κατάρτιση κ.λπ.). 

4. Εθνικές, περιφερειακές, τοπικές υπηρεσίες οικονομικής στήριξης για νέους επιχειρηματίες 

και νεοσύστατες επιχειρήσεις. 

5. Εθνικές, περιφερειακές, τοπικές υπηρεσίες υποστήριξης / υπηρεσίες οικονομικής στήριξης 

που απευθύνονται ειδικά σε γυναίκες κ αι / ή μετανάστες (εάν υπάρχουν). 
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Γ. Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση επιχειρήσεων για μετανάστες 

1. Νομικές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση επιχειρήσεων γενικά (πιθανές οργανωτικές 

δομές και σχετικές εθνικές συνθήκες). 

2. Νομικές προϋποθέσεις σχετικά με τους ειδικούς τομείς δραστηριότητας (υγειονομικοί 

κανόνες, απαιτούμενες άδειες ή προσόντα και συναφή έξοδα). 

3. Χρηματοοικονομικές προϋποθέσεις (ελάχιστο κεφάλαιο εκκίνησης, αναγκαίες επενδύσεις 

για υποδομές). 

4. Εθνικές ή περιφερειακές προϋποθέσεις χρηματοδότησης, εάν υπάρχουν 

(συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προϋποθέσεων, π.χ. εάν οι άνεργοι λαμβάνουν δωρεάν 

κατάρτιση)
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Για να δώσουμε στους χρήστες των εργαλείων ένα ακριβές παράδειγμα μιας ανάλυσης του γενικού πλαισίου, παραθέτουμε ένα συνθετικό πίνακα 

με τα αποτελέσματα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε στις έξι συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα ARISE: 

 Αυστρία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Σουηδία 

 

A - Γενικά στοιχεία για τους μετανάστες και την αγορά εργασίας 

 

Γενική εικόνα 

της 

μετανάστευσης 

- 1.267.674 μετανάστες, 

μεταξύ των οποίων 

615.100 γυναίκες (2016) 

- Συνήθης προέλευση 

των μεταναστών (2016): 

Γερμανία, Σερβία, 

Τουρκία 

- 5,84 εκατ. μετανάστες 

- Συνήθης προέλευση των 

μεταναστών (2015): 

Αφρική στο σύνολό της 

(43,5%), χώρες της 

Ευρώπης των 27 (31,7%), 

άλλες χώρες εκτός ΕΕ 

(24,8%) 

- Πληθυσμός (2015): 

81.404 εκατ., 21% 

μετανάστες 

- Συνήθης προέλευση 

των μεταναστών 

(2015): Συρία, Αφρική, 

Τουρκία, Ιταλία, Μέση 

Ανατολή, Α / ΝΑ 

Ασία, ... 

 

- Πληθυσμός: 11 

εκατ., 10% 

μετανάστες 

- Συνήθης προέλευση 

μεταναστών (2007): 

Αλβανία, Βουλγαρία, 

Ρουμανία, Πολωνία, 

... 

 

- Πληθυσμός (2016): 

183.192 στη Σικελία, 

γυναίκες μετανάστες: 

48,9% 

- Συνήθης προέλευση 

των μεταναστών 

(2016): Ρουμανία, 

Τυνησία, Μαρόκο, 

Σρι Λάνκα, 

Μπαγκλαντές, 

Αλβανία, Κίνα, ... 

- Πληθυσμός: 10 εκατ., 

άνθρωποι που 

γεννήθηκαν εκτός 

Σουηδίας: 1,5 εκατ. 

(15%) 

Εκπαίδευση - Άτομα με 

μεταναστευτικό 

υπόβαθρο: 

εκπροσωπούνται 

δυσανάλογα στα 

υψηλότερα και τα 

χαμηλότερα επίπεδα 

εκπαίδευσης. 

- Γυναίκες: το 70% των 

γυναικών στην Τουρκία 

και το 42% στην πρώην 

Γιουγκοσλαβίας 

ολοκλήρωσαν μόνο την 

υποχρεωτική 

εκπαίδευση. Στις χώρες 

της ΕΕ / του ΕΟΧ οι 

γυναίκες έχουν πολλά 

προσόντα. 

- Οι μετανάστες 

επιχειρηματίες διαθέτουν 

χαμηλότερα ακαδημαϊκά 

προσόντα 

- Η έλλειψη 

πανεπιστημιακού 

διπλώματος στους 

μετανάστες επιχειρηματίες 

είναι πιο εμφανής στα 

“παραδοσιακά” 

διευθυντικά στελέχη των 

επιχειρήσεων (48%), σε 

σχέση με αυτούς που 

υπόκεινται στην κατηγορία 

των αυτό-επιχειρηματιών 

(34%). 

- Οι μετανάστες 

διαθέτουν χαμηλότερα 

επίπεδα εκπαίδευσης 

σε σύγκριση με τους 

μη μετανάστες 

επιχειρηματίες 

- Οι μετανάστριες 

διαθέτουν υψηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης, 

δεδομένου ότι οι 

περισσότερες από 

αυτές είναι 

πτυχιούχοι γυμνασίου 

και τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Το 

υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης των 

μεταναστριών δεν 

είναι ένας 

παράγοντας που 

επηρεάζει την 

κατάσταση εργασίας 

τους, καθώς οι 

περισσότερες από 

αυτές αναλαμβάνουν 

θέσεις που δεν 

- Οι μετανάστες 

διαθέτουν 

χαμηλότερα επίπεδα 

εκπαίδευσης σε 

σύγκριση με τους μη 

μετανάστες 

επιχειρηματίες 

- Ελαφρώς υψηλότερο 

το ποσοστό των 

γυναικών από ό, τι των 

ανδρών με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο 

(ισχύει και για τους 

ξένους) 

- Το μορφωτικό 

υπόβαθρο ποικίλλει 

ανάλογα με τη χώρα 

γέννησης (το 

μεγαλύτερο ποσοστό 

ατόμων που διέθεταν 

μόνο την υποχρεωτική 

σχολική φοίτηση 

εντοπίστηκε στην 

Αφρική, στην Ασία, 

στις ευρωπαϊκές χώρες 

εκτός της ΕΕ και σε 
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ανταποκρίνονται με 

τις δεξιότητές τους. 

άλλες σκανδιναβικές 

χώρες) 

Αγορά εργασίας - Χαμηλότερο ποσοστό 

συμμετοχής των 

μεταναστριών. 

- Υψηλότερο ποσοστό 

ανεργίας μεταξύ 

γυναικών με ξένη 

εθνικότητα. 

- Τα άτομα που έχουν 

μεταναστεύσει από την 

Τουρκία, παρουσιάζουν 

σημαντικά χαμηλότερα 

ποσοστά απασχόλησης. 

- Τομείς (απασχόληση 

μεταναστών): 

καθαριότητα, υπηρεσίες 

εστιατορίου, προσωπική 

φροντίδα, νοσηλευτική, 

κατασκευή, κατασκευές, 

μεταφορές, μεταλλεία. 

- Οι μετανάστες, ιδίως οι 

γυναίκες, αντιμετωπίζουν 

περισσότερες δυσκολίες, 

βρίσκουν πιο δύσκολα 

απασχόληση 

- Το 2015: απασχολείται 

το 47,8% των 

μεταναστριών 

(εργαζόμενοι, αγρότες, 

τεχνικοί / συνεργαζόμενοι 

επαγγελματίες, ανώτερα 

στελέχη) 

- Ανεργία το 2015: 

21% γυναίκες, 19% 

άνδρες 

- Αύξηση της 

ανεργίας των ξένων 

- Έλλειψη 

ειδικευμένων 

εργαζομένων> 

ανοικτή αγορά 

εργασίας για τους 

μετανάστες 

- Οι μετανάστριες 

αντιμετωπίζουν 

πολλά προβλήματα 

- Γενικά: Χαμηλά 

ποσοστά συμμετοχής 

στην αγορά εργασίας 

στις γυναίκες 

- Υψηλά επίπεδα 

ανεργίας στους 

μετανάστες 

- Οι μετανάστριες 

απασχολούνται σε 

χαμηλά αμειβόμενες 

και χωρίς εξειδίκευση 

θέσεις εργασίας 

(οικιακές βοηθοί, 

προσωπικό 

νοικοκυριού, 

φροντίδα παιδιών / 

ηλικιωμένων) 

- Τομείς 

(απασχόληση των 

μεταναστών): 

κατασκευές, ιδιωτικά 

νοικοκυριά, 

διοικητικές 

δραστηριότητες, 

μεταλλεία, 

ξενοδοχεία και 

εστιατόρια 

- Οι μετανάστες 

συμμετέχουν 

περισσότερο στην 

αγορά εργασίας (λόγω 

της ηλικιακής 

σύνθεσης του 

πληθυσμού, πρέπει να 

διατηρούν άδεια 

διαμονής) 

- Τομείς (απασχόληση 

μεταναστών): 

- 45% των ανδρών 

απασχολούνται στον 

γεωργικό τομέα, 

34,1% στον μη 

γεωργικό τομέα: 

64,9% στον τομέα 

των υπηρεσιών 

οικιακής χρήσης 

- Οι μετανάστες 

αντιμετωπίζουν 

περισσότερες 

δυσκολίες κατά την 

είσοδο στην αγορά 

εργασίας, είναι 

λιγότερο πιθανό να 

απασχοληθούν σε 

εξειδικευμένα 

επαγγέλματα 

- Οι γυναίκες που 

έχουν γεννηθεί σε 

άλλη χώρα και οι 

γυναίκες ξένης 

καταγωγής 

αντιμετωπίζουν από 

πολλές απόψεις διπλά 

εμπόδια στην αγορά 

εργασίας 

- Οι γυναίκες που 

γεννιούνται εκτός 

Ευρώπης διαθέτουν το 

χαμηλότερο ποσοστό 

απασχόλησης. 

- Λόγοι ανεργίας των 

μεταναστών: έλλειψη 

εκπαίδευσης ή 

γλωσσικών 

δεξιοτήτων, δυσμενής 

δομή της εργασίας, 

εθνοτικές διακρίσεις 

- Τομείς (απασχόληση 

μεταναστών): 

ξενοδοχεία, 

εστιατόρια, 

ενοικιάσεις, ακίνητα, 

ταξιδιωτικές υπηρεσίες 
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 Αυστρία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Σουηδία 

 

B – Επιχειρηματικό κλίμα για την εγκατάσταση των μεταναστών και των επιχειρήσεων των μεταναστών 

 
Επιχειρηματικότη

τα 

- Οι μετανάστες από την 

Εγγύς Ανατολή, από 

άλλα κράτη μέλη της 

ΕΕ, την Αμερική και την 

Αφρική είναι πιο συχνά 

αυτοαπασχολούμενοι 

από ότι οι Αυστριακοί 

- Οι άνθρωποι από τις 

συνήθεις χώρες 

προέλευσης 

μεταναστών, δηλαδή 

από την Τουρκία και την 

πρώην Γιουγκοσλαβία, 

είναι σχετικά σπάνια 

αυτοαπασχολούμενοι 

- Τομείς: καθαρισμός, 

εστιατόρια, παραγωγή 

τροφίμων και λιανικό 

εμπόριο, καθώς και στον 

τομέα της μεταποίησης, 

κυρίως στον τομέα της 

ένδυσης, των 

δερμάτινων ειδών, των 

υποδημάτων και της 

παραγωγής και 

επισκευής 

κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων 

- Δύο μεγάλες ομάδες 

επιχειρηματιών 

μεταναστών: 1. Νέοι (άνω 

του 60% κάτω των 30 

ετών), με υψηλά προσόντα 

(93% απόφοιτοι 

πανεπιστημίων), άνδρες (9 

στις 10 φορές), που σε 

ποσοστό άνω του 50% 

γνωρίζουν κάποιον που 

είναι ήδη επιχειρηματίας 

(διαθέτουν ένα έμπιστο 

δίκτυο). 2. Ενήλικοι (30% 

άνω των 35 ετών) λιγότερο 

μορφωμένοι (41% δεν έχει 

απολυτήριο λυκείου, μόνο 

το 34% διαθέτει πτυχίο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) 

άνδρες επιχειρηματίες. 

Όσον αφορά και τις δύο 

ομάδες, οι περισσότεροι 

(74%) προέρχονται αρχικά 

από τρίτες χώρες. 

- Το 26% του συνόλου των 

επιχειρηματιών είναι 

γυναίκες μετανάστριες 

- Τομείς: κατασκευές, 

λιανικό εμπόριο, 

ξενοδοχεία / εστιατόρια, 

ακίνητα. Οι μετανάστριες 

περισσότερο 

απασχολούνται στην 

εστίαση, στην υγειονομική 

- Ο αριθμός των start-

upεπιχειρήσεων 

μεταναστών στη 

Γερμανία αυξάνεται. 

Το 2015, από το 

σύνολο των 4,16 

εκατομμυρίων 

επιχειρηματιών στη 

Γερμανία, οι 737.000 

είχαν μεταναστευτικό 

υπόβαθρο. Σχεδόν οι 

μισοί από αυτούς 

προέρχονται από μία 

από τις 28 χώρες της 

ΕΕ, το δεύτερο 

μεγαλύτερο ποσοστό 

το διαθέτει η Τουρκία 

με 12%. 

- Οι μετανάστες 

επιχειρηματίες έχουν 

υψηλότερο εισόδημα 

από τους μετανάστες 

γενικά, αλλά 

χαμηλότερο σε 

σύγκριση με τους μη 

μετανάστες 

επιχειρηματίες 

 

- Οι μετανάστες 

έχουν αναπτύξει 

σημαντική 

επιχειρηματική 

δραστηριότητα στην 

Ελλάδα είτε ως 

εργοδότες είτε ως 

αυτοαπασχολούμεν

οι 

- Τομείς: κυρίως 

στο λιανικό / 

χονδρικό εμπόριο 

και τις κατασκευές 

- Οι ξένες 

επιχειρήσεις είναι 

μικρού και μεσαίου 

μεγέθους 

- Τομείς: κυρίως στο 

εμπόριο 

(καταστήματα 

χειροτεχνίας, 

κοσμηματοπωλεία, 

αγορές και 

εστιατόρια), 

οικογενειακές 

επιχειρήσεις, που 

διαχειρίζεται 

απευθείας ο ξένος 

επιχειρηματίας, 

χωρίς υπαλλήλους. 

Οι γυναίκες 

μετανάστριες 

απασχολούνται σε 

τομείς όπως  οι 

προσωπικές 

υπηρεσίες, η 

φροντίδα, η 

ομορφιά, τα 

καλλυντικά, η 

εστίαση, τα 

εστιατόρια, η 

εκπαίδευση, η 

υγειονομική 

περίθαλψη 

- Υψηλό επίπεδο 

επιχειρηματιών από 

την Τουρκία 

- Σημαντική αύξηση 

του ποσοστού των 

αυτοαπασχολούμενω

ν στους άνδρες 

μετανάστες από το 

Ιράν, το Ιράκ, τη 

Συρία, τον Λίβανο. 

Από το 2010 έως το 

2015, το ποσοστό των 

αυτοαπασχολούμενω

ν γυναικών από αυτές 

τις ομάδες 

διπλασιάζεται. 

- Μέτρια αύξηση των 

ευρωπαίων 

μεταναστών. 

- Τομείς (για 

γυναίκες): 

εστιατόρια, εστίαση, 

οικιακές υπηρεσίες, 

καθαρισμός. Υπάρχει 

μια γενική 

υπερπροσφορά όσον 

αφορά τα 

καταστήματα 

τροφίμων, τα 

εστιατόρια, τις 

υπηρεσίες 

καθαρισμού - 

πτώχευση μέσα σε 

περίπου 2 χρόνια 
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περίθαλψη, στην οικιακή 

βοήθεια, στην ομορφιά. 

 

Υπηρεσίες 

υποστήριξης 

- Γενικές υπηρεσίες 

υποστήριξης (ανάλυση 

επιχειρηματικών ιδεών, 

εγγραφή επιχειρήσεων, 

κατάρτιση / μαθήματα / 

προγράμματα) 

- 1 υπηρεσία 

υποστήριξης εστιάζει 

στις γυναίκες 

- Υπηρεσίες 

υποστήριξης που 

απευθύνονται σε 

μετανάστες (για 

νεοϊδρυόμενες 

επιχειρήσεις, ιδρυτές, 

νέους επιχειρηματίες, 

συμβουλευτική, 

προγράμματα για ένταξη 

στην αγορά εργασίας 

μέσω καθοδήγησης, 

προσφορές για 

πολύγλωσσους) 

- Θεσμική υποστήριξη 

(δημόσια / ιδιωτικά 

προγράμματα 

συμβουλευτικής και 

υποστήριξης), υπηρεσίες 

κατάρτισης, υπηρεσίες 

υποστήριξης ειδικά για 

τους μετανάστες 

- Συνεταιριστική 

υποστήριξη (για 

διαχειριστικές διαδικασίες, 

υλοποίηση έργων, 

προσωπικές επενδύσεις), 

υποχρεωτική εκπαίδευση 

- Ορισμένες οργανώσεις 

ειδικεύονται στους 

μετανάστες και στις 

μετανάστριες- οι 

οργανώσεις αποτελούν 

ενδιάμεσο φορέα μεταξύ 

του «κοινού δικαίου» και 

των μεταναστών 

επιχειρηματιών. 

- Διάφορες υπηρεσίες 

χρηματοοικονομικής 

υποστήριξης 

- Κοινοτική στήριξη 

- Για φοιτητές, 

ακαδημαϊκούς, 

ειδικευμένους 

υπαλλήλους, 

πρόσφυγες. 

Παρέχεται 

διαδικτυακή  

ηλεκτρονική 

κατάρτιση και 

συμβουλευτική σε 

πολλές γλώσσες. 

Επιχειρηματικό 

δίκτυο, ορισμένες 

υπηρεσίες 

υποστήριξης 

επικεντρώνονται σε 

συγκεκριμένες 

ομάδες-στόχους 

- Τάση προώθησης 

της 

επιχειρηματικότητας 

ως αποτέλεσμα της 

υψηλής ανεργίας 

ακόμη και μέσω 

ιδιωτικών 

πρωτοβουλιών. 

Σήμερα διατίθενται 

περισσότερες 

πληροφορίες, 

περισσότερα 

προγράμματα, αλλά 

και επιχειρηματικά 

κίνητρα. 

 

- Διάφορα μέτρα για 

καινοτόμες 

νεοσύστατες 

επιχειρήσεις, 

αμέσως μετά την 

εγγραφή, για ένα 

μέγιστο διάστημα 5 

ετών από την 

ημερομηνία 

ενσωμάτωσης 

(περικοπές στις 

χρεώσεις, 

απαλλαγές, νόμοι, 

ευέλικτο σύστημα 

αμοιβών, συστήματα 

συμμετοχής / 

crowdfunding, 

φορολογικά 

κίνητρα) 

- ItaliaVisaStart-up: 

ταχεία διαδικασία 

για την έκδοση 

θεωρήσεων για 

αυτό-απασχόληση 

σε πολίτες τρίτων 

χωρών που 

προτίθενται να 

δημιουργήσουν μια 

καινοτόμο start-

upεπιχείρηση στην 

Ιταλία 

- Για τις γυναίκες / 

τις μετανάστριες: 

δάνεια / παροχές 

στις γυναίκες που 

έχουν δικές τους 

- Εθνικές, 

περιφερειακές και 

τοπικές υπηρεσίες 

στήριξης για 

επιχειρηματίες ή 

φυτώρια επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένη

ς της παροχής 

συμβουλών, 

κατάρτισης, ...) και 

υπηρεσιών 

οικονομικής στήριξης 

που απευθύνονται 

ιδιαίτερα στις γυναίκες 

ή / και τους 

μετανάστες 
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επιχειρήσεις. Αυτός 

ο νόμος 

χρηματοδοτεί 

νεοσύστατες 

επιχειρήσεις ή 

καινοτόμα 

επιχειρηματικά 

προγράμματα υπό 

την καθοδήγηση 

γυναικών 

μεμονωμένων 

επιχειρηματιών ή 

μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις με 

σημαντικό ποσοστό 

γυναικών 

(τουλάχιστον το 

60%) μεταξύ των 

εταίρων τους και 

των συμβουλίων. 

 Αυστρία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Σουηδία 

 

C – Προϋποθέσεις για τη σύσταση επιχειρήσεων από μετανάστες 

 

Διαθέσιμες 

νομικές μορφές 

και συναλλαγές 
 

- Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts 

(μη εμπορική εταιρική 

σχέση)  

- Offene Gesellschaft 

(OG) (ομόρρυθμη 

εταιρεία)  

- Kommanditgesellschaf

t (KG) (απλή 

ετερόρρυθμη εταιρεία)  

- StilleGesellschaft 

(αφανής εισφορά)  

- Αυτό-

επιχειρηματικότητα 

- Εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης (Société à 

responsabilité limitée – 

SARL) 

- Εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης ενός 

ατόμου(Entreprise 

unipersonnelle à 

responsabilité limitée – 

EURL) 

- Διάφορες νομικές 

μορφές 

- Συναλλαγές: 

ρυθμιζόμενες και μη 

ρυθμιζόμενες. Τα 

ρυθμιζόμενα 

επαγγέλματα 

υπόκεινται σε ειδικούς 

κανονισμούς. Πρέπει 

να είστε σε θέση να 

αποδείξετε ότι έχετε τα 

κατάλληλα προσόντα, 

π.χ. Παραδείγματα 

ρυθμιζόμενων 

- Ατομική επιχείρηση 

- Προσωπικές 

εταιρείες (ΟΕ και 

ΕΕ) 

- Εταιρεία ιδιωτικών 

επενδύσεων (ICE) 

- Εταιρεία 

Περιορισμένης 

Ευθύνης (LLC) 

- Ανώνυμη εταιρεία 

(SA) 

 

- Ατομική επιχείρηση 

- Κοινωνική 

επιχείρηση 

- Συνεταιρισμός 

- Εταιρεία 

Περιορισμένης 

Ευθύνης 

 

- Ατομική επιχείρηση 

- Εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης 

- Εταιρική σχέση 

- Οικονομικός 

συνεταιρισμός 
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- Aktiengesellschaft 

(AG) (ανώνυμη 

εταιρεία)  

- Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung 

(GmbH) (Εταιρία 

Περιορισμένης 

Ευθύνης)  

- Erwerbs- und 

Wirtschaftsgenossensc

haft (συνεταιριστική 

βιομηχανική και 

κοινωνία πρόνοιας)  

- Verein 

(συνειταιρισμός)  

- Ευρωπαϊκή ανώνυμη 

εταιρεία (Societas 

Europaea - SE)  

- Ευρωπαϊκός όμιλος 

οικονομικού 

ενδιαφέροντος (EEIG) 

 

Συναλλαγές: 

- Το αυστριακό δίκαιο 

κάνει μια διάκριση 

μεταξύ των 

ρυθμιζόμενων 

συναλλαγών και των μη 

ρυθμιζόμενων 

("ελεύθερων") 

συναλλαγών. Οι 

ρυθμιζόμενες 

συναλλαγές (όπως η 

ξυλουργική η μεταλλική 

μηχανική ή η 

συμβουλευτική 

μηχανικού) απαιτούν 

πιστοποιητικό 

προσόντων. Οι 

- Εταιρεία Ανεξάρτητων 

Επαγγελματιών 

Περιορισμένης Ευθύνης 

- Ανώνυμη εταιρεία (SA) 

- Απλοποιημένη ανώνυμη 

εταιρεία (SAS) 

- Απλοποιημένη ανώνυμη 

εταιρεία ενός ατόμου 

(SASU) 

- Ομόρρυθμη εταιρεία 

(SNC) 

- Επαγγελματική κοινωνία 

των πολιτών (SCP) 

 

επαγγελμάτων 

περιλαμβάνουν πολλά 

ιατρικά επαγγέλματα, 

καθηγητές σε κρατικά 

σχολεία κλπ. 

Τα μη ρυθμιζόμενα 

επαγγέλματα είναι 

συχνά επαγγέλματα 

που απαιτούν 

κατάρτιση, όπως ο 

κρεοπώλης ή ο 

κομμωτής. Εμπορικά 

επαγγέλματα: 

επαγγέλματα στα οποία 

κάποιος είναι 

αυτοαπασχολούμενος. 

Τα περισσότερα από 

αυτά θα συνεπάγονται 

την εγγραφή στο 

εμπόριο. 

- Υπάρχουν επίσης 

ελεύθερα επαγγέλματα, 

τα οποία διαφέρουν 

από τα εμπορικά 

επαγγέλματα. Η 

διαδικασία εγγραφής 

διαφέρει για το καθένα 

από αυτά. Οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες δεν 

χρειάζεται να 

καταγράφουν την 

εταιρεία τους.. Οι 

ελεύθεροι 

επαγγελματίες δεν 

καταβάλλουν εμπορικό 

φόρο. 
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ρυθμιζόμενες 

συναλλαγές 

περιλαμβάνουν επίσης 

τις λεγόμενες ημι-

συναλλαγές και τις 

σχετικές συναλλαγές. 

 

Καθεστώς 

παραμονής 

- Οι ξένοι που 

επιθυμούν να 

εργαστούν στην 

Αυστρία γενικά 

χρειάζονται μια άδεια 

παραμονής και μια 

άδεια εργασίας. Οι 

άδειες διαμονής 

εκδίδονται από 

εξουσιοδοτημένες 

αρχές. Για κάποιες 

άδειες η αίτηση πρέπει 

να γίνει στο εξωτερικό, 

ενώ για άλλες πρέπει 

να γίνει στην Αυστρία. 

Η πιο σημαντική άδεια 

παραμονής είναι η 

αποκαλούμενη 

"κόκκινη-λευκή-

κόκκινη κάρτα" / "Rot-

Weiß-Rot-Karte". 

- Για να γίνει κάποιος 

επιχειρηματίας είναι 

απαραίτητο να έχει στην 

κατοχή του προσωρινή 

κάρτα διαμονής που δεν 

έχει λήξει. 

 

- Η άδεια παραμονής 

είναι η πιο σημαντική 

προϋπόθεση πριν 

ξεκινήσει κάποιος μια 

επιχείρηση στη 

Γερμανία. Αυτός ο 

νομικός τομέας είναι 

πολύ περίπλοκος, 

εξαρτάται από 

διάφορους 

παράγοντες. Δεν 

μπορεί κάθε νόμιμος 

μετανάστης στη 

Γερμανία να 

ξεκινήσει μια 

επιχείρηση. 

Χρειάζεται ένα 

"Aufenthaltserlaubnis

zumZweckderselbstän

digenTätigkeit" 

(άδεια παραμονής για 

αυτοαπασχολούμενο) 

εάν δεν είναι πολίτης 

της ΕΕ, EWR ή 

Ελβετός. Η άδεια 

αυτή χορηγείται 

ανάλογα με τα 

οικονομικά 

συμφέροντα και τις 

ανάγκες της περιοχής. 

 - Αν το άτομο 

αναμένει την 

ανανέωση της άδειας 

παραμονής του, 

λαμβάνει ένα 

προσωρινό 

αποδεικτικό, στις 

σημειώσεις του 

οποίου αναφέρεται 

ότι “η άδεια 

παραμονής είναι υπό 

έκδοση/ ανανέωση”. 

Μόλις αποκτήσει 

την άδεια 

παραμονής, θα 

πρέπει να τη δείξει 

στο Ιταλικό γραφείο 

καταχώρησης των 

εταιρειών, με σκοπό 

να εγγραφεί η 

εταιρεία. 

- Εάν ένας πολίτης 

εκτός της ΕΕ 

επιθυμεί να εισέλθει 

στην Ιταλία και δεν 

διαθέτει έγκυρη 

άδεια παραμονής για 

να ξεκινήσει μια 

επιχείρηση, μπορεί 

να κάνει αίτηση για 

εξουσιοδότηση ή 

ακόμα και για 
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έγκριση 

οικονομικών 

παραμέτρων. 

 

Οικονομικές 

προϋποθέσεις 

 - Η έλλειψη επαρκούς 

χρηματοδότησης 

αποτελεί σημαντικό 

εμπόδιο για την εκκίνηση 

και την ανάπτυξη μικρών 

και μεσαίων 

επιχειρήσεων, 

ανεξάρτητα από την 

εθνική προέλευση του 

ιδιοκτήτη. Παρόλα αυτά, 

οι πιστωτικοί περιορισμοί 

τείνουν να είναι 

μεγαλύτεροι για τους 

μετανάστες 

επιχειρηματίες από ότι 

για τους ντόπιους. Στη 

Γαλλία, μόνο το 10% των 

μεταναστών 

επιχειρηματιών έχουν 

πρόσβαση σε δάνεια. 

 - Οι σημερινές 

διαθέσιμες 

ευκαιρίες 

χρηματοδότησης 

είναι ανοικτές προς 

όλους τους Έλληνες 

πολίτες και 

μετανάστες που 

διαθέτουν δικαίωμα 

παραμονής στη 

χώρα. 

Ενδιαφέρονται να 

εφαρμόσουν την 

πρόταση και το 

επιχειρηματικό τους 

σχέδιο, καθώς και 

στον τομέα της 

χρηματοδότησης. 

 - Οι άνεργοι πρέπει να 

είναι εγγεγραμμένοι 

σε δημόσιες 

υπηρεσίες 

απασχόλησης (AF) 

έτσι ώστε να 

δικαιούνται: 

- Κοινωνικό επίδομα 

ανεργίας 

- Δραστηριότητες 

απασχόλησης 

(κατάρτιση για την 

αγορά εργασίας, 

πρακτική άσκηση ή 

στήριξη για το 

ξεκίνημά τους). 

- Όσον αφορά τις 

δραστηριότητες 

απασχόλησης, η AF 

λαμβάνει την 

απόφαση σχετικά με 

το είδος των 

δραστηριοτήτων. Η 

χρηματοδότηση για 

όλες τις 

δραστηριότητες 

καταβάλλεται από 

την AF μέσω 

κυβερνητικού 

προϋπολογισμού. 

- Όσον αφορά τους 

μετανάστες με άδεια 

παραμονής, πρέπει να 

ολοκληρώσουν ένα 

πρόγραμμα με τίτλο 
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Εισαγωγικές 

δραστηριότητες. Ο 

μετανάστης και ο 

υπεύθυνος 

απασχόλησης 

καταρτίζουν ένα 

πλάνο έναρξης, τότε 

ο μετανάστης έχει το 

δικαίωμα ενός 

προνομίου. 

 Αυστρία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Σουηδία 
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1.2 Οι ομάδες εστίασης στα ζητήματα των μεταναστριών 
Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τις κοινωνικές, οικονομικές και μαθησιακές ανάγκες 

της ομάδας-στόχου του προγράμματος σε κάθε χώρα, θα ήταν επίσης χρήσιμο να διεξαχθούν 

συνομιλίες μεταξύ μελών των ομάδων, με τη συμμετοχή ερευνητών, κοινωνικών λειτουργών, 

εκπαιδευτών, διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών, ΜΚΟ που ασχολούνται με μετανάστες και 

άλλων τοπικών φορέων. 

1.2.1 Η μεθοδολογία της ομάδας εστίασης 

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί θα μπορούσε να ακολουθήσει τη μεθοδολογία της ομάδας 

εστίασης. 

Η μεθοδολογία της ομάδας εστίασης συνίσταται στη συλλογή ποιοτικών πληροφοριών μέσω 

συλλογικών συνεντεύξεων πολλών ατόμων που συγκεντρώνονται στο ίδιο μέρος. Η ομάδα 

εστίασης επιτρέπει την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσονται οι προσωπικές 

συμπεριφορές και οι απόψεις των συμμετεχόντων, στην κοινωνική διάσταση και στη μεταξύ 

τους σχέση. Με αυτόν τον τρόπο καταρτίζουμε μια ατομική αξιολόγηση, η οποία είναι το 

αποτέλεσμα μιας κοινωνικής διαδικασίας. Μια ομάδα εστίασης παρέχει δεδομένα για ανάλυση, 

συγκεντρωμένα σε λιγότερο τυπική μορφή, ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικά με το θέμα 

ή το σύνολο θεμάτων για τα οποία συλλέγονται τα δεδομένα. Οι γνώσεις και τα δεδομένα που 

παράγονται από την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων στις ομάδες εστίασης μπορούν να 

παρέχουν πληροφορίες για να ξεκινήσουν αλλαγές ή να βελτιωθούν οι υπηρεσίες, να 

επιβεβαιωθεί η καλή λειτουργία των υπηρεσιών ή να δημιουργηθούν νέες υποθέσεις. 

Κάθε συνέντευξη απευθύνεται σε μια ομοιογενή ομάδα περίπου 7-12 ατόμων. Είναι σημαντικό 

να υπάρχει επαρκής αριθμός ατόμων για να δημιουργηθούν ιδέες και να προκύψουν 

συζητήσεις. Είναι εξίσου σημαντικό να μην είναι πολύ μεγάλη η ομάδα. Οι άνθρωποι πρέπει 

να προσληφθούν για την ομάδα εστίασης εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει ένα αρκετά 

αντιπροσωπευτικό δείγμα της ομάδας στόχου της έρευνας. 

Η συνέντευξη επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα, με λίγα θέματα συζητήσεων. Είναι 

καθοριστικής σημασίας ο καθορισμός του αναμενόμενου στόχου, η επιλογή του κοινού-

στόχου, ο προσδιορισμός του συντονιστή και η κατάρτιση των οδηγιών για τη διάρθρωση της 

συνέντευξης. Η μέση διάρκεια της συνέντευξης σε κάθε ομάδας εστίασης είναι περίπου 2 ώρες. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη συνέντευξη, που στοχεύουν στην καθοδήγηση της 

συζήτησης, συνίστανται σε λίγες βασικές ερωτήσεις (το πολύ 10-12), όσο λιγότερο δομημένες 

γίνεται: 

Υπάρχουν ορισμένες αρχές που διέπουν την προετοιμασία της διάρθρωσης της συνέντευξης: 

α) Ξεκινήστε από γενικές ερωτήσεις για να προχωρήσετε βήμα προς βήμα σε πιο 

συγκεκριμένες ερωτήσεις. 

β) Τοποθετείστε σε σειρά τις ερωτήσεις κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τους σκοπούς της 

έρευνας. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι ανοιχτές και να έχουν μεγάλο εύρος και βάθος 

απαντήσεων (οι απλές ερωτήσεις "ναι / όχι" μπορούν να παρέχουν πολύ συγκεκριμένες 

πληροφορίες, αλλά γενικά δεν συμβάλλουν στην προώθηση της συζήτησης ή της ανταλλαγής 

ιδεών). 

γ) Οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μην 

συγχέονται ή να παραπλανούνται. 
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δ) Να είστε ουδέτεροι για να μην επηρεάσετε τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. 

Ο συντονιστής καθοδηγεί τη συνεδρίαση της ομάδας εστίασης: πρέπει να καθοδηγήσει την 

εξέλιξη της συζήτησης και να την εξισορροπήσει διατηρώντας την ηγεσία της ομάδας. 

Οι παρατηρητές λαμβάνουν σημειώσεις και καταγράφουν. Ένας ή περισσότεροι εξωτερικοί 

παρατηρητές είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ομάδας εστίασης, χωρίς 

όμως να αλληλεπιδρούν με την ομάδα ή με τον συντονιστή. Φροντίζουν να καταγράψουν τη 

συζήτηση, να ενημερώσουν προηγουμένως τους συμμετέχοντες για αυτό και να αναλύσουν τις 

λεκτικές και άλλες αντιδράσεις των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες πρέπει να αισθάνονται 

σίγουροι και να εμπιστεύονται ότι όσα λένε κατά τη διεξαγωγή μιας ομάδας εστίασης θα 

αντιμετωπίζονται με την ίδια εμπιστευτικότητα όπως και οι απαντήσεις σε ένα ερωτηματολόγιο 

έρευνας. 

Ο συντονιστής είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση του κινδύνου σχετικά με το εάν οι 

προηγούμενες σχέσεις μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν στην ομάδα εστίασης θα 

μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το θετικό αποτέλεσμα της συζήτησης. 

Η μεθοδολογία της ομάδας εστίασης περιλαμβάνει διάφορα βήματα, συγκεκριμένα: 

1. Τον προσδιορισμό του σκοπού της ομάδας εστίασης 

2. Τη συμπλήρωση τυχόν εντύπων με δημογραφικές πληροφορίες που μπορούν να 

διευκολύνουν την προσεκτική αξιολόγηση των δεδομένων 

3. Προθέρμανση (εισαγωγή στο θέμα, παρουσίαση των συμμετεχόντων, συντονιστής και 

παρατηρητής) 

4. Ξεκινήστε από την εμπειρία των συμμετεχόντων 

5. Συγκέντρωση των μακροπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων προσδοκιών των συμμετεχόντων 

6. Προσεκτική εξέταση της ιεραρχίας στις εξουσίες 

Η γλώσσα 

Η ομάδα εστίασης είναι μια τεχνική παρατήρησης, ωστόσο το σύνολο των επιλεγμένων 

θεμάτων που επιλέγονται εμπλέκεται σε μια συζήτηση πάνω σε ένα καθορισμένο θέμα, για το 

οποίο προκύπτουν απόψεις και προοπτικές και συγκλίνουν με έναν αυθόρμητο τρόπο. Το είδος 

της γλώσσας που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι αρκετά σαφές και εύκολο να κατανοηθεί για 

όλους. 

Η ομάδα 

Η ομοιογένεια της ομάδας είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες 

αισθάνονται άνετα να συζητήσουν για ορισμένα θέματα επειδή αναγνωρίζουν άλλους 

ανθρώπους στην ομάδα παρόμοιοι με αυτούς. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα εστίασης δεν 

πρέπει να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον από πριν, καθώς κάποιος μπορεί να δυσκολευτεί να 

εκφράσει τις δικές του ιδέες μπροστά στους ανθρώπους που γνωρίζει ή ακόμα και μπορεί να 

προκύψει κάποια σύγκρουση εντός της ομάδα. 
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1.2.2  Κατευθυντήριες γραμμές για μια ομάδα εστίασης σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα των γυναικών μεταναστών 

Η ποιοτική ανάλυση θα μπορούσε να επικεντρωθεί στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

❖ Πώς αξιολογούν οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων, οι σύμβουλοι και οι 

επιχειρηματίες τις γενικές συνθήκες πλαισίου και το οικονομικό και πολιτικό 

περιβάλλον χρηματοδότησης για πρωτοβουλίες δημιουργίας start-up επιχειρήσεων 

στην περιοχή τους; 

❖ Οι τρεις ομάδες αντιλαμβάνονται διαφορετικά τις υπάρχουσες υπηρεσίες 

περιφερειακής υποστήριξης; 

❖ Είναι δυνατόν να εντοπιστούν συγκεκριμένες ομάδες ατόμων που αντιμετωπίζουν 

μειονεκτήματα, ενώ πραγματοποιούν το στόχο τους να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι; 

Οι παρακάτω οδηγίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαρθρωθούν οι ομαδικές 

συζητήσεις: 

Κοινωνικές ανάγκες /υπόβαθρο 

1. Δυνατότητα του ατόμου για αυτό-απασχόληση 

 αρκετός χρόνος μακριά από τα οικογενειακά καθήκοντα 

 προσωπικότητα με επιχειρηματικό πνεύμα 

2. Διαθεσιμότητα συστημάτων προσωπικής στήριξης (οικογένεια και φίλοι) 

 στήριξη μέσω των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους 

 οικονομική στήριξη 

 συναισθηματική στήριξη 

 στήριξη στη μετάφραση 

3. Δικτύωση του ατόμου για προώθηση / πολύτιμες επαφές για την υλοποίηση της 

επιχειρηματικής ιδέας 

4. Πως μπορούν να στηριχθούν οι κοινωνικές τους ανάγκες μέσα από το πρόγραμμα;  

 

Οικονομικές ανάγκες 

1. Έλεγχος προσωπικού κεφαλαίου εκκίνησης 

a. για τη νομική οντότητα 

b. για απαραίτητες επενδύσεις 

c. για την εκπαίδευση, τα πιστοποιητικά, τις άδειες 

2. Σύστημα ασφάλισης / υποστήριξης σε περίπτωση αποτυχίας 

3. Πώς θα μπορούσε να αυξηθεί η οικονομική τους δυνατότητα μέσα από το πρόγραμμα; 

 

Μαθησιακές ανάγκες 

1. Ικανότητες και πρακτική 

2. Η γνώση της δεύτερης γλώσσας προκειμένου να κατανοηθούν οι απαραίτητες 

πληροφορίες / ανάγκη συνεχούς βοήθειας 

3. Γνώση σχετικά με τα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις / τους υπολογισμούς της    

κερδοφορίας / την τήρηση των βιβλίων / ... 

      4. Κατανόηση νομικών συνθηκών / συστήματος στη χώρα υποδοχής 

      5. Γνώση σχετικά με τη δικτύωση και την προώθηση 

      6. Σχετικές πρακτικές εμπειρίες 

      7. Πώς θα μπορούσαν οι μαθησιακές ανάγκες τους να καλυφθούν μέσα από το πρόγραμμα; 

Πώς   μπορούν να προωθηθούν οι επιχειρηματικές δεξιότητες; 
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Προκειμένου να δώσουμε στους χρήστες των εργαλείων ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μιας ανάλυσης ομάδων εστίασης, παραθέτουμε ένα 

συνθετικό πίνακα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε στις έξι συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα ARISE: 

 Αυστρία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Σουηδία 

 

Αποτελέσματα των συζητήσεων στις ομάδες εστίασης 

 

Αιτίες 

αυτοαπασχόλη

σης 

- Πολιτιστικό υπόβαθρο:    

η αυτοαπασχόληση είναι 

ιδιαίτερα σεβαστή, 

απολαμβάνει μεγάλη 

αναγνώριση και βελτιώνει 

την κοινωνική κατάσταση 

των ανθρώπων. Οι 

άνθρωποι αποκτούν 

διεθνή δικτύωση, 

εξειδικευμένες θέσεις 

εργασίας 

- Διακρίσεις στην αγορά 

εργασίας που συνδέονται 

με την έλλειψη 

γλωσσικών δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων, προσόντων, 

περίπλοκων διαδικασιών 

αναγνώρισης των τίτλων 

και των προσόντων που 

αποκτήθηκαν στο 

εξωτερικό, ανεργία, 

διαπολιτισμικές 

διαφορές. 

- Εκπαιδευτικό επίπεδο: οι 

μετανάστες με χαμηλά 

επίπεδα εκπαίδευσης 

δυσκολεύονται να 

κερδίσουν εισόδημα από 

την απασχόληση. 

   - Η παράδοση στην 

επιχειρηματικότητα σε 

διάφορες χώρες 

προέλευσης, δεδομένου 

ότι υπάρχουν άνθρωποι 

που μεταναστεύουν από 

χώρες όπου αυτή η 

τάση είναι μεγαλύτερη, 

είναι πιθανότερο να 

τους ωθήσει στο να 

δημιουργήσουν μια 

επιχείρηση στη νέα 

χώρα. 

- Η εθνική εξειδίκευση 

μπορεί να αποτελέσει 

παράγοντα υποστήριξης 

για τον επίδοξο 

επιχειρηματία ο οποίος 

προτίθεται να 

ακολουθήσει την κύρια 

πορεία της 

σταδιοδρομίας της 

μεταναστευτικής 

κοινότητας από την 

οποία προέρχεται. 
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Κοινωνικές και 

προσωπικές 

ανάγκες 

- Η έγκαιρη πρόσβαση στο 

εκπαιδευτικό σύστημα 

είναι μία από τις 

σημαντικότερες 

προϋποθέσεις για τη 

δημιουργία μιας 

επιτυχημένης επιχείρησης 

- Οι γονείς ενδέχεται να 

προέρχονται από χώρες 

όπου η εκπαίδευση και / ή 

η επαγγελματική 

κατάρτιση έχουν 

διαφορετική αξία και 

γίνονται αντιληπτές με 

διαφορετικό τρόπο από ό, 

τι στην Αυστρία. 

- Κατανόηση του 

αυστριακού συστήματος 

αγοράς εργασίας (καθώς 

και όλων των σχετικών 

συστημάτων), που είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για 

την επιτυχή ένταξη στην 

αγορά εργασίας. 

- Εμπειρία πάνω στον 

σχετικό τομέα, προσόντα, 

καθώς και μια εξελιγμένη 

και καινοτόμος ιδέα με 

σαφές όραμα που να 

ξεχωρίζει από το πλήθος. 

-Αυτο-οργάνωση, η 

προθυμία του ατόμου να 

πάρει ρίσκα, επιμονή, 

επιχειρηματική στάση 

- Βασικές γνώσεις 

μαγειρικής 

- Άτομο αυτόνομο και 

ικανό να παράγει περίπου 

20 πιάτα την ημέρα 

- Να γνωρίζει πως να κάνει 

ψώνια 

- Να μιλάει καλά γαλλικά 

- Να θέλει να μοιραστεί τις 

γνώσεις του και να δείξει 

τη μαγειρική του, να είναι 

παθιασμένος 

- Ανάληψη πρωτοβουλιών 

- Πειθαρχία 

- Να είναι ένα άτομο 

φιλόξενο, ευχάριστο στο 

να αναπτύξει μια καλή 

επαφή με τους πελάτες του 

- Καλή ψυχική κατάσταση 

- Καλή φυσική κατάσταση 

- Χαρά 

- Φαντασία 

- Ομαδικό πνεύμα 

- Υπομονή 

- Δημιουργικότητα 

- Διπλωματία 

- Περιέργεια 

- Ικανότητα διαχείρισης 

- Οργάνωση 

- Χρόνος 

- Ίδρυση μιας ομάδας 

- Βασικές γνώσεις 

μαγερικής 

- Τουλάχιστον 

βασικές γνώσεις 

της ελληνικής και / 

ή της αγγλικής 

γλώσσας 

- Πάθος με την 

μαγειρική 

- Ανάληψη 

πρωτοβουλιών 

- Ειδικές γνώσεις 

σχετικά με τα 

εθνικά πλαίσια, 

συμπεριλαμβανομέ

νων των νομικών 

και οικονομικών 

πτυχών 

- Η γνώση πρέπει 

επίσης να 

επικεντρώνεται στις 

ανάγκες της αγοράς 

- Ισχυρά κίνητρα, 

αίσθημα 

πρωτοβουλίας, 

καλές 

επικοινωνιακές 

δεξιότητες, 

οργανωτικές 

δεξιότητες και 

δημιουργικότητα, 

ικανότητες 

διαχείρισης 

- Οργανωτικές ανάγκες 

- Στήριξη προς τις 

τραυματισμένες 

γυναίκες  

- Γλώσσα 

 

- Γλώσσα 

- Δίπλωμα οδήγησης 

- Πρόσβαση στις 

πληροφορίες 

- Διαθέσιμη 

υποστήριξη και 

δίκτυο για την 

απασχόληση και την 

αυτοαπασχόληση 

-  Μέντορες 

- Πληροφορίες στη 

μητρική γλώσσα των 

μεταναστών 

Οικονομικές 

ανάγκες 

- Η πρόσβαση σε 

οικονομικούς πόρους είναι 

απαραίτητη 

- Τεχνογνωσία στον τομέα 

της διοίκησης 

- Οικονομικές, 

χρηματοοικονομικές 

γνώσεις, καθώς γνώσεις 

σχετικά με την ασφάλιση 

- Δημόσια κεφάλαια 

για την έναρξη μιας 

επιχείρησης 

- Δικτύωση 

- Κεφάλαιο 

εκκίνησης 

- Πληροφορίες 

σχετικά με τις 

- Πρόσβαση σε 

πίστωση (έλλειψη 

πιστωτικού ιστορικού / 

μη μεταβιβάσιμου 

πιστωτικού ιστορικού 

- Κοινωνικές 

υπηρεσίες για τη 

στήριξη εισοδήματος 

- Διαθέσιμη 

υποστήριξη και δίκτυο 
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επιχειρήσεων και του 

εμπορικού δικαίου 

- Επιχειρηματικά σχέδια, 

υπολογισμοί, στρατηγική 

χρηματοδότησης 

- Επιχειρηματική  γλώσσα 

- Πρόσβαση στις 

πληροφορίες 

- Εμπειρία 

και τις νομικές 

προϋποθέσεις. 

οικονομικές 

δυνατότητες και 

την πηγή 

χρηματοδότησης 

από άλλες χώρες, 

έλλειψη σταθερού 

καθεστώτος διαμονής, 

έλλειψη εγγυήσεων ή 

αυστηρότερα κριτήρια 

που έχουν θεσπιστεί 

από πιστωτικά 

ιδρύματα για δάνεια 

προς μετανάστες 

επιχειρηματίες) 

- Τα πιστωτικά 

ιδρύματα ενδέχεται να 

αντιμετωπίσουν άλλα 

ζητήματα όταν 

ασχολούνται με 

μετανάστες 

επιχειρηματίες ως 

πελάτες τους. Ως εκ 

τούτου, οι 

επιχειρηματίες 

μετανάστες βασίζονται 

συχνά σε ανεπίσημα 

δίκτυα, όπως η 

οικογένεια ή η 

κοινότητα, για να 

λάβουν οικονομική 

υποστήριξη. 

- Δίκτυο εμπιστοσύνης 

- Ενίσχυση των 

πολιτικών για την 

επιχειρηματική 

ανάπτυξη 

- Δυσκολίες στην 

εύρεση εγκαταστάσεων 

για επιχειρήσεις 

για την απασχόληση 

και την 

αυτοαπασχόληση 

- Επιχειρηματικά 

δίκτυα 

 

Μαθησιακές 

ανάγκες 

- Η σύλληψη και ο 

σχεδιασμός μιας καλά 

επεξεργασμένης και 

χρήσιμης ιδέας 

- Γνώση του νομικού 

πλαισίου και του πλαισίου 

υγείας (εκπαίδευση 

σχετικά με την ψυκτική 

- Προσωπικές 

προϋποθέσεις 

- Διαχείριση χρόνου 

- Δεξιότητες 

- Γνώση των 

νομικών και 

υγειονομικών 

κανόνων και των 

- Πολλές μετανάστριες 

δεν γνωρίζουν την αξία 

των δεξιοτήτων τους 
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- Διαχειριστική / 

επιχειρηματική / 

διοικητική / νομική 

τεχνογνωσία 

- Υπολογισμοί κόστους 

- Γλώσσα 

- Εκτίμηση του φόρτου 

εργασίας 

- Πολιτιστικές τεχνικές / 

συμπεριφορά 

αλυσίδα, ασφάλεια στην 

κουζίνα, λογιστική, 

πληροφορική κ.λπ.). 

-Υπόβαθρο στα 

μαθηματικά και στη 

λογιστική 

- Γνώση των βασικών 

αρχών της δημιουργίας 

επιχειρήσεων και των 

αναγκαίων διοικητικών 

διαδικασιών (ασφάλιση, 

τράπεζες, χρεώσεις κ.λπ.) 

- Γνώση βασικών 

στοιχείων σχετικά με τη 

διοίκηση (διαχείριση 

υπαλλήλων, χρόνος, 

οργάνωση κ.λπ.) 

- Γαστρονομικές 

δεξιότητες 

- Τέχνη της παρουσίασης 

- Γνώσεις των κανόνων 

υγιεινής/ ασφάλειας 

-Γλώσσες 

- Επιχειρηματική ιδέα 

και εγγραφή 

- Επιχειρηματικό 

σχέδιο και 

χρηματοδότηση 

- Προσωπική 

διασφάλιση (ασφάλειες 

κ.λπ.) 

- Μάρκετινγκ 

- Δικτύωση και 

συνεργασία 

- Διαδίκτυο και 

ηλεκτρονικό επιχειρείν 

κανόνων 

ασφάλισης. Γνώση 

των βασικών αρχών 

της δημιουργίας 

επιχειρήσεων και 

των αναγκαίων 

διοικητικών 

διαδικασιών, 

- Γνώση βασικών 

στοιχείων 

αναφορικά με τη 

διαχείριση. 

- 

Χρηματοοικονομικ

ές πτυχές που 

ξεκινούν από την 

ίδρυση μιας 

επιχείρησης, μέχρι 

το λογιστικό 

σύστημα και τη 

φορολογία. 

- Δεξιότητες 

μάρκετινγκ 

- Γενικές δεξιότητες και 

γνώσεις σχετικά με την 

ίδρυση επιχειρήσεων 

- Κατανόηση των 

εννοιών της αγοράς, της 

επιχειρηματικότητας, 

του ανταγωνισμού 

- Λογιστική 

- Φόροι 

- Επαφές με τράπεζες ή 

πιστωτικά ιδρύματα, 

προσέγγιση επενδυτών 

- Αντιλήψεις σχετικά με 

το κανονιστικό πλαίσιο 

των επιχειρήσεων 

Προκλήσεις 

στην πρόσβαση 

στην αγορά 

εργασίας / 

εμπόδια στην 

ίδρυση 

επιχειρήσεων 

- Δεξιότητες (μεγάλη και 

δύσκολη διαδικασία, 

συχνά αρνητικά 

αποτελέσματα) 

- Διοίκηση / αρχές 

(γραφειοκρατία, πρόσβαση 

στη συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση, 

διαπολιτισμικές 

δυσκολίες...) 

- Προκλήσεις για τις 

γυναίκες: οι  γυναίκες με 

μειονεκτούντα παιδιά, οι 

μουσουλμάνες, 

αντιμετωπίζουν διακρίσεις, 

οι αυτοαπασχολούμενες 

- Άδεια παραμονής 

- Φροντίδα των παιδιών 

- Συμβατότητα της 

οικογένειας και της 

καριέρας 

- Γλώσσα 

- Χρόνος 

- Πληροφορίες για τα 

δημόσια κονδύλια 

 - Οι μετανάστριες 

έρχονται αντιμέτωπες 

με περαιτέρω 

διακρίσεις και 

πρόσθετες προκλήσεις 

(δηλαδή σε σύγκριση 

με τους άντρες 

μετανάστες) 

- Οι μετανάστες 

αντιμετωπίζουν 

πολιτιστικά εμπόδια, 

δυσκολίες 

αλληλεπίδρασης με τη 

γραφειοκρατία, την 

αγορά και τις τοπικές 

αρχές, τόσο υπό 

- Εμπόδια στη γλώσσα 

- Χαμηλό επίπεδο 

δεξιοτήτων 

- Έλλειψη υποστήριξης 

- Γραφειοκρατικό 

σύστημα 

- Δυσκολίες για τις 

γυναίκες: 

- Η ευθύνη των 

γυναικών για τα 

παιδιά 

- Έλλειψη 

προηγούμενης 

εργασιακής εμπειρίας 

- Έλλειψη 

προσαρμοσμένης 
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γυναίκες αντιμετωπίζουν 

περισσότερους 

κινδύνους,... 

θεωρητική όσο και 

πρακτική άποψη, 

δεδομένου ότι δεν 

γνωρίζουν τα 

απαραίτητα στάδια της 

επιχειρηματικής 

πρωτοβουλίας, 

αντιμετωπίζουν 

γλωσσικά εμπόδια. 

- Οι γυναίκες 

αντιμετωπίζουν εμπόδια 

εντός της οικογένειάς 

τους (καθώς 

εξαρτώνται από τους 

άλλους, έχουν παιδιά 

και εργασία), 

παρουσιάζουν συχνά 

βαριές ψυχολογικά 

προβλήματα. Αυτά τα 

τραύματα, εάν δεν 

αντιμετωπιστούν 

σωστά, θα μπορούσαν 

να επηρεάσουν την 

επιχειρηματική 

συμπεριφορά τους. 

υπηρεσίας 

υποστήριξης για τις 

γυναίκες (καλύτερες 

υπηρεσίες γλωσσικής 

κατάρτισης 

λαμβάνοντας υπόψη 

την ευθύνη τους για 

τη φροντίδα των 

παιδιών) 

-  Απαιτείται επιπλέον 

στήριξη για την 

απασχόληση των 

γυναικών και την 

επιχειρηματικότητα 

- Ο άδικος 

καταμερισμός της 

εργασίας στο σπίτι 

εμποδίζει τις γυναίκες 

να επωφεληθούν από 

τις διαθέσιμες 

ευκαιρίες 

-  Πολιτιστικό πρότυπο 

-Χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης 

 Αυστρία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Σουηδία 
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Από τον παραπάνω πίνακα παρουσιάστηκαν γενικά συμπεράσματα σχετικά με τον στόχο: 

 

Κοινωνικές ανάγκες/υπόβαθρο 

 

Με βάση τις συζητήσεις μεταξύ των ομάδων, εκφράστηκαν έντονα τα ακόλουθα ζητήματα ή 

απόψεις τις πλειοψηφίας: 

 

Κατανομή οικιακής εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

Η πλειονότητα των εκθέσεων των εταίρων αναφέρει ότι αυτό το ζήτημα αποτελεί ένα από τα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μετανάστριες στην αγορά εργασίας. Αναφέρουν ότι η 

ευθύνη των γυναικών όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών φαίνεται να αποτελεί κυρίαρχο 

πρόβλημα, στο οποίο οι υπηρεσίες υποστήριξης θα πρέπει να δώσουν προσοχή και να βρουν 

λύση. 

 

Πατριαρχικό πολιτισμικό πρότυπο 

Σε πολλές περιπτώσεις, οι μετανάστριες χρειάζονται άδεια από τον άνδρα τους για να έχουν 

πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες και δραστηριότητες. Το ζήτημα αυτό μπορεί να εμποδίσει 

τις γυναίκες μετανάστριες από το να μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή να 

συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, ορισμένες ομάδες εστίασης 

υπογραμμίζουν τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μεταναστριών επειδή έχουν υποστεί βία και 

παράνομη διακίνηση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στη χώρα υποδοχής. 

 

Αυτοεκτίμηση 

Ο Αυστριακός εταίρος θέτει το ζήτημα της αυτοεκτίμησης και της προθυμίας του ατόμου να 

πάρει ρίσκα, ως προϋπόθεση για την επιχειρηματική στάση που μπορεί να βοηθήσει τις 

γυναίκες στο να γίνουν αυτοαπασχολούμενες. 

 

Εμπειρίες, εκπαιδευτικό υπόβαθρο και παραδόσεις 

Ορισμένες ομάδες εστίασης θέτουν το ζήτημα της παράδοσης της επιχειρηματικότητας που 

επικρατεί στη χώρα καταγωγής. Υπάρχουν ορισμένες εθνικότητες που δείχνουν μεγαλύτερη 

προθυμία να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, όπως οι άνθρωποι από τη Μέση Ανατολή 

και την Ανατολική Ευρώπη. Ενώ η επιθυμία αυτή είναι χαμηλότερη στους μετανάστες από τη 

Λατινική Αμερική και την Αφρική. 

 

Γνώση της γλώσσας 

Πολλές γυναίκες μετανάστριες, ιδίως εκείνες με χαμηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, δεν 

διαθέτουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Η παροχή της γλωσσικής τους 

κατάρτισης πρέπει να είναι πιο προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. 

 

Γνώση σχετικά με το σύστημα της αγοράς εργασίας στη χώρα υποδοχής 

Πολλοί μετανάστες, ιδιαίτερα οι γυναίκες, δεν διαθέτουν γνώσεις σχετικά με το σύστημα της 

αγοράς εργασίας. Η κατανόηση του συστήματος της αγοράς εργασίας της χώρας υποδοχής 

(καθώς και όλων των σχετικών συστημάτων) είναι εξαιρετικά σημαντική για μια επιτυχή 

διαδικασία ένταξης στη χώρα υποδοχής. 

 

Οικονομικές ανάγκες 

Οι ομάδες εστίασης του προγράμματος ARISE επισημαίνουν διάφορα ζητήματα σχετικά με 

τις οικονομικές ανάγκες: 

 

Πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους 
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Πολλοί μετανάστες, ιδίως γυναίκες, δεν έχουν πρόσβαση σε δάνεια και οικονομικές ενισχύσεις 

όπως έχουν οι πολίτες της χώρας. Σε ορισμένες χώρες, τα δάνεια και άλλα οικονομικά οφέλη 

διατίθενται μόνο σε άτομα με ιθαγένεια. Ωστόσο, στη Γερμανία και τη Σουηδία, οι νόμιμοι 

μετανάστες έχουν πρόσβαση σε τέτοιες οικονομικές ενισχύσεις. Υπάρχουν ειδικά 

προγράμματα αφιερωμένα στις νεοσύστατες επιχειρήσεις των μεταναστών και ειδικά 

προγράμματα που εστιάζουν στις γυναίκες και την επιχειρηματικότητα. 

Σε ορισμένες χώρες, έχει επισημανθεί το ζήτημα της πρόσβασης σε ανεπίσημους οικονομικούς 

πόρους, όπως η πρόσβαση σε δάνεια από ανθρώπους της χώρας και συγγενείς. Ωστόσο, 

εντοπίστηκαν ορισμένοι κίνδυνοι όσον αφορά τα υψηλά επιτόκια και τις παράνομες 

εκμεταλλεύσεις. 

 

Γνώση και απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκκίνηση μιας επιχείρησης (επιχειρηματική 

γνώση) 

Η πλειοψηφία των ομάδων αναφέρει την έλλειψη γνώσεων των μεταναστών σχετικά με τη 

δομή των επιχειρήσεων και τις επιχειρηματικές προϋποθέσεις. Ορισμένες από τις χώρες 

εταίρους (Αυστρία, Γερμανία και Σουηδία) παρέχουν ειδικά προγράμματα για την κατάρτιση 

των μεταναστών αναφορικά με τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα προγράμματα αυτά 

παρουσιάζουν ελλείψεις όσον αφορά το περιεχόμενο, τη διάρκεια και το ζήτημα της γλώσσας. 

Πολλοί μετανάστες δεν έχουν επίσης πρόσβαση στο επιχειρηματικό δίκτυο, το οποίο είναι 

απαραίτητο για να διευκολυνθεί και να λειτουργήσει μια νεοσύστατη επιχείρηση. 

 

Μαθησιακές ανάγκες 

 

Χαρτογράφηση δεξιοτήτων 

Πολλές από τις ομάδες εστίασης εξέφρασαν τη γνώμη ότι οι γυναίκες μετανάστριες έχουν 

δεξιότητες που δεν τονίζονται ή ακόμη και παρατηρούνται. Άλλες ομάδες εστίασης ανέφεραν 

ότι υπάρχουν μαθησιακές ανάγκες, οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να είναι πιο εξατομικευμένες. 

Οι Γερμανοί και Σουηδοί εταίροι ανέφεραν ορισμένες πτυχές ως απαραίτητες. 

 

Παροχή επιχειρηματικής κατάρτισης 

Όπως δήλωσαν πολλές ομάδες εστίασης, υπάρχει ανάγκη να εξετάσουμε διάφορες σημαντικές 

πτυχές όταν παρέχουμε επιχειρηματική κατάρτιση σε γυναίκες μετανάστριες. Αυτές οι πτυχές 

καλύπτουν την αρχική προϋπόθεση, το περιεχόμενο, τη μορφή και τη δομή αυτής της 

κατάρτισης. 

 

Αρχική προϋπόθεση 

Οι δεξιότητες πάνω στη γλώσσα της χώρας υποδοχής είναι ένας σημαντικός παράγοντας όταν 

εκπονείται ένα επιχειρηματικό πρόγραμμα για τις μετανάστριες. Το μάθημα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη το επίπεδο γνώσεων που διαθέτουν στη γλώσσα της χώρας υποδοχής. 

Επιπλέον, οι προηγούμενες εργασιακές εμπειρίες είναι σημαντικές όσον αφορά την εκπόνηση 

του περιεχομένου των μαθημάτων. Θα έχει αντίκτυπο στη διάρκεια του μαθήματος. 

Τέλος, η στάση ή μάλλον η επιχειρηματική στάση είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή 

σύσταση μιας επιχείρησης. Σύμφωνα με την ιταλική ομάδα εστίασης, η στάση αυτή θα πρέπει 

να μετρηθεί και να χαρτογραφηθεί πριν από την έναρξη του μαθήματος προκειμένου να 

αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και ο επιθυμητός αντίκτυπος του μαθήματος 

 

Περιεχόμενα της κατάρτισης 

Τα θέματα μπορούν να χωριστούν σε 2 κατηγορίες: 

i. Γενικά θέματα 
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α) Επιχειρηματικοί τομείς (ιδέα, σχέδιο, μάρκετινγκ, διαχείριση, χρηματοδότηση κ.λπ.) 

β) Επιχειρησιακή δικτύωση 

γ) ΤΠΕ 

ii. Ειδικά θέματα 

α) Ειδικές γνώσεις και δεξιότητες ανάλογα με την επιχειρηματική δραστηριότητα 

β) Γνώση του σχετικού νομικού και υγειονομικού πλαισίου 

Σε κάποιο βαθμό, οι ομάδες εστίασης επιβεβαίωσαν πάλι πόσο ανομοιογενείς είναι οι 

μετανάστες της ομάδας, και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι μετανάστριες όσον αφορά τις 

δυνατότητες της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 

Οι ομάδες εστίασης εξέφρασαν διάφορους παράγοντες που αποτελούν μειονεκτήματα για τις 

μετανάστριες. Όσον αφορά τις κοινωνικές τους ανάγκες, οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να 

λάβουν υπόψη ότι οι γυναίκες αυτές χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη σχετικά με την 

κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι τους. Οποιαδήποτε υποστήριξη πρέπει να αντιμετωπίσει 

το ζήτημα της παιδικής φροντίδας, τα επίπεδα αυτοεκτίμησης, καθώς και πολιτιστικά πρότυπα, 

όπως οι πατριαρχικές παραδόσεις. Πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στις επώδυνες 

εμπειρίες τους, ειδικά σε ό, τι πέρασαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς τη χώρα 

υποδοχής. 

Όσον αφορά τις οικονομικές ανάγκες των μεταναστριών, σχεδόν όλες οι ομάδες εστίασης 

αναφέρουν ότι η έλλειψη πρόσβασης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για οποιαδήποτε 

επιχειρηματική πρωτοβουλία. Το θέμα αυτό πρέπει να καλύπτεται από οποιαδήποτε 

προσπάθεια κατάρτισης. Παρόλο που σε ορισμένες χώρες υπάρχει χρηματοδοτική στήριξη, οι 

υφιστάμενοι περιορισμοί, όπως οι γλωσσικές δεξιότητες, η έλλειψη δικτύωσης και η γνώση 

σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές, αποτελούν σημαντικά εμπόδια. 

Όσον αφορά τις μαθησιακές ανάγκες, οι ορισμοί των ομάδων εστίασης και οι τομείς συζήτησης 

μπορούν να χωριστούν σε 2 ομάδες. Η πρώτη αφορά τις γενικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά 

με την επιχειρηματικότητα, και καλύπτει θέματα όπως η επιχειρηματική ιδέα και το σχέδιο, το 

μάρκετινγκ και οι ΤΠΕ, αλλά και τη δικτύωση των επιχειρήσεων. Η δεύτερη ομάδα 

περιλαμβάνει τους τομείς που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν το 

φαγητό και την τροφοδοσία, όπως η νομοθεσία, η υγεία και η υγιεινή, καθώς και η ασφάλεια. 

Για να συνοψίσουμε τα εμπόδια, σύμφωνα με τις ομάδες εστίασης, μπορούμε να αναφέρουμε: 

i. Έλλειψη πρόσβασης σε κρίσιμες πληροφορίες: πρακτικές συμβουλές σχετικά με τις 

επιλογές επανεκκίνησης της καριέρας, βοήθεια στην απόκτηση αξιόπιστης 

αξιολόγησης του διεθνούς πτυχίου τους και καθοδήγηση για τον τρόπο με τον οποίο 

μπορούν να εισέλθουν στον αμερικανικό χώρο εργασίας. 

ii. Σύνθετες και δύσκολες προς πλοήγηση διαδικασίες αδειοδότησης και πιστοποίησης. 

iii. Περιορισμένη πρόσβαση σε μαθήματα επαγγελματικής και επιχειρηματικής γλώσσας 

υψηλότερου επιπέδου που υπερβαίνουν τη βασική γλώσσα που προσφέρεται στα 

μαθήματα της κοινότητας. 
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iv. Έλλειψη των επαγγελματικών δικτύων και των κοινωνικών κεφαλαίων που 

απαιτούνται για την επιτυχή ίδρυση μιας επιχείρησης. 

Τέλος, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι η συζήτηση από τις ομάδες εστίασης δείχνει ότι οι 

συνθήκες στις χώρες εταίρους διαφέρουν όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των πόρων, τη 

νομοθεσία και την κατάσταση της αγοράς. 

Βάσει των αποτελεσμάτων από τις συζητήσεις στις ομάδες εστίασης, οι εξής τομείς 

αναγνωρίστηκαν ως σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας για την επιχειρηματικότητα των 

μεταναστριών: 

➢ Δικτύωση 

➢ Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση 

➢ Πρότυπα 

➢ Μέντορες 

➢ Οικονομικοί παράγοντες και αύξηση του κεφαλαίου  

➢ Γραφειοκρατία 

Μια άλλη πτυχή που υπογραμμίστηκε από τις ομάδες εστίασης ήταν το γεγονός ότι το ποσοστό 

των γυναικών με διαφορετική εθνική προέλευση που λαμβάνουν μέρος στην στήριξη για 

επιχειρήσεις είναι χαμηλό και το ποσοστό των μεταναστών που αρνήθηκαν τη στήριξη είναι 

υψηλότερο από τη βοήθεια που παρέχεται. 

Τέλος με βάση συμπεράσματα από συζητήσεις των ομάδων εστίασης, μπορούν να αναφερθούν 

οι εξής συμβουλές και τομείς βελτίωσης: 

1. Επανεξέταση του συστήματος χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τις αυτοαπασχολούμενες 

μετανάστριες. 

2. Αύξηση των ευκαιριών για αυτοαπασχολούμενες μετανάστριες σε τομείς με χαμηλά όρια 

για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. 

3. Ενίσχυση και διασφάλιση της ποιότητας των επιχειρηματικών συμβουλών και της 

κατάρτισης. 

4. Προσαρμογή των κανονιστικών πλαισίων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

5. Αύξηση των εκπαιδευτικών προσπαθειών. 

6. Συνέχιση των προσπαθειών για την έναρξη και ενίσχυση της δικτύωσης, της καθοδήγησης 

και άλλων διεπαφών. 
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Κεφάλαιο  2 – Μεθοδολογία της κατάρτισης και διαδικασία 

διευκόλυνσης 
 

2.1 Εισαγωγή 

Το πρόγραμμα ARISE αποσκοπούσε στην προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν μη τυπικές και 

συμμετοχικές μεθοδολογίες μάθησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και 

να υλοποιηθούν με συμμετοχική μορφή. Ειδικότερα, εφάρμοσε ένα ευέλικτο εκπαιδευτικό 

μονοπάτι για την απελευθέρωση των δημιουργικών και καινοτόμων δυνατοτήτων των 

γυναικών που ασχολούνται με: 

- Δημιουργική σκέψη → να βρεθούν καινοτόμες λύσεις για προβλήματα μέσω δραστηριοτήτων 

που δημιουργούν ιδέες. 

-Πειραματική εκμάθηση → δοκιμή του τι είναι εφικτό όσον αφορά τις ευκαιρίες για εργασία 

και εισόδημα για τις μετανάστριες. 

-Συνεργατική μάθηση → χρήση ολιστικών προσεγγίσεων για την επιχειρηματικότητα και την 

οικονομική συμμετοχή των μεταναστριών μέσω της ομαδικής εργασίας, της υποστήριξης και 

της ανταλλαγής μαθησιακών εμπειριών. 

- Ομαδική μάθηση → εκμάθηση ο ένας από τον άλλο και πρότυπα επιχειρηματικών 

μεταναστών που προωθούνται μέσω επισκέψεων σε επιτυχημένες κοινωνικές επιχειρήσεις, 

συνεταιρισμούς και συναντήσεις με επιτυχημένους μετανάστες επιχειρηματίες, μετάδοση 

ορθών πρακτικών και εμπειριών μέσω της ανεπίσημης δικτύωσης. 

-Διαπολιτισμική εκμάθηση → μεταξύ των μεταναστών και των κοινοτήτων υποδοχής δηλ. κατά 

τη διάρκεια εκδηλώσεων στις οποίες καλούνται οι τοπικές κοινότητες. 

Για το μέρος της κατάρτισης που απευθύνεται περισσότερο στις επιχειρηματικές δεξιότητες, 

το πρόγραμμα ARISE χρησιμοποίησε επίσης την επιχειρηματική μάθηση που βασίζεται στις 

προκλήσεις, και η οποία παρέχεται μέσω του μοντέλου TRIO για επιχειρηματική κατάρτιση. 

Η μεθοδολογία αυτή 

περιλαμβάνει: την 

επιχειρηματική 

κουλτούρα, τη βασική 

επιχειρηματική 

κατάρτιση, την 

επιχειρηματική 

εκπαίδευση. Η 

Επιχειρηματική 

Σχεδιαστική Σκέψη 

προσέγγισε τους μαθητές 

μέσω ενός κύκλου 

ανακάλυψης 

(σχηματισμός ιδεών, 

ενσυναίσθηση, έρευνα, 

παρατήρηση, αναζήτηση), ενός κύκλου σχεδιασμού και υλοποίησης (διαχείριση έργου), ενός 
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κύκλου δημιουργίας πρωτοτύπων (πείραμα και δοκιμή). Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν πάνω 

σε ένα καμβά ιδεών, καμβά επιχειρηματικού μοντέλου, σχέδια δοκιμών πρωτοτύπων, 

χαρτογράφηση αξίας, μάρκετινγκ, μελέτη σκοπιμότητας κλπ. 

Για το πρόγραμμα ARISE, η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων ήταν τότε μια πολύ 

σημαντική βάση για την οικοδόμηση μιας εποικοδομητικής εκπαιδευτικής πορείας. 

Προκειμένου να δώσει συμβουλές και προτάσεις για το ποιος θα εργαστεί στο ίδιο πλαίσιο, 

αυτό το κεφάλαιο αποτελεί μια προσπάθεια να εισαχθούν τα άτομα στη διαδικασία μάθησης 

μέσω της αποτελεσματικής συμμετοχής. Περιγράφει ορισμένες πρακτικές οδηγίες βήμα προς 

βήμα για τους διαμεσολαβητές σχετικά με τον τρόπο παροχής αυτής της κατάρτισης. Το 

κεφάλαιο επικεντρώνεται σε έννοιες και διαδικασίες για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, εναπόκειται στον διαμεσολαβητή να χρησιμοποιήσει ολόκληρη 

την κατευθυντήρια γραμμή, όλα τα βήματα και τις ασκήσεις ή να επιλέξει ορισμένα βήματα 

κατάλληλα και σχετικά με την ομάδα-στόχο. 

Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται στο πώς να προετοιμάσει τον συμμετέχοντα στην κατάρτιση 

προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία συμμετοχικής μάθησης. Καλύπτει επίσης τους 

ρόλους και τις ευθύνες που μπορούν να αναλάβουν οι συμμετέχοντες σε μια διαδικασία 

συμμετοχικής μάθησης. 

2.2 Βήματα της συμμετοχικής μάθησης 

Η παράγραφος αυτή αναφέρεται σε ειδικές δεξιότητες, μεθόδους και τεχνικές για την επιτυχή 

μάθηση ως εργαλειοθήκη για τους διαμεσολαβητές για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων βασισμένων στις αρχές της συμμετοχικής μάθησης. Η Συμμετοχική 

Μάθηση και Δράση είναι ένα σύνολο προσεγγίσεων, μεθόδων, στάσεων, συμπεριφορών και 

σχέσεων που επιτρέπουν και προτρέπουν τους ανθρώπους να μοιράζονται, να αναλύουν και να 

ενισχύουν τις γνώσεις τους για τη ζωή και τις συνθήκες τους, καθώς και να σχεδιάζουν, να 

ενεργούν, να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να προβληματίζονται. 

Βήμα 0. Σχεδιασμός  

Βήμα 1. Επιλογή των συμμετεχόντων 

Βήμα 2. Παρουσίαση των συμμετεχόντων 

Βήμα 3. Προσδιορισμός των προσδοκιών και των ανησυχιών των συμμετεχόντων 

Βήμα 4. Κατανόηση των στόχων της κατάρτισης 

Βήμα 5. Καθορισμός προγράμματος 

Βήμα 6. Εξασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος και ενεργού συμμετοχής 

Βήμα 7. Επίτευξη συναίνεσης όσον αφορά τους κανόνες της κατάρτισης 

 

Βήμα 0. Σχεδιασμός  

Στόχος: Σχεδιασμός της πορείας της κατάρτισης με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 

Μέθοδος: Προγραμματισμός έργου 

Εργαλεία: Πληροφορίες βασισμένες στην έρευνα πλαισίου. 
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Δεδομένου ότι τα συμφέροντα και οι δυνατότητες των συμμετεχουσών γυναικών διαφέρουν, ο 

διαμεσολαβητής θα πρέπει να ενδιαφέρεται για την κατανόηση των αναγκών και των 

φιλοδοξιών των συμμετεχόντων πριν προβεί στην πραγματική υλοποίηση της εκπαίδευσης. Οι 

συμμετέχοντες είναι εθελοντές. Αν δεν τους προσφέρεται ένα ευνοϊκό μαθησιακό περιβάλλον, 

μπορεί να αποχωρήσουν και να εγκαταλείψουν την εκπαίδευση. Προκειμένου να δημιουργηθεί 

ένα ευνοϊκό περιβάλλον, ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να προετοιμάσει τα μαθήματα και τις 

ασκήσεις από πολύ πιο πριν. Η εκπαίδευση θα πρέπει έχει περιορισμένο αριθμό 

συμμετεχόντων, για να επιτραπεί η δραστηριότητα, η αλληλεπίδραση και η προσωπική 

οικοδόμηση σχέσεων μέσα στην ομάδα. Η αυξημένη συμμετοχή και η συνοχή της ομάδας 

μπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα της διαδικασίας συμμετοχικής μάθησης. Ο 

διαμεσολαβητής θα πρέπει να επιδιώξει να διαμορφώσει αυτό το περιβάλλον, έτσι ώστε οι 

συμμετέχοντες να μπορέσουν να μοιραστούν και να ανταλλάξουν απόψεις. 

Υπάρχουν διάφορα βήματα για τον σχεδιασμό που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την 

εκπαίδευση, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης. Ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να ξεκινήσει 

τη διαδικασία σχεδιασμού αρκετά νωρίς ώστε να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη εμπειρία 

συμμετοχικής μάθησης. Τα αρχικά βήματα μπορούν να είναι: 

α) Προετοιμασία του προγράμματος κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων των 

εκπαιδευτικών επισκέψεων και της διομότιμης καθοδήγησης). 

β) Προετοιμασία εργαλείων κατάρτισης. 

γ) Εκπόνηση δοκιμαστικών ασκήσεων. 

δ) Εύκολη πρόσβαση στον χώρο όπου γίνεται η κατάρτιση 

ε) Διοργάνωση ομιλιών και συμμετοχή των τοπικών αρχών 

Βήμα 1. Επιλογή των συμμετεχόντων 

Στόχος: Επιλογή συμμετεχόντων που μπορούν να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα. 

Μέθοδος: Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και συνεντεύξεις με τους υποψηφίους. 

Εργαλεία: Συνεντεύξεις και κλίμακες ταξινόμησης. 

Καθήκοντα του διαμεσολαβητή: 

Προκειμένου τα προγράμματα επιχειρηματικότητας να είναι επιτυχημένα, είναι σημαντικό να 

αναπτυχθούν κριτήρια επιλογής. Δεν μας εκπλήσσει το γεγονός ότι προγράμματα με 

επιτυχημένη πορεία ήταν ιδιαίτερα επιλεκτικά όσον αφορά τις γυναίκες που συμμετέχουν σε 

νεοσύστατες επιχειρήσεις. 

Τα κριτήρια επιλογής μπορούν να εξαρτηθούν από τα στάδια στα οποία βρίσκονται οι 

συμμετέχοντες: 

✓ Φιλοδοξία (Θέλω να γίνω ιδρυτής/επιχειρηματίας). 

✓ Πρόθεση (Θα γίνω επιχειρηματίας). 

✓ Ανακάλυψη επιχειρησιακού μοντέλου (Έχω ανακαλύψει ένα θέμα που είμαι 

παθιασμένος για να το λύσω- πρόβλημα, λύση και προσαρμογή στην αγορά προϊόντων) 

- μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου ή την πρόωρη δοκιμή 

αγοράς. 
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Ορισμένοι δείκτες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι: 

Τομείς δεικτών Ειδικοί περιορισμοί του υποψηφίου 

Ανθρώπινο 

κεφάλαιο 

 

• Έλλειψη συνδυασμού εκπαίδευσης, εργασιακής εμπειρίας, 

επαγγελματικών και τεχνικών δεξιοτήτων 

• Διαφορές στις προτιμήσεις και εμπόδια στην είσοδο και έξοδο 

Επιλογή τομέα 

 
• Υπερβολική παρουσίαση σε παραδοσιακούς τομείς που έχουν χαμηλό 

κόστος εκκίνησης και λίγα εμπόδια για την είσοδο σε αυτούς 

• Οι γυναίκες επιχειρηματίες, ιδίως εκείνες που εργάζονται σε 

ανεπίσημες επιχειρήσεις, εργάζονται συνήθως από το σπίτι 

Πρόσβαση σε 

πληροφορίες 

 

• Έλλειψη ή περιορισμένη πρόσβαση στην τεχνολογία εξαιτίας της 

τιμής της, της έλλειψης γνώσεων ή / και των κοινωνικών κανόνων 

• Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να ξεκινήσουν επιχειρήσεις σε τομείς με 

χαμηλή πραγματική ζήτηση που οδηγούν σε χαμηλότερα κέρδη 

Πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση 

 

• Διαθέτουν λιγότερο ευνοϊκό προφίλ για τους επενδυτές, δεδομένου ότι 

οι γυναίκες κατέχουν μικρές επιχειρήσεις και δεν διαθέτουν επαρκή 

ασφάλεια 

• Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενδέχεται να απαιτούν υψηλότερες 

εγγυήσεις από γυναίκες επιχειρηματίες. Ορισμένες τράπεζες μπορούν 

επίσης να απαιτούν από τις γυναίκες να έχουν έναν άνδρα συν-

υπογράφοντα προκειμένου να ανοίξουν λογαριασμούς 

• Χαμηλή συμμετοχή στη χρηματοοικονομική αγορά 

• Προτίμηση για ιδία αποταμίευση για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων 

αντί για πίστωση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

Θεσμικοί 

παράγοντες 
• Οι ανεπίσημες και οι κατ 'οίκον επιχειρήσεις οφείλονται κυρίως στην 

ανάγκη συνδυασμού επαγγελματικών και οικογενειακών ευθυνών 

• Οι περιορισμένες επαγγελματικές και τεχνικές δεξιότητες μπορεί να 

οφείλονται στο χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών ή σε 

κοινωνικούς κανόνες που περιορίζουν τη σωματική τους κινητικότητα 

 

 

Βήμα 2. Παρουσίαση των συμμετεχόντων 

Στόχος: Να γνωριστούν μεταξύ τους 

Μέθοδος: Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν ζεύγη και συστήνονται ο ένας στον άλλον. Μετά από 

2-3 λεπτά επιστρέφουν στην ομάδα και παρουσιάζουν το ζεύγος τους στα άλλα μέλη της 

ομάδας. 

Εργαλεία: Υλικά όπως κομμάτια χαρτιού, πίνακες και μαρκαδόρους 

Καθήκοντα του διαμεσολαβητή: 

Παραδείγματα θεμάτων για την παρουσίαση των συμμετεχόντων: 

➢ Όνομα, σημασία του ονόματος 

➢ Εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

➢ Συμμετοχή ως μέλος σε μια λέσχη για νέους ή ένα σύλλογο  

➢ Προηγούμενη ενασχόληση με την επιχειρηματικότητα 

➢ Κάποιο στοιχείο για τον εαυτό τους 

 

Βήμα 3. Προσδιορισμός των προσδοκιών και των ανησυχιών των συμμετεχόντων 
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Στόχος: Να προσδιοριστεί τι αναμένουν να κερδίσουν οι συμμετέχοντες από την κατάρτιση. 

Μέθοδος: Συμμετοχικές τεχνικές που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις 

προσδοκίες και τις ανησυχίες τους. 

Εργαλεία: Υλικό όπως πίνακες και μαρκαδόροι 

Καθήκοντα του διαμεσολαβητή: 

Παραδείγματα προσδοκιών και ανησυχιών 

Προσδοκίες: 

➢ Να αποκτήσουν γνώσεις για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας επιχείρησης 

➢ Να αποκτήσουν εμπειρία και δεξιότητες σχετικά με την εφαρμογή της μεθόδων και 

των εργαλείων συμμετοχικής μάθησης  

➢ Να αναπτύξουν δεξιότητες για το πως μπορούν να διευκολύνουν την επιχειρηματική 

κατάρτιση 

➢ Να μάθουν πως να αναπτύσσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο 

➢  

Ανησυχίες: 

➢ Ο χρόνος που διατίθεται για την κατάρτιση δεν επαρκεί 

➢ Το πρόγραμμα δεν είναι προσαρμοσμένο στους συμμετέχοντες 

➢ Η συμμετοχή είναι περιορισμένη 

➢ Η φροντίδα των παιδιών 

➢ Η στήριξη από την οικογένεια 

 

Βήμα 4. Κατανόηση των στόχων της κατάρτισης 

Στόχος: Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τους στόχους της κατάρτισης 

Μέθοδος: Οι συμμετέχοντες συζητούν και συγκρίνουν τις προσδοκίες τους με τους στόχους 

που έχουν τεθεί για το πρόγραμμα κατάρτισης. 

Εργαλεία: Λίστα με τους στόχους της κατάρτισης σε έναν πίνακα. 

Καθήκοντα του διαμεσολαβητή: 

Οι στόχοι της κατάρτισης μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής:  

✓ Κατανόηση του τρόπου δημιουργίας, προσδιορισμού και επιλογής των 

επιχειρηματικών ιδεών. 

✓ Απόκτηση των σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων για να ξεκινήσουν οι συμμετέχοντες 

και να διαχειριστούν επιτυχώς μια επιχείρηση. 

✓ Κατανόηση της προετοιμασίας ενός συγκεκριμένου, ολοκληρωμένου επιχειρηματικού 

σχεδίου προσαρμοσμένου στις επιχειρηματικές ανάγκες κάθε ατόμου. 

✓ Κατανόηση των δεσμών μεταξύ του επιχειρηματία και όλων των πόρων και υπηρεσιών 

που απαιτούνται για την επιτυχημένη έναρξη και διατήρηση μιας επιχείρησης. 

✓ Κατανόηση της εξοικονόμησης ως σημαντικής δεξιότητας για την ατομική διαβίωση 

και τη βελτίωση των επιχειρήσεων. 

✓ Δημιουργία δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων και των συνεταιρισμών κ.λπ. 

✓ Ενίσχυση των δεξιοτήτων και αποκατάσταση της αυτοπεποίθησης τους, κατανόηση 

των εσωτερικών και εσωτερικών τους πόρων. 

 

Βήμα 5. Καθορισμός προγράμματος 
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Στόχος: Να επιτευχθεί συναίνεση μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με το πρόγραμμα και τη 

διαχείριση του χρόνου. 

Μέθοδος: Ανοιχτή συζήτηση. 

Εργαλεία: Λεπτομερές πρόγραμμα για την κατάρτιση, πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες. 

Καθήκοντα του διαμεσολαβητή: 

Η διαδικασία συμφωνίας των συμμετεχόντων σχετικά με το πρόγραμμα της κατάρτισης μπορεί 

να συνοψιστεί στα ακόλουθα βήματα: 

✓ Εισαγωγή του εκπαιδευτικού περιεχομένου και παρουσίαση του λεπτομερούς 

προγράμματος (3-5 λεπτά) που θα πρέπει να προετοιμαστεί εκ των προτέρων. Τότε 

ερωτούνται οι συμμετέχοντες εάν συμφωνούν με αυτό το πρόγραμμα.  

✓ Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται ότι το λεπτομερές πρόγραμμα είναι ευέλικτο, και θα 

μπορεί να αναθεωρηθεί σε καθημερινή βάση. 

✓ Αναφέρεται ότι το λεπτομερές πρόγραμμα θα παραμείνει κρεμασμένο σε έναν τοίχο 

μέχρι το τέλος της κατάρτισης. 

 

Βήμα 6. Εξασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος και ενεργού συμμετοχής 

Στόχος: Να διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ενεργό συμμετοχή στην 

συμμετοχική εκπαιδευτική διαδικασία.  

Μέθοδος: Διαμοιρασμός πληροφοριών σχετικά με την ενεργό συμμετοχή και ανάθεση ρόλων 

στους συμμετέχοντες. 

Εργαλεία: Το πρόγραμμα με τα καθημερινά καθήκοντα κάθε συμμετέχοντα. 

Καθήκοντα του διαμεσολαβητή: 

Κάθε συμμετέχων πρέπει να αναλάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή τουλάχιστον μία φορά 

προκειμένου να αποκτήσει εμπειρία από πρώτο χέρι σχετικά με τη διεύθυνση των 

συμμετοχικών εκπαιδευτικών διαδικασιών. Θα του/της ανατεθεί μια συνεδρίαση ή μια άσκηση 

και θα του/της ζητηθεί να προετοιμαστεί, αφού πρώτα διαβάσει προσεκτικά το σχετικό 

κεφάλαιο και προετοιμάσει τα υλικά που απαιτούνται για τη συνεδρίαση. Για να προχωρήσει 

στην ανάθεση, ο διαμεσολαβητής θα κάνει τα εξής: 

1. Θα αναθέσει στους συμμετέχοντες να διευθύνουν ασκήσεις της συμμετοχικής 

εκπαιδευτικής διαδικασίας  

✓ Επιλέξτε και οργανώστε τις κατάλληλες ασκήσεις / δραστηριότητες για τις 

διαφορετικές συνεδρίες. 

✓ Σημειώστε σε ένα κομμάτι χαρτί τον αριθμό της άσκησης και τον αριθμό της σελίδας 

στην οποία μπορεί να βρεθεί η αντίστοιχη άσκηση και τυλίξτε το. 

✓  Τοποθετήστε όλα τα τυλιγμένα χαρτιά στη μέση του κύκλου των συμμετεχόντων. 

✓ Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν ένα χαρτί. 

✓ Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μελετήσουν και να προετοιμάσουν την άσκηση 

που αναφέρεται στις αντίστοιχες σημειώσεις τους και προσφέρετε τους βοήθεια και 

στήριξη εάν έχουν τυχόν απορίες. 

2. Ορίστε εθελοντές για τις καθημερινές ασκήσεις 

✓ Κάθε μέρα, οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν διαφορετικά καθήκοντα για να βοηθήσουν 

στη διάρθρωση και την υποστήριξη μιας ομαλής διαδικασίας συμμετοχικής μάθησης. 
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Προκειμένου να ανατεθεί ένας τέτοιος ρόλος στους συμμετέχοντες, ο κύριος 

διαμεσολαβητής θα πρέπει να κάνει τα εξής: 

o Να σχεδιάσει ένα «καθημερινό πρόγραμμα καθηκόντων» με τις καθημερινές 

δραστηριότητες ή ενέργειες που απαιτούνται για την διασφάλιση μιας ομαλής 

διαδικασίας συμμετοχικής μάθησης.  

o Να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να διευκολύνουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία μέσα από την αντίστοιχη άσκηση.  

o Να ορίσει την ημέρα και την ώρα που πρέπει να πραγματοποιηθεί η άσκηση.  

o Να εξηγήσει ότι μετά από κάθε άσκηση, οι συμμετέχοντες θα αξιολογήσουν και 

θα συζητήσουν την απόδοση του εκάστοτε διαμεσολαβητή.  

Βήμα 7. Επίτευξη συναίνεσης όσον αφορά τους κανόνες της κατάρτισης 

Στόχος: Να δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συζητήσουν και να επιτύχουν μια 

συναίνεση όσο αφορά τους κανόνες της κατάρτισης.  

Μέθοδος: Συζητήσεις σε μικρές ή μεγάλες ομάδες. 

Εργαλεία: Υλικό όπως πίνακες και μαρκαδόροι. 

Καθήκοντα διαμεσολαβητή: 

✓ Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν ζεύγη ή μικρές ομάδες 3-6 ατόμων 

και να καταλήξουν σε τρεις κανόνες που θεωρούν σημαντικούς (5 λεπτά). 

✓ Τοποθετήστε έναν πίνακα στο οποίο θα σημειωθούν και θα εμφανιστούν όλοι οι 

προτεινόμενοι κανόνες και διαδικασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης. 

✓ Μετά τις συζητήσεις σε μικρές ομάδες, οι ομάδες πρέπει να παρουσιάσουν τα 

αποτελέσματά τους σε ολόκληρη της ομάδα. 

✓ Σημειώστε τα σημεία που έθεσαν οι ομάδες στον πίνακα και διορθώστε ή ταξινομήστε 

τα περιττά σημεία με τη βοήθεια των συμμετεχόντων. 

✓ Συγκεντρώστε τους κύριους "κανόνες της κατάρτισης" και λάβετε τη συγκατάθεση 

όλων των συμμετεχόντων για να τηρήσετε τους διαπραγματευόμενους κανόνες καθ 

'όλη τη διάρκεια της κατάρτισης. 

✓ Επισημάνετε ότι ο υπεύθυνος της διαδικασίας θα διασφαλίζει ότι τηρούνται οι 

συμφωνηθέντες κανόνες της κατάρτισης. 

 

Παραδείγματα κανόνων κατάρτισης: 

✓  Όλα τα κινητά τηλέφωνα να βρίσκονται σε αθόρυβη λειτουργία 

✓ Οι συμμετέχοντες να είναι προσεκτικοί 

✓ Να συνεργάζονται με τον διαμεσολαβητή 

✓ Να είναι στην ώρα τους 

✓ Να μην αποφεύγουν να εκφράζουν εποικοδομητικές απόψεις 

✓ Να μην χάνουν χρόνο ούτε να προκαλούν απόσπαση της προσοχής συζητώντας 

μεταξύ τους 

✓ Η κατάρτιση είναι συνεχής 

✓ Να μην διακόπτουν τους άλλους όταν μιλάνε 

✓ Να νοιάζονται και να καταλαβαίνουν τους άλλους συμμετέχοντες όταν δεν νιώθουν 

άνετα 

✓ Οτιδήποτε συζητείται εντός της ομάδας είναι απόρρητο. 
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2.3 Διαπολιτισμική επικοινωνία 

Μαζί με τις διαδικασίες διαμεσολάβησης, είναι σημαντικό να φροντίσουμε την επικοινωνία 

και να την κατευθύνουμε προς αυτόν τον συγκεκριμένο στόχο. Στην περίπτωση των δράσεων 

που απευθύνονται στους μετανάστες, μιλάμε συχνά για «διαπολιτισμική επικοινωνία». 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να ορίσουμε την έννοια πολιτισμός πριν διερευνήσουμε την 

αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ ατόμων με διαφορετικό πολιτιστικό πλαίσιο. 

Μέχρι τον 19ο αιώνα, ο πολιτισμός ήταν ως επί το πλείστον συνώνυμος με αυτό που θεωρείται 

«υψηλός πολιτισμός», όπως η ζωγραφική, η μουσική και η λογοτεχνία. Η έννοια αυτή άλλαξε 

σε μεγάλο βαθμό με την πρόσφατα αναδυόμενη επιστήμη της ανθρωπολογίας που άρχισε να 

ορίζει τον πολιτισμό ως κάτι που ανήκει σε όλους και όχι μόνο σε μια μικρή ελίτ. Ο Βρετανός 

ανθρωπολόγος Edward Tylor (1871) παρείχε τον πρώτο ολοκληρωμένο ορισμό του πολιτισμού 

ως «το πολύπλοκο αυτό σύνολο που περιλαμβάνει τη γνώση, την πίστη, την τέχνη, την ηθική, το 

νόμο, το έθιμο και κάθε άλλη δεξιότητα και συνήθεια που αποκτά ο άνθρωπος [δηλαδή το 

ανθρώπινο ον] ως μέλος της κοινωνίας». 

Ο πολιτισμός μπορεί επίσης να διαμορφωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ενώ τα 

μοντέλα είναι υπερβολικά απλοϊκά και δεν αντικατοπτρίζουν το βάθος και την ποικιλομορφία 

της πραγματικής ζωής, είναι χρήσιμα ως εργαλείο μάθησης. 

Σύμφωνα με το μοντέλο του κρεμμυδιού, ο πολιτισμός είναι σαν ένα κρεμμύδι που έχει πολλά 

στρώματα που πρέπει να ξεφλουδίσουμε μέχρι να φτάσουμε στον πυρήνα. Καθώς αφαιρούμε 

τα στρώματα, κινούμαστε από τις εξωτερικές, πιο προφανείς πτυχές του πολιτισμού στις 

λιγότερο ορατές και πιο δομικές διαστάσεις του. 

Τι συμβαίνει σε μια διαπολιτισμική συνάντηση; 

Οι πολιτισμοί δεν συναντώνται ποτέ - είναι πάντα άνθρωποι που συναντιούνται και 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αυτοί οι άνθρωποι είναι ενσωματωμένοι σε διαφορετικούς 

πολιτισμούς. Το μοντέλο του κρεμμυδιού είναι χρήσιμο και για την κατανόηση της 

πολυπλοκότητας της ταυτότητας. Ο καθένας από εμάς αντιπροσωπεύει ένα κρεμμύδι που 

αποτελείται από πολλαπλά στρώματα. Προκειμένου να κατανοήσουμε ένα άτομο, πρέπει 

πρώτα να αφαιρέσουμε το στρώμα των συνηθειών, των ενδυμάτων και της εμφάνισης, έπειτα 

το στρώμα των εσωτερικοποιημένων κανόνων και αξιών του, και τέλος το στρώμα των 

θεμελιωδών και αναμφισβήτητων αξιών και υποθέσεων. 

Με τη σειρά τους, τα ατομικά μας κρεμμύδια αποτελούν μέρος των μεγαλύτερων και ακόμα 

πιο πολύπλοκων κρεμμυδιών, δηλαδή των διαφόρων πολιτισμών στους οποίους ανήκουμε. 

Στην πραγματικότητα, όταν αλληλεπιδράμε μεταξύ μας, τα "κρεμμύδια" μας αλληλεπιδρούν. 

Καθώς προσπαθούμε να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον, τα κρεμμύδια- ταυτότητα μας 

συναντώνται σε όλα τα διαφορετικά επίπεδα, από τα πιο ορατά έως και τα πιο κρυμμένα. 

Όσο πιο διαφορετικά είναι τα κρεμμύδια μας, τόσο πιο πιθανό είναι ότι θα προκύψουν 

συγκρούσεις και παρανοήσεις. Αν και σε κάθε στρώμα είναι πιθανό να δημιουργηθούν 

συγκρούσεις, είναι συνήθως πιο δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τις διαφορές μας, καθώς 

πλησιάζουμε στον πυρήνα. Η μαύρη τρύπα είναι εκεί όπου συμβαίνουν οι πιο σοβαρές 

συγκρούσεις - αυτές οι διαστάσεις του πολιτισμού είναι τόσο φυσικές και ταυτόχρονα τόσο 
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απαραίτητες για εμάς που είναι πολύ δύσκολο να δεχτούμε ότι μπορεί να μην είναι κοινά 

αποδεκτές από όλους. 

Επιπλέον, μια άλλη σημαντική έννοια για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων της 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας, είναι ότι όλοι μας διαμορφωνόμαστε από το δικό μας 

πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο. Ο πολιτισμός είναι σαν ένα ζευγάρι γυαλιά που δεν 

μπορούμε να βγάλουμε, μπορούμε να δούμε τον κόσμο μόνο μέσα από αυτά. Δεν 

συνειδητοποιούμε την ύπαρξη των δικών μας πολιτισμικών αξιών και κανόνων, μέχρι να 

αμφισβητηθούν από τους άλλους και συνήθως αυτό συμβαίνει όταν αντιμετωπίζουμε κανόνες 

και νόρμες διαφορετικές από τις δικές μας. Οι αξίες μας φανερώνονται, μετά από τη συνάντησή 

μας με κάποιον «άλλο». 

Με βάση αυτά, η γαλλίδα ψυχολόγος Margalit Cohen-Emerique, έχει αναπτύξει μια μέθοδο 

κρίσιμων περιστατικών πολύ χρήσιμη για τη διευκόλυνση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

και την επίλυση των συγκρούσεων σε επαγγελματικές καταστάσεις. 

Αρχές μεθοδολογίας κρίσιμων περιστατικών 

Σύμφωνα με αυτή τη μεθοδολογία, σε όλες τις διαπολιτισμικές συγκρούσεις υπάρχουν δύο 

πλευρές που εμπλέκονται, έτσι ώστε η σύγκρουση να μην μπορεί ποτέ να εξηγηθεί από την 

παραδοξότητα του άλλου, αλλά από την αλληλεπίδραση δύο διαφορετικών πολιτιστικών 

πλαισίων αναφοράς. 

Μέσω της ανάλυσης εμπειριών πολιτισμικού σοκ (ή κρίσιμων περιστατικών), η μέθοδος μας 

επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο το δικό μας πολιτισμικό πλαίσιο 

διαμορφώνει την αλληλεπίδραση και μας βοηθά να φτάσουμε σε κάποιο βαθμό στην 

πολιτισμική ουδετερότητα, επιτρέποντας μας να διαπραγματευθούμε καλύτερα τις πιθανές 

λύσεις. 

Το πολιτισμικό σοκ είναι μια αλληλεπίδραση με ένα άτομο ή ένα αντικείμενο από μια 

διαφορετική κουλτούρα, σε ένα συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, που προκαλεί αρνητικές ή 

θετικές γνωστικές και συναισθηματικές αντιδράσεις, αίσθηση απώλειας σημείων αναφοράς, 

αρνητική αναπαράσταση του εαυτού μας και αίσθημα έλλειψης της αποδοχής που μπορεί να 

προκαλέσει ανησυχία και θυμό. 

Η διαπολιτισμική προσέγγιση της Cohen-Emerique βασίζεται σε τρία στάδια, τα οποία έχουν 

ως βάση διαφορετικές μεθόδους και εργαλεία κατάρτισης και απαιτούν την ανάπτυξη 

διαφορετικών ικανοτήτων από τους επαγγελματίες. 

 

1ο ΒΗΜΑ: Αποκέντρωση 

Το πρώτο βήμα - η αποκέντρωση - βασίζεται στην αναγνώριση ότι η σύγκρουση δεν είναι η 

απλή συνέπεια της πολιτισμικής διαφορετικότητας, αλλά η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο 

διαφορετικών πολιτιστικών πλαισίων αναφοράς. Η αποκέντρωση συνεπώς μας καλεί να 

εξερευνήσουμε την επίδραση του πολιτισμού μας πάνω μας - συμπεριλαμβανομένων των 

επαγγελματικών - μοντέλων, πρακτικών, κανόνων και πώς αλληλεπιδρούν με τις αξίες / 

κανόνες / προσδοκίες του άλλου. 

Αυτή η πρώτη φάση συνεπάγεται την απόκτηση εργαλείων που βοηθούν στην αυτογνωσία, 

στην αυτο-αντίληψη. Μια βασική δεξιότητα είναι η ικανότητα να κάνουμε ένα βήμα πίσω από 

μια πιθανώς ευαίσθητη κατάσταση και να προσπαθήσουμε να αντισταθούμε στην ανάγκη 

άμεσης αναζήτησης της απάντησης και κριτικής του άλλου («πώς μπορούν να καταπιέζουν τις 

γυναίκες, αναγκάζοντάς τες να κρύψουν το πρόσωπό τους και το σώμα τους»), και να 
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στρέψουμε την προσοχή μας σε εμάς τους ίδιους («γιατί είναι τόσο σημαντικό για μένα να 

επιλέξω τον τρόπο που θέλω να ντυθώ; γιατί είναι σημαντικό οι γυναίκες να δείχνουν το 

πρόσωπο και το σώμα τους;"). 

 

2ο ΒΗΜΑ: Κατανόηση του πλαισίου αναφοράς του άλλου 

Μόλις έχουμε συνειδητοποιήσει τους δικούς μας πολιτιστικούς κανόνες, αξίες, πρότυπα, 

είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα μάτια μας προς την άλλη πλευρά. Οι στόχοι αυτής της φάσης 

είναι: 

• Να αποκτήσουμε μια πιο συγκεκριμένη ιδέα περί των πολιτιστικών αξιών, των κανόνων και 

των προτύπων των ανθρώπων από άλλους πολιτισμούς, αποφεύγοντας τις απλουστευτικές 

υποθέσεις και τα στερεότυπα. 

• Να κατανοήσουμε το πλήθος των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν το πολιτιστικό 

πλαίσιο αναφοράς του άλλου. 

Βασικές δεξιότητες σε αυτή τη φάση είναι: να τολμήσουμε να είμαστε περίεργοι, να 

παρατηρούμε, να συνδέουμε τις παρατηρήσεις μας με συστηματικό τρόπο στο σύνολο 

γνώσεων και πρακτικών μας (π.χ. μπορούμε να διευρύνουμε την εικόνα που έχουμε για το πως 

μπορεί να είναι ένα τελετουργικό χαιρετισμού μαθαίνοντας αργά τις λεπτές αποχρώσεις του 

τόξου). 

 

3ο ΒΗΜΑ: Διαπραγμάτευση 

Το τρίτο βήμα, η διαπραγμάτευση, συνεπάγεται την εξεύρεση λύσης σε ένα συγκεκριμένο 

πρόβλημα με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται σεβαστή όσο το δυνατόν περισσότερο η ταυτότητα 

και των δύο μερών. Μπορούν να αναπτυχθούν ποικίλες στάσεις και δεξιότητες για τη βελτίωση 

των διαπραγματεύσεών μας: 

• Ενεργός ακρόαση, μη βίαιη επικοινωνία: ακούστε τον άλλο, όχι μόνο εστιάζοντας σε αυτό 

που θέλουμε να επιτύχουμε και στον στόχο που έχει τεθεί. 

• Αντοχή στην ανάγκη ολοκλήρωσης: αποφεύγοντας την γνήσια επιθυμία μας να κλείσουμε 

την επικοινωνία και να τερματίσουμε τη σχέση σε συναισθηματικά προκλητικές, απειλητικές 

καταστάσεις. 

• Ευαισθητοποίηση της μη λεκτικής επικοινωνίας (της δικής μας και αυτής των άλλων). 

 

2.4 Δημιουργία μιας ασφαλούς και δημιουργικής ατμόσφαιρας 

Προκειμένου να δημιουργηθεί η βάση για έναν ασφαλή διαπολιτισμικό χώρο, προτείνουμε: 

✓ Παρουσίαση όλων των συμμετεχόντων μέσα από παιχνίδια (παιχνίδια για σπάσιμο του 

πάγου, προθέρμανση...). Ο βασικός στόχος είναι να γνωριστούν τα άτομα μεταξύ τους 

δημιουργώντας ένας ασφαλές και άνετο περιβάλλον.  

✓ Υπογραμμίστε πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες ότι μπορούν να 

ανοιχτούν στους υπόλοιπους, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να το κάνουν, και ορίστε το 

πλαίσιο εμπιστευτικότητας (π.χ. "ό, τι ειπωθεί σε αυτό το δωμάτιο θα παραμείνει σε 

αυτό το δωμάτιο"). Το νόημα είναι να κάνουμε τους ανθρώπους να αισθάνονται άνεση 

και ασφάλεια από την αρχή. 

✓ Πριν παρουσιάσετε το πρόγραμμα, καλέστε τους συμμετέχοντες: να μοιραστούν τις 

προσδοκίες τους σχετικά με το εργαστήριο και να προσδιορίσουν τους δικούς τους 
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μαθησιακούς στόχους και τα κίνητρα συμμετοχής τους στο μάθημα. Αυτό θα σας 

βοηθήσει να σκεφτείτε τις προσδοκίες του κάθε συμμετέχοντος, παρουσιάζοντας 

ταυτόχρονα το πρόγραμμα και δίνοντας λύση στις αβεβαιότητες και στις αμφιβολίες 

τους. Μπορείτε να ξεκινήσετε θέτοντας μια γενική ερώτηση όπως: "Ποιο είναι το 

όνειρό σας;". Αυτή η ερώτηση σας βοηθάει να εντοπίσετε τις επιθυμίες τους και να 

γίνετε πιο ανοιχτοί στην ομάδα. 

✓ Ορίστε τους βασικούς κανόνες της ομάδας οι οποίοι πρέπει να γίνονται σεβαστοί κατά 

τη διάρκεια του εργαστηρίου από το σύνολο των ατόμων. Μπορείτε να τους γράψετε 

σε ένα πίνακα και να τον κρεμάσετε σε ένα ορατό σημείο ενός τοίχου. Αυτό θα 

βοηθήσει στην αποτελεσματική ομαδική εργασία και θα προωθήσει τον αμοιβαίο 

σεβασμό και την κατανόηση ανάμεσα σε εσάς και στους σπουδαστές. 

✓ Ξεκινήστε με παιχνίδια για το σπάσιμο του πάγου και παιχνίδια οικοδόμησης της 

ομάδας πριν από κάθε δραστηριότητα, για να φέρετε την ομάδα πιο κοντά και να 

δημιουργήσετε μια πραγματική ομαδική δυναμική. 

✓ Εντοπίστε κοινά θέματα για να ξεκινήσετε συζητήσεις και να προωθήσετε τις 

ανταλλαγές απόψεων. 

✓ Χρησιμοποιήστε τη συνεργατική μάθηση αντί της ανταγωνιστικής μάθησης. 

Από την άλλη, για να διατηρήσουμε τους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης, 

είναι σημαντικό να δείξουμε εκ των προτέρων στους σπουδαστές τα οφέλη ολόκληρου του 

προγράμματος: βελτίωση των δεξιοτήτων, απόκτηση νέων ικανοτήτων, συμμετοχή σε 

ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, δέσιμο με νέους ανθρώπους κλπ. Σε κάθε συνεδρία θα πρέπει 

να παρουσιάζονται οι μαθησιακές επιτυχίες και να δίνονται μερικά ενδιαφέροντα θέματα που 

θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδρίασης για την παρακίνηση των 

συμμετεχόντων να συμμετάσχουν στην επόμενη. 

Όσον αφορά τα γλωσσικά εμπόδια, ορισμένες πρακτικές ιδέες για την αντιμετώπισή τους είναι: 

•  Καθιερώστε μια ενεργή ακρόαση: εστιάστε πλήρως στο πρόσωπο που μιλάει, ελέγχοντας 

ανά διαστήματα εάν έχετε δίκιο συνοψίζοντας τι καταλαβαίνετε. 

• Δώστε προτεραιότητα σε μη λεκτικές δραστηριότητες όπως καλλιτεχνικές ασκήσεις, 

κολάζ, θέατρο ... 

• Επιλέξτε ως μέσο επικοινωνίας τις εικόνες (φωτογραφίες, εικόνες) και όχι το κείμενο 

• Χρησιμοποιήστε λέξεις-κλειδιά για να επισημάνετε τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν 

μέσω του προγράμματος καθώς και λέξεις-κλειδιά για να υπογραμμίσετε τις θετικές 

επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο εργαστήριο σε αυτούς. 
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Κεφάλαιο 3 – Κατάρτιση για την επιχειρηματικότητα 
 

3.1 Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται στην εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης για την 

επιχειρηματικότητα και περιλαμβάνει πρακτικές λύσεις και συστάσεις για τον προσανατολισμό 

του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων που σχετίζονται με το φύλο. Το κεφάλαιο 

περιλαμβάνει προγράμματα κατάρτισης και τεχνικής βοήθειας και συστάσεις για τη στήριξη 

της ενσωμάτωσης του φύλου στην κατάρτιση, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τα 

προγράμματα ΤΠΕ. Τα περιεχόμενα αυτού του κεφαλαίου έχουν αντληθεί από το πρόγραμμα 

ARISE που υλοποιείται από τους οργανισμούς-εταίρους. Από κοινού, αυτές οι περιπτώσεις 

δείχνουν ότι: 

 

✓ Οι υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και η τεχνική βοήθεια μπορούν να 

επιτρέψουν στις γυναίκες επιχειρηματίες να εισέλθουν σε νέες και πιο κερδοφόρες 

αγορές. 

✓ Η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη των 

γυναικείων επιχειρήσεων. 

✓ Η καλύτερη πρόσβαση στη γνώση και τη χρήση των ΤΠΕ και των κοινωνικών δικτύων 

μπορεί να προσφέρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις γυναίκες. Μια 

ελάχιστη αύξηση στη σχολική φοίτηση αυξάνει το εισόδημα του επιχειρηματία κατά μέσο 

όρο 5,5%. Αυτή η αποτελεσματικότητα της σχολικής φοίτησης είναι μεγαλύτερη για τις 

γυναίκες. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι χώρες που παρέχουν περισσότερα κίνητρα και 

συστήματα υποστήριξης ειδικά σχεδιασμένα για γυναίκες επιχειρηματίες έχουν υψηλότερα 

ποσοστά γυναικείας επιχειρηματικότητας. Σε χώρες όπου δεν υπάρχουν τέτοιες ειδικές 

υπηρεσίες υποστήριξης, παρατηρούνται χαμηλότερα επίπεδα γυναικείας 

επιχειρηματικότητας. Η κατάρτιση θα μπορούσε να καλύψει ένα φάσμα δεξιοτήτων όπως: 

 

➢ Επικοινωνία – σύνταξη γραπτών μηνυμάτων, email και χρήση του ίντερνετ 

➢ Δίκτυα και κοινή χρήση - χρήση κοινωνικών δικτύων και κοινωνικών μέσων 

➢ Υεράσπιση και διαχείριση - σύνδεση με ομάδες γυναικών, υποστήριξη για την 

προώθηση των συμμετεχόντων 

➢ Μάθηση - πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την αγορά και τις τιμές της αγοράς, 

την προμήθεια υλικών, ενημέρωση σχετικά με τις γεωργικές πρακτικές και ανακάλυψη 

νέων αγορών 

➢ Χρήση ΤΠΕ για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων - τήρηση αρχείων, 

οικονομική διαχείριση, βάσεις δεδομένων πελατών κ.λπ. 

➢ Πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικής ανάπτυξης - 

επιχειρηματικός σχεδιασμός, πηγές χρηματοδότησης κ.λπ. 

➢ Τραπεζικό σύστημα – τραπεζικό και ηλεκτρονικό τραπεζικό σύστημα 

 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, παράλληλα με την ανάπτυξη της κατάρτισης, θα ήταν 

ιδιαίτερα σημαντικό να χαρτογραφηθεί το «τοπικό οικοσύστημα» προκειμένου να δοθεί η 

σωστή υποστήριξη στις μετανάστριες όταν θα θελήσουν να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. 

Η χαρτογράφηση και η αξιολόγηση των περιφερειακών / τοπικών υποδομών υποστήριξης των 

επιχειρήσεων και της ανοιχτής σε όλους προσέγγισης τους για την επιχειρηματικότητα, 
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συνδυάζουν μια δευτερεύουσα ανάλυση του συνολικού περιβάλλοντος ανάπτυξης νέων 

επιχειρήσεων στην περιοχή, με μια άμεση έρευνα με τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, 

τους συμβούλους επιχειρήσεων και νέων επιχειρήσεων και τους επιχειρηματίες. 

3.2 Γενικά εργαλεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα εργαστήρια  

Πριν ξεκινήσουμε να παρουσιάζουμε κάθε ένα από τα Εργαστήρια που θα διεξαχθούν για κάθε 

ενότητα, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούμε σε ορισμένα ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία 

και μεθόδους κατάρτισης που αποσκοπούν όχι μόνο στο να βοηθήσουν τους εκπαιδευτές αλλά 

και να βοηθήσουν τον κάθε συμμετέχοντα να είναι πιο παραγωγικός κατά τη διάρκεια του 

εργαστηρίου. 

Για παράδειγμα, θα ήταν καλό η κατάρτιση κατά τη διάρκεια των Εργαστηρίων να έχει μεγάλη 

ποικιλία, ώστε να ταιριάζει στις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των συμμετεχόντων. 

Μερικοί άνθρωποι μαθαίνουν ευκολότερα μέσα σε ομάδες, ενώ μερικοί άλλοι όταν εργάζονται 

μόνοι τους. Μερικοί ενδιαφέρονται για τα παιχνίδια, ενώ άλλοι προτιμούν τις ιστορίες. Επειδή 

οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές μορφές μάθησης, ο συνδυασμός διαφορετικών μαθησιακών 

δραστηριοτήτων μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει η κατάρτιση διασκεδαστική 

και συναρπαστική για όλους, και έτσι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της. 

Η εναλλαγή μεταξύ της ατομικής και ομαδικής εργασίας είναι πάντα ένας αποτελεσματικός 

τρόπος αντιμετώπισης των διαφορετικών προτιμήσεων όσον αφορά τη μάθηση. Η ατομική 

εργασία μπορεί να φανεί χρήσιμη για να αναπτύξει το άτομο μια αίσθηση ανεξαρτησίας και να 

αυξήσει την αυτοπεποίθηση του, αλλά η ομαδική εργασία είναι εξίσου σημαντική για την 

καλλιέργεια της συνεργασίας και την παροχή ενός χώρου για όλους, όπου μπορούν να μιλούν 

και να μοιράζονται ιδέες και απόψεις. 

Μια άλλη πρόκληση που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων είναι το 

περιορισμένο επίπεδο συμμετοχής από τη μεριά των συμμετεχόντων. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες θα διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους και θα συμμετάσχουν 

ενεργά καθ 'όλη τη διάρκεια των εργαστηρίων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες 

μέθοδοι. Για παράδειγμα, εάν ο εκπαιδευτής είναι ο μόνος που μιλάει, οι υπόλοιποι 

συμμετέχοντες μπορεί να βαρεθούν γρήγορα. Οι ερωτήσεις δίνουν στους συμμετέχοντες την 

ευκαιρία να μοιραστούν τις γνώσεις τους, κάτι που είναι σημαντικό στη διδασκαλία ενηλίκων. 

Ωστόσο, το σημαντικό είναι να θέτουμε καλές ερωτήσεις που δεν μπορούν να απαντηθούν με 

ένα απλό ναι ή όχι, αλλά ερωτήσεις που μπορούν να προωθήσουν περαιτέρω συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων. Οι εκπαιδευτές μπορούν επίσης να ζητήσουν από τους συμμετέχοντες να 

διηγηθούν ορισμένες εμπειρίες από τον πραγματικό κόσμο, που να σχετίζονται με 

συγκεκριμένα θέματα των εργαστηρίων, με σκοπό να τραβήξουν το ενδιαφέρον τους και να 

τους κάνουν να ανοιχτούν. 

Εκτός από τη συζήτηση κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, μπορείτε να προκαλέσετε το 

ενδιαφέρον των συμμετεχόντων μέσα από τη χρήση παιχνιδιών, ως διαδραστικού τρόπου 

εκμάθησης. Τα παιχνίδια λειτουργούν πολύ καλά για την ανύψωση της ενέργειας και 

αποτελούν βάση για προβληματισμούς. Συχνά, μαθαίνουμε κάτι καλύτερα όταν 

χρησιμοποιούμε το σώμα μας με κάποιο τρόπο, μας βοηθάει να κάνουμε ένα θέμα πιο 

συγκεκριμένο, πιο διασκεδαστικό και πιο εύκολο να το θυμόμαστε. Εάν οι συμμετέχοντες 

αρχίσουν να φαίνεται να νυστάζουν ή να  βαριούνται, ίσως είναι ώρα για ένα παιχνίδι! 
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Επιπλέον, ο προβληματισμός σχετικά με την εμπειρία είναι σημαντικός στη διδασκαλία των 

ενηλίκων. Το κλειδί για τη διευκόλυνση των καλών προβληματισμών είναι να επικεντρωθούμε 

στην προσωπική εμπειρία και τις ιδέες, δίνοντας τη δυνατότητας στους συμμετέχοντες να 

εκφράζονται σε ένα ανοιχτό και δεκτικό περιβάλλον. Βασική όμως προϋπόθεση είναι ότι οι 

συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ήδη αποκτήσει μια αίσθηση εμπιστοσύνης για να μοιραστούν 

προσωπικές ιστορίες με την ομάδα, καθώς δεν είναι εύκολο για όλους να ανοιχτούν σε ξένους. 

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα εργαστήρια αποτελούν μια μορφή διδασκαλίας, οπότε θα 

ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθούν ορισμένα χαρακτηριστικά μιας σχολικής τάξης. Για 

παράδειγμα, ένα πίνακας είναι πάντα ένας καλός τρόπος για να εστιάσετε την προσοχή και να 

γράψετε κάτι που είναι σημαντικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξηγήσετε πράγματα 

αλλά και για να καλέσετε κάποιον στον πίνακα με σκοπό πραγματοποιήσει μια άσκηση 

μπροστά στην υπόλοιπη τάξη. Σε γενικές γραμμές, προσθέτει αρκετά στη διαδραστική πλευρά 

των εργαστηρίων, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων. Και φυσικά, μην ξεχνάτε τα διαλείμματα! Όταν αισθανθείτε ότι η ενέργεια 

των συμμετεχόντων πέφτει, κάντε ένα σύντομο διάλειμμα για να μπορέσουν να ξεπιαστούν και 

να πιούν λίγο νερό ή να φάνε κάτι, και στη συνέχεια να επιστρέψουν στην τάξη με μια 

ολοκαίνουργια θετική στάση. 

3.3 Περιεχόμενα της κατάρτισης για μετανάστριες 

Το πρόγραμμα ARISE περιλαμβάνει ένα ανεπίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης που χωρίζεται σε 

τρία μέρη: 

 

✓ Ενότητα 1: 5 Εργαστήρια για την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 

✓ Ενότητα 2: 10 Εργαστήρια σχετικά με την επιχειρηματική εκπαίδευση, την κουλτούρα 

των επιχειρήσεων και την επιχειρηματική αγωγή του πολίτη 

✓ Ενότητα 3: «Μάθηση μέσα από την πράξη» 

 

Σε αυτή την πολύ καθορισμένη μεθοδολογία, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πρωταγωνιστικό 

ρόλο, αποκτώντας έτσι άμεση γνώση, καθώς προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα και η γλώσσα της χώρας δεν είναι η μητρική τους. Η συνεργατική εκμάθηση έχει 

αποδειχτεί ότι είναι μια πολύ αποτελεσματική πρακτική (Edvantia, 2007, σελ. 90). Επιπλέον, 

η ομαδική συζήτηση είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος που μπορεί να φανεί αποτελεσματική, 

καθώς μπορεί να προωθήσει την αμφισβήτηση, την εκμάθηση και την ανεκτικότητα. Οι 

καθηγητές των κοινωνικών επιστημών καλούνται να δώσουν στους μαθητές να καταλάβουν τι 

περιλαμβάνει η έννοια της δημοκρατίας και να αποδεχτούν ότι οι διαφορετικές γνώμες και 

απόψεις αποτελούν βασικό παράγοντα της δημοκρατίας (McMurray, 2007, σελ 49). Ο 

McMurray αναφέρει «η ουσιαστική συζήτηση θα πρέπει να προωθηθεί με τέτοιο τρόπο έτσι 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι η μάθηση πραγματοποιείται, ότι οι πεποιθήσεις τεκμηριώνονται με 

αποδεικτικά στοιχεία και ότι οι απόψεις των μειονοτήτων προστατεύονται » (σελ. 49). 

 

 

3.3.1 Ενότητα 1: Ανάπτυξη Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων  

Σε αυτή την Ενότητα, θα λάβουν χώρα πέντε Εργαστήρια τα οποία θα εστιάσουν στην 

ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τους 

επιχειρηματίες. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την δημιουργική σκέψη, την ηγετική 
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ικανότητα, την ομαδική εργασία, τη διαχείριση του χρόνου και των εργασιών, το αίσθημα της 

πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας, την ικανότητα αποφυγής του κινδύνου, τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες, την χαρτογράφηση της αξίας, την μετατροπή των προβλημάτων σε 

προκλήσεις κτλ. 

 

1ο Εργαστήριο : Καλωσόρισμα 

Το 1ο Εργαστήριο στα πλαίσια της εκπαίδευσης, δίνει τη δυνατότητα σε όλους να γνωριστούν 

μεταξύ τους και να παρουσιαστούν. Μετά το καλωσόρισμα και την παρουσίαση του 

προγράμματος ARISE, δηλαδή της παρουσίασης των στόχων και των μεθόδων από τον 

διευθυντή προγράμματος ή από τον εκπαιδευτή, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν ξεχωριστά 

για τα Εργαστήρια.  

 

Ο βασικός στόχος τους 1ου Εργαστηρίου, είναι να θέσει τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός 

καλού χώρου εκμάθησης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να χαιρετήσουν 

την υπόλοιπη ομάδα και να παρουσιαστούν σε αυτή.  

Στο τέλος της πρώτης συνάντησης, η ομάδα θα θέσει τους στόχους της και τους κανόνες 

λειτουργίας και θα εκτιμήσει την προσωπική και ομαδική εξέλιξη που θα επιθυμούσε να έχει 

μετά το πέρας του προγράμματος. 

 

2ο Εργαστήριο : Δραστηριότητες για σπάσιμο του πάγου 

Το 2ο Εργαστήριο θα εστιάσει στις δραστηριότητες για το σπάσιμο του πάγου και στην 

ανάπτυξη του αισθήματος της εμπιστοσύνης. Δεδομένου ότι πολλά από τα Εργαστήρια που θα 

ακολουθήσουν απαιτούν από τα άτομα να συλλογιστούν και να εκφράσουν τις απόψεις και τις 

προσωπικές εμπειρίες τους, είναι σημαντικό να νιώσουν άνετα μέσα στην ομάδα για να 

μπορέσουν να ανοιχτούν. Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, ειδικά για του ενήλικες. Η οικοδόμηση 

της εμπιστοσύνης μέσα από απλές δραστηριότητες και παιχνίδια είναι μια χρονοβόρα 

διαδικασία, η οποία πρέπει να ξεκινήσει από τα πρώτα κιόλας στάδια των Εργαστηρίων.  

 

Μια καλή ιδέα θα ήταν οι συμμετέχοντες να θέσουν τους στόχους και τις φιλοδοξίες τους 

αναφορικά με τα Εργαστήρια, αλλά και τους τρόπους αξιολόγησης της προόδου τους. Μπορεί 

να τους ζητηθεί να γράψουν σε ένα χαρτί τους λόγους που τους ώθησαν να συμμετάσχουν σε 

αυτή την ομάδα, αλλά και τις σκέψεις και τα σχέδια που έχουν για μετά το πέρας του 

προγράμματος. Στο τελευταίο Εργαστήριο, θα ήταν καλό να κοιτάξουν ξανά αυτό το χαρτί και 

να συγκρίνουν τις προσδοκίες που είχαν στην αρχή για αυτά τα Εργαστήρια με το τι 

πραγματικά κέρδισαν από αυτά. 

 

3ο Εργαστήριο : Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων   

Το επόμενο Εργαστήριο θα καλύψει το ζήτημα της προσωπικής ανάπτυξης των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων των ατόμων, τόσο ως μέλη μια ομάδας όσο και ως μεμονωμένα 

άτομα. 

 

Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν μερικές βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες, οι οποίες είναι 

σημαντικές για τους επιχειρηματίες, και οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν την 

ικανότητά τους να κατανοούν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών. Με τη χρήση 

των επικοινωνιακών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να 

δημιουργήσουν μια σχέση εμπιστοσύνης με τα άτομα των επιχειρήσεων, να προωθήσουν 

αποτελεσματικά τα προϊόντα τους σε συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο και να αντιμετωπίσουν, 

σε ένα βαθμό, την γραφειοκρατία της νομοθεσίας της χώρας και των δημοσίων υπηρεσιών.  

 

 Πιο συγκεκριμένα, αυτό το Εργαστήριο θα εστιάσει: 
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- στις βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες 

- στην ικανότητα να ακούει κανείς και να καταλαβαίνει τον πελάτη 

- στην επικοινωνία τύπου EPIC2 (Συμμετοχή, Πρόβλημα, Πληροφόρηση, 

Πρόσκληση για δράση) 

- στην καλλιέργεια των διαπροσωπικών δεξιοτήτων 

 

 

Πίνακας 1: Μαθησιακά Αποτελέσματα από το 3ο Εργαστήριο: Ανάπτυξη Επικοινωνιακών 

Δεξιοτήτων  

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

 Κατανόηση της σημασίας της επικοινωνίας και της 

αλληλεπίδρασης στον επιχειρηματικό κλάδο 

Γνώσεις Χρήση των επικοινωνιακών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων για 

την προσέλκυση πελατών και την βελτίωση της επιχείρησης  

Δεξιότητες  Να ακούει κανείς και να καταλαβαίνει τους άλλους 

 Να μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα  

 Να επικοινωνεί με τους πελάτες να κερδίζει την εμπιστοσύνη 

τους   

 Να ενημερώνει επιτυχώς τους πελάτες και τους συνεργάτες 

σχετικά με τα προϊόντα/ υπηρεσίες που παρέχει και τις ανάγκες 

που μπορούν να καλύψουν  

 Να είναι ειλικρινής και ευθύς στην καθημερινή επικοινωνία   

Ικανότητα Να επικοινωνεί κανείς επαρκώς με τους πελάτες και τα μέλη των 

επιχειρήσεων (π.χ. πάροχοι, συνεργάτες, ανταγωνιστές κτλ.) 

 

 

4ο Εργαστήριο: Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

Σε αυτό το Εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα μάθουν τη σημασία που έχουν ορισμένες βασικές 

κοινωνικές δεξιότητες για τη διοίκηση μιας επιχείρησης. Μέσα από τις δραστηριότητες και τα 

παιχνίδια, τα άτομα θα κληθούν να πιστέψουν στους εαυτούς τους, στις ικανότητες και στις 

δυνατότητές τους. Με την υιοθέτηση μιας προσέγγισης «Ο εαυτός μου είναι φίλος μου», οι 

εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τις αδυναμίες τους και να τις 

μετατρέπουν σε μοναδικά χαρακτηριστικά, που τους διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους.  

Το περιεχόμενο του Εργαστηρίου θα συμπεριλαμβάνει τα εξής: 

- Βασικές κοινωνικές δεξιότητες 

- Οικοδόμηση εμπιστοσύνης του ατόμου στον εαυτό του 

- Αναγνώριση των αδυναμιών και μετατροπή τους σε δυνατά σημεία 

- Υιοθέτηση θετικών στάσεων : αποκόμιση θετικών στοιχείων από τα αρνητικά 

 

                                                           
2ΣτΜ: (Engage, Problem, Inform, Call to action) 
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Πίνακας 2: Μαθησιακά Αποτελέσματα του 4ου Εργαστηρίου : Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων   

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Κατανόηση της σημασίας των κοινωνικών δεξιοτήτων για τους 

επιχειρηματίες   

Γνώσεις Εκμετάλλευση και χρήση των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων σε 

καθημερινές επιχειρηματικές συζητήσεις 

Δεξιότητες  Απόκτηση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων για επιχειρηματίες  

 Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της υιοθέτησης κινήτρων 

 Μετατροπή των αδυναμιών και των αρνητικών στοιχείων σε 

δυνατά, θετικά σημεία   

Ικανότητα Χρήση των προσωπικών κοινωνικών δεξιοτήτων για τη διαχείριση 

μια επιτυχημένης επιχείρησης  

 

5ο Εργαστήριο : Αποφασιστικότητα για την επιχείρηση 

Στο τελευταίο Εργαστήριο της πρώτης Ενότητας, οι συμμετέχοντες θα αρχίσουν να μπαίνουν 

σε πιο βαθιά νερά, αναφορικά με τις επιχειρήσεις. Αν και η δημιουργία μια επιχείρησης είναι 

κάτι πολύ σημαντικό, η αποφασιστικότητα είναι ένα πολύ ξεχωριστό ζήτημα, στο οποίο πρέπει 

να απευθυνθούμε εξ αρχής, έτσι ώστε τα άτομα να είναι όσο γίνεται πιο προετοιμασμένα όταν 

ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.  

Κατά τη διάρκεια αυτού του Εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα έρθουν αντιμέτωποι με 

ορισμένες βασικές πτυχές τις οποίες πρέπει να διαχειριστούν, προκειμένου να διατηρήσουν μια 

επιχείρηση, και οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν αστάθεια και αβεβαιότητα, εάν δεν 

αντιμετωπιστούν σωστά. Για να συμμετάσχουν όλα τα άτομα, θα ήταν χρήσιμο να χωριστούν 

σε μικρές ομάδες και να πραγματοποιήσουν ορισμένες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, θα 

μπορούσε να τους ανατεθεί ένα σενάριο κατά το οποίο ακούν τυχαία ένα κακό σχόλιο για την 

επιχείρησή τους και να τους ζητηθεί να δηλώσουν πως θα απαντούσαν σε αυτό ή πως θα 

διαχειρίζονταν την κατάσταση. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορέσουν τα άτομα να αφομοιώσουν 

καλύτερα τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις και να τις εφαρμόσουν και στην πράξη όποτε 

αυτό χρειαστεί.  

Τα θέματα που θα καλυφθούν στο 5ο Εργαστήριο είναι τα εξής: 

- Η κατανόηση της αστάθειας και η ανάγκη της αποφασιστικότητας όσον αφορά 

στην επιχείρηση 

- Η διαχείριση του άγχους 

- Η διαχείριση του χρόνου 

• Σημασία στο χρόνο 

• Ισορροπία ανάμεσα στο προσωπικό χρόνο και στον χρόνο που διαθέτει 

κανείς για την επιχείρηση  

- Διαχείριση του Φόβου και του Κινδύνου 

• Λήψη ρίσκων 

• Ανεπτυγμένα κίνητρα και ηγετική ικανότητα στη διαχείριση φόβου και 

κινδύνου 

- Συναισθηματική Νοημοσύνη 
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- Διαχείριση συγκρούσεων : διαπραγμάτευση και έμφαση στη νίκη 

Πίνακας 3: Μαθησιακά Αποτελέσματα του 5ου Εργαστηρίου  

: Αποφασιστικότητα για την Επιχείρηση   

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Κατανόηση της σημασίας της αποφασιστικότητας αναφορικά με 

την επιχείρηση και των διαφόρων ζητημάτων που πρέπει να 

διαχειριστούμε για να την επιτύχουμε 

Γνώσεις  Επιτυχημένηδιαχείριση 

• Του άγχους 

• Του χρόνου 

• Του φόβου και των κινδύνων 

• Του συναισθήματος 

• Των συγκρούσεων 

Δεξιότητες  Να αναγνωρίζει τους παράγοντες που μπορούν να 

επηρεάσουν τη λειτουργία μια επιχείρησης 

 Να γνωρίζει πώς να διαχειριστεί τους παράγοντες που 

μπορούν να επιφέρουν αστάθεια 

Ικανότητα Επιτυχημένη διατήρηση της επιχείρησης 
 

 

3.3.2 Ενότητα 2: Επιχειρηματική Εκπαίδευση, Κουλτούρα των Επιχειρήσεων και 

Επιχειρηματική Αγωγή του πολίτη 

Αυτή η Ενότητα αποτελείται από 10 Εργαστήρια που εστιάζουν στον πυρήνα της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης, της κουλτούρας των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικής 

αγωγής του πολίτη.  Τα Εργαστήρια αυτά θα εφαρμοστούν με βάση το Τριπλό Μοντέλο για 

την Επιχειρηματική Εκπαίδευση, δηλαδή:  

i. Κουλτούρα των επιχειρήσεων: προώθηση της επιχειρηματικής σκέψης, της ανοιχτής 

σκέψης, της λήψης ρίσκων, του καθορισμού στόχων, της κουλτούρας της 

βιωσιμότητας. Παραδείγματα καινοτόμων οικονομικά βιώσιμων μοντέλων 

επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που είναι σχετικοί με την εστίαση (pop – up 

εστιατόρια και σπίτια –εστιατόρια, καντίνες, δίκτυα κοινωνικής εστίασης, μαθήματα 

μαγειρικής, αγορές τροφίμων, συνεταιρισμοί φροντίδας για παιδιά, επιχειρήσεις 

άμεσης πώλησης)   

ii. Βασική επιχειρηματική εκπαίδευση: πίνακες ιδεών, αναλύσεις τύπου SWOT, 

δημιουργία χαρτών εταιρικών σχέσεων, βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, καινοτόμα 

διαγράμματα ροών  

iii. Επιχειρηματική αγωγή του πολίτη: βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, πρακτικά 

εργαλεία για την προώθηση και την στήριξη κοινωνικών καινοτομιών, ανάπτυξη νέων 

τρόπων διαμοιρασμού αρμοδιοτήτων, υπηκοότητα, δικτύωση και συνεργασίες που 

μπορούν να φανούν χρήσιμες σε ένα άτομο, σε μια κοινότητα και στο περιβάλλον.  
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1ο Εργαστήριο : Εισαγωγή 

Το 1ο  Εργαστήριο σε αυτή την Ενότητα, αποτελεί μια εισαγωγή στην βασική ορολογία και 

στις έννοιες  της επιχειρηματικότητας. Οι συμμετέχοντες θα έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή 

με την επιχειρηματική εκπαίδευση, με την κουλτούρα των επιχειρήσεων και με την 

επιχειρηματική αγωγή του πολίτη και θα αποκτήσουν μια γενική ιδέα για τα διαφορετικά είδη 

επιχειρήσεων, καθώς και για τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους.  

Θα ήταν χρήσιμο να συσχετιστούν οι επιχειρηματικοί όροι με συμβατικές έννοιες, με τις οποίες 

τα άτομα είναι πιο εξοικειωμένα. Για παράδειγμα, μια συνηθισμένη αλλά εύκολα κατανοητή 

μεταφορά είναι αυτή που παρουσιάζει μια επιχείρηση και τα επιμέρους στοιχεία της ως ένα 

δέντρο με κλαδιά. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να οπτικοποιήσουν τον 

όρο και να τον έχουν στο μυαλό τους όποτε χρειάζεται.  

Πιο συγκεκριμένα, το 1ο Εργαστήριο θα εστιάσει στα εξής:  

- στην επιχειρηματική εκπαίδευση : η εκπαίδευση για, σχετικά και μέσα από την 

επιχειρηματικότητα   

- στην κατανόηση της κουλτούρας των επιχειρήσεων 

- στην επιχειρηματική αγωγή του πολίτη 

- στις επιχειρήσεις και στους επιχειρηματίες: διαφορετικά είδη και έννοιες 

- στις βασικές επιχειρηματικές ικανότητες 
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Πίνακας 4: Μαθησιακά Αποτελέσματα του 1ου Εργαστηρίου  

: Εισαγωγή 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Κατανόηση της βασικής ορολογίας των επιχειρήσεων και των 

επιχειρηματικών ικανοτήτων 

Γνώσεις Εξοικείωση με τις έννοιες της επιχειρηματικότητας και της 

κουλτούρας των επιχειρήσεων, και κατανόηση των βασικών 

επιχειρηματικών όρων 

Δεξιότητες  Διάκριση ανάμεσα στα διαφορετικά είδη επιχειρήσεων 

 Αναγνώριση των βασικών ικανοτήτων που πρέπει να έχουν οι 

επιχειρηματίες 

Ικανότητα Συσχετισμός των βασικών θεωρητικών εννοιών με τις πρακτικές 

διαστάσεις της λειτουργίας μιας επιχείρησης 

 

 

2ο Εργαστήριο: Επιχειρηματικό Σχέδιο 

Σε αυτό το Εργαστήριο οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν για τις βασικές ιδέες που διέπουν την 

ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου, και έπειτα θα τους ζητηθεί να σχεδιάσουν το δικό 

τους σχέδιο για τις μελλοντικές επιχειρήσεις τους. Ίσως και να είναι δύσκολο για τα άτομα να 

συνθέσουν ένα πλήρως λειτουργικό σχέδιο σε ένα τόσο πρώιμο στάδιο της εκπαίδευσής τους. 

Ωστόσο, αυτή η πρώτη τους απόπειρα θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για το τελευταίο 

Εργαστήριο, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η πρόοδος που έκαναν τα άτομα κατά της διάρκεια της 

εκπαίδευσης, οι επιπλέον γνώσεις που απέκτησαν και οι διαφορετικές ιδέες που απέκτησαν 

μέχρι τότε.  

Το Εργαστήριο αυτό θα αναφέρει κυρίως: 

- Τι είναι ένα επιχειρηματικό σχέδιο 

- πόσο αναγκαίο είναι ένα επιχειρηματικό σχέδιο 

- ποια τα βασικά συστατικά ενός επιχειρηματικού σχεδίου (προϊόν, αγορά, 

τεχνικοί παράγοντες, υποδομή, οικονομική ανάλυση). 

Πίνακας 5: Μαθησιακά Αποτελέσματα του 2ου Εργαστηρίου: Επιχειρηματικό Σχέδιο  

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Κατανόηση της έννοιας του επιχειρηματικού σχεδίου και των 

συστατικών του 

Γνώσεις Κατανόηση της σημασίας του επιχειρηματικού σχεδίου και γνώσεις 

για το πώς μπορεί να το αναπτύξει κανείς 

Δεξιότητες  Ανάλυση των αναγκών της αγοράς και των πιθανών ευκαιριών 

 Αναγνώριση και χρήση του συγκριτικού πλεονεκτήματος 

 Σαφής καθορισμός των βασικών συστατικών ενός 

επιχειρηματικού σχεδίου 

Ικανότητα Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πλήρους και λειτουργικού 

επιχειρηματικού σχεδίου 
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3ο Εργαστήριο: Οικονομική Εκπαίδευση 

Το συγκεκριμένο Εργαστήριο είναι πολύ σημαντικό, καθώς η ίδρυση και η διαχείριση μιας 

επιχείρησης αποτελούν εξ ορισμού οικονομικές πρωτοβουλίες. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να 

είναι εξοικειωμένοι με βασικούς οικονομικούς όρους και έννοιες και να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιούν αυτή τη γνώση για να λάβουν τις πιο σωστές οικονομικές αποφάσεις για τις 

επιχειρήσεις τους.  

Δεδομένου ότι το περιεχόμενο αυτού του Εργαστηρίου μπορεί να είναι πολύ θεωρητικό για 

ορισμένους, συνιστάται να χρησιμοποιηθούν ορισμένες πρακτικές ασκήσεις και 

δραστηριότητες που να προωθούν τη σκέψη. Οι συμμετέχοντες πρέπει να κληθούν να 

συμμετάσχουν ενεργά, να διατυπώσουν τα σχόλια ή τις ερωτήσεις τους και να μοιραστούν τις 

προσωπικές τους εμπειρίες που σχετίζονται με τα ζητήματα που συζητούνται.  

Η οικονομική εκπαίδευση μπορεί να αναφέρεται: 

- στην διαχείριση των χρημάτων: κέρδος και ζημία 

- στην διατήρηση του προϋπολογισμού 

- στην δημιουργία ενός σχεδίου αποταμίευσης 

- στους οικονομικούς περιορισμούς και τα εμπόδια 

• Λήψη Δανείου: διαφορετικά είδη, επιτόκια και επιλογές αποπληρωμής 

• Πώληση και αγοράμε πίστωση 

• Σύγκριση της χρηματοδότησης μέσω δανεισμού ή ιδίων κεφαλαίων 

Πίνακας 6: Μαθησιακά Αποτελέσματα του 3ου Εργαστηρίου: Οικονομική Εκπαίδευση  

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Εξοικείωση με τις βασικές οικονομικές πτυχές της διαχείρισης μια 

μικρής επιχείρησης και αναγνώριση των οικονομικών ασταθειών, 

των πιθανών περιορισμών και των εμποδίων που μπορεί να 

προκύψουν 

Γνώσεις  Αναγνώριση του κέρδους και της ζημίας 

 Ικανότητα σωστής διαχείρισης των οικονομικών μιας 

μικρής επιχείρησης 

 Εξοικείωση με την ιδέα της αποταμίευσης 

 Κατανόηση της βασικής ορολογίας σχετικά με τα 

οικονομικά εμπόδια και εξοικείωση με τη σημασία τους και 

τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην επιχείρηση 

Δεξιότητες  Να κατανοεί τις αιτίες που αποφέρουν κέρδη ή προκαλούν 

ζημία και υπό ποιες συνθήκες 

 Να αναγνωρίζει τη σχέση ανάμεσα στο κέρδος και την 

ζημία και πως μπορεί το κέρδος να μετατραπεί σε ζημία και 

αντίστροφα. 

 Να βρίσκει νέους τρόπους για να μειωθούν τα έξοδα μέσα 

από το την ιεράρχηση των δαπανών 

 Να γνωρίζει πως να διατηρεί έναν ισοσκελισμένο 

προϋπολογισμό 

 Να αναπτύσσει και να εφαρμόζει ένα σχέδιο αποταμίευσης 
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 Να αποφασίζει πότε υπάρχει ανάγκη λήψης δανείου, και 

εάν όντως υπάρχει, ποιο προϊόν δανείου είναι το κατάλληλο 

 Να αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

της χρήσης πιστώσεων  

Ικανότητα Η εφαρμογή των γνώσεων και των ικανοτήτων στην διαχείριση 

μιας οικονομικά βιώσιμης επιχείρησης και η ικανότητα να μπορεί 

να χειριστεί κανείς τα οικονομικά εμπόδια και τους περιορισμούς, 

λαμβάνοντας αποφάσεις για το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος 

τρόπος να δράσει κανείς κάτω από ορισμένες συνθήκες  

 

 

4ο Εργαστήριο: Αποφυγή Αποτυχίας 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με όλες τις έννοιες που σχετίζονται με την 

διοίκηση μιας επιχείρησης, μια εκ των οποίων είναι μάλιστα και η πιθανότητα αποτυχίας. 

Δεδομένου ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι είναι ενήλικες, κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι δεν είναι 

τόσο δύσκολο να τους διδάξουμε πως μπορούν να αποφύγουν ή να διαχειριστούν την αποτυχία. 

Ωστόσο, το γεγονός ότι τα άτομα δεν επενδύουν μόνο χρήματα αλλά και προσωπικό χρόνο και 

πνευματική προσπάθεια, είναι που καθιστά την εκπαίδευση σχετικά με την αποτυχία, ένα 

αναπόσπαστο και ευαίσθητο μάλιστα κομμάτι της εκπαίδευσης. 

Το Εργαστήριο αυτό θα συμπεριλαμβάνει τα εξής: 

 Γιατί αποτυγχάνει μια επιχείρηση; 

• Ανεπαρκής διοίκηση 

• Οικονομικά προβλήματα (κέρδος < δαπάνες, εξάντληση των πόρων πρωτού η 

εταιρία γίνει επικερδής, απλήρωτα χρέη) 

• Προσωπικά προβλήματα 

• Άλλοι λόγοι 

 Πως να διαχειριστούμε μια πιθανή επιχειρηματική αποτυχία; 

Πίνακας 3: Μαθησιακά Αποτελέσματα του 4ου Εργαστηρίου: Αποφυγή Αποτυχίας 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Αναγνώριση της πιθανής αποτυχίας, αντιμετώπιση των αιτιών της 

και επιτυχημένη υπέρβαση τους 

Γνώσεις Αναγνώριση των κοινών αιτιών που οδηγούν μια επιχείρηση στην 

αποτυχία, αλλά και των τρόπων που μπορεί να αποφευχθεί ή/και να 

ξεπεραστεί η αποτυχία αυτή   

Δεξιότητες  Να κατανοήσει τους λόγους που μια επιχείρηση μπορεί να 

αποτύχει 

 Να αναγνωρίσει τα σήματα κινδύνου μιας πιθανής αποτυχίας  

 Να αποφύγει αποτελεσματικά την αποτυχία 

 Να διαχειριστεί την αποτυχία 

Ικανότητα Να είναι το άτομο ικανό να ελαχιστοποιήσει τους πιθανούς 

οικονομικούς και άλλους κινδύνους, και εάν αυτοί παρουσιαστούν, 

να μπορέσει να τους ξεπεράσει επιτυχώς 
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5ο Εργαστήριο: Ανάλυση τύπου SWOT 

To 5ο Εργαστήριο αυτής της Ενότητας εστιάζει σε μια συγκεκριμένη μέθοδο η οποία 

χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων και για την διοίκηση των επιχειρήσεων. Αυτή η μέθοδος 

ονομάζεται Ανάλυση SWOT. Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τις βασικές συνιστώσες 

αυτής της μεθόδου, με σκοπό να εξοικειωθούν με την όλη ιδέα για να μπορέσουν να τη 

χρησιμοποιήσουν όταν χρειαστεί να πάρουν ορισμένες αποφάσεις για την επιχείρησή τους.    

Και σε αυτή την περίπτωση, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ένας διαδραστικός τρόπος 

για να παρουσιαστεί το περιεχόμενο του Εργαστηρίου, καθώς πολλά άτομα ενδέχεται να 

μπερδευτούν ή να βαρεθούν κατά τη διάρκεια παρουσίασης του θεωρητικού μέρους της 

Ανάλυσης SWOT. Όλα τα άτομα που συμμετέχουν θα πρέπει να ενθαρρύνονται για να 

συμμετέχουν ενεργά στο Εργαστήριο και να ανταλλάσουν τις ερωτήσεις και τις απόψεις τους.  

Το περιεχόμενο του Εργαστηρίου θα περιλαμβάνει τα εξής: 

 Αναγνώριση των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και τα σχέδια 

για μια επιχείρηση 

 Αναγνώριση των δυνάμεων και των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών 

 Χρήση των αποτελεσμάτων της Ανάλυσης SWOT με σκοπό να ληφθούν αποφάσεις 

αναφορικά με την επιχείρηση 

 

Πίνακας 8: Μαθησιακά Αποτελέσματα του 5ου Εργαστηρίου: Ανάλυση τύπου SWOT 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Εξοικείωση με τις βασικές συνιστώσες μια Ανάλυσης SWOT 

Γνώσεις  Αναγνώριση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων 

που μπορούν να επηρεάσουν μια απόφαση ή ένα 

αποτέλεσμα 

 Χρήση των παραγόντων αυτών κατά τη διάρκεια του 

σχεδιασμού μια στρατηγικής ή μιας απόφασης 

Δεξιότητες Ανάλυση των δυνάμεων και αδυναμιών, των ευκαιριών και των 

απειλών που μπορούν να δεχτούν οι ιδέες και τα σχέδια 

Ικανότητα Χρήση της Ανάλυσης SWOT για την ανάπτυξη επιχειρηματικών 

στρατηγικών 

 

6ο Εργαστήριο: Νομική και κανονιστική εκπαίδευση 

Στις μέρες μας, που κάθε επιχείρηση θεωρείται νομική οντότητα, κάθε επιχειρηματίας οφείλει 

να διαθέτει βασικές γνώσεις για το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σε αυτό το 

Εργαστήριο τα άτομα θα μάθουν για μερικά βασικά ζητήματα του δικαίου των επιχειρήσεων 

και θα αποκτήσουν μια γενική ιδέα σχετικά με τα νομικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Ανάλογα με τις συνθήκες, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και 

στις προϋποθέσεις. 

Στο 6ο Εργαστήριο θα αναφερθούν ζητήματα όπως:  

 Οι βασικοί όροι του δικαίου των επιχειρήσεων 
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 Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις 

 Τα νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις ενός ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης (φόροι, 

ασφάλιση, υγεία και ασφάλεια στην εργασία κτλ.) 

 Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες (σχετικές αρχές, έγγραφα που απαιτούνται) 

 

Πίνακας 9: Μαθησιακά Αποτελέσματα του 6ου Εργαστηρίου: Νομική και Κανονιστική 

Εκπαίδευση 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Κατανόηση του γενικού νομικού και κανονιστικού πλαισίου για 

την ίδρυση και την διοίκηση μιας επιχείρησης 

Γνώσεις Εξοικείωση με τη βασική νομική ορολογία για τις επιχειρήσεις, τα 

νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, και τις γραφειοκρατικές 

διαδικασίες 

Δεξιότητες  Ανάπτυξη αισθήματος νομιμότητας 

 Ικανότητα κατανόησης και συμμόρφωση με τις νομικές 

υποχρεώσεις 

 Αναγνώριση των δικαιωμάτων των επιχειρήσεων και των 

επιχειρηματιών 

 Κατανόηση και εξοικείωση με τις βασικές γραφειοκρατικές 

διαδικασίες 

Ικανότητα Επιτυχημένη διαχείριση μιας επιχείρησης που συμμορφώνεται με 

τους νόμους 

 

 

7ο Εργαστήριο: Ευκαιρίες χρηματοδότησης 

Το Εργαστήριο αυτό παρέχει στα άτομα τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να 

μπορούν να αναγνωρίσουν και να εκμεταλλευτούν τις πιθανές ευκαιρίες χρηματοδότησης. 

Ακόμα και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η εύρεση αξιόπιστων πηγών για 

χρηματοδότηση, εξαρτάται κυρίως από την εμπειρία και την δικτύωση. Για αυτό το λόγο η 

πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης είναι κάτι παραπάνω από σημαντική για τη διαχείριση 

μιας οικονομικά βιώσιμης επιχείρησης. 

Κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου αυτού, θα καλυφθούν τα εξής ζητήματα: 

 Κινητοποίηση πόρων (μηχανισμοί και πάροχοι) 

 Ιδία κεφάλαια 

 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης: 

• Ίδιοι πόροι 

• Δώρα και προσφορές 

• Δάνεια 
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• Πίστωση 

• Επιχορηγήσεις 

 Πρόσβαση σε προγράμματα χρηματοδότησης 

 Κοινωνική επιχειρηματικότητα: ευκαιρίες και προκλήσεις 

Πίνακας 10: Μαθησιακά Αποτελέσματα του 7ου Εργαστηρίου: Ευκαιρίες Χρηματοδότησης 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Αναγνώριση της ύπαρξης διαφορετικών ευκαιριών 

χρηματοδότησης και κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των 

μειονεκτημάτων καθεμίας από αυτές 

Γνώσεις Βασική κατανόηση των εννοιών, των πόρων και των 

προγραμμάτων χρηματοδότησης 

Δεξιότητες  Διαχωρισμός ανάμεσα στις διαφορετικές πηγές 

χρηματοδότησης 

 Αναγνώριση και εκμετάλλευση των ευκαιριών 

χρηματοδότησης 

 Ικανότητα πρόσβασης στα προγράμματα χρηματοδότησης  

 Εξοικείωση με την έννοια της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

Ικανότητα Αναγνώριση των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης και των 

τρόπων πρόσβασης σε αυτούς, καθώς και των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεων που αυτές συνεπάγονται 

 

 

8ο Εργαστήριο: Μάρκετινγκ 

Σε αυτό το Εργαστήριο θα παρουσιαστούν οι βασικοί όροι και τα εργαλεία του μάρκετινγκ. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στον επιχειρηματικό κόσμο σήμερα, το μάρκετινγκ αποτελεί για τα 

άτομα μια εξαιρετική ευκαιρία για να προσελκύσουν πελάτες και να κάνουν την επιχείρηση 

πιο κερδοφόρα. Οι μέθοδοι και οι πρακτικές που υπάρχουν σήμερα στον τομέα του μάρκετινγκ 

είναι άπειροι και μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. 

 

Παρόλα αυτά, η έννοια του μάρκετινγκ μπορεί να φαίνεται πολύ αφηρημένη για πολλούς 

συμμετέχοντες, για αυτό το λόγο είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε μια μεταφορά ή ένα 

συσχετισμό που θα βοηθήσει τα άτομα να αφομοιώσουν και να θυμούνται έπειτα τους 

σχετικούς όρους.  Για παράδειγμα, μπορούμε να παρουσιάσουμε την ιδέα «Marketing Flower» 

εξηγώντας ότι όπως τα φυτά έχουν λουλούδια για να προσελκύουν τα έντομα και να 

επιβιώνουν, έτσι και οι επιχειρήσεις χρειάζεται να προσελκύουν πελάτες για να παραμείνουν 

ενεργές.  

 

Το 8ο Εργαστήριο θα εστιάσει: 

 Στους βασικούς όρους των πρακτικών του μάρκετινγκ 

 Στα 4 Ps : Product, Price, Place, Promotion3 

                                                           
3ΣτΜ: Προϊόν, Τιμή, Τόπος, Προώθηση 
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 Στην Διαδικασία του Μάρκετινγκ: αξιολόγηση των αναγκών και των ελλείψεων της 

αγοράς 

 Επιλογή του κατάλληλου μείγματος μάρκετινγκ 

 

Πίνακας 11: Μαθησιακά Αποτελέσματα του 8ου Εργαστηρίου: Μάρκετινγκ 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Κατανόηση της ιδέας του μάρκετινγκ και της βασικής ορολογίας 

Γνώσεις Εξοικείωση με τα εργαλεία και τις μεθόδους του μάρκετινγκ και 

ικανότητα εφαρμογής τους στην πράξη 

Δεξιότητες  Έρευνα και αξιολόγηση των αναγκών της αγοράς 

 Χρήση πρακτικών μάρκετινγκ για την προσέλκυση 

πελατών 

 Επιλογή ενός μείγματος μάρκετινγκ, σύμφωνα με τις 

ανάγκες κάθε επιχείρησης 

Ικανότητα Εντοπισμός της πιο κατάλληλης στρατηγικής μάρκετινγκ, με την 

χρήση των 4 Πι (4 Ps) 

 

9ο Εργαστήριο: Καλές πρακτικές 

Σε αυτό το Εργαστήριο οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν όλα αυτά που έμαθαν 

να εφαρμόζονται στην πράξη. Θα τους παρουσιάσουμε τις καλές ισχύουσες πρακτικές, 

παρέχοντάς τους παραδείγματα, αλλά και κάνοντας τους να πιστέψουν ότι μπορούν να 

επιτύχουν τα πάντα εάν έχουν ισχυρή θέληση και να κατανοήσουν ότι το θεωρητικό κομμάτι 

της εκπαίδευσης μπορεί όντως να εφαρμοστεί στην πραγματική ζωή. Επιπλέον, θα τους 

παρουσιάσουμε ορισμένα βασικά ευρωπαϊκά εργαλεία και δίκτυα γυναικείας 

επιχειρηματικότητας, τα οποία μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στις μελλοντικές τους 

πρωτοβουλίες.  

Σε αυτό το προτελευταίο Εργαστήριο αυτή της Ενότητας θα αναφερθούν: 

 Παραδείγματα καλών πρακτικών στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας (ανά 

χώρα που συμμετέχει και γενικότερα) 

 Παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών εστίασης 

 Εργαλεία και δίκτυα για της γυναικεία επιχειρηματικότητα 

• Η ευρωπαϊκή online πλατφόρμα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα (WEgate) 

• Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τις Γυναίκες Επιχειρηματικούς Αγγέλους και για τις 

Γυναίκες Επιχειρηματίες4 

• Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

(WES) 

                                                           
4 The European Community for Women Business Angels and women 

entrepreneurs 
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Πίνακας 12: Μαθησιακά Αποτελέσματα του 9ου Εργαστηρίου: Καλές Πρακτικές 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Κατανόηση της δυνατότητας διαχείρισης μιας επιχείρησης και 

εξοικείωση με τα χρήσιμα εργαλεία και τα σχετικά δίκτυα για την 

επιχειρηματικότητα 

Γνώσεις Απόκτηση μιας πιο πρακτικής προσέγγισης αναφορικά με την 

ίδρυση και την διαχείριση μιας επιχείρησης 

Δεξιότητες  Συσχετισμός της θεωρητικής γνώσης με την πρακτική 

εφαρμογή σε πραγματικές επιχειρήσεις εστίασης 

 Αναγνώριση των πιθανών ευκαιριών για δικτύωση και 

ανάπτυξη 

Ικανότητα Να μπορεί το άτομο να προσαρμόζει τα παραδείγματα στα δικά του 

επιχειρηματικά σχέδια και ιδέες και να εκμεταλλεύεται στο έπακρο 

τα διαθέσιμα εργαλεία και δίκτυα 

 

10ο Εργαστήριο: Διαγωνισμός Επιχειρηματικού Σχεδίου 

Το τελευταίο αυτό Εργαστήριο της 2ης Ενότητας είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στους 

συμμετέχοντες, και πιο συγκεκριμένα ένας «Διαγωνισμός Επιχειρηματικού Σχεδίου». Όλα όσα 

έχει μάθει η ομάδα μέχρι τη στιγμή αυτή, θα εφαρμοστούν σε αυτό το παιχνίδι προσομοίωσης. 

 

Για παράδειγμα, οι εκπαιδευόμενοι θα ξεκινήσουν ένα παιχνίδι ρόλων: θα χωριστούν σε 

ζευγάρια και σε κάθε ζευγάρι το ένα άτομο θα υποδύεται τον επιχειρηματία που αναζητά 

χρηματοδότηση και το άλλο άτομο θα υποδύεται έναν διστακτικό τραπεζίτη ο οποίος θα πρέπει 

να πειστεί για να χρηματοδοτήσει το επιχειρηματικό σχέδιο που του παρουσιάζει ο 

επιχειρηματίας. Για να είναι το επιχειρηματικό σχέδιο αρκετά καλό για να πείσει τον τραπεζίτη 

θα πρέπει ο υποτιθέμενος επιχειρηματίας να χρησιμοποιήσει όλες τις δεξιότητες και τις 

ικανότητες που απέκτησε κατά τη διάρκεια των Εργαστηρίων, όπως για παράδειγμα να 

εφαρμόσει μια Ανάλυση SWOT και να εντοπίσει τα πιθανά οικονομικά εμπόδια. Το σχέδιο θα 

είναι πιο ελκυστικό για χρηματοδότηση από τον τραπεζίτη, εάν περιλαμβάνει μια σταθερή 

πολιτική μάρκετινγκ, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί με βάση τα 4 Πι (4 Ps), όπως αυτά 

αναλύθηκαν στο 8ο Εργαστήριο. 

 

Ο σκοπός αυτού του Εργαστηρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες μια πρώτη, σχεδόν 

πραγματική εμπειρία σχετικά με όλα  αυτά με τα οποία θα έρθουν αντιμέτωποι όταν βγουν 

στον επιχειρηματικό κόσμο.  Μπορεί επίσης να τους βοηθήσει να ξεκαθαρίσουν ορισμένες 

ιδέες ή έννοιες που αναφέρθηκαν κατά της διάρκεια των Εργαστηρίων και να αποσαφηνιστούν 

ορισμένα σημεία που πιθανώς να τους προκάλεσαν σύγχυση.  Ας ελπίσουμε ότι όταν 

ολοκληρωθούν όλα τα Εργαστήρια αυτής της Ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει 

γενικές γνώσεις για όλες σχεδόν τις σημαντικές πτυχές της ίδρυσης και της διοίκησης μιας 

μικρής επιχείρησης και θα είναι ικανοί να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον επιχειρηματικό 

κόσμο. 
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3.3.3 Ενότητα 3: «Μαθαίνοντας μέσα από την πράξη» 

Αυτή η Ενότητα αποτελείται από 5 Εργαστήρια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται: 

 3 επισκέψεις σε επιχειρήσεις που διοικούνται από πρόσφυγες και/ή συναντήσεις με 

επιτυχημένους πρόσφυγες επιχειρηματίες 

 2 Εργαστήρια για να οριστικοποιηθούν οι επιχειρηματικές ιδέες που παρουσιάστηκαν 

στην Ενότητα 2. Επιλογή ιδεών με τη χρήση ενός καμβά επιχειρηματικού μοντέλου, 

υπό την καθοδήγηση των ειδικών. Αξιολόγηση του πόσο είναι εφικτές οι 

επιχειρηματικές έννοιες από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων.   

 

2 Επισκέψεις σε επιχειρήσεις που διοικούνται από πρόσφυγες (3 Εργαστήρια) 

Η σημασία της εμπειρίας αυξάνεται σημαντικά. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν και πρακτικά 

πλέον πως μπορούν να ξεκινήσουν και να δημιουργήσουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα. 

Αυτή η φύση της εκμάθησης και της αποτύπωσης στη μνήμη μέσα από την πράξη είναι 

γεγονός.   

 

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι αυτών των επισκέψεων είναι οι εξής: 

✓ Να προωθηθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος ανάμεσα στους πρόσφυγες επιχειρηματίες 

και στις γυναίκες πρόσφυγες 

✓ Να προωθηθεί η δικτύωση, η γνώση και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ τους 

✓ Να προσφερθούν θετικά κίνητρα στους συμμετέχοντες για να εντάξουν το δικό του 

σχέδιο που σχετίζεται με την εστίαση στην αγορά εργασίας 

✓ Να ανταλλάξουν γνώσεις και ιδέες με επιτυχημένες κοινωνικές επιχειρήσεις 

✓ Να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να πάρουν συμβουλές σχετικά με το 

επιτυχημένο μάρκετινγκ και για τον τρόπο που μπορούν να δημιουργήσουν 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες  

✓ Να δημιουργηθούν, ως αποτέλεσμα αυτών των επισκέψεων, μακροπρόθεσμοι 

Συνεταιρισμοί που θα στηρίξουν την ενσωμάτωση των γυναικών προσφύγων 

✓ Να λάβουν συμβουλές και πληροφορίες από τους πελάτες για να διευκολύνουν την πρόσβασή 

τους στην αγορά εργασίας 

 

4ο Εργαστήριο : Από την θεωρία στην πράξη 

Σε αυτό το προτελευταίο Εργαστήριο της Εκπαίδευσης θα ξεκινήσει το «επιχειρηματικό 

ταξίδι». Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν ότι τα Εργαστήρια αυτά είναι απλά ένα βήμα στο 

μακρύ ταξίδι προς την διοίκηση της δικής τους επιτυχημένης επιχείρησης. Επίσης θα 

καταλάβουν ότι είναι ωραίο να ονειρεύονται και να συζητάνε για την ίδρυση μιας επιχείρησης, 

αλλά για να φτάσουν λίγο πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου τους, το πρώτο βήμα που θα 

κάνουν είναι πολύ σημαντικό.  

Επιπλέον, τα άτομα θα παρακινηθούν να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματά τους. Για παράδειγμα, 

θα τους ζητηθεί να χωριστούν σε ομάδες και να μοιραστούν με τους υπόλοιπους τα επόμενα 

τρία πράγματα που θα σχεδιάζουν να κάνουν. Τώρα που όλοι έχουν πάρει μια ιδέα και έχουν 

κατανοήσει το πως διοικείται μια επιχείρηση, αυτά τα βήματα θα ενταχθούν στο 

επιχειρηματικό σχέδιο των συμμετεχόντων. 

 

Το Εργαστήριο αυτό θα εστιάσει: 

 Στην επιλογή ιδεών με τη χρήση ενός καμβά επιχειρηματικού μοντέλου υπό την 

καθοδήγηση ειδικών 
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 Αξιολόγηση του πόσο είναι εφικτές οι επιχειρηματικές έννοιες από μια ομάδα 

εμπειρογνωμόνων.   

 Δημιουργία ενός απλού σχεδίου δράσης 

 

5ο Εργαστήριο :Τι μάθαμε 

Κλείνοντας την κατάρτιση, αυτό το τελευταίο Εργαστήριο θα δώσει τη δυνατότητα στα άτομα 

να αναλογιστούν αυτά που έμαθαν, να μοιραστούν τις ιδέες και τις σκέψεις τους και να 

αξιολογήσουν την πρόοδό τους μέσα από τα Εργαστήρια. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να χωριστούν σε ομάδες και να συζητήσουν για λίγο τις εμπειρίες 

τους. Ο στόχος είναι να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν και να μοιραστούν αυτά που 

έμαθαν. Μερικές πιθανές ερωτήσεις θα μπορούσαν να είναι: 

 Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μάθατε; 

 Γιατί είναι σημαντικό; 

 Πως θα χρησιμοποιήσετε αυτά που μάθατε; 

 Τι σας ενέπνευσε/παρακίνησε κατά τη διάρκεια των Εργαστηρίων; 

 

3.4 Μερικά επιπλέον εγκάρσια εργαστήρια 

Εάν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος και πόροι, μπορεί να εμπλουτιστεί η πορεία κατάρτισης που 

περιγράφηκε προηγουμένως με ορισμένα επιπλέον εργαστήρια, μερικά από τα οποία 

περιγράφονται συνοπτικά εδώ. 

Επιπλέον εργαστήριο: Διαχείριση χρόνου 

 

Η διαχείριση του χρόνου αναφέρεται σε μια σειρά δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών που 

χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του χρόνου κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, 

έργων και στόχων. Η διαχείριση του χρόνου συνίσταται στο αξιοποιήσει το άτομο καλύτερα 

το χρόνο του και να τον χρησιμοποιήσει για να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του. 

Αρχικά, η διαχείριση του χρόνου αναφερόταν μόνο σε επιχειρηματικές δραστηριότητες ή 

δραστηριότητες που αφορούν την εργασία, αλλά τελικά ο όρος διευρύνθηκε για να 

συμπεριλάβει και προσωπικές δραστηριότητες. 

Παράγοντες που κάνουν το άτομο να χάνει χρόνο: κακός σχεδιασμός, έλλειψη σχεδίου 

έκτακτης ανάγκης, έλλειψη αυτοπεποίθησης για το πώς να εκπληρώσει την εργασία που του 

έχει ανατεθεί, απουσία ή καθυστέρηση στο χώρο εργασίας, αναβολή εργασιών ή αναθέσεων, 

κακή οργάνωση, δυσκολία στην ιεράρχηση εργασιών – δεν ξέρει σε ποια εργασία να εστιάσει 

και με ποια σειρά. 

Στόχος του εργαστηρίου: Βοηθά τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν το αποτελεσματικό 

σύστημα διαχείρισης του χρόνου. 

Οδηγίες: Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν ομάδες τριών ή τεσσάρων ατόμων. Μια ομάδα 

θα αναφέρει τις προκλήσεις / παράγοντες διαχείρισης του χρόνου που οδηγούν στο χάσιμο 

χρόνου (βιωματικό). Η άλλη ομάδα θα παρουσιάσει κάποιους τρόπους για να ξεπεραστούν 

αυτές οι προκλήσεις, μέσα από στρατηγικές διαχείρισης χρόνου που μπορούν να σκεφτούν 

(βιωματικό). Συνοψίστε τη συζήτηση με βάση το φυλλάδιο οδηγιών. 
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Επιπλέον εργαστήριο: Μέθοδοι για τη συλλογή πληροφοριών 

 

Ο συμμετέχων πρέπει να αφιερώσει χρόνο για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τους 

πελάτες, τους ανταγωνιστές, τους προμηθευτές, τη σχετική τεχνολογία και τις αγορές. Η 

συλλογή σχετικών πληροφοριών είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί ότι ο επιχειρηματίας 

είναι καλά ενημερωμένος πριν λάβει αποφάσεις. 

 

Ένας επιχειρηματίας πρέπει να έχει επαρκείς πληροφορίες και να αναζητά πρόσθετες 

πληροφορίες σχετικά με διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με τη νέα του επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Οι διάφοροι τύποι απαιτούμενων πληροφοριών είναι οι εξής: 

 

Αγορά: Τμήματα αγοράς για ομάδες με χαμηλό, μεσαίο και υψηλό εισόδημα, ανταγωνιστές και 

παρόμοια προϊόντα, πρόβλεψη πωλήσεων, στρατηγική τοποθεσία της επιχείρησης. 

 

Προμήθειες: Μηχανές / εξοπλισμός, πρώτες ύλες, άλλα αντικείμενα όπως τα έπιπλα γραφείου, 

κατάλογος προμηθευτών και τιμών. 

 

Υποδομή: Διαθέσιμος χώρος για επαγγελματικούς σκοπούς, μέγεθος χώρων και δωματίων, 

ρεύμα, νερό και άλλες παροχές, παροχές μεταφοράς. 

 

Διαχείριση της επιχείρησης: Οργανωτική μορφή της επιχείρησης, απαιτήσεις όσον αφορά τα 

λογιστικά και τα λογιστικά μαθήματα, διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού, 

εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις για το προσωπικό και τον ιδιοκτήτη. 

 

Χρηματοδότηση: προϋποθέσεις για δάνεια μικρό-χρηματοδότησης, κρατικές οικονομικές 

διευκολύνσεις. 

 

Νομοθεσία: Εμπορικός κώδικας, διαδικασία εγγραφής επιχείρησης, φορολογικές υποχρεώσεις, 

διαγωνισμοί. 

 

Επιπλέον εργαστήριο: Καθορισμός επιχειρηματικού στόχου 

 

Ένας στόχος είναι μια γενική κατεύθυνση ή ένας μακροπρόθεσμος σκοπός που θέλουμε να 

επιτύχουμε. Δεν είναι αρκετά συγκεκριμένος για να υπολογιστεί. Έχει μεγάλη εμβέλεια, όχι 

απαραίτητα χρονοβόρα, και είναι κάτι για το οποίο οι άνθρωποι αγωνίζονται, μέσα από την 

επίτευξη μικρών στόχων που σταδιακά θα οδηγήσουν στην πραγματοποίηση του τελικού τους 

στόχου. 

 

Οι μικρότεροι στόχοι είναι συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι. Μπορούν να είναι στόχοι που να 

αφορούν την απόδοση, ή μπορεί να αφορούν τη στάση ή τη συμπεριφορά. Αλλά πάνω απ 'όλα, 

μπορούν να μετρηθούν. Είναι σύντομοι. Είναι συγκεκριμένα. 

Ένας επιχειρηματίας πρέπει να έχει έναν στόχο και έναν μικρότερο συγκεκριμένο, μετρήσιμο 

και εφικτό στόχο, καθώς και μια χρονική προθεσμία (SMART). 

 

✓ Συγκεκριμένος: Οι μεγάλοι στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι και εστιασμένοι. Η 

στιγμή που η συμμετέχουσα επικεντρώνεται σε ένα στόχο, ο στόχος της συμμετέχοντος 
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γίνεται μαγνήτης, τραβώντας την ίδια και τους πόρους της προς το σκοπό αυτό. Όσο 

πιο εστιασμένες είναι οι ενέργειες της συμμετέχουσας, τόσο πιο πολλή δύναμη αποκτά. 

✓ Υπολογίσιμος: Ένας στόχος χωρίς υπολογίσιμο αποτέλεσμα είναι σαν ένας αθλητικός 

αγώνας χωρίς κάποιον να μετράει το σκορ. Οι αριθμοί αποτελούν ουσιαστικό μέρος της 

επιχείρησης. Βάλτε συγκεκριμένους αριθμούς στους στόχους της συμμετέχουσας για 

να ξέρετε αν βρίσκεται σε καλό δρόμο. 

✓ Επιτεύξιμος: Πολύ συχνά, οι επιχειρηματίες μπορούν να θέσουν στόχους που δεν είναι 

εφικτοί. Κάντε μεγάλα όνειρα και βάλετε ως στόχο μέχρι και τα αστέρια, μείνετε όμως 

όσο μπορείτε πιο προσγειωμένοι στην πραγματικότητα. 

✓ Σχετικός: Οι επιτεύξιμοι επιχειρηματικοί στόχοι βασίζονται στις τρέχουσες συνθήκες 

και πραγματικότητες του επιχειρηματικού κλίματος. Για παράδειγμα, η συμμετέχουσα 

μπορεί να επιθυμεί να επιτύχει το καλύτερο οικονομικό έτος για την επιχείρηση της ή 

να αυξήσει τα έσοδα της κατά 50%, ωστόσο εάν υπάρξει μια εθνική οικονομική κρίση 

και τρεις νέοι ανταγωνιστές εμφανιστούν στην αγορά, οι στόχοι της δεν αντιστοιχούν 

στην πραγματικότητα της αγοράς. 

✓ Με βάση το χρόνο: Οι επιχειρηματικοί στόχοι και οι μικρότεροι στόχοι δεν 

πραγματοποιούνται όταν δεν υπάρχει ένα χρονικό πλαίσιο που να συνδέεται με τη 

διαδικασία καθορισμού στόχων. Αν ο επιχειρηματικός στόχος των συμμετεχόντων είναι 

να αυξήσουν τα έσοδα κατά 20% ή να βρουν δύο νέους πελάτες, είναι σημαντικό να 

επιλέξουν ένα χρονικό πλαίσιο για να πετύχουν το στόχο αυτό. 

 

Επιπλέον εργαστήριο: Σχεδιασμός 

 

Ο σχεδιασμός αφορά τις αποφάσεις για το μέλλον σχετικά με το τι πρέπει να κάνει το άτομο, 

πότε να το κάνει, πού να το κάνει, πώς να το κάνει, ποιος πρέπει να το κάνει και ποιους πόρους 

να χρησιμοποιήσει. Ένας αποτελεσματικός επιχειρηματίας επομένως, συνήθως, σχεδιάζει τις 

δραστηριότητές του και τους λογαριασμούς του όσο καλύτερα μπορεί για να προβλέψει τις 

απροσδόκητες πιθανότητες. 

Ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ένα σχέδιο για τις 

επιχειρήσεις τους και θα ενθαρρύνει αυτούς που το κάνουν να μοιραστούν την εμπειρία τους. 

Λίστα ελέγχου για το επιχειρηματικό σχέδιο: σκεφτείτε τα παρακάτω θέματα (όχι εξαντλητική 

λίστα). 

✓ Το προϊόν - Γιατί οι πελάτες θα αγοράσουν το προϊόν / την υπηρεσία; Είναι οι 

προδιαγραφές του προϊόντος σαφείς και αποδεκτές; 

✓ Η αγορά - Γεωγραφική περιγραφή της θέσης της επιχείρησης. Υπάρχει τοπική ζήτηση 

για το προϊόν και, εάν όχι, πώς μπορεί να δημιουργηθεί; Ποιοι είναι οι μεγάλοι 

ανταγωνιστές, πώς μπορείτε να εξουδετερώσετε την επιρροή τους; Αν είναι πολλοί και 

το μερίδιο αγοράς του συμμετέχοντα είναι χαμηλό, σημαίνει ότι η επιθετική προώθηση 

είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της προβολής. Το προϊόν των συμμετεχόντων 

χρειάζεται δημοσιότητα και αν ναι, τι έξοδα απαιτεί αυτή; Υπάρχει εποχικότητα; 

✓ Τεχνικοί παράγοντες - Έχετε επιλέξει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό; Ποιοι είναι οι 

λόγοι για την επιλογή σας; Ο συμμετέχων γνωρίζει από πού να προμηθευτεί τον 

εξοπλισμό; Ποιος είναι ο προμηθευτής; Έχει ο συμμετέχων τις απαραίτητες δεξιότητες 

και αν όχι, πως μπορείτε να τις αποκτήσει; 

✓ Υποδομή - Είναι κατάλληλος ο χώρος εργασίας / πώλησης για να λειτουργήσει η 

επιχείρηση; Έχουν τακτοποιηθεί τα έγγραφα ιδιοκτησίας / μίσθωσης για το χώρο / 

κατάστημα / εργαστήριο; Είναι σημαντικός παράγοντας η μεταφορά πρώτων υλών ή 

τελικών προϊόντων, και αν ναι, πώς σχεδιάζετε να το χειριστείτε ελαχιστοποιώντας το 
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κόστος; Χρειάζεται να καταχωρήσετε την επιχείρησή σας; Ποιες είναι οι νομικές 

απαιτήσεις; 

✓ Χρηματοοικονομική ανάλυση - Έχετε προβεί σε οικονομικούς υπολογισμούς του 

απαιτούμενου κόστους, πόρων, εισοδήματος κλπ.; Έχουν συμπεριληφθεί όλα τα έξοδα 

παραγωγής στους υπολογισμούς σας; Η επιχείρηση παράγει αρκετά μετρητά από την 

αρχή για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες (π.χ. ενοίκια, πληρωμή του δανείου). Ελέγξτε 

τις προβλέψεις των ταμειακών ροών. Είναι ρεαλιστικές; Ελέγξτε όλες τις εκτιμήσεις 

του απαιτούμενου κεφαλαίου καθώς και το κόστος λειτουργίας. 

Επιπλέον εργαστήριο: Επιχειρηματικά δίκτυα 

 

Στο επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε, δικτυωνόμαστε με πελάτες, 

προμηθευτές, ανταγωνιστές, διάφορες επιχειρήσεις, διαφορετικούς οργανισμούς, κυβερνητικά 

γραφεία και οικογένειες κλπ. Παράγοντες που επηρεάζουν την πειστικότητα και τη δικτύωση: 

✓ Κοινωνικοπολιτιστικό υπόβαθρο και αντιλήψεις. 

✓ Δεξιότητες επικοινωνίας (τόσο λεκτικές όσο και μη λεκτικές). 

✓ Διαπραγματευτικές δεξιότητες. 

 

Επιπλέον εργαστήριο: Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης 

 

Η αυτοπεποίθηση αποτελεί τη βεβαιότητα ότι μια επιλεγμένη πορεία δράσης είναι η καλύτερη 

ή η πιο αποτελεσματική, δεδομένων των περιστάσεων. Η αυτοπεποίθηση μπορεί να περιγραφεί 

ως μια υποκειμενική, συναισθηματική κατάσταση του νου, αλλά μπορεί επίσης να 

παρουσιαστεί στατιστικά και ως ένα επίπεδο αυτοπεποίθησης εντός του οποίου μπορεί κανείς 

να είναι σίγουρος ότι μια υπόθεση θα απορριφθεί ή θα θεωρηθεί εύλογη. Η υπερβολική 

αυτοπεποίθηση είναι η αμέριστη εμπιστοσύνη κάποιου στον εαυτό του, για κάτι για το οποίο 

όμως δεν είναι στην πραγματικότητα ικανός.  

Η κατάρτιση πρέπει να επικεντρωθεί σε διάφορες δραστηριότητες που αναπτύσσουν την 

αυτοπεποίθηση του συμμετέχοντα προκειμένου να αποκτήσει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Ανάληψη ρίσκων: να είναι πρόθυμοι να πάρουν ρίσκα και να πάνε ένα βήμα παραπέρα 

για να επιτύχουν το κάτι καλύτερο. 

• Ανεξαρτησία: οι επιχειρηματίες επιθυμούν να είναι κύριοι του εαυτού τους και θέλουν 

να είναι υπεύθυνοι για τις δικές τους αποφάσεις. 

• Ανθεκτικότητα: Ικανότητα να υπομένουν, να επιβιώνουν και να συνεχίζουν να χτίζουν 

την αυτοπεποίθησή τους σε ό, τι κάνουν στην επιχείρησή τους. 

• Να μαθαίνουν από τις αποτυχίες: Οι επιχειρηματίες πρόκειται να κάνουν λάθη. Είναι 

ανθρώπινα. Αλλά μαθαίνουν από αυτά τα λάθη και μετά προχωρούν. 

• Δυνατότητα ευτυχίας και ικανοποίησης μέσα από την εργασία. 

• Να κάνουν αυτό που πιστεύουν ότι είναι σωστό, ακόμα και αν άλλοι τους χλευάζουν ή 

τους επικρίνουν γι 'αυτό. 

• Να αναγνωρίζουν τα λάθη τους και να μαθαίνετε από αυτά. 

 

3.5 Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Η παράγραφος αυτή αποτελεί μια σύντομη πρόταση σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης. 

Κάθε συνεδρία, κάθε μέρα και η κατάρτιση στο σύνολο της κλείνει με μια αξιολόγηση. Η 

επαναλαμβανόμενη αξιολόγηση ωθεί τον συμμετέχοντα στην αμοιβαία μάθηση και βοηθά 
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στην ταχεία προσαρμογή του στις αλλαγές. Βοηθά επίσης στην εντατικοποίηση και στην 

στήριξη της συνεχούς βελτίωσης της διαδικασίας συμμετοχικής μάθησης. 

 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αξιολόγησης: 

 

✓ Εμπιστευτική αξιολόγηση - Κάθε συμμετέχων γράφει τα σχόλια του / της σε ένα 

κομμάτι χαρτί και το διαβιβάζει στο εκπαιδευτή. 

✓ Ανοιχτή συζήτηση - Οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράψουν την αξιολόγησή 

τους σε μεγάλους πίνακες που βρίσκονται στον τοίχο. Το επόμενο πρωί, οι 

συμμετέχοντες ζητούνται να πουν τις απόψεις τους σχετικά με τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης και να τις συζητήσουν ανοιχτά. 

✓ Πίνακας για την αξιολόγηση μιας ημέρας κατάρτισης – Ο πίνακας αξιολόγησης δίνει 

τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν το περιεχόμενο και την 

παράδοση της κατάρτισης και τη χρήση του χρόνου για κάθε ημέρα κατάρτισης. 

 

Παράδειγμα αξιολόγησης 

1 = Ανεπαρκές 2 = Ικανοποιητικό 3 = Καλό 4 = Πολύ καλό 5 = Εξαιρετικό 

Διαστάσεις αξιολόγησης 1 2 3 4 5 

Ήταν το περιεχόμενο ουσιαστικά σημαντικό;      

Ο συντονιστής χρησιμοποίησε αποτελεσματικές 

δεξιότητες επικοινωνίας; 

     

Ήταν ενθαρρυντικό / συμμετοχικό;      

Έγινε καλή διαχείριση του χρόνου;      

Ήταν η κατάρτιση πολύ μεγάλη σε διάρκεια;      

Ήταν αρκετός ο διαθέσιμος χρόνος;      

 

Στην αρχή της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες έχουν εντοπίσει τις προσδοκίες και τις 

ανησυχίες τους. 

Την τελευταία ημέρα της κατάρτισης θα τους ζητηθεί να εκφράσουν και πάλι τις σκέψεις τους 

και να τις συγκρίνουν με τις αρχικές προσδοκίες και τις ανησυχίες τους, όπως αναφέρονται 

στον πίνακα που παρέμεινε στον τοίχο καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης. Επιπλέον, κάθε 

συμμετέχων θα κληθεί να συμπληρώσει μια τελική φόρμα αξιολόγησης. 

Επίσης, ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση του επιπέδου ικανοποίησης των συμμετεχόντων 

μπορούν να υποβληθούν στην αρχή και στο τέλος των εργαστηρίων. Στις επόμενες σελίδες σας 

δίνουμε παράδειγμα ερωτηματολογίων που θα χρησιμοποιηθούν. 
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Προ-ερωτηματολόγιο 

• Γενικές πληροφορίες 

Όνομα αρμόδιου προσώπου:  

Ηλικία: 

Χώρα/Πόλη:  

Όνομα επιχείρησης:  

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  

Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε άλλο εργαστήριο που σχετίζεται με την ανάπτυξη επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων; Αν ναι, περιγράψτε το: 

• Προσωπικές και μη τεχνικές δεξιότητες 

Παρακαλώ σημειώστε από το 1 έως το 5 (όπου 1=χαμηλό, 5=εξαιτερικό) τις γνώσεις ή τις δεξιότητες 

σας σχετικά με:  

 1 2 3 4 5 

Δημιουργική σκέψη      

Ηγετικές ικανότητες      

Ομαδική εργασία      

Διαχείριση χρόνου και εργασιών      

Αίσθηση επιχειρηματικότητας και πρωτοβουλίες       

Αποφυγή κινδύνων      

Επικοινωνιακές δεξιότητες      

Χαρτογράφηση αξιών      

Μετατροπή των προβλημάτων σε προκλήσεις       

 

Επιχειρηματική εκπαίδευση και κουλτούρα 

Παρακαλώ σημειώστε από το 1 έως το 5 (όπου 1=χαμηλό, 5=εξαιτερικό) τις γνώσεις σας σχετικά με: 

 1 2 3 4 5 

Καινοτόμα οικονομικά βιώσιμα μοντέλα      

Κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί που σχετίζονται με το 

φαγητό 

     

Κοινωνικά δίκτυα εστίασης      

Αγορές τροφίμων      

Επιχειρήσεις άμεσης πώλησης      
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Επιχειρηματικό σχέδιο      

Ανάλυση SWOT      

Καμβάς ιδεών      

Χάρτες οικοδόμησης εταιρικής σχέσης      

Βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο      

Πρωτοποριακά διαγράμματα ροής      

Πρακτικά εργαλεία για την ενεργοποίηση και την υποστήριξη 

κοινωνικών καινοτομιών 

     

Ανάπτυξη νέων τρόπων υπευθυνότητας      

Δικτύωση που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις τροφίμων και την 

επιχειρηματικότητα των μεταναστών 

     

 

• Προσδοκίες, προτάσεις και σχόλια 

Παρακαλώ απαντήστε στις ακόλουθες 

ερωτήσεις… Ναι Όχι  Γιατί ναι/ γιατί όχι; 

Έχετε προσδοκίες από αυτό το 

εργαστήριο; 
   

Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να 

αντιμετωπίσετε δυσκολίες/ προκλήσεις 

κατά τη διάρκεια αυτής της 

δραστηριότητας;   

   

Έχετε σχόλια ή προτάσεις σχετικά με την 

προετοιμασία των εργαστηρίων και ποιες 

είναι οι προσδοκίες σας ως μελλοντικοί 

επιχειρηματίες;   
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Ερωτηματολόγιο για την τελική αξιολόγηση των εργαστηρίων 

 

• Γενικές πληροφορίες 

Όνομα αρμόδιου προσώπου:  

Ηλικία: 

Χώρα/Πόλη:  

Όνομα επιχείρησης:  

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  

 

• Γενική εντύπωση 

 

1- Παρακαλώ αναφέρετε τρεις λέξεις που να περιγράφουν την εμπειρία σας στο εργαστήριο της 

ενότητας: 

 

 

 

 

2- Ποιο πιστεύετε ότι ήταν το καλύτερο σημείο του εργαστηρίου της ενότητας; 

 

 

 

 

3- Κατά τη γνώμη σας, ποιο ήταν το χειρότερο σημείο του εργαστηρίου της ενότητας;  

 

 

 

 

• Οργάνωση του εργαστηρίου της ενότητας 

Παρακαλώ σημειώστε από το 1 έως το 5 (όπου 1= καθόλου, 5=πάρα πολύ) σε τι βαθμό είστε 

ικανοποιημένοι με: 

 

 1 2 3 4 5 
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Προγραμματισμός και διαχείριση του χρόνου      

Τοποθεσία      

Λογιστική/ οργάνωση      

Διάρκεια του εργαστηρίου της ενότητας      

Σύμπραξη των συμμετεχόντων      

 

• Περιεχόμενο του εργαστηρίου της ενότητας 

 

Παρακαλώ σημειώστε από το 1 έως το 5 (όπου 1= καθόλου, 5=πάρα πολύ) σε τι βαθμό είστε 

ικανοποιημένοι με: 

 1 2 3 4 5 

Το συνολικό πρόγραμμα του εργαστηρίου της ενότητας      

Τα θέματα που συζητήθηκαν      

Την ποιότητα των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν      

Την διαπολιτισμική συνεργασία       

Την προετοιμασία και τις δεξιότητες των συντονιστών/ 

εκπαιδευτών  

     

Άλλα       

 

• Προσωπικές και μη τεχνικές δεξιότητες 

Παρακαλώ σημειώστε από το 1 έως το 5 (όπου 1=χαμηλό, 5=εξαιτερικό) τις γνώσεις ή τις δεξιότητες 

σας σχετικά με:  

 1 2 3 4 5 

Δημιουργική σκέψη      

Ηγετικές ικανότητες      

Ομαδική εργασία      

Διαχείριση χρόνου και εργασιών      

Αίσθηση επιχειρηματικότητας και πρωτοβουλίες       

Αποφυγή κινδύνων      

Επικοινωνιακές δεξιότητες      

Χαρτογράφηση αξιών      

Μετατροπή των προβλημάτων σε προκλήσεις       
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• Προσδοκίες, προτάσεις και σχόλια 

 

Παρακαλώ απαντήστε στις ακόλουθες 

ερωτήσεις… Ναι Όχι  Γιατί ναι/ γιατί όχι;  

Ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας αυτό 

το εργαστήριο; 
   

Αντιμετωπίσατε δυσκολίες/ προκλήσεις;    

Έχετε σχόλια ή προτάσεις σχετικά με την 

προετοιμασία των εργαστηρίων και ποιες 

οι προσδοκίες σας ως μελλοντικός 

επιχειρηματίας;   
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Συμπεράσματα και προτάσεις 
 

Τα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου 

Η εμπειρία του προγράμματος ARISE δείχνει ότι, γενικά, η ομάδα-στόχος που ελήφθη υπόψη 

έχει κάποια γενικά χαρακτηριστικά. 

Οι μετανάστριες με μικρές επιχειρήσεις είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτερες σε ηλικία όταν 

ξεκινούν τις επιχειρήσεις τους, σε σχέση με άλλους επιχειρηματίες. Αυτό αντικατοπτρίζει τους 

περιορισμούς που επιβάλλονται από τις οικογενειακές ευθύνες και την απαραίτητη χρονική 

περίοδο που χρειάζονται ώστε να αποκτήσουν επαρκή αυτοπεποίθηση μέσα σε μια νέα 

κουλτούρα. Έχει παρατηρηθεί, ωστόσο, ότι η μέση ηλικία των γυναικών με μικρές επιχειρήσεις 

μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον επιχειρηματικό τομέα και ότι για μερικούς 

νεότερους τομείς δραστηριότητας, η μέση ηλικία μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερη. 

Το επίπεδο επίσημης εκπαίδευσης δεν είναι γενικά σημαντικό για την επιτυχία των 

μεταναστριών με μικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η συνολική διάρκεια και η συνάφεια της 

κατάρτισης, συμβάλλουν στην επιτυχή επιχειρηματική δραστηριότητα. Μια εκπαίδευση που 

σχετίζεται με τις μικρές επιχειρηματικές δραστηριότητες της μετανάστριας μπορεί να συμβάλει 

στην επιτυχία της επιχείρησής της. Οι ντόπιες γυναίκες μπορεί να εξαρτώνται λιγότερο από την 

εκπαίδευσή τους, επειδή είναι πιο εύκολα ικανές να αντλήσουν εμπειρίες από τη ζωή και τη 

γνώση της επιχειρηματικής σκηνής που αποκτήθηκε από τη ζωή τους στην χώρα. Αυτό 

υποδηλώνει ότι η πρόσβαση στη σχετική εκπαίδευση και στην επιχειρηματική και κοινωνική 

εμπειρία μπορεί να είναι σημαντική για την επιχειρηματική επιτυχία των μεταναστριών. 

Περισσότερο από όλους τους άλλους επιχειρηματίες, το οικονομικό υπόβαθρο των γονέων των 

μεταναστριών μπορεί να έχει ισχυρό αντίκτυπο στην πιθανότητα λειτουργίας μιας 

επιτυχημένης επιχείρησης. Οι γυναίκες με υπόβαθρο που διαθέτει χαμηλά εισοδήματα είναι 

πιθανότερο να λειτουργήσουν επιτυχημένες επιχειρήσεις. 

Η διαδικασία σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

Από την σκοπιά του φύλου, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους συγκεκριμένους 

περιορισμούς και τα κίνητρα που επηρεάζουν τις γυναίκες και τις επιχειρήσεις τους σε σχέση 

με το είδος του προγράμματος που σχεδιάζετε και εφαρμόζετε για να εξασφαλίσετε την 

αποτελεσματική συμμετοχή τους. 

Σχεδιάστε προγράμματα που να είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος και τον τύπο της 

επιχείρησης, καθώς και την ικανότητα και τις ανάγκες του επιχειρηματία. Οι γυναίκες 

επιχειρηματίες με μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα. Ο τύπος του 

επιχειρηματία, το μέγεθος της επιχείρησης και του τομέα που πρέπει να στοχεύσετε μπορεί να 

έχει μεγάλο αντίκτυπο στις διατάξεις και την εμβέλεια που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η 

συμμετοχή των γυναικών στην ομάδα- στόχο της εκπαίδευσής σας. Για παράδειγμα, οι 

γυναίκες που διαχειρίζονται ήδη μια ΜΜΕ ενδέχεται να αναγνωρίσουν περισσότερο τη 

σπουδαιότητα ενός προγράμματος κατάρτισης για τον επιχειρηματικό προγραμματισμό από ό, 

τι οι γυναίκες που μόλις αρχίζουν τις δραστηριότητές τους. Παρομοίως, τα προγράμματα που 

επικεντρώνονται στην επισημοποίηση μπορεί να ενδιαφέρουν περισσότερο τις γυναίκες 

επιχειρηματίες που διαχειρίζονται μια μικρή επιχείρηση και όχι εκείνες που έχουν πολύ μικρή 

επιχείρηση. Η διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης μπορεί επίσης να 

διαφέρει ανάλογα με τον στοχευόμενο επιχειρηματία, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 

εκπαίδευσης, του γλωσσικού επιπέδου, του αλφαβητισμού και του επιπέδου μαθηματικών 

γνώσεων. Τα σύντομα και επικεντρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα θα μπορούσαν να είναι 
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ιδανικά για τις γυναίκες που ήδη ασχολούνται με μια επιχείρηση, ενώ τα μεγαλύτερα και 

γενικότερα προγράμματα κατάρτισης μπορεί να είναι τα καλύτερα για εκείνες που μόλις 

ξεκινούν. Συμβουλευτείτε τις ομάδες γυναικών και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς 

στο πλαίσιο του σχεδιασμού συγκεκριμένων προϊόντων για γυναίκες επιχειρηματίες ή της 

επιλογής ειδικών στόχων των προγραμμάτων σχετικά με το φύλο. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα 

διασφαλίσουν την ανάπτυξη των σωστών προϊόντων. Όσον αφορά τους ειδικούς στόχους των 

προγραμμάτων για το φύλο, οι προηγούμενες διαβουλεύσεις με τις ομάδες των γυναικών θα 

βοηθήσουν στον προσδιορισμό του τύπου, του μεγέθους και του τομέα του επιχειρηματία που 

θα επωφεληθεί από τις δραστηριότητες του προγράμματος και θα χρησιμεύσουν για τη 

διοχέτευση πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες. 

Το πρόγραμμα κατάρτισης 

Εκτός από τα περιεχόμενα που προτείνονται στο Κεφάλαιο 3, είναι απαραίτητο να σημειωθεί 

ότι ορισμένα περιεχόμενα θα συμπεριλαμβάνονται πάντα. 

Οι τεχνικές και μη τεχνικές δεξιότητες όπως η φροντίδα των πελατών, η υγιεινή και οι 

διαπραγματεύσεις μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές προσθήκες σε ένα πρόγραμμα 

κατάρτισης και εκτιμούνται ιδιαίτερα από τους εκπαιδευόμενους. Η εστίαση σε περιορισμούς 

όπως η υγεία, ο οικογενειακός προγραμματισμός, η αυτοπεποίθηση και η διατροφή συνήθως 

δεν περιλαμβάνονται ακόμη και αν μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια για την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων. Οι διαβουλεύσεις με ομάδες γυναικών κατά τη διαδικασία του προσδιορισμού 

του προγράμματος θα πρέπει να αξιολογούν κατά πόσο οι εν λόγω περαιτέρω τομείς πρέπει να 

συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης. 

Είναι επίσης σημαντικό να προσθέσουμε ότι ορισμένα περιεχόμενα πρέπει πάντα να 

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, όπως: 

✓ Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, λογιστική, μάρκετινγκ, οικονομική και 

χρηματοοικονομική γνώση, επιχειρηματικοί κανονισμοί και τεχνολογία της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας. 

✓ Διοικητικές διαδικασίες για την επιχειρηματική οργάνωση που καλύπτουν την εγγραφή 

των επιχειρήσεων και τη συμμετοχή σε σχετικό εμπορικό επιμελητήριο ή 

επαγγελματικό σωματείο. 

✓ Ολοκλήρωση φορολογικών ρυθμίσεων, εργατικό δίκαιο και υποχρεώσεις κοινωνικής 

ασφάλισης. 

✓ Πρόσβαση σε σχετικά επιχειρηματικά δίκτυα και επαφή με προμηθευτές και 

δυνητικούς πελάτες. 

✓ Αύξηση του κεφαλαίου εκκίνησης μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε 

τραπεζικά δάνεια και αντισυμβατική χρηματοδότηση, όπως ο μηχανισμός 

μικροπιστώσεων και επενδύσεις από επιχειρηματικούς επενδυτές και ιδιώτες 

επενδυτές. 

Η μεθοδολογία της κατάρτισης 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, το πρόγραμμα ARISE μας έδειξε πώς η συμμετοχική 

μεθοδολογία της μάθησης μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική 

κατάρτιση. 

Τα πρότυπα μπορούν επίσης να είναι σημαντικά για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού 

πνεύματος και να έχουν αντίκτυπο στην επιχειρηματική κλίση. Τα πρότυπα μπορούν να 

προωθήσουν την επιχειρηματικότητα μέσω αναπαραστάσεων και εικόνων. 
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Οι σχέσεις καθοδήγησης μεταξύ ενός έμπειρου και ενός αρχάριου επιχειρηματία μπορούν 

επίσης να έχουν πολλά οφέλη για τους νέους και πιθανούς επιχειρηματίες. Αυτές οι σχέσεις 

μπορούν να αυξήσουν το ενδιαφέρον για την επιχειρηματικότητα, να βοηθήσουν στην 

ανάπτυξη επιχειρηματικών συμπεριφορών και να παράσχουν υποστήριξη και ενθάρρυνση κατά 

τη δημιουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

Εξετάστε τους περιορισμούς του χρόνου, της κινητικότητας και της φροντίδας των παιδιών 

κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της εφαρμογής του προγράμματος. Τα μέτρα που θα 

μπορούσαν να συμβάλουν στην άμβλυνση των περιορισμών όσον αφορά το χρόνο και την 

κινητικότητα των γυναικών, περιλαμβάνουν την κάλυψη του κόστους μεταφοράς ή τη διανομή 

τροφίμων που θα μπορούσαν να τα πάρουν σπίτι τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 

στον χρόνο και τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν 

περαιτέρω οι γυναίκες ή να κινδυνεύσουν. Πρέπει επίσης να συζητηθεί η παροχή φροντίδας 

για τα παιδιά των γυναικών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς πολλές γυναίκες 

μπορεί να επιλέξουν να μην συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης εξαιτίας της έλλειψης 

επιλογών φροντίδας των παιδιών. 

Σκεφτείτε επίσης να συμπεριλάβετε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και να παρέχετε 

κατάρτιση για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το φύλο, σε μέλη της οικογένειας ή της 

κοινότητας. Οι πολιτιστικοί κανόνες που σχετίζονται με το ρόλο των γυναικών στην κοινωνία 

και την οικονομία, καθώς και η πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος επιχειρηματικής κατάρτισης. 

Για παράδειγμα, εάν το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει καθοδήγηση, θα ήταν ίσως πιο 

κατάλληλο να παρέχετε στις γυναίκες επιχειρηματίες, γυναίκες συμβούλους ή συμβούλους που 

να προέρχονται από την ίδια θρησκευτική ομάδα. 
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Παράρτημα 1 – Το πρόγραμμα ARISE  
 

Το «ARISE–Appetite for Enterprise» ήταν ένα 24μηνο 

πρόγραμμα που περιλάμβανε 6 εταίρους από 6 χώρες της 

ΕΕ - την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Αυστρία, τη 

Γερμανία και τη Σουηδία. Το πρόγραμμα ARISE 

χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, του Προγράμματος Δράσης της Ένωσης του 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF). 

Στόχος του προγράμματος ARISE ήταν να προωθήσει 

την κοινωνική και επιχειρηματική ικανότητα των 

μεταναστριών μέσω της ανάπτυξης και της εκμετάλλευσης γνώσεων και δεξιοτήτων που 

παρέχουν δυνατότητες για δραστηριότητες που παράγουν εισόδημα. 

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν: 

✓ Να προωθηθεί η δικτύωση, η υποστήριξη της ένταξης των μεταναστριών και η 

πρόσβασή τους στην εργασία και την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. 

✓ Να υποστηρίξει τις μετανάστριες στο να ενσωματωθούν καλύτερα στις τοπικές 

κοινότητες και να αυξήσουν την οικονομική τους δύναμη μέσω μη τεχνικών και 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων, με έμφαση στις βιομηχανίες που σχετίζονται με τα 

τρόφιμα. 

✓ Προώθηση της κοινωνικής και επιχειρηματικής ικανότητας των μεταναστών. 

✓ Τόνωση της ανάπτυξης και της εφαρμογής οικονομικά βιώσιμων καινοτόμων 

επιχειρησιακών ιδεών σχετικών με τα τρόφιμα. 

✓ Να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες μεταξύ των χωρών εταίρων με τη 

συμμετοχή επιτυχημένων μεταναστών επιχειρηματιών, ευαισθητοποιώντας σχετικά με 

τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς. 

✓ Να προωθηθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος και μια κουλτούρα καλωσορίσματος των 

κοινοτήτων στις χώρες- εταίρους ώστε να μειωθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός των 

μεταναστών και να προωθηθεί η καλύτερη ένταξή τους. 

 

Οι βασικές δραστηριότητες του προγράμματος ARISE ήταν: 

✓ Η υλοποίηση, στις 6 χώρες, ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας σχετικά με τις κοινωνικές 

και οικονομικές ανάγκες μάθησης των μεταναστριών. 

✓ Ανάλυση του επιχειρηματικού κλίματος και των προϋποθέσεων που σχετίζονται με τα 

τρόφιμα (ή άλλο τομέα). 

✓ Εφαρμογή διεθνούς προγράμματος κατάρτισης για κοινωνικούς λειτουργούς, 

εκπαιδευτές και διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές. 

✓ Εφαρμογή 20 τοπικών εργαστηρίων για 15 μετανάστριες σε κάθε χώρα σχετικά με την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων, την επιχειρηματική εκπαίδευση και την οριστικοποίηση 

επιχειρηματικών ιδεών. 

✓ Οργάνωση τοπικών επιχειρηματικών εκδηλώσεων από γυναίκες μετανάστριες, 

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας διαφημιστικών ταινιών για επιχειρηματικές 

ιδέες. 

✓ Ανάπτυξη και παραγωγή ενός κουτιού εργαλείων "Appetite for Enterprise" για 

οργανισμούς που προωθούν οικονομικά βιώσιμες καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. 

✓ Οργάνωση τελικού διεθνούς συνεδρίου στο Ανόβερο (Γερμανία). 

 

Χάρη στο πρόγραμμα ARISE: 

- 23 κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτές και διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές 

συναντήθηκαν και εκπαιδεύτηκαν. 
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- πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ευρώπη 120 εργαστήρια κατάρτισης και πάνω από 500 

ώρες κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα. 

- εκπαιδεύτηκαν περίπου 80 μετανάστριες και είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις 

επιχειρηματικές τους ιδέες 

- περισσότερα από 1.000 άτομα ευαισθητοποιήθηκαν (μέσω κοινωνικών μέσων 

ενημέρωσης, άρθρα, εκδηλώσεις κ.λπ.) στο θέμα της προώθησης της 

επιχειρηματικότητας μεταξύ των μεταναστών και των γυναικών 

Παράρτημα 2 - Οι επιχειρηματικές ιδέες που γεννήθηκαν μέσω 

του προγράμματος ARISE 

(με αλφαβητική σειρά) 

 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

ΑΦΓΑΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Ίνσμπρουκ (Αυστρία) 

Εικόνα 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Η αφγανική κουζίνα πηγαίνει Ίνσμπρουκ! Η γυναίκα θέλει να ανοίξει ένα 

αφγανικό εστιατόριο όπου θα μπορούν οι πελάτες να καταναλωθούν vegan, 

υγιεινά πιάτα με πολλές παραλλαγές. Επιπλέον, οι πελάτες θα απολαύσουν 

μια γρήγορη υπηρεσία, και οι φοιτητές θα βρουν ειδικές προσφορές. 

"Η αφγανική κουζίνα εμπλουτίζει τη γαστρονομική πολυμορφία της πόλης. 

Θα ήθελα να είμαι μέρος αυτού του εμπλουτισμού. " 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
1 
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Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 

Αθήνα (Ελλάδα) 

Θα αναζητήσει μια καλή τοποθεσία, όπου υπάρχουν πολλοί αφρικανοί, 

κοντά σε σταθμούς τρένων και λεωφορείων. 

Εικόνα 

 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Θα είναι ένα σπιτικό εστιατόριο  με μια χαλαρή ατμόσφαιρα. Θα χαιρετάει 

τους πελάτες με ένα ζεστό χαμόγελο και θα νιώθουν σα στο σπίτι τους. 

Σχεδιάζει να το ανοίξει τόσο για τους Αφρικανούς όσο και για τους 

Έλληνες, όπου οι Αφρικανοί θα νιώθουν σα στο σπίτι τους με γεύσεις από 

τη χώρα τους, και οι Έλληνες θα έχουν πρόσβαση σε καινούργιες γεύσεις. 

Οι τιμές θα είναι προσιτές, έτσι ώστε και οι πλούσιοι και οι φτωχοί να 

μπορούν να επισκεφθούν το εστιατόριο και να απολαύσουν νόστιμα 

σπιτικά φαγητά. 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
Θα χρειαστεί 10 υπαλλήλους.    
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

AFRITA 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Παλέρμο (Ιταλία) 

Εικόνα 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Η Afrita θα είναι μια επιχείρηση προώθησης του αφρικανικού πολιτισμού 

και της σχέσης μεταξύ της αφρικανικής ηπείρου και της Ιταλίας. Θα 

αποτελείται από τρία τμήματα: τη μονάδα τροφίμων, που θα περιλαμβάνει 

ένα εστιατόριο και μια αγορά τροφίμων που θα πωλεί αφρικανικά προϊόντα, 

την τουριστική μονάδα, που θα ασχολείται τόσο με τον εισερχόμενο 

(Αφρικανοί που επισκέπτονται την Ιταλία) όσο και με τον εξερχόμενο 

τουρισμό (για να βοηθήσει τους Ιταλούς τουρίστες να ταξιδέψουν στην 

Αφρική ) και την μονάδα εκπαίδευσης, που θα προωθήσει τον αφρικανικό 

πολιτισμό μέσω σεμιναρίων / εργαστηρίων / άλλων πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε σχολεία, νέους και, γενικά, πολίτες. 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 

Η επιχείρηση θα ιδρυθεί από 9 γυναίκες διαφορετικών εθνικοτήτων: τη 

Χιλή, την Ακτή του Ελεφαντοστού, την Κένυα, τη Νιγηρία και τη 

Σενεγάλη. 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

ΑΡΑΒΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Ίνσμπρουκ  (Αυστρία) 

Εικόνα 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Η γυναίκα θέλει να επικεντρωθεί σε  φρεσκομαγειρεμένα πιάτα υψηλής 

ποιότητας. Οι ανατολίτικες σπεσιαλιτέ πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

αυθεντικότερες και πρωτότυπες καθώς και καινοτόμες. Στο Ίνσμπουργκ 

δεν υπάρχει ακόμα ένα αυθεντικό αραβικό εστιατόριο. 

«Τόσες πολλές ανατολίτικες σπεσιαλιτέ είναι άγνωστες εδώ. Θα θέλαμε να 

παρουσιάσουμε την κουζίνα μας τους ντόπιους από το Ίνσμπρουκ ». 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
Το λιγότερο μία. 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 
CHALLENGER 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Παρίσι (Γαλλία) 

Εικόνα 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Θέλει να δημιουργήσει έναν συνεταιρισμό για τις γυναίκες μεταναστευτικής 

καταγωγής, ιδίως τις γυναίκες που εργάζονται άτυπα. Σύμφωνα με αυτήν, 

όλες οι γυναίκες έχουν δεξιότητες, αλλά όταν φτάνουν στη Γαλλία, 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να επικυρώσουν αυτές τις δεξιότητες, και 

να ισοτιμήσουν τα διπλώματά τους. Ξεκινώντας από την παρατήρηση ότι οι 

περισσότερες από αυτές μένουν στο σπίτι ή εργάζονται ανεπίσημα, η 

Rokhaya επιθυμεί να επιτρέψει σε αυτές τις γυναίκες να εργαστούν σε ένα 

δομημένο πλαίσιο, όπου μπορούν να αποκτήσουν δικαιώματα 

(συνταξιοδότηση, κοινωνική ασφάλιση), αλλά και να αποκτήσουν βιώσιμα 

εισοδήματα. Ο συνεταιρισμός θα φροντίσει για τα διαδικαστικά (διοικητικά, 

νομικά, λογιστικά), έτσι ώστε οι γυναίκες να αφοσιωθούν στην κύρια 

δραστηριότητά τους. 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
Η Rokhaya, από τη Σενεγάλη. 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

CHEZ GHADA 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Παρίσι (Γαλλία) 

Εικόνα 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Η ιδέα του εστιατορίου του συνίσταται στην εφαρμογή της τεχνογνωσίας των 

μάγειρων για την προώθηση όλων των κουζινών του κόσμου. Είχε την ιδέα 

αυτή εδώ και πολύ καιρό, αλλά όταν έφτασε εδώ στο Les Grands Voisins το 

2016, κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται να δημιουργήσει το εστιατόριό της σε 

αυτό το μέρος, επειδή πρόκειται για μια μικρή αλλά πολυπολιτισμική 

κοινωνία. Στο εστιατόριο της δεν υπάρχουν σύνορα, και μπορείτε να 

ταξιδέψετε όπου θέλετε (υπάρχει ένα διαφορετικό πιάτο κάθε μέρα). Το 

ταξίδι είναι δωρεάν, απλά πρέπει να πληρώσετε την τιμή του πιάτου! 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
Η Ghada, από την Τυνησία 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Ίνσμπρουκ  (Αυστρία) 

Εικόνα 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Το δίδυμο θέλει να κάνει χρήση των διαπολιτισμικών και επικοινωνιακών 

του ικανοτήτων: ένα γραφείο συμβουλευτικής για επιχειρήσεις με έμφαση 

στη διαχείριση άγχους και των δυνατοτήτων, την επικοινωνία και την 

προώθηση της δημιουργικότητας. 

 

"Η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στις επιχειρήσεις είναι πολύ 

σημαντική για εμάς. Με τις μεθόδους μας μπορούν να λυθούν οι 

συγκρούσεις, η επικοινωνία και η διαχείριση του άγχους μπορούν να 

βελτιωθούν." 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
2 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
 Νήνμπουργκ (Γερμανία) 

Εικόνα 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Πολλοί μετανάστες που έρχονται στη Γερμανία έχουν δυσκολίες στην 

αντιμετώπιση της νέας κατάστασης όσον αφορά τη γλώσσα, τη δημόσια 

διοίκηση, το σύστημα υγείας και πολλά άλλα. Η υπηρεσία παροχής 

συμβουλευτικής θα τους παρέχει υποστήριξη με τρόπο που θα τους βοηθά 

να ενταχθούν στη νέα κοινωνία. 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
Alina Wiesemeyer 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Ίνσμπρουκ (Αυστρία) 

Εικόνα 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Η γυναίκα περιγράφει τον εαυτό της ως πολυτάλαντο. Θέλει να 

χρησιμοποιήσει αυτό το δώρο για να ανοίξει ένα εστιατόριο που προσφέρει 

υψηλής ποιότητας αιγυπτιακό φαγητό σε φοιτητές σε χαμηλή τιμή. Το 

φάσμα των πιάτων θα είναι ευρύ και η υπηρεσία εξαιρετική. Ο συνδυασμός 

αιγυπτιακού φαγητού σε χαμηλές τιμές για φοιτητές και η υπηρεσία 

παράδοσης είναι κάτι νέο για τους κατοίκους της πόλης του  Ίνσμπρουκ . 

"Οι πελάτες θα βρουν εδώ μια μεγάλη ποικιλία σπεσιαλιτέ. Πιάτα 

λαχανικών, ποικιλίες φρούτων ή  αρτοσκευάσματα – όλα τα πιάτα μπορούν 

αγοραστούν σε λογικές τιμές. " 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
Το λιγότερο μία. 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

FRIENDLY CAFÉ  

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Ουψάλα (Σουηδία) 

Εικόνα 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Ένα καφέ που προσφέρει φθηνό και ευχάριστο καφέ και φαγητό σε άτομα 

με ευαίσθητα στομάχια. Τα τυπικά καφέ στη Σουηδία δεν προσφέρουν σε 

μεγάλο βαθμό τέτοιου είδους φαγητό. 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 

 

Maimouna Ahmat Hamid 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

GASTRONOMIE ET MARIONETTES  

(Γαστρονομία και μαριονέτες) 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Παρίσι  (Γαλλία) 

Εικόνα 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Θέλει να παρουσιάσει την κουζίνα της Ανατολικής Ευρώπης στο γαλλικό 

κοινό μέσω στοχευμένων εκδηλώσεων, όπως η δημιουργική κουζίνα 

εμπνευσμένη από λαϊκές ιστορίες. Εργάζεται με έναν φίλο κουκλοπαίκτη που 

πραγματοποιεί τα εργαστήρια γευσιγνωσίας με τη βοήθεια μιας μαριονέτας. 

Ελπίζει να φέρει μια πολιτισμική, παιχνιδιάρικη προσέγγιση στην 

ευχαρίστηση που προσφέρει ένα πλούσιο και υγιεινό φαγητό. 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
Η Brigitta από την Ουκρανία 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

HAUSWIRTSCHAFTSSERVICE EHLERS  

(Υπηρεσία καθαριότητας Ehlers) 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Νήνμπουργκ  (Γερμανία) 

Εικόνα 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Η υπηρεσία καθαριότητας υποστηρίζει τους πελάτες της σε κάθε είδους 

οικιακές ανάγκες, από τον καθαρισμό και τη φροντίδα στο μαγείρεμα μέχρι 

και την τροφοδοσία. Η υπηρεσία ξεκίνησε σε μικρή κλίμακα λίγο πριν από 

τα εργαστήρια του προγράμματος ARISE. Με τη βοήθεια του ARISE, η 

ιδιοκτήτης της εταιρείας, Ludmilla Ehlers, ήταν σε θέση να ξεκινήσει μια 

επαγγελματική εκστρατεία μάρκετινγκ. Εν τω μεταξύ η Υπηρεσία έχει ήδη 

3 μέλη στο προσωπικό της. 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
Ludmilla Ehlers 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Παρίσι (Γαλλία) 

Εικόνα 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Θα ήθελε να γίνει διαπολιτισμική μεσολαβήτρια. Δεδομένου ότι μιλάει 

άπταιστα 3 γλώσσες (γαλλικά, αραβικά και ιταλικά), θα μπορούσε να γίνει 

διαμεσολαβήτρια για ομάδες ή άτομα που χρειάζονται βοήθεια. 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
Η Zohra, από το Μαρόκο. 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

LE PIMENT DE GISELE 

 (Το πιπέρι της Gisèle) 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Παρίσι (Γαλλία) 

Εικόνα 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Η Gisèle λατρεύει να μαγειρεύει με μπαχαρικά και θέλει να ανοίξει ένα 

εστιατόριο όπου θα συνδυάσει  αφρικανικά και ευρωπαϊκά φαγητά. Θα 

απευθύνεται σε όλους τους τύπους πελατών, από τους γονείς στα παιδιά και 

από τους ντόπιους, στους εργαζόμενους ή στους περαστικούς. 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
Η Gisèle από το Τόγκο. 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

LET’S PARTY 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Ουψάλα (Σουηδία) 

Εικόνα 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Διοργάνωση εκδηλώσεων και πάρτι για διάφορες περιστάσεις. Κύριες 

ομάδες-στόχοι: παιδιά και γυναίκες. Γενέθλια, πάρτι για μωρό, πάρτι 

αποκλειστικά για γυναίκες, γαμήλια πάρτι. 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 

 

Ola Barghouthi 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Γαλλία 

Εικόνα 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Η Ροκία θα ήθελε να είναι η διαμεσολαβήτρια μεταξύ των υφιστάμενων 

συνεταιρισμών στη Γαλλία και των νέων μεταναστών, έτσι ώστε αυτοί να 

μπορέσουν να δικτυωθούν πιο εύκολα, να μην χαθούν, να κατανοήσουν τα 

δικαιώματά τους και να υιοθετήσουν πολιτισμικούς κώδικες για καλύτερη 

ενσωμάτωση. 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
Η Rokia από την Ακτή Ελεφαντοστού. 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

MINI- MARKET  

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Κέντρο της Αθήνας (Ελλάδα)  

Εικόνα 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Τα προϊόντα θα είναι φρέσκα τρόφιμα όπως κρέας, ψάρια, φρούτα και 

αφρικανικά τρόφιμα όπως το σέμε, τα ξηρά ψάρια καθώς και καλλυντικά 

τόσο της Αφρικής όσο και της Ελλάδας και καθαριστικά προϊόντα. Όλα 

αυτά τα προϊόντα θα απευθύνονται σε όλους (άνδρες, γυναίκες, παιδιά, 

ηλικιωμένους) 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
Θα χρειαστεί 2 υπαλλήλους. 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΠΤΙΚΗΣ 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Ίνσμπρουκ  και στην περιοχή του Τιρόλο (Αυστρία) 

Εικόνα 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Η υπηρεσία ραπτικής που ιδρύθηκε από μια μετανάστρια είναι μια 

καινοτόμος επιχείρηση για το  Ίνσμπρουκ και την περιφέρειά του. Η 

γυναίκα θέλει να συνδυάσει τα ευρωπαϊκά, καθώς και τα ανατολίτικα στυλ, 

σχέδια και ιδέες. Η επιχείρηση θα προσφέρει υψηλής ποιότητας μόδα για 

άνδρες και γυναίκες. 

"Κατόπιν αιτήματος, θα έρθουμε κατευθείαν στο σπίτι του πελάτη. Ιδιαίτερα 

οι ηλικιωμένοι και άρρωστοι χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη και 

βοήθεια. " 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
1 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΥΧΩΝ 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Ίνσμπουργκ (Αυστρία) 

Εικόνα 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Μια επιχείρηση που προσφέρει παραδοσιακά, μοντέρνα αλλά και old 

school ρούχα για γυναίκες. Οι γυναίκες από διαφορετικούς πολιτισμούς 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν τα ρούχα τους σε αυτό το 

κατάστημα. Το κατάστημα θα πρέπει να αναδείξει την πολυπολιτισμική 

πλευρά του Ίνσμπουργκ. 

"Οι άνθρωποι απολαμβάνουν πάντα την σύνδεση με την πολιτιστική τους 

κληρονομιά και την πατρίδα τους". 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
Το λιγότερο μία. 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

MYCLOTHES 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Ουψάλα (Σουηδία) 

Εικόνα 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Κατάστημα ειδών ένδυσης που απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 12-30 

ετών, και πωλεί προσιτά ρούχα με μοναδικό στυλ στη Σουηδία. 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 

 

Jinat Sharmin 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Ίνσμπουργκ (Αυστρία) 

Εικόνα 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Η επιλογή των ανατολίτικων αξεσουάρ και των ειδών οικιακής 

διακόσμησης θα είναι εξαιρετική καθώς το κατάστημα θα είναι αυθεντικό 

και εξωτικό. Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, ένας εσωτερικός σύμβουλος 

μπορεί να παρέχει επαγγελματικές συμβουλές. 

"Πολλά αντικείμενα που προσφέρονται θα είναι διαθέσιμα μόνο στο 

κατάστημά μας - αυτό θα μας κάνει μοναδικούς στο Ίνσμπρουκ". 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
1-2 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Ίνσμπρουκ  (Αυστρία) 

Εικόνα 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Θα είναι το πρώτο ζαχαροπλαστείο στο  Ίνσμπρουκ που προσφέρει 

σπεσιαλιτέ από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Τα αρτοσκευάσματα θα είναι 

σπιτικά και θαυμάσια, θα συνδυάζουν μοντέρνα και παραδοσιακή κουζίνα. 

 

«Με το ζαχαροπλαστείο μου, θέλω να δημιουργήσω ένα μέρος όπου οι 

άνθρωποι όχι μόνο βρίσκουν γλυκά αλλά και ευτυχία και ενέργεια». 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
1 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 
RAHIMA 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Παρίσι (Γαλλία) 

Εικόνα 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Η Zerfouna έχει επιλέξει να εργαστεί στον τομέα της εστίασης, καθώς έχει 

κάνει διάφορες δουλειές στον τομέα αυτό εδώ και 12 χρόνια στην Ισπανία. 

Θέλει να ανοίξει ένα διαπολτισμικό εστιατόριο, όπου θα σερβίρει πολλά είδη 

κουζίνας από όλο τον κόσμο. 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
Η Zerfouna από την Μαυριτανία 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Αθήνα (Ελλάδα) 

Εικόνα 

 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Η κουζίνα θα είναι εμπνευσμένη από την αφρικανική και την ελληνική 

κουζίνα. Χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις δωρεάν 

κάρτες προτίθεται να προωθήσει το εστιατόριό της. 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
Εκτός από την ίδια, θα χρειαστεί δύο υπαλλήλους και έναν σεφ.   
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

 

SWEET THINGS RUNNING ON VEGGIES 

 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Ουψάλα (Σουηδία) 

Εικόνα 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Κατασκευή και προμήθεια τοπικών επιδορπίων χωρίς γάλα (σορμπέ και 

γρανίτες) με μειωμένη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες σε σύγκριση με 

την εναλλακτική λύση των γαλακτοκομικών που πωλείται από τους 

εμπορικούς παραγωγούς παγωτών. 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 

 

Roxana Summers 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

SYRIA IN UPPSALA 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Ουψάλα (Σουηδία) 

Εικόνα 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Ένα καφέ με μια αίσθηση Συρίας, που διαθέτει ζωντανή μουσική από τη 

Συρία, αυθεντικό συριακό φαγητό και πολιτισμό. Διοργάνωση συριακών 

θεματικών πάρτι και εκδηλώσεων, τόσο τακτικά όσο και κατόπιν 

αιτήματος. 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 

 

Julia Wazaifi 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΠΤΙΚΗΣ 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Ίνσμπρουκ (Αυστρία) 

Εικόνα 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Μια επιχείρηση που θέλει να συνδυάσει τις παραδοσιακές και τις 

σύγχρονες πτυχές του κόσμου της μόδας. Η ιδέα της γυναίκας είναι να 

κάνει τις γυναίκες να φορούν ενδιαφέροντα ρούχα, να ανακυκλώνουν τα 

παλιά τους ρούχα και να προσφέρει μια γρήγορη υπηρεσία. 

 

"Οι άνθρωποι θα είναι πεπεισμένοι για την ποιότητα των υπηρεσιών. Η 

προσοχή στη λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. " 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
1 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 

UBUNTU, PME SANS-FRONTIERES  

(Ubuntu, ΜΜΕ χωρίς σύνορα) 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Παρίσι XVI Διαμέρισμα (Γαλλία) 

Εικόνα 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Το Ubuntu είναι ένας νοτιοαφρικανικός όρος που σημαίνει "Είμαι αυτό που 

είμαι, χάρη σε αυτό που όλοι είμαστε". Ως μετανάστρια με υψηλή 

εξειδίκευση, διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι μετανάστες ή Γάλλοι από 

μειονότητες ή από μειονεκτούσες περιοχές αντιμετωπίζουν διακρίσεις και 

αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Προέβη λοιπόν στην ιδέα να 

εργαστούμε για την καλύτερη ενσωμάτωση αυτού του κοινού ώστε να 

μπορέσουν να συμμετάσχουν στο παραγωγικό σύστημα. Στην 

πραγματικότητα πρόκειται για ένα επιχειρηματικό φυτώριο με κοινές 

υπηρεσίες, διοικητική διαχείριση, υλικοτεχνική υποστήριξη, όπως η 

πληροφορική κλπ. Και μεταξύ αυτών των υπηρεσιών θα υπάρχει επίσης ένα 

εστιατόριο αλληλεγγύης και ένα παντοπωλείο. 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
Η Jacqueline από το Καμερούν 
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 Όνομα της 

επιχειρηματικής 

ιδέας/ start-up 
WASSAKARA 

Μέρος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί 
Μάλι 

Εικόνα 

 

 

 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης 

 

Έδωσε στο έργο αυτό το ψευδόνυμο συζύγου της, για να του απονείμει φόρο 

τιμής επειδή πριν από το θάνατό του ήθελε να ανοίξει ένα εστιατόριο στο 

Μάλι. Η  Assitan στοχεύει να προσφέρει μια μεικτή αφρικανική και 

ευρωπαϊκή κουζίνα, προσθέτοντας μερικές λεπτομέρειες που έχει μάθει κατά 

τη διάρκεια της εκπαίδευσής της στη Γαλλία. Για παράδειγμα, θέλει να 

εισαγάγει την κάρτα μέλους στο Μάλι, η οποία δεν υπάρχει ακόμα. Με τα 

οφέλη του εστιατορίου της, θέλει επίσης να προσφέρει μαγειρική κατάρτιση 

στα κορίτσια για να μπορέσει να μεταβιβάσει τις γνώσεις της. 

Μετανάστριες που 

συμμετέχουν 
Η Assitan από το Μάλι. 
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