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Εισαγωγή 

Σχετικά με το έργο 
Το έργο “Pro-Women. Up-skilling Itineraries for Women as New Cultural Promoters to Enhance 

Territorial Heritage” είναι ένα έργο Erasmus+ KA2 το οποίο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 2019 με 

συνολική διάρκεια 26 μηνών. Το έργο εγκρίθηκε από την Ιταλική Εθνική Υπηρεσία και η 

σύμπραξη αποτελείται από τους πιο κάτω οργανισμούς:   

• Cooperativa Sociale San Saturnino onlus – Ιταλία (συντονιστικός οργανισμός) 

• Center for Social Innovation – CSI – Κύπρος 

• Obiettivo Famiglia / Federcasalinghe – Ιταλία 

• OSENGO Europe – Γαλλία 

• Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH – Γερμανία 

• Torrijos Municipality – Ισπανία 

 

Το έργο Pro-Women έχει ως στόχο να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες και την κοινωνική ένταξη 

των γυναικών χαμηλής ειδίκευσης και των ανέργων γυναικών, παρέχοντας εργαλεία 

παρέμβασης για κατάρτιση και ενδυνάμωση. Η ομάδα-στόχος θα αναλάβει μια συμμετοχική 

πορεία μάθησης για να ενισχύσει τις υπάρχουσες ικανότητές της και να αποκτήσει νέες, με 

απώτερο στόχο την υποστήριξη της απασχολησιμότητας τους στον τομέα του τουρισμού. Μία 

από τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το έργο είναι να δραστηριοποιηθεί στο βιώσιμο 

τουρισμό. Συνεπώς, πρέπει να προσεγγιστεί όλο και περισσότερο αυτός ο τομέας με στόχο την 

ενίσχυση της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς, δηλαδή της κληρονομιάς που 

περιλαμβάνει την απτή και άυλη κουλτούρα, καθώς και τη φυσική κληρονομιά (τοπία, 

βιοποικιλότητα κ.λπ.). 

 

Ομάδες στόχοι 

Οι κυριότερες ομάδες στόχοι του έργου μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες:  

• Γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση – χαμηλής ειδίκευσης/χαμηλών επαγγελματικών 

προσόντων και άνεργες γυναίκες ή οικοκυρές που επιθυμούν να επανενταχθούν στην 

αγορά εργασίας  

• Επαγγελματίες που εργάζονται με γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση 

• Τοπικοί φορείς που σχετίζονται με τις θεματικές του έργου 

 

Σκοποί 

Οι σκοποί αυτού του έργου είναι οι ακόλουθοι:  

• Ενίσχυση της πολιτιστικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της κοινωνικής 

ένταξης και των διαδικασιών συνοχής που περιλαμβάνουν τοπικές κοινότητες. 

• Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογικών προσεγγίσεων που έχουν ως στόχο την 

γυναικεία ενδυνάμωση. 
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• Διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών με χαμηλή ειδίκευση και των ανέργων 

γυναικών στην κατάρτιση, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, μέσω της 

ενδυνάμωσής τους. 

• Την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην πρωταρχική ομάδα στόχο ως τρόπο 

βελτίωσης της κοινωνικής και εργασιακής τους κατάστασης.  

• Tην παροχή αποτελεσματικών εργαλείων για επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται με γυναίκες, σε μορφή εκπαιδευτικού πακέτου και εγχειριδίου με στόχο την 

στήριξη της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης της ομάδας στόχου. 

 

Πνευματικά παραδοτέα 

Αναπτύχθηκαν συνολικά τέσσερα πνευματικά παραδοτέα κατά τη διάρκεια του έργου: 

• Π1 -  Μια ολοκληρωμένη ανάγνωση των εδαφών: αναφορά που περιλαμβάνει την 

κατάσταση όσον αφορά την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών στις 

χώρες εταίρους (Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Γερμανία, Γαλλία), ανάλυση συνεντεύξεων με 

φορείς στον τομέα του τουρισμό σε όλες τις χώρες εταίρους, εισηγήσεις πολιτικών, 

ανάλυση χώρων κληρονομίας. 

• O2 - Πακέτο εκμάθησης μαθημάτων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των γυναικών και 

προώθηση των ευκαιριών απασχόλησης τους στον τομέα του τουρισμού: 

δημιουργήθηκαν συνολικά επτά μαθήματα με σκοπό να βοηθήσουν τις γυναίκες να 

αναπτύξουν σχετικές δεξιότητες ούτως ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας του 

βιώσιμου τουρισμού. Το Πακέτο εκμάθησης μαθημάτων δοκιμάστηκε με τουλάχιστον 15 

άνεργες γυναίκες και γυναίκες με χαμηλή ειδίκευση σε κάθε χώρα.    

• O3 - Άτλας για την ενίσχυση πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς συγκεκριμένων 

περιοχών των 5 ευρωπαϊκών χωρών: Ο Άτλας είναι το αποτέλεσμα όλων των πιλοτικών 

συνεδριών, περιλαμβάνοντας τέσσερα δρομολόγια σε κάθε περιοχή που αναπτύχθηκαν 

από γυναίκες συμμετέχουσες. 

• O4 – Εγχειρίδιο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές/τριες οι οποίοι/ες 

εργάζονται με γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση: το αρχείο που περιγράφεται πιο κάτω.  

 

Όλα τα παραδοτέα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου www.prowomen-project.eu.  

 

Ορατότητα του έργου 

Η πλατφόρμα Tourism4SDGs από τον UNWTO 

Η σύμπραξη  Pro-Women  έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να δημοσιεύσει το έργο στην 

πλατφόρμα 4 SGDs, η οποία δημιουργήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των 

Ηνωμένων Εθνών (UN World Tourism Organisation - UNWTO),  λαμβάνοντας υπόψη τον τελικό 

http://www.prowomen-project.eu/
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στόχο του έργου να ενδυναμώσει τις γυναίκες με δεξιότητες ούτως ώστε να ευδοκιμήσουν στον 

τομέα του βιώσιμου τουρισμού και να τις στηρίξει να γίνουν πολιτιστικές υποστηρίκτριες στις 

περιοχές τους, διατηρώντας την τοπική τους κληρονομιά. Μπορείτε να βρείτε πως να 

εγγραφείτε στην πλατφόρμα Pro Women εδώ. 

Ιστορίες της Κοινότητας EPALE 2021 

Το έργο Pro-Women παρουσιάστηκε ως η πρώτη Ιστορία Κοινότητας EPALE για το 2021,  κάτω 

από τη θεματική ενότητα “ Δεξιότητες εργασιακής και προσωπικής ζωής για την ενδυνάμωση 

ενηλίκων στη μάθηση και τη συμμετοχή”. Η ιστορία θα  παρουσιαστεί επίσης στην έκδοση 2021 

του βιβλίου Ιστοριών Κοινότητας, το οποίο θα εκδοθεί στο τέλος του 2021. Διαβάστε την ιστορία 

Pro-Women εδώ. 

Στόχοι του Εγχειριδίου  
Το παρόν έγγραφο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4 του έργου Pro-Women:  
Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές/τριες που εργάζονται με γυναίκες σε ευάλωτη 
κατάσταση.  

Το εγχειρίδιο αναπτύχθηκε με σκοπό να βοηθήσει τους/τις επαγγελματίες (εκπαιδευτές/τριες 
και εκπαιδευτικούς) που εργάζονται με γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση να δημιουργήσουν 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες των γυναικών με απώτερο 
στόχο να προωθήσουν την απασχολησιμότητα τους στον τομέα του τουρισμού.   

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει εισηγήσεις σχετικά με το πως να εργαστούν με ευάλωτες γυναίκες, 

τονίζοντας παράλληλα την ατομικότητα της κάθε γυναίκας. Επιπρόσθετα περιέχει πληροφορίες 

σχετικά με το πως να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να ακούν και να συμμετέχουν, να 

αξιολογούν και να προγραμματίζουν.  Το εγχειρίδιο θα αναφερθεί σε προηγούμενα 

αποτελέσματα και δραστηριότητες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου Pro-Women, 

όπως το ΠΠ1 –  Μια ολοκληρωμένη ανάγνωση των εδαφών, ΠΠ2 – Πακέτο Εκμάθησης 

Μαθημάτων, και ΠΠ3 – Άτλας. Με αυτό τον τρόπο, το εγχειρίδιο θα μεταμορφωθεί σε σημείο 

αναφοράς για τους σκοπούς του έργου συνολικά, καθώς παράλληλα χρησιμοποιεί όλους τους 

διαθέσιμους πόρους που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.  

Ένα καινοτόμο στοιχείο αυτού του Παραδοτέου είναι ότι προσφέρει εργαλεία και ασκήσεις που 

βοηθούν στον εντοπισμό συγκεκριμένων προκλήσεων για κάθε γυναίκα σε ευάλωτη κατάσταση 

και συνεπώς αξιολογεί τις πραγματικές τους ανάγκες ούτως ώστε να προσαρμόσει τα 

παρεμβατικά μονοπάτια και προοπτικές στις πραγματικές ανάγκες του ατόμου. Αυτό 

αντανακλάται στην πεποίθηση ότι οι γυναίκες δεν αποτελούν μια ομογενή ομάδα ή κατηγορία,  

αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις και συνεπώς είναι κριτικής σημασίας να 

προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την κατάσταση τους και τις συγκεκριμένες ανάγκες τους 

ούτως ώστε να  σχηματίσουμε κατάλληλα σχέδια δράσης. Αυτά τα εργαλεία θα είναι υπό τη 

μορφή  περιγραφών συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων.  
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Ένα επιπρόσθετο καινοτόμο στοιχείο αυτού του εγχειριδίου είναι ότι περιέχει σχετικές 

πληροφορίες για την κάθε χώρα, ιδιαίτερα όσον αφορά το νομικό πλαίσιο σχετικά με τη 

δημιουργία ιδιωτικών ή κοινωνικών επιχειρήσεων, τη δημιουργία δικτύων, την ένταξη στην 

(εθνική) αγορά εργασίας και άλλα. Αυτό θα βοηθήσει στην κοινοποίηση στοχευμένων 

πληροφοριών για απτούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να αναλάβουν δράση. 

Τέλος η μεθοδολογική προσέγγιση του Εγχειρίδιου επικεντρώνεται στις αντιλήψεις που 

σχηματίζουν τη βάση για την ενδυνάμωση της εργασίας των γυναικών σε ευάλωτη κατάσταση, 

πιο συγκεκριμένα: 

• Το φύλο 

• Μη-διάκριση 

• Αντί-καταπιεστική 

• Αντί- ρατσιστική 

• Ως χρήστες. 

Νομικό πλαίσιο σχετικά με τη διάκριση φύλων 
O κυριότερος δείκτης του Πίνακα Αποτελεσμάτων (Social Scoreboard) για την ισότητα φύλων 

στην αγορά εργασίας είναι το εργασιακό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, το οποίο το 2016 ήταν 

11.5 ποσοστιαίες μονάδες (pps) για τους EU-281. Τα ποσοστά εργασίας2 είναι γενικά ακόμα πιο 

χαμηλά σε γυναίκες ηλικίας 55 με 64. To χάσμα των δύο φύλων όσον αφορά την μερική 

απασχόληση παραμένει ψηλό, καθώς συνήθως η γυναίκα μειώνει τις ώρες εργασίας της για να 

αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των οικογενειακών ευθυνών. Απώλειες στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

που αποδίδεται στο χάσμα των δύο φύλων εκτιμάται ότι φτάνει μέχρι το 10% στην Ευρώπη 

(Cuberes and Teignier-Baqué, 2017).  Με τον πληθυσμό σε ηλικία που μπορεί να εργαστεί να 

μειώνεται στις περισσότερες χώρες-μέλη λόγω των ισχυρών ηλικιακών προοπτικών, η αύξηση 

των γυναικείων ποσοστών απασχόλησης φέρνοντας εντάσσοντας περισσότερες γυναίκες στην 

αγορά εργασίας είναι ύψιστης σημασίας.  Χρειάζονται συνεχόμενες προσπάθειες για να 

αντιμετωπιστεί το χάσμα των δύο φύλων και να κινηθούμε προς ένα διπλό μοντέλο στο οποίο 

και οι γυναίκες και οι άντρες μπορούν να είναι και εισοδηματίες και φροντιστές/τριες. Η ΕΕ 

βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, 

κινητοποιώντας διστακτικά κράτη-μέλη στο δρόμο προς την ισότητα. Το πρώτο βήμα έγινε το 

1957, όταν η ΕΕ  εγκαθίδρυσε την αρχή  ίσης αμοιβής μέσω της Συνθήκης της Ρώμης. Παρά την 

πρόοδο3, η ανισότητα των δύο φύλων αποτελεί ακόμα καθοριστικό χαρακτηριστικό των 

 
1 Ο όρος EU-28 αναφέρεται στα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 28 χώρες που την αποτελούν 
από το 2013 μέχρι το 2020. 
2 Τα ποσοστά εργασίας το 2016  για EU-28: 76.8% στους άντρες και 65.3% στις γυναίκες. 
3 Η γυναίκεια απασχόληση, παρόμοια και με τους άντρες, συνέχισε να αυξάνεται αργά αλλά σταθερά, φτάνοντας 
στο  66.6% στο τρίτο τρίμηνο του 2017. 



  
   
  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 
οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Αριθμός Έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

ευρωπαϊκών αγορών εργασίας.  Οι γυναίκες βρίσκονται ακόμα μακριά από την επίτευξη 

πλήρους οικονομικής ανεξαρτησίας: σε σύγκριση με τους άντρες, οι καριέρες των γυναικών  

συγκεντρώνονται ακόμη σε χαμηλά αμειβόμενους τομείς, εργάζονται κατά μέσο όρο 6 ώρες την 

εβδομάδα περισσότερο (επι πληρωμή και χωρίς πληρωμή), καθώς και λιγότερες ώρες επι 

πληρωμή4,  κάνουν μεγαλύτερα διαλείμματα καριέρας, έχουν λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης 

και τους προσφέρονται λιγότερες και σε πιο αργό ρυθμό προαγωγές. Αν και η παρουσία των 

γυναικών σε κάποιους υψηλότερα αμειβόμενους εργασιακούς τομείς όπως η υγεία, η νομική 

και το ανθρώπινο δυναμικό αυξήθηκε σημαντικά, το ποσοστό γυναικών μηχανικών ή 

επαγγελματιών στον τομέα της Τεχνολογίας και Πληροφοριών παραμένει χαμηλός5. Αυτό 

συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες αυξανόμενα διαθέτουν υψηλά προσόντα, συχνά 

ξεπερνώντας τους άντρες όσον αφορά το εκπαιδευτικό τους επίπεδο. Στις πιο κοινές εργασιακές 

κατηγορίες, οι περισσότερες γυναίκες στην ΕΕ εργάζονται ως καθαρίστριες, γραφειακές 

υπάλληλοι, προσωπικοί φροντιστές, δασκάλες νηπιαγωγείου και δημοτικής εκπαίδευσης και 

γραμματείς6. 

 

Η διάκριση στο χώρο εργασίας θεωρείται παράνομη σε όλη την Ευρώπη. Ακόμα όμως, το 

μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων7 αποτελεί πραγματικότητα και στις 5 χώρες που 

συμμετέχουν σε αυτό το έργο, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το 2017 οι γυναίκες στην ΕΕ 

πληρώνονταν 16% λιγότερο ανά ώρα σε σύγκριση με τους άντρες. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες 

πληρώνονται 0,84€ για κάθε 1€ το οποίο πληρώνονται οι άντρες, ή με άλλα λόγια οι γυναίκες 

εργάζονται περίπου 2 μήνες το χρόνο δωρεάν  κάθε χρόνο σε σύγκριση με τους άντρες. Τα καλά 

 
4 Έκτη Έρευνα Ευρωπαϊκών Εργασιακών Συνθηκών: 2015. https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-
working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015  
5  Αναφορά σχετικά με τη διαφορά των φύλων στη μόρφωση, εκπαίδευση και αγορά εργασίας από EIGE, 2017. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf  
6 Η επιδίωξη ισότητας φύλων: Μια ανηφορική Μάχη, OECD 2017. https://www.oecd.org/publications/the-pursuit-
of-gender-equality-9789264281318-en.htm  
7 Καθορίζεται ως η διαφορά στο μέσο ωριαίο μισθό μεταξύ αντρών και γυναικών στο συνολικό τομέα της 
οικονομίας. 

https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf
https://www.oecd.org/publications/the-pursuit-of-gender-equality-9789264281318-en.htm
https://www.oecd.org/publications/the-pursuit-of-gender-equality-9789264281318-en.htm
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νέα είναι ότι η κατάσταση 

βελτιώνεται: σύμφωνα με δεδομένα 

από το  Eurostat8, το 2019 τα 

ακάθαρτα εισοδήματα των 

γυναικών ανά ώρα ήταν κατά μέσο 

όρο 14.1% πιο χαμηλά από αυτά των 

ανδρών στην ΕΕ.  Παρόλα αυτά το 

μισθολογικό χάσμα δεν αποτελεί 

τον μόνο δείκτη των συνολικών 

διακρίσεων στο χώρο εργασίας 

μεταξύ των δύο φύλων.  Όταν τα 

ποσοστά γυναικείας απασχόλησης 

είναι χαμηλά, το μισθολογικό χάσμα 

τείνει να είναι πιο χαμηλό από το 

μέσο όρο,  συνεπώς καλύπτοντας το 

μέγεθος του προβλήματος. Ένα 

υψηλότερο μισθολογικό χάσμα αποτελεί συνήθως χαρακτηριστικό μιας αγοράς εργασίας στην 

οποία οι περισσότερες γυναίκες εργάζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης ή σε 

συγκεκριμένους τομείς/επαγγέλματα.  Από την άλλη, το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων όσον 

αφορά το συνολικό εισόδημα9 λαμβάνει υπόψη τρεις τύπους μειονεκτημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες: χαμηλά ωριαία εισοδήματα, λιγότερες ώρες σε εργασίες επι 

πληρωμή και χαμηλά ποσοστά απασχόλησης (για παράδειγμα, όταν διακόπτουν την καριέρα 

τους για να φροντίσουν τα παιδιά τους ή συγγενείς). Σύμφωνα με δεδομένα από το  Eurostat 

για το 2014, το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά το συνολικό εισόδημα  στις EU-28 

ήταν 39.6%, 26.9% στην Κύπρο, 31% στη Γαλλία, 35.7% στην Ισπανία, 43.7% στην Ιταλία, και 

45.2% στη Γερμανία. 

 Σύμφωνα με το  Παγκόσμιο Δείκτη Διαφοράς μεταξύ των δύο Φύλων το 202010,  μια κατάταξη  

για την ισότητα των φύλων σε 153 χώρες, τα 5 έθνη μας βρίσκονται στις ακόλουθες θέσεις: 

Ισπανία 8η, Γερμανία 10η, Γαλλία 15η, Ιταλία 76η και τέλος η Κύπρος 91η.  Η περιφερειακή 

κατάταξη (Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Αμερική) είναι: Ισπανία 6η, Γερμανία 7η, Γαλλία 9η, 

ακολουθεί σε απόσταση η Ιταλία 19η, και η Κύπρος στην τελευταία θέση: 22η.  Αναφορικά με 

την ισότητα μισθών σε παρόμοια θέση εργασίας η  κατάταξη είναι: Γερμανία 68η, Κύπρος 93η, 

Ισπανία 115η, Ιταλία 125η και τέλος η Γαλλία 127η.  

 
8 Στατιστικά για το Μισθολογικά Χάσμα των Δύο Φύλων, Eurostat 2019. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics  
9 Θεωρείται ως η διαφορά μεταξύ των μέσων ετήσιων εισοδημάτων μεταξύ γυναικών και ανδρών. 
10  Αναφορά για το Παγκόσμιο Μισθολογικό Χάσμα, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 2020. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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Η σημαντικότητα της δημιουργίας δικτύων 
Η διευκόλυνση της απασχολησιμότητας των ευάλωτων γυναικών είναι ένα αρκετά δύσκολο 

έργο. Συνεπώς, οι οργανισμοί που ασχολούνται με αυτό τον τομέα παρέμβασης χρειάζεται να 

δημιουργήσουν ισχυρά δίκτυα με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που μπορούν να παρέχουν 

πραγματική υποστήριξη. Πιο κάτω παρέχονται μερικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το 

πως να κτίσετε αυτά τα υποστηρικτικά δίκτυα, πως να κινητοποιήσετε ευάλωτες γυναίκες στην 

προσπάθεια τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και πως να κρατήσετε ενεργά αυτά τα 

δίκτυα. 

Ως εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές/τριες 

Οι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές/τριες που εργάζονται με ευάλωτες γυναίκες συχνά έχουν 

μεγάλη επίδραση στις γυναίκες και μπορούν πιθανόν να επηρεάσουν την πορεία τους στην 

αγορά εργασίας, υποστηρίζοντας τις κατά τη διάρκεια των προσπαθειών τους. Όλοι οι εταίροι 

του Pro-Women έχουν σχετική εμπειρία με αυτή την ομάδα στόχο μέσω του συγκεκριμένου 

έργου αλλά επίσης και από διαφορετικά έργα. Πιο κάτω σας παρουσιάζουμε σαφείς τρόπους 

με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές/τριες μπορούν να βοηθήσουν αυτές τις 

γυναίκες να δημιουργήσουν δίκτυα με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και παράγοντες.   

α) Οργανώστε συναντήσεις δικτύωσης μεταξύ γυναικών και σχετικών παραγόντων και φορέων 

στην περιοχή. Όλοι οι εταίροι του Pro-Women,  ως μέρος της πιλοτικής φάσης του ΠΠ5 

διεξήγαγαν μια συνάντηση 

δικτύωσης μεταξύ γυναικών 

συμμετεχουσών και σχετικών 

φορέων στον τομέα του (βιώσιμου) 

τουρισμού, κληρονομίας και 

πολιτισμού σε εθνικό επίπεδο. Τα 

αποτελέσματα από αυτές τις 

συναντήσεις δικτύωσης ήταν πολύ 

θετικά: Οι γυναίκες είχαν την 

ευκαιρία να συναντήσουν 

σημαντικά άτομα σε αυτό τον 

τομέα, να τους κάνουν ερωτήσεις 

και να μάθουν περισσότερα για το 

πως να διευκολύνουν την πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας. Συνεπώς, ο αντίκτυπος τέτοιων 

συναντήσεων δικτύωσης είναι ανεκτίμητος καθώς προσφέρει μια πλατφόρμα στην οποία οι 

γυναίκες μπορούν να συστήσουν τον εαυτό τους και να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις 

δραστηριότητες των σχετικών φορέων και διαθέσιμες ευκαιρίες που τους προσφέρονται.  

 β) Μοιραστείτε με γυναίκες οποιοδήποτε υποστηρικτικό οργανισμό / δίκτυο / ινστιτούτο κλπ. 

που προσφέρει διάφορες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και ευκαιρίες κατάρτισης που μπορούν 
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πιθανόν να τις βοηθήσουν στην πορεία της καριέρας τους. Ζητήστε τους να τους ακολουθήσουν 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να επισκεφτούν την ιστοσελίδα τους, ακόμα και να τους 

στείλουν ένα email συστήνοντας τον εαυτό τους και ζητώντας τους προσωπικά να τις έχουν 

υπόψη για οποιεσδήποτε σχετικές ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν στον οργανισμό τους.  

Είναι μια πολύ υποσχόμενη και θετική ένδειξη για ένα άτομο να κάνει την προσπάθεια και να 

επικοινωνεί ενεργά με υποστηρικτικούς οργανισμούς και αυτό σίγουρα θα εκτιμηθεί από 

τέτοιους οργανισμούς ή και ακόμα από πιθανούς μελλοντικούς εργοδότες.  

γ) Δημιουργήστε ένα  ανεπίσημο κανάλι επικοινωνίας με γυναίκες ούτως ώστε να 

επικοινωνείτε πιο εύκολα και κρατήστε το ενεργό! Η εκπαιδεύτρια των πιλοτικών δοκιμών στο 

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας έχει δημιουργήσει μια ομάδα στο Facebook με όλες τις γυναίκες 

συμμετέχουσες στην εθνική πιλοτική δοκιμή ως τρόπο πιο άμεσης και ανεπίσημης επικοινωνίας, 

και ήταν επιπρόσθετο από την τυπική επικοινωνία μέσω email κατά τη διάρκεια της πιλοτικής 

φάσης.  Η εμπειρία του εταίρου με αυτή 

την ομάδα Facebook υποδεικνύει ότι οι 

γυναίκες συναντήθηκαν μεταξύ τους πιο 

εύκολα και είχαν την ευκαιρία να 

αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους και με 

την εκπαιδεύτρια για οτιδήποτε σχετικά 

με την πιλοτική φάση αλλά και πέρα από 

αυτή. Επιπλέον, η εκπαιδεύτρια συχνά 

δημοσιεύει στην ομάδα σχετικές 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες και ευκαιρίες 

κατάρτισης εκτός του έργου Pro-Women 

αλλά σχετικά με το θέμα του έργου που 

μπορεί να ενδιαφέρει τις συμμετέχουσες 

ή μπορεί να τις βοηθήσει να ενταχθούν 

στην αγορά εργασίας. Αυτό φανερώνει 

ότι η δημιουργία τέτοιου καναλιού 

επικοινωνίας, το οποίο επιτρέπει την 

εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών σε 

διαφορετικές μορφές (κείμενα, 

σύνδεσμοι, φωτογραφίες, άρθρα, άμεσα 

μηνύματα κλπ.)  δίνει περισσότερες πιθανότητες ενίσχυσης των δικτύων των γυναικών 

παρέχοντας τους πληροφορίες που μπορεί να μην έβλεπαν υπό άλλες συνθήκες. Είναι 

σημαντικό για τον/την εκπαιδευτή/τρια/εκπαιδευτικό να προσπαθεί να κρατήσει την ομάδα 

ενεργή τουλάχιστον στην αρχή και να ενθαρρύνει τις γυναίκες να νοιώσουν άνετα να 

δημοσιεύσουν δικό τους περιεχόμενο αν επιθυμούν ούτως ώστε να προσπαθήσουν να κάνουν 

την ομάδα πιο βιώσιμη μακροπρόθεσμα από τις ίδιες τις γυναίκες.  
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δ) Εκμεταλλευτείτε οποιαδήποτε ευκαιρία για εξωτερικές εκδηλώσεις με σχετικούς φορείς για 

να προωθήσετε έργα που αφορούν την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας.  

Προωθήστε σχετικά έργα και τις βασικές πληροφορίες τους όπως για παράδειγμα φυλλάδιο 

σχετικά με το έργο, την ιστοσελίδα τους, τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κλπ. όποτε σας 

δίνεται η ευκαιρία.   Οι εταίροι του Pro-Women έχουν παρουσιάσει το έργο σε διάφορες 

εξωτερικές εκδηλώσεις ή/και διαδικτυακή εκπαίδευση, μεγιστοποιώντας τη διάδοση τους αλλά 

και τις πιθανότητες για αυτούς τους φορείς να αλληλοεπιδράσουν ενεργά με το έργο και τις 

γυναίκες που συμμετέχουν σε αυτό.  

ε)  Ετοιμάστε ένα ενημερωτικό πακέτο πληροφοριών  σχετικά με το έργο που επιθυμείτε να 

προωθήσετε, το οποίο αφορά ευάλωτες γυναίκες, συνοδευόμενο από το φυλλάδιο του έργου 

και στείλτε το σε φορείς και παράγοντες, ιδιωτικούς και δημόσιους. Με αυτό τον τρόπο οι 

σχετικοί φορείς παίρνουν μια πρώτη γρήγορη γεύση σχετικά με το θέμα του έργου και πως 

μπορούν οι ίδιοι να εμπλακούν και να έρθουν σε επαφή με τις γυναίκες.  Βεβαιωθείτε ότι 

συμπεριλάβατε τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε περίπτωση που ο σχετικός φορέας επιθυμεί να 

επικοινωνήσει με εσάς και να σας κάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με το έργο.  

Ως γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση 

Για οργανισμούς και άτομα που εργάζονται με γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση είναι πολύ 

σημαντικό να παρέχουν ευκαιρίες δικτύωσης. Παρόλα αυτά, είναι εξίσου σημαντικό για αυτές 

τις γυναίκες να αναλάβουν δικές τους πρωτοβουλίες δικτύωσης εκμεταλλευόμενες κάθε 

ευκαιρία που τους δίνεται. Πιο κάτω σας παρουσιάζουμε μερικούς βασικούς τρόπους με τους 

οποίους οι γυναίκες μπορούν να κτίσουν το δικό τους δίκτυο και να διευκολύνουν την 

απασχολησιμότητας τους και την πρόοδο της καριέρας τους.   

α) Κάνετε μια λίστα από βασικούς οργανισμούς/εταιρίες/ιδρύματα κλπ. που πιστεύετε ότι 

μπορούν να σας βοηθήσουν να  διαπρέψετε στην καριέρα σας η/και θα ήταν ιδανικός 

μελλοντικός εργοδότης. Ακολουθήστε τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να 

ενημερώνεστε συνεχώς σχετικά με τις τρέχουσες ευκαιρίες για κατάρτιση και εργασία που 

προσφέρουν. Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό τους δελτίο, επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα τους για να μάθετε περισσότερα , γράψτε και στείλτε τους ένα αρχικό email και 

στείλτε το στην γενική διεύθυνση email τους. Αν είναι εφικτό αλληλοεπιδράστε με το 

περιεχόμενο τους: γράψτε ένα σχόλιο και ξεκινάτε μια συζήτηση όπου αρμόζει. Κάντε τη φωνή 

σας να ακουστεί.   

β) Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, δημιουργήστε λογαριασμό και προφίλ στην πλατφόρμα LinkedIn. 

Είναι δωρεάν και θα λειτουργήσει ως η ταυτότητα σας επιδεικνύοντας τις δεξιότητες, την 

εμπειρία, την εθελοντική σας εργασία και άλλα επιτεύγματα στον διαδικτυακό κόσμο των 

επαγγελματικών δικτύων.  Βεβαιωθείτε ότι ανανεώνετε συχνά το προφίλ σας, συνδέεστε με 

άλλα άτομα στον τομέα σας και διατηρείτε το προφίλ σας τακτοποιημένο και σε επαγγελματικό 

επίπεδο. Για καθοδήγηση σχετικά με το πως να δημιουργήσετε προφίλ στο LinkedIn πατήστε 

εδώ. 
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γ) Να παρευρίσκεστε συχνά σε εκδηλώσεις. Βεβαιωθείτε ότι παρευρίσκεστε συχνά σε 

διάφορες εκδηλώσεις σχετικά με τον τομέα εργασίας/ενδιαφέροντος σας όπου γνωρίζετε ότι θα 

έχετε την ευκαιρία να συναντήσετε κεντρικής σημασίας φορείς και άτομα που πιθανόν να σας 

βοηθήσουν στην επαγγελματική σας πορεία. Αν διαθέτετε επαγγελματική κάρτα σίγουρα να 

έχετε μερικές μαζί σας ξεκινήστε συζητήσεις με άλλα άτομα. Οι συνθήκες της πανδημίας έκαναν 

πιο δύσκολο για τους ανθρώπους να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις δια ζώσης και ο κόσμος 

συνηθίζει στην ιδέα των διαδικτυακών εκδηλώσεων, και αυτό είναι αποδεκτό. Μπορείτε να 

γνωρίσετε άτομα και να επεκτείνετε το δίκτυο σας ακόμα και αν παρευρίσκεστε σε διαδικτυακές 

εκδηλώσεις αλλά βεβαιωθείτε ότι θα ακουστεί η φωνή σας καθώς είναι πιο δύσκολο να 

γνωρίσετε άλλους σε ένα εικονικό περιβάλλον. Στείλτε ένα εισαγωγικό μήνυμα στην εφαρμογή 

ανταλλαγής μηνυμάτων στην πλατφόρμα περιλαμβάνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας και με 

τι ασχολείστε ούτως ώστε να δείξετε στα άλλα άτομα που συμμετέχουν ότι είστε ανοικτές για 

ευκαιρίες δικτύωσης. Με παρόμοιο τρόπο, προσπαθήστε να πάρετε τις επαγγελματικές κάρτες 

των άλλων και  επικοινωνήστε μαζί τους μετά την εκδήλωση. Αν ο/η ομιλητής/τρια σας έχει 

κινήσει την περιέργεια και πιστεύετε ότι θα ήταν καλός/ή πιθανή συνεργάτης, μπορείτε να 

συνδεθείτε μαζί τους στο LinkedIn, απλά ψάξτε το όνομα τους.  

d) Γνωρίστε γυναίκες με παρόμοιες αντιλήψεις που πιθανόν να αντιμετωπίζουν τις ίδιες 

προκλήσεις με εσάς. Το να κάνετε κάτι μόνες σας σε αντίθεση με το να κάντε κάτι με τη στήριξη 

άλλων που βρίσκονται σε παρόμοια θέση είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους.  Αν και το να 

εργάζεστε ή/και να είστε μόνες σας είναι αποδεκτό, μερικές φορές όλοι χρειαζόμαστε την 

στήριξη από άλλους και αυτό είναι επίσης εντάξει! Προσπαθήστε να γνωρίσετε άλλες γυναίκες 

με τις οποίες πιθανόν να σχηματίσετε μακροπρόθεσμες συνεργασίες ή ακόμα και φιλίες. Το να 

εργάζεστε σε μια ομάδα, να έχετε διαφορετικές απόψεις και υπόβαθρα πιθανόν να ενισχύσουν 

την επαγγελματική σας ανάπτυξη και μπορεί να οδηγήσουν σε έργα που δεν είχατε ιδέα ότι 

μπορείτε να αναπτύξετε.  Σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήχθη από την Σχολή Διαχείρισης της 

Kellogg11, οι γυναίκες που σχηματίζουν ένα ισχυρό εσωτερικό κύκλο με άλλες γυναίκες που 

μπορούν να μοιραστούν επαγγελματικές συμβουλές είναι σχεδόν  τρεις φορές πιο πιθανόν να 

βρουν καλύτερη θέση εργασίας σε σύγκριση με γυναίκες που δεν έχουν αυτή τη στήριξη. 

Στην περίπτωση του έργου Pro-Women, οι γυναίκες σε όλες τις χώρες εταίρους είχαν την 

ευκαιρία να γνωρίσουν άλλες γυναίκες και να δημιουργήσουν ομάδες για την ανάπτυξη της 

δραστηριότητας Άτλας. Εργάστηκαν αποτελεσματικά μαζί, επικοινωνούσαν μεταξύ τους και 

συναντήθηκαν στον ελεύθερο τους χρόνο για να αναπτύξουν τα δρομολόγια. Αυτό επιδεικνύει 

ισχυρή αφοσίωση από την πλευρά των γυναικών και πρόθεση να σχηματίσουν στενούς κύκλους 

με άλλους ούτως ώστε να συνεργαστούν για ένα κοινό στόχο.  

 
11 Yang, Yang, Nitesh V. Chawla, and Brian Uzzi. "A network’s gender composition and communication pattern predict women’s 
leadership success." Proceedings of the National Academy of Sciences 116.6 (2019): 2033-2038. 
https://www.pnas.org/content/116/6/2033  

https://www.pnas.org/content/116/6/2033
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Παροχή βοήθειας, κατεύθυνσης και καθοδήγησης  
Όταν εργάζεται με μια ομάδα σε ευάλωτη κατάσταση, ο/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει πάντα να 

βρίσκει την ισορροπία μεταξύ των δυναμικών της ομάδας και των ατομικών αναγκών της κάθε 

γυναίκας. Πιο κάτω σας παραθέτουμε μερικές κριτικής σημασίας τεχνικές για να έχει υπόψη ο/η 

εκπαιδευτικός/ εκπαιδευτής/τρια όταν εργάζεται με ομάδες γυναικών αλλά και σε ατομικό 

επίπεδο.  

Δημιουργία καλών σχέσεων, καθορισμός ορίων 

Για τη δημιουργία μιας επιτυχούς σχέσης με μια ομάδα/άτομο είναι σημαντικό ο κύκλος αυτός 

να ξεκινήσει με το στάδιο “δημιουργίας” και με εμπιστοσύνη. Αυτό πρέπει να γίνει για να 

καθοριστεί με σαφήνεια ο σκοπός του προγράμματος, να επεξηγηθεί η διαδικασία και το 

περιεχόμενο, να συζητηθούν οι ρόλοι, να διαχειριστούν οι προσδοκίες και να καθοριστούν όρια. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης βεβαιωθείτε ότι έχετε καθορίσει τους στόχους του 

προγράμματος που ακολουθείτε και εξηγήστε τη διαδικασία καθώς και τις προσδοκίες για τις 

γυναίκες. Ως εκπαιδευτής/τρια είναι σημαντικό να παρέχετε κάποιες πληροφορίες για το 

υπόβαθρό σας και να ρωτήσετε τις ίδιες πληροφορίες και τις γυναίκες, από πού είναι, τι κάνουν, 

το επαγγελματικό τους υπόβαθρο, τι τους αρέσει να κάνουν και τι προσδοκίες έχουν από το 

πρόγραμμα. Συζητήστε τις προσδοκίες τους και σκεφτείτε πως μπορείτε να δημιουργήσετε ένα 

πρόγραμμα για μελλοντικές συναντήσεις. 

Καθορισμός στόχων και καθοδήγηση γυναικών  

Ένας/μια αποτελεσματικός/η εκπαιδευτής/τρια πρέπει να μπορεί να καθοδηγεί κατάλληλα τις 

γυναίκες. Το κλειδί εδώ είναι να καθοδηγεί “κατάλληλα”, δηλαδή να τις βοηθήσει να πετύχουν 

τους στόχους τους και να προοδεύσουν. Κομμάτι του ρόλου του/της εκπαιδευτή/τριας είναι να 

τις παραπέμψει σε κατάλληλους διαθέσιμους πόρους και άλλες πηγές πληροφοριών/δικτύων 

που σχετίζονται με το πρόγραμμα και τους στόχους του.  

Ως πρώτο βήμα βεβαιωθείτε ότι οι στόχοι των γυναικών είναι σαφώς καθορισμένοι από την 

αρχή του προγράμματος. Μάθετε τι γνώσεις έχουν ήδη οι γυναίκες και προσπαθήστε να 

κατανοήσετε και να εντοπίστε κενά που μπορεί να έχουν. Για παράδειγμα, αν επιθυμούν να 

ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση στον τομέα του τουρισμού αλλά δεν γνωρίζουν πως και από 

που να ξεκινήσουν, παραπέμψτε τους σε συγκεκριμένες πηγές που μπορεί να τις βοηθήσουν: 

κυβερνητικά σχήματα επιχορήγησης, διαδικτυακές κοινότητες νεοσύστατων εταιριών οι οποίες 

είναι δωρεάν και παρέχουν ευκαιρίες δικτύωσης, οργανισμούς που βοηθούν γυναίκες να 

ιδρύσουν μια επιχείρηση κλπ.  Αφού αναγνωριστούν τα κενά, στηρίξτε τις γυναίκες για να 

βελτιώσουν τις γνώσεις και την κατανόηση τους όσον αφορά συστήματα και διαδικασίες και 

παρέχετε παραπομπές και/ή πόρους που θα τις βοηθήσουν να επιτεύξουν τους στόχους τους.  
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Ενεργή ακρόαση 

Η ενεργή ακρόαση είναι μια πολύ ανεπτυγμένη δεξιότητα και είναι απαραίτητη για ένα/μια 

εκπαιδευτή/τρια/εκπαιδευτικό που εργάζεται με ευάλωτες ομάδες για να είναι 

αποτελεσματικός/η. Η ενεργή ακρόαση είναι μια τεχνική κατά την οποία ο ακροατής πρέπει να 

συγκεντρωθεί πλήρως ούτως ώστε να κατανοήσει, να απαντήσει και να θυμάται τι λέχθηκε. Η 

ακρόαση έχει ως σκοπό την πραγματική κατανόηση και εντοπισμό μοτίβων, προβλημάτων και 

προκλήσεων για την ομάδα σας και τα άτομα που την αποτελούν. 

Αναπτύξτε την ενεργό ακρόαση ως τεχνική από την πρώτη συνάντηση με την ομάδα/άτομο. 

Καθώς τους/τις ακούτε, πάρτε σημειώσεις (νοητικά ή γραπτώς) σχετικά με οτιδήποτε μοτίβα ή 

θέματα πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιμο να εξερευνήσετε. Αποφύγετε να τους/τις διακόπτετε, να 

δείχνετε υπερβολική κατανόηση ή να λέτε τις δικές σας ιστορίες για να διατηρήσετε όρια, εκτός 

και αν είστε απόλυτα βέβαιος/η ότι θα παρέχουν επιπρόσθετη αξία στη συζήτηση. Εξασκείτε 

την τέχνη του να είστε πραγματικά παρόντες/ούσες και με απόλυτη προσοχή, παρέχετε μη 

λεκτικά σημάδια γνέφοντας, διατηρώντας οπτική επαφή, με χειρονομίες, την στάση που 

κάθεστε, επικεντρώνοντας την προσοχή σας ολοκληρωτικά στη γυναίκα/ομάδα και αποφύγετε 

αποδιοργανωτικές σκέψεις που μπορεί να έχετε. Χρησιμοποιήστε τις δεξιότητες της σύνοψης 

και διευκρινίσεων για να βεβαιωθείτε ότι “ακούσατε” σωστά. 

Αποτελεσματικές ερωτήσεις 

Οι αποτελεσματικές ερωτήσεις θα βοηθήσουν την ομάδα/γυναίκα με την οποία εργάζεστε να 

εξερευνήσει τις ανησυχίες και σκέψεις της.  Οι εκπαιδευτές/τριες πρέπει να είναι ξεκάθαροι/ες 

στο δικό τους μυαλό γιατί ρωτούν μια συγκεκριμένη ερώτηση, για να αποκτήσουν περισσότερες 

πληροφορίες, για να δώσουν μια εικόνα, να κατανοήσουν καλύτερα, να οδηγήσουν την ομάδα 

να βρουν δικές τους λύσεις;  

Βεβαιωθείτε ότι κάνετε ανοικτού τύπου ερωτήσεις και είστε προσεκτικοί/ες όσον αφορά τον 

σκοπό της ερώτησης. Κάνετε ερωτήσεις που δοκιμάζουν τον τρόπο σκέψης της ομάδας σας αλλά 

κάντε το με ευαισθησία. Επιπρόσθετα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ερωτήσεις που 

επιτρέπουν στην ομάδα/γυναίκα να αναπτύξουν δικές τους λύσεις. Βεβαιωθείτε επίσης ότι 

έχετε δώσει αρκετό χρόνο και χώρο στον εκπαιδευόμενο να σας κάνει ερωτήσεις. Ελέγξτε τις 

σημειώσεις σας από κάθε συνεδρία και ετοιμάστε ερωτήσεις με βάση αυτές για την επόμενη 

συνεδρία.   

Αποτελεσματική ανατροφοδότηση 

Η ανατροφοδότηση μπορεί να είναι σχετικά με τη διευκρίνηση και σύνοψη των λεγόμενων του 

ατόμου/ομάδας με το οποίο εργάζεστε, με σκοπό να ακούσουν ξανά τις ίδιες τους τις σκέψεις 

και να το βοηθήσει να σκεφτεί περαιτέρω και να ανακαλύψει νέες πιθανότητες. Η 

ανατροφοδότηση χρησιμοποιείται επίσης για την επισήμανση της προόδου και τον καθορισμό 
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νέων στόχων. Η παροχή αποτελεσματικής 

ανατροφοδότησης αποτελεί ισχυρή δεξιότητα για 

έναν/μια εκπαιδευτή/τρια/εκπαιδευτικό.  

Ακολουθήστε μετά από την ομάδα σας 

συνοψίζοντας σας για παράδειγμα “Λοιπόν, 

πιστεύω ότι είπατε το χ. Είναι σωστό αυτό;” 

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε διευκρινιστικές 

ερωτήσεις ή στρατηγικές για να ελέγξετε την δική 

σας κατανόηση για το τι είπε το άλλο άτομο πχ “Για 

να διευκρινίσω, αυτό σημαίνει ότι….;” Ακόμα μια 

καλή στρατηγική είναι να ζητήσετε από την ομάδα 

να συνοψίσουν οι ίδιοι τι είπαν π.χ. “ Μπορείτε να 

το εξηγήσετε ξανά αυτό;” Χρησιμοποιήστε 

ανατροφοδότηση για να γιορτάσετε επιτυχίες στην 

ομάδα αλλά και για να προκαλέσετε, με 

ευαισθησία, όπου είναι κατάλληλο. Η 

ανατροφοδότηση πρέπει να είναι αντικειμενική, μη-

κριτική και πάντα εποικοδομητική.  

 

Αποτελεσματικό κλείσιμο συνεδριών  

Ανεξάρτητα από το πρόγραμμα με το οποίο ασχολείστε, κάθε συνεδρία πρέπει να ακολουθεί 

παρόμοιο μοτίβο όπως σχεδιασμός, αξιολόγηση, δράση, αξιολόγηση, σχεδιασμός, δράση, 

αξιολόγηση. Το τέλος της κάθε συνεδρίας πρέπει να είναι ξεκάθαρο παραθέτοντας δράσεις για 

τον/την εκπαιδευτή/τρια αλλά και τις συμμετέχουσες. Στο τέλος του προγράμματος, οι 

συμμετέχουσες πρέπει να έχουν ξεκάθαρη ιδέα για το πως να προχωρήσουν παρακάτω.  

Πιο κάτω παραθέτουμε ένα συνοπτικό πίνακα με μερικές δράσεις που θα ήταν καλό να κάνετε 

και να αποφεύγετε για εκπαιδευτές/τριες και εκπαιδευτικούς  για να λαμβάνουν υπόψη όταν 

εργάζονται είτε με μια ομάδα γυναικών είτε με γυναίκες ατομικά. Είναι σημαντικό να τα 

λαμβάνετε υπόψη όταν κάνετε συναντήσεις με τις συμμετέχουσες.  
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Πρέπει Δεν πρέπει 

Να προετοιμάζεστε για κάθε συνεδρία. Να δίνετε πολλά προσωπικά 
παραδείγματα. 

Να διαχειρίζεστε το χρόνο σας 
αποτελεσματικά. 

Να κυριαρχείτε τη συζήτηση. 

Να ακούτε ενεργά. Να είστε αρνητικοί/ες. 

Να είστε υποστηρικτικοί/ες και να 
συγκεντρώνεστε σε λύσεις. 

Να θεωρείτε ότι έχετε όλες τις απαντήσεις. 

Να παρέχετε πληροφορίες και διαθέσιμους 
πόρους. 

Να υπόσχεστε πολλά αλλά  να κάνετε λίγα.  

Να κάνετε εύστοχες, ανοικτού τύπου 
ερωτήσεις.  

Να έχετε υπερβολική οικειότητα με την 
ομάδα/γυναίκα.  

Να δείχνετε ενσυναίσθηση και κατανόηση 
όσο αφορά τις προκλήσεις που μπορεί να 
αντιμετωπίσει η ομάδα σας.  

Να πηγαίνετε αργά στις συνεδρίες σας. 
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Ενδυνάμωση γυναικών μέσω της ανάπτυξης 

δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού 
Ένας από τους κύριους στόχους του έργου Pro-Women project  ήταν να ενδυναμώσει τις 

γυναίκες με νέες δεξιότητες και κατάρτιση ούτως ώστε να τις προετοιμάσει για πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας στον τομέα του τουρισμού. Για αυτό τον σκοπό το έργο δημιούργησε το 

Πνευματικό Παραδοτέο 2 – Πακέτο Μαθημάτων Μάθησης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των 

γυναικών και προώθηση των ευκαιριών απασχόλησης τους στον τομέα του τουρισμού. Αυτό το 

Πακέτο Μαθημάτων Μάθησης αποτελείται από επτά ενότητες:  

Ενότητα 1 – Εισαγωγική Ενότητα 

Η πρώτη ενότητα αποτελείται από μια γενική εισαγωγή στο έργο, τους σκοπούς τους και το 

τρέχον μάθημα. Λειτουργεί ως εισαγωγική ενότητα για να εξοικειώσει τις συμμετέχουσες με το 

περιεχόμενο των μαθημάτων και τους σκοπούς τους.  

Ενότητα 2 – Αλφαβητισμός υπολογιστών 

Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στην χρήση των υπολογιστών και τα εργαλεία που 

προσφέρει τα οποία θα βοηθήσουν τις γυναίκες στην εργασία τους ως υποστηρικτές της 

πολιτιστικής κληρονομίας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για το πως να 

κάνετε μια αποτελεσματική αναζήτηση στο διαδίκτυο, πως να συμπεριφέρεστε σε ένα 

διαδικτυακό περιβάλλον, πως να επεξεργαστείτε εικόνες και τέλος μια εισαγωγή για την 

ανάπτυξη χαρτών που περιλαμβάνονται σε αυτό το μάθημα.  

Ενότητα 3 – Στοιχεία Ιστορία, Τέχνης και Πολιτισμού 

Η τρίτη ενότητα παίρνει τις συμμετέχουσες σε ένα ταξίδι στους διάφορους πολιτισμούς μέσω 

της ιστορίας και μέχρι και σήμερα. Μαθαίνουν τα βασικά για την πολιτιστική κληρονομία, τις 

διάφορες περιόδους της ιστορίας και πως η ιστορία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του 

βιώσιμου τουρισμού.  

Ενότητα 4 – Επικοινωνία και Μάρκετινγκ 

Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει: επικοινωνιακές δεξιότητες και γιατί είναι απαραίτητες στον 

τομέα του τουρισμού, κοινωνικά μέσα δικτύωσης και ο ρόλος τους στην προώθηση του έργου 

σας και τη δημιουργία ιστοσελίδων και δικτύων μεταξύ άλλων. Επικεντρώνεται στη σημασία της 

επικοινωνίας, του branding, και του μάρκετινγκ στο ρόλο των γυναικών ως πολιτιστικοί 

υποστηρικτές.   

Ενότητα 5 – Ανάγνωση και Χαρτογράφηση του Εδάφους 

Η πέμπτη ενότητα έχει ως στόχο να προετοιμάσει τις γυναίκες και να τις δώσει τα κατάλληλα 

εργαλεία για να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα:  τους χάρτες διαδρομών (ή αλλιώς ενοριακούς 
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χάρτες) οι οποίοι θα βασίζονται στις διαδρομές που θα αποφασίσουν. Για αυτό το μέρος, ο κάθε 

εταίρος οργάνωσε επιπρόσθετες διαδικτυακές συναντήσεις με σκοπό να συντονίσει τις εργασίες 

της ομάδας: διαχωρισμός των γυναικών σε ομάδες, ανάπτυξη δρομολόγιών, συντονισμός κλπ.  

Ενότητα 6 –  Διαχείριση Ομάδων, Οργάνωση Εκδηλώσεων  

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες σχεδιασμού, 

προγραμματισμού και προώθησης εκδηλώσεων καθώς επίσης και διαχείριση ομάδων 

τουριστών. Τα πιο πάνω είναι ιδιαίτερα σημαντικά για το ρόλο και εργασία ενός ατόμου στον 

τομέα του τουρισμού και θα βοηθήσει τις γυναίκες στην εργασία τους.  

Ενότητα 7 – Απασχόληση και Αυτόαπασχόληση  

Η τελευταία ενότητα του μαθήματος έχει ως στόχο να εξοπλίσει τις γυναίκες με δεξιότητες 

αναζήτησης εργασίας καθώς και δεξιότητες για το πως να δημιουργήσουν τη δική τους 

επιχείρηση.  Συγκεκριμένα, η ενότητα υποδεικνύει πως να δημιουργήστε ένα επιτυχημένο 

βιογραφικό σημείωμα, πως να αναζητήσετε εργασία, πως να σχηματίσετε μια ιδέα για μια 

επιχείρηση και πως να την εφαρμόσετε.  

Όλες οι ενότητες σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν με σκοπό να επιταχύνουν την ανέλιξη των 

γυναικών στον τουριστικό τομέα αλλά επίσης και να εξοπλίσουν τις γυναίκες με τα απαραίτητα 

εργαλεία για να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα/επιχείρηση στον τομέα του 

τουρισμού. Συνεπώς, εφαρμόστηκε μια ολιστική προσέγγιση ούτως ώστε να βεβαιωθούμε ότι 

το πακέτο μαθημάτων 

καλύπτει ένα ευρύ 

φάσμα στοιχείων που 

πληρούν τις ανάγκες 

των γυναικών ως 

ομάδα αλλά και σε 

ατομικό επίπεδο. Ο 

κύριος στόχος του 

πακέτου ήταν να 

ενδυναμώσει τις 

γυναίκες και να τις 

βοηθήσει να 

εκπληρώσουν το ρόλο 

τους ως η Νέα 

Υποστηρίκτρια 

Πολιτισμού.  Σημείωση:  Το Πακέτο Μαθημάτων Μάθησης είχε προβλεφθεί να δοκιμαστεί με 

περίπου 15 γυναίκες σε κάθε χώρα12,  με συναντήσεις δια ζώσεις μεταξύ των 

 
12  Στην περίπτωση των δύο Ιταλών εταίρων, ο κάθε εταίρος οργάνωσε πιλοτική φάση στην δική τους περιοχή: 
SANSAT  στη Ρώμη in και Obiettivo Famiglia στην Gela στη Σικελία. 
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εκπαιδευτών/τριών και των γυναικών. Παρόλα αυτά, λόγω των περιορισμών και μέτρων 

ασφαλείας λόγω της πανδημίας, η πλειοψηφία των εταίρων διεξήγαγε την πιλοτική φάση 

διαδικτυακά, μέσω ενός μαθήματος, με επιπρόσθετες διαδικτυακές συναντήσεις με γυναίκες.  

 

Αγορά Εργασίας στο Βιώσιμο Τουρισμό και COVID-

19  
Δεκαέξι μήνες περίπου μετά την έξαρση της πανδημίας στην Wuhan, στην Κίνα, ο πλανήτης 

συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες επείγουσες κοινωνικές οικονομικές και ιατρικές 

ανάγκες, παρά τον 

παγκόσμιο εμβολιασμό. 

Αναμφίβολα τα ταξίδια και 

ο τουρισμός είναι δύο από 

τους τομείς που 

επηρεάστηκαν 

περισσότερο, με τα 

αεροπλάνα στο έδαφος, 

κλειστά ξενοδοχεία και 

ταξιδιωτικούς 

περιορισμούς που 

τέθηκαν από όλες τις 

χώρες στον πλανήτη, 

ιδιαίτερα το 2020.  

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-2020 

 

https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-2020
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Καθώς ο πλανήτης προσπαθεί να  επαναφέρει τον τουρισμό, Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UN World Tourism Organisation-UNWTO)  μας υπενθυμίζει 

ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό τώρα να επικεντρωθούμε στην επαναφορά του τουρισμού με 

βάση βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, το οποίο πάει χέρι με χέρι με ένα 

μακροπρόθεσμο σχέδιο για να μετατρέψει τον τουρισμό σε πιο ωφέλιμο και για τις τοπικές 

κοινότητες αλλά και για το περιβάλλον. Ο UNWTO  τονίζει την άρρηκτα συνδεδεμένη σχέση 

μεταξύ του Τουρισμού και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και πως η γυναικεία 

ενδυνάμωση αποτελεί κλειδί στην αναζωογόνηση του τουρισμού στην μετα-Covid εποχή.  

Ο τουρισμός διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων που βρίσκονται στην 

καρδία της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και συγκεκριμένα όσο αφορά τη δέσμευση 

σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στον Στόχο Βιώσιμης 

Ανάπτυξης 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ως εξειδικευμένη υπηρεσία του ΟΗΕ στον τομέα του τουρισμού, έχει αφοσιωθεί στην ενίσχυση 

του θετικού αντίκτυπου της ανάπτυξης του τουρισμού στις ζωές των γυναικών και κάνοντας 

αυτό συμβάλει στην επίτευξη του Πέμπτου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης13 – "πετύχετε ισότητα 

των δύο φύλων και ενδυναμώστε όλες τις γυναίκες και κορίτσια”. Από το 2007, ο UNWTO 

εργάζεται, μέσω του τμήματος Δεοντολογίας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Ευθύνης, σε 

 
13 Δείτε περισσότερα: https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
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συνεργασία με τον ΟΗΕ Γυναικών14 και ενός φάσματος από εξωτερικούς συνεργάτες σε όλο τον 

πλανήτη, για να φέρει στην επιφάνεια θέματα που αφορούν το φύλο στον τομέα του τουρισμού, 

προωθώντας την ισότητα των δύο φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και ενθαρρύνοντας 

τα μέλη κράτη να λάβουν υπόψη θέματα φύλου στις αντίστοιχες τουριστικές πολιτικές τους.  

Μετά τη σύσταση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ο UNWTO έχει δημιουργήσει την 

διαδικτυακή πλατφόρμα “Tourism 4 SDGs”,  μια συν-δημιουργική πλατφόρμα για όλους όσους 

έχουν ως στόχο να μετατρέψουν τον τουρισμό σε σημαντικό μέρος των ταξιδιών για το 2030. Η 

πλατφόρμα περιλαμβάνει έρευνες, εκπαιδευτικό υλικό, προγράμματα κατάρτισης, εκδηλώσεις, 

πρωτοβουλίες, έγγραφα πολιτικής, ΕΚΑ επιχειρήσεων και ιστορίες, μεταξύ άλλων, όλα 

συγκεντρωμένα σε ένα κεντρικό σημείο.   

 

Η επιχειρηματικότητα στον τομέα του βιώσιμου 

τουρισμού- ευκαιρίες για δράση  
Σύμφωνα με τον UNWTO15, ο βιώσιμος τουρισμός καθορίζεται ως "Ο τουρισμός που λαμβάνει 

πλήρως υπόψη τις σημερινές και μελλοντικές  οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες των επισκεπτών, της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος 

και των κοινοτήτων υποδοχής”. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη βιώσιμου 

τουρισμού και οι πρακτικές διαχείρισης μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις μορφές 

τουρισμού σε όλους τους τύπους προορισμών, συμπεριλαμβανομένων και του μαζικού 

τουρισμού και διαφόρων μερών εξειδικευμένου τουρισμού. Οι αρχές βιώσιμης ανάπτυξης 

αναφέρονται στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικο-πολιτιστικές πτυχές της 

τουριστικής ανάπτυξης, και μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των τριών διαστάσεων πρέπει να 

επιτευχθεί για να εγγυηθεί την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.  

Έχοντας αυτά υπόψη ο βιώσιμος τουρισμός πρέπει να:   

• Χρησιμοποιεί σε βέλτιστο βαθμό περιβαλλοντικούς πόρους που αποτελούν σημαντικό 

στοιχείο στην τουριστική ανάπτυξη, διατηρώντας τις οικολογικές διαδικασίες που 

βοηθούν στη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και βιοποικιλότητας.   

• Σέβεται την κοινωνικό-πολιτιστική αυθεντικότητα των κοινοτήτων υποδοχής, 

προστατεύει την υπάρχουσα και ζωντανή πολιτιστική τους κληρονομιά και 

παραδοσιακές αξίες, και συμβάλει στην ενδο-πολιτιστική κατανόηση και ανοχή.  

 
14 Δείτε περισσότερα: https://www.unwomen.org/en  
15 Παραπομπή: Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP and UNWTO, 2005, p.11-12 

https://tourism4sdgs.org/
https://www.unwomen.org/en
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• Εξασφαλίσει βιώσιμες, μακροπρόθεσμες οικονομικές λειτουργίες, παρέχοντας 

κοινωνικο-οικονομικά οφέλη σε όλους τους σχετικούς φορείς και παράγοντες, τα οποία 

οφέλη διανέμονται δικαία, συμπεριλαμβανομένων σταθερής εργοδότησης και 

ευκαιριών εισοδημάτων και κοινωνικών υπηρεσιών στις κοινότητες υποδοχής, 

συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας. 

Η ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού χρειάζεται την ενημερωμένη συμμετοχή όλων των σχετικών 

φορέων καθώς επίσης και ισχυρή πολιτική ηγεσία που θα εξασφαλίσει συμμετοχή και 

συναίνεση. Η επίτευξη βιώσιμου τουρισμού είναι μια συνεχής διαδικασία και απαιτεί συνεχή 

παρακολούθηση των επιπτώσεων, λαμβάνοντας απαραίτητα μέτρα πρόληψης ή διόρθωσης 

όταν είναι απαραίτητο.  Επίσης, ο βιώσιμος τουρισμός θα πρέπει να διατηρεί υψηλό βαθμό 

ικανοποίησης των τουριστών και να διασφαλίσει μια ουσιαστική εμπειρία για τους τουρίστες, 

αυξάνοντας τις γνώσεις τους για θέματα βιωσιμότητας και προωθώντας πρακτικές βιώσιμου 

τουρισμού μεταξύ τους.  

Υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικά με την  (κοινωνική) 

επιχειρηματικότητα στον Τομέα του Βιώσιμου Τουρισμού  
 

Η ΕΕ ήδη κάνει προσπάθειες για να ενισχύσει το βιώσιμο τουρισμό στο κράτη μέλη της ούτως 

ώστε να εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων 2030, κυρίως μέσα από τους Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, το κάθε κράτος μέλος της ΕΕ διαθέτει διαφορετικές υπηρεσίες 

στήριξης που ασχολούνται με το Βιώσιμο Τουρισμό και την ενδυνάμωση των γυναικών σε αυτό 

τον τομέα. Πιο κάτω σας παραθέτουμε μια σύντομη επισκόπηση του νομικού πλαισίου σχετικά 

με την κοινωνική επιχειρηματικότητα στις πέντε χώρες εταίρους: Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, 

Γερμανία και Γαλλία, καθώς επίσης και σχετικές υποστηρικτικές υπηρεσίες16 στην κάθε χώρα. 

Ιταλία 

Η θέσπιση μιας κοινωνικής επιχείρησης μπορεί να επιτευχθεί από οποιαδήποτε ιδιωτική 
οντότητα που διεξάγει σταθερή και πρωταρχική επαγγελματική δραστηριότητα για το κοινό 
καλό, για μη-κερδοσκοπικό σκοπό και για δημοτικούς, αλληλοϋποστηρικτικούς και κοινωνικά 
ωφέλιμους σκοπούς, υιοθετώντας υπεύθυνες και διαφανείς μεθόδους διαχείρισης ευνοώντας 
την ευρύ εμπλοκή στις δραστηριότητες τους εργατών χρηστών και άλλων φορέων (Νομοθετικό 
Διάταγμα Αρ. 112 της 3ης Ιουλίου, 2017, το οποίο τροποποιήθηκε από το Νομοθετικό Διάταγμα 
Αρ. 95 της 20ης Ιουλίου, 2018,  το οποίο στην εφαρμογή του Εξουσιοδοτικού Νόμου Αρ. 106 της 
6ης Ιουνίου, 2016 αναθεώρησε τους κανονισμούς σχετικά με αυτό τον τομέα).  

 
16 Ορισμός υποστηρικτικών υπηρεσιών: ΜΚΟ, οργανισμοί, ευκαιρίες χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων, 
πλαίσιο κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
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Οι εταιρείες που αποτελούνται από ένα μέτοχο, δημόσιες διοικήσεις και σώματα των οποίων οι 
εταιρικοί τίτλοι περιορίζουν, ακόμα και έμμεσα, την  παροχή αγαθών και υπηρεσιών μόνο σε 
μέλη ή συνεργάτες, δεν μπορούν να θεσπιστούν ως κοινωνικές επιχειρήσεις, ενώ κοινωνικοί 
συνεργατισμοί και οι κοινοπραξίες τους, όπως αναφέρεται στο Νόμο Αρ. 381 της 8ης  Νοεμβρίου, 
1991, θεωρούνται αυτομάτως κοινωνικές επιχειρήσεις. Για αυτούς, οι διατάξεις του Νομικού 
Διατάγματος Αρ. 112/2017 εφαρμόζονται σε συμμόρφωση με τους συγκεκριμένους 
κανονισμούς για συνεργατισμούς και εφόσον είναι συμβατοί με αυτούς. Διαβάστε περισσότερα  
εδώ. 

Όπως ορθά αναφέρθηκε στο άρθρο “Κοινωνική Επιχείρηση στην Ιταλία: Ρυθμιστικά προφίλ και 
Κοινωνικο-Οικονομικές Προοπτικές” (https://irisnetwork.it/wp-
content/uploads/2015/06/colloquio15-ognibene-notarstefano.pdf), “ Οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις αφοσιώνονται όχι μόνο στο να βρουν λύσεις σε προβλήματα ευημερίας  αλλά και 
στο να παράξουν ιδέες ηθικού χαρακτήρα, στις οποίες ο αλτρουισμός υπερισχύει σε σύγκριση 
με τον σύνηθες εγωκεντρισμό στον οποίο βασίζεται το πρότυπο homo oeconomicus ”.  

Συγκεκριμένα, στο ιταλικό πλαίσιο το οποίο επικεντρώνεται στην οικογένεια (με τη μορφή 
οικογενειακών επιχειρήσεων) και στην τοπική κοινότητα ως ενεργούς παράγοντες στην 
παραγωγή κοινωνικού και οικονομικού κεφαλαίου, το κέρδος δεν μπορεί να έχει μόνο 
ωφελιμιστικό χαρακτήρα αλλά πρέπει να είναι ένας τρόπος ικανοποίησης των αναγκών της 
κοινότητας. Σε αυτό το πρότυπο, η επιχείρηση αναλαμβάνει την ευθύνη για εργασία και 
ευημερία και μεταμορφώνεται σε ένα μέρος όπου το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μέσα 
από την εργασία του, δημιουργώντας ρεύματα που συνδέουν τους πολίτες, τον τομέα της 
παραγωγής, μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδρύματα και μεσολαβητικούς φορείς.  

Η κοινωνική επιχείρηση, ως φαινόμενο που έχει τη δυνατότητα να εμπλέξει όλους τους πολίτες, 
συμπεριλαμβάνοντας και αποκλεισμένα και μη προνομιούχα άτομα, μέσω μιας επιχειρηματικής 
λογικής που βασίζεται στη συνεργασία, στις σχέσεις και την κοινωνική συμπερίληψη, 
αντιπροσωπεύει το πιο εμφανές σημείο συνάντησης μεταξύ κοινωνικής ισότητας και κέρδους,  
και συνεπώς μια αποτελεσματική και αποδοτική απάντηση στην κρίση”. 

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η 4η Αναφορά “ Κοινωνική Επιχείρηση στην Ιταλία. Ταυτότητα, ρόλοι 

και Ανθεκτικότητα”. Αναλύει το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του τομέα και φανερώνει την 

εξής πραγματικότητα (Το έτος αναφοράς των δεδομένων είναι το 2018): 

Κατηγορία Αριθμός Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων 

Αριθμός υπαλλήλων 

Οργανώσεις 3.469 39.724 

Κοινωνικοί Συνεργατισμοί 12.956 451.723 

Αποταμιευτικοί Οργανισμοί 1.420 72.096 

Άλλες μορφές 4.671 85.251 

Σύνολο 22.516 648.794 

 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Impresa-sociale/Pagine/default.aspx
https://irisnetwork.it/wp-content/uploads/2015/06/colloquio15-ognibene-notarstefano.pdf
https://irisnetwork.it/wp-content/uploads/2015/06/colloquio15-ognibene-notarstefano.pdf


  
   
  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 
οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Αριθμός Έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

Οι υπηρεσίες κοινωνικής  υποστήριξης/ευημερίας, ο χαρακτηριστικός τομέας τύπου Α, 

κοινωνικοί συνεργατισμοί, μόνο αυτός απασχολεί 56% των εργαζομένων, ένα ποσοστό που 

φτάνει το 98.5% αν προσθέσουμε τον τομέα “οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη” στην οποία 

περιλαμβάνονται οι κοινωνικοί συνεργατισμοί τύπου B.  Διαβάστε περισσότερα εδώ.  

Υποστηρικτικές υπηρεσίες στην Ιταλία:  

1. Παρεμβάσεις για την προώθηση, διάδοση και ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2033366:agevolaz

ioni-alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-economia-sociale 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και κοινωνικών συνεταιρισμών, 

ακολουθούν τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στο Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικής 

Ανάπτυξης στις 3 Ιουλίου 2015, το οποίο καθιέρωσε ένα βοηθητικό σχήμα με σκοπό να 

υποστηρίξει τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων που λειτουργού σε όλη τη χώρα με 

στόχο το κοινό καλό και κοινωνικά ωφέλιμους σκοπούς.   

2. Δίκτυο IRIS (https://irisnetwork.it) 

Αυτό το δίκτυο φέρνει μαζί τους κυριότερους παράγοντες γνώσης σχετικά με την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα στην Ιταλία. Από το 2006 προωθεί δραστηριότητες θεωρητικής 

περισυλλογής και εμπειρικής έρευνας με σκοπό να ενισχύσει την εις βάθος γνώσεις των 

κοινωνικών επιχειρήσεων, να επιβεβαιώσει το ρόλο τους και να βελτιώσει τις παρεμβατικές 

τους δυνατότητες. Λειτουργεί σαν βοηθητική πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα ενάρετο κύκλο 

από μέλη της επιστημονικής κοινότητας και επαγγελματίες. Τα μέλη του Δικτύου IRIS χωρίζονται 

σε δύο κατηγορίες:  

Κατηγορία A:  πανεπιστήμια, τμήματα, ιδρύματα, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα με 

σημαντικές δραστηριότητες μελέτης, έρευνας και κατάρτισης στον τομέα της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας.  

Κατηγορία B: κοινωνικές επιχειρήσεις, οι αντιπρόσωποι τους και συντονιστικοί οργανισμοί, 

κοινωνικοί ή ιδιωτικοί οργανισμοί που ενδιαφέρονται στις δραστηριότητες της οργάνωσης. 

3. Ιστοσελίδα Τρίτου Τομέα (https://www.cantiereterzosettore.it) 

Το Cantiere terzo settore αποτελεί μια πύλη ενημέρωσης που έχει ως στόχο να κάνει 

προσβάσιμη τη νομοθεσία σε όσο πιο ευρύ κοινό είναι δυνατόν και να διευκολύνει την 

εφαρμογή της. Είναι ένας χώρος διαθέσιμος για χιλιάδες ιταλικούς μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς όπου μπορούν να βρουν χρήσιμα εργαλεία για να κατανοήσουν τη νομοθεσία, 

ξεκινώντας από την μεταρρύθμιση του τρίτου τομέα, να ακολουθούν τους νέους κανόνες και να 

μη χάσουν τις ευκαιρίες στήριξης που τους παρέχονται.  

4. Σύνδεσμος Κοινωνικών Συνεργατισμών – Lega della Cooperative sociali 

(https://www.legacoop.coop)  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2033366:agevolazioni-alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-economia-sociale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2033366:agevolazioni-alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-economia-sociale
https://irisnetwork.it/
https://www.cantiereterzosettore.it/
https://www.legacoop.coop/
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" Για τη στήριξη της οικονομικής, κοινωνικής και δημοτικής ηγεσίας συνεργατικών επιχειρήσεων 

με τον πιο δυναμικό και αποτελεσματικό τρόπο". Για 125 χρόνια αυτός είναι ο σκοπός του 

Legacoop,  ο σύνδεσμος που σήμερα φέρνει μαζί περισσότερες από 10,000 συνεργατικές 

επιχειρήσεις, ενεργός σε όλες τις περιοχές και τομείς για να δημιουργήσει ανάπτυξη, βάζοντας 

στο κέντρο τους ανθρώπους και επικράτειες. Για να επιτύχει τους στόχους του, ο Legacoop 

αναπτύσσει υπηρεσίες και έργα για συνεργατικές επιχειρήσεις και προωθεί την συνεργατική 

κουλτούρα, επιβεβαιώνοντας τις αξίες τους και υποστηρίζοντας τον οικονομικό, κοινωνικό και 

δημοτικό του ρόλο και την ικανότητα του να εκπληρώσει τις ανάγκες των ανθρώπων μέσα από 

τη δική του αντιπροσωπευτική δράση.  

5. Confocooperative – Confederazione Cooperative Italiane 

(https://www.confcooperative.it)  

Η “Confederazione Cooperative Italiane” - Confcooperative, είναι ο κύριος οργανισμός που 

αντιπροσωπεύει, βοηθά και προστατεύει το ιταλικό κίνημα συνεργατισμού και τις κοινωνικές 

επιχειρήσεις όσον αφορά τον αριθμό επιχειρήσεων (18,500), υπαλλήλων (525,000) και κύκλου 

εργασιών (€66 δισεκατομμύρια). Εκπροσωπούν περισσότερα από 3.2 εκατομμύρια μέλη 

6. AGCI – Associazione Generale Cooperative Italiane (https://www.agci.it/) 

Ο Γενικός Σύνδεσμος Ιταλικών Συνεργατισμών είναι ένας από τους τρεις κυριότερους εθνικούς 

οργανισμούς που εκπροσωπεί, βοηθά, προστατεύει και ελέγχει το συνεργατικό κίνημα: είναι 

ένας μη κερδοσκοπικός, δωρεάν και ανεξάρτητος οργανισμός που προωθεί τη διάδοση, 

εδραίωση, ενσωμάτωση και ανάπτυξη του ίδιου του Κινήματος, σύμφωνα με τις αρχές της 

δημοκρατίας και της αμοιβαιότητας και για το κοινό όφελος της εθνικής οικονομίας.  

7. Συνασπισμός Ιταλικών Συνεργατισμών (https://www.alleanzacooperative.it/ ) 

Στις 27 Ιανουαρίου 2011, οι AGCI, Confcooperative and Legacoop ίδρυσαν το Συνασπισμό 

Ιταλικών Συνεργατισμών, ένας σταθερός συντονισμός των μεγαλύτερων συνεργατικών 

οργανισμών στη χώρα με στόχο την δημιουργία ενός ενοποιημένου αντιπροσωπευτικού 

οργανισμού. Τα τρία κέντρα που ενώθηκαν στο Συνασπισμό φέρνουν μαζί 43,000 επιχειρήσεις 

εκπροσωπώντας πάνω από 90% του ιταλικού συνεργατικού κόσμου όσον αφορά τον αριθμό 

υπαλλήλων (1,200,000), μελών (πάνω από 12 εκατομμύρια) και κύκλου εργασιών (140 

εκατομμύρια ευρώ) 

8. ENAC (https://enac-online.it/)  

To ENAC είναι μια οργάνωσης κοινωνικής προώθησης που διεξάγει τις δραστηριότητες της στον 

τομέα του πολιτισμού, αθλητισμού και ψυχαγωγίας, εργαζόμενη σε όλη τη χώρα για να 

προωθήσει τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και να δημιουργήσει μια σύμπραξη με όλους όσους 

νοιάζονται για την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας.  

https://www.confcooperative.it/
https://www.agci.it/
https://www.alleanzacooperative.it/
https://enac-online.it/
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Αποτελεί ένα κέντρο από δωρεάν οργανισμούς που ενδιαφέρονται να διεξάγουν προγράμματα 

στους πολιτιστικούς, αθλητικούς και κοινωνικούς τομείς: κοινωνικοί οργανισμοί, οργανισμοί 

κοινωνικής προώθησης, εθελοντικοί οργανισμοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, όμιλοι 

ψυχαγωγίας,  πολιτιστικοί όμιλοι, οργανισμοί για την προστασία της περιφέρειας και τη 

διατήρηση των παραδόσεων όσο αφορά το φαγητό και το κρασί.  

 

Ισπανία 
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αφορά όλες τις επιχειρηματικές στρατηγικές που 

κερδοσκοπικοί ή μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί εφαρμόζουν με κύριο στόχο την παροχή λύσεων 

ή λύση κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών προβλημάτων. 

Η οικονομική κρίση που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε ένα κοινό ενδιαφέρον 

στην ηθική και υπεύθυνη συμπεριφορά. Με αυτό τον τρόπο, προέκυψε η προσέγγιση του 

μοντέλου της Κοινωνικής Οικονομίας που έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας νέας οικονομικής, 

πολιτικής και κοινωνικής τάξης, ούτως ώστε να δημιουργήσει μια βιώσιμη και πιο 

ισορροπημένη κοινωνία από τη βάση της. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα βρίσκει ένα 

κατάλληλο πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσει τη δραστηριότητά της. Αυτοί οι επιχειρηματίες 

θεωρούνται οι πρωταγωνιστές της νέας οικονομίας αγοράς και ένας διαφορετικός τρόπος 

διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την 

ευημερία αλλά με ένα τρόπο που είναι συμβατός με τη δημιουργία κοινωνικής αξίας.   

Συνοψίζοντας, το σύνολο των οντοτήτων που αποτελούν την κοινωνική οικονομία (Paniagua, 
2011) αποτελούνται από συνεργατισμούς, εταιρίες αλληλασφάλισης, ιδρύματα και οργανισμοί 
που διεξάγουν οικονομικές δραστηριότητες, εργατικές επιχειρήσεις, οργανισμοί εξεύρεσης 
εργασίας για μη προνομιούχα άτομα, ειδικά κέντρα απασχόλησης, συντεχνίες ψαράδων, όμιλοι 
αγροτικής μεταρρύθμισης και μοναδικές οργανώσεις που δημιουργήθηκαν από 
συγκεκριμένους κανόνες που διέπονται από τις αρχές και αξίες που καθιερώθηκαν εκ των 
προτέρων (LES, 2011: Art. 5). 
 
Νομοθεσία: Νόμος 5/2011, 29 Μαρτίου, για την Κοινωνική Οικονομία (LES). BOE αριθμός 76, 30 

Μαρτίου, 2011. Διαβάστε περισσότερα εδώ. 

 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες στην Ισπανία 

1. AUARA (https://auara.org/) 

Η επιχείρηση έχει ως στόχο να δώσει τέλος στην έλλειψη πόσιμου νερού που επηρεάζει 

περισσότερο από 700 εκατομμύρια ανθρώπους. Για να το καταφέρουν αυτό πουλούν 

εμφιαλωμένο νερό και κατανέμουν 100% των μερισμάτων στην αύξηση της πρόσβασης σε 

προγράμματα σχετικά με πόσιμο νερό σε όσους επηρεάζονται. Αυτά τα προγράμματα 

https://auara.org/
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περιλαμβάνουν τη δημιουργία πηγαδιών, αποθηκευτικών δεξαμενών και εγκαταστάσεων 

υγιεινής, τα οποία μειώνουν το λιμό και τις ασθένειες, αυξάνουν την υγιεινή, ενισχύουν την 

εκπαίδευση και στηρίζουν την ανεξαρτησία των γυναικών.  

2. L’ Estoc (http://lestoc.com/) 

Αυτή η επιχείρηση είναι ένας κοινωνικός συνεργατισμός που παράγει και σχεδιάζει έπιπλα από 

ανακυκλωμένα υλικά από υπαλλήλους με νοητικές αναπηρίες. Ο σκοπός του συνεπώς είναι να 

δώσει ένα τέλος στα μολυσμένα απόβλητα και να εντάξει άτομα με αναπηρίες στην κοινωνία. 

3. Escuela Lab (https://www.escuelab.es/)  

Αυτό το κοινωνικό πρόγραμμα προσφέρει σε νεαρά άτομα την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε 

ποιοτική επιστημονική εκπαίδευση μέσω καινοτόμων πρακτικών και αλληλεπιδραστικών 

εμπειριών που προωθούν τα επιστημονικά επαγγέλματα.  

4. Ayúdame3D (https://ayudame3d.org/) 

Αυτός ο φορέας προσφέρει προσθετικά χέρια που εκτυπώνονται σε 3D σε άτομα χωρίς πόρους 

από όλο τον πλανήτη. Έχει ως στόχο να βελτιώσει την απασχολησιμότητα και εκπαίδευση 

μειώνοντας την ανισότητα. Συμμετέχουν επίσης σε ομιλίες σε σχολεία με σκοπό να προωθήσουν 

την κοινωνική εργασία στα νεαρά άτομα και να διαδώσουν τα ωφελήματα που μπορεί να 

προσφέρει η τεχνολογία.  

5. Olivera (http://www.olivera.org/php/index.php) 

Αυτή η εταιρεία παράγει κρασί και λάδι με οικολογικό τρόπο και συμπεριλαμβάνει στο εργατικό 

δυναμικό τους άτομα με νοητικές αναπηρίες, ιδιαίτερα άτομα από μη προνομιούχο υπόβαθρο 

που συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία παραγωγής.  

6. Υπουργείο Τουρισμού, Ισπανία (https://turismo.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx  ) 

Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού συγκεντρώνει τις Στρατηγικές Βιώσιμου Τουρισμού 

της Ισπανίας για το 2030 μέσω του Υπουργού Τουρισμού. Εδώ και 40 χρόνια αποτελεί την 

κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα. Μέσα από αυτές τις δεκαετίες, οι 

στρατηγικές εξελίχθηκαν από τουρισμό για “ήλιο και θάλασσα” σε στρατηγικές επικεντρωμένες 

στην ποιότητα. Παρόλα αυτά, στις μέρες μας ο τομέας αντιμετωπίζει καινούργιες προκλήσεις 

και βαθιές κοινωνικές και παραγωγικές αλλαγές, οι οποίες απαιτούν ένα νέο όραμα και την 

υιοθέτηση νέων τύπων για να διευκολύνουν τον τομέα να διατηρήσει και να βελτιώσει τα 

αποτελέσματά του.  

7. SICTED (https://www.calidadendestino.es/Contenidos/InformacionGeneral.aspx) 

Το SICTED είναι ένα πρόγραμμα που έχει ως σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα των τουριστικών 

προορισμών. Προωθείται από τον Υπουργό Τουρισμού με τη στήριξη  της Ισπανικής 

http://lestoc.com/
https://www.escuelab.es/
https://ayudame3d.org/
http://www.olivera.org/php/index.php
https://turismo.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx
https://www.calidadendestino.es/Contenidos/InformacionGeneral.aspx
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Συνομοσπονδίας των Δήμων και Επαρχιών, το οποίο συνεργάζεται με τουριστικά 

ιδρύματα/υπηρεσίες μέχρι και 36 διαφορετικών επαγγελμάτων. Ο τελικός του στόχος είναι να 

βελτιώσει την εμπειρία και τη γενική ικανοποίηση του τουρίστα. Ο οργανισμός πιστοποιεί τη 

συμμόρφωση των απαιτήσεων που καθορίστηκαν από τη μεθοδολογία και αναγνωρίζει την 

προσπάθεια και την αφοσίωση στην ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση. Παράλληλα, διαχωρίζει 

το τουριστικό ίδρυμα/υπηρεσία από τους ανταγωνιστές τους.  

8. Wecoplan (http://wecoplan.com/) 

Το Wecoplan είναι μια πλατφόρμα που έχει ως στόχο να στηρίξει και να συνοδεύσει κάθε 

ταξιδιώτη και επαγγελματία στο χώρο του τουρισμoύ στην Ισπανία με το δικό τους τρόπο σε ένα 

πιο αφοσιωμένο τρόπο ταξιδιού, φέρνοντας θετικό αντίκτυπο στους προορισμούς και τις 

κοινότητες που επισκέπτονται. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ανεβάσουν δωρεάν ένα έντυπο με 

τα χαρακτηριστικά της προσφοράς τους όσον αφορά το βιώσιμο τουρισμό για να εμφανιστούν 

στο χάρτη της πλατφόρμας και στη μηχανή αναζήτησης. Παράλληλα, οι ταξιδιώτες μπορούν να 

βρουν σε ένα κεντρικό σημείο διαμονή, επιχειρήσεις με διάφορες δραστηριότητες, εστιατόρια 

και τοπικούς παραγωγούς για να τους βοηθήσει να σχεδιάσουν τις διακοπές και τις εξορμήσεις 

τους.  

9. Turismo Reset (https://www.turismoreset.org/) 

Είναι μια κοινότητα που αποτελείται από επαγγελματίες με διαφορετικά προφίλ, προέλευση 

και ενδιαφέροντα που αντανακλά την διατομεακή φύση του τουριστικού τομέα. Η ομάδα 

συγκεντρώθηκε με κοινό στόχο να συλλογιστούν και να εργαστούν για να δημιουργήσουν ένα 

καινούργιο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, με βάση τις προκλήσεις που εμφανίστηκαν λόγω 

της καινούργιας κατάστασης. Έχουν δημιουργήσει ένα μανιφέστο το οποίο περιστρέφεται γύρω 

από 5 στρατηγικούς άξονες και 25 χειροπιαστές δράσεις. Σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη 

Δημόσια Διοίκηση, την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση των προορισμών, τους ντόπιους και 

τους επισκέπτες. Με αυτό τον τρόπο σχετικές πτυχές λαμβάνονται υπόψη, όπως η κοινωνικο-

οικονομική ανάπτυξη του τουρισμού, οι εργασιακές συνθήκες και οι πολιτικές ισότητας που 

σχετίζονται με τον τομέα.  

 

Κύπρος 
Στην Κύπρο μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε επίσημο νομικό πλαίσιο για τον όρο “κοινωνική 

επιχειρηματικότητα” ή “κοινωνική επιχείρηση” σε αντίθεση με πολλά άλλα μέλη κράτη της ΕΕ.  

Όμως, στα τέλη του 2020, εγκρίθηκε σχετικός νόμος για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ο 

σκοπός αυτού του νόμου είναι να ρυθμίσει την εγγραφή εταιρειών στο Μητρώο, καθορίζοντας 

τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο για να εγγραφεί ως κοινωνική 

επιχείρηση, καθώς και τον ορισμό των υποχρεώσεων μιας κοινωνικής επιχείρησης.  

http://wecoplan.com/
https://www.turismoreset.org/
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου, μια επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ως 

κοινωνική εάν εμπίπτει σε μια από τις δύο ακόλουθες κατηγορίες:  

(α) Κοινωνική Επιχείρηση Γενικού Σκοπού: τα κύρια χαρακτηριστικά μιας τέτοιας επιχείρησης 

είναι μεταξύ άλλων το ότι ο πρωταρχικός της σκοπός είναι η κοινωνική αποστολή μέσω της 

προώθησης θετικών κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών δράσεων προς όφελος της κοινωνίας 

και το ότι επενδύει τουλάχιστον το 70% από τα κέρδη της για να προωθήσει την κοινωνική της 

αποστολή. 

(β) Επιχείρηση Κοινωνικής Ενσωμάτωσης:  τα κύρια χαρακτηριστικά μιας τέτοιας επιχείρησης 

μεταξύ άλλων είναι ότι ο πρωταρχικός της στόχος είναι η κοινωνική αποστολή, μέσω της 

εργοδότησης ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, που αποτελούν το 

40% του εργατικού δυναμικού αυτής της επιχείρησης.  

Με βάση μια πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 5 Ιουνίου 2019 και με βάση 

αυτό το νόμο, η Γενική Διεύθυνση για Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Συντονισμό και Ανάπτυξη 

(General Directorate for European Programs, Coordination and Development -DG EPSA) έχει 

οριστεί ως η κατάλληλη αρχή για τη διατήρηση του Μητρώου Κοινωνικών Επιχειρήσεων.  

Στο πλαίσιο αυτής της ευθύνης, η DG EPSA μελετά θέματα που σχετίζονται με κοινωνική 

επιχειρηματικότητα ούτως ώστε να ετοιμάσει σχετική νομοθεσία και κατευθυντήριες γραμμές 

και για να καταγράψει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τη δημιουργία και 

διατήρηση του Μητρώου. Ο στόχος είναι, μετα την υιοθέτηση σχετικής νομοθεσίας, οι εταιρείες 

που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων να ενημερωθούν 

για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, τα υποστηρικτικά έγγραφα που πρέπει να 

καταθέσουν και το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσουν για την εξέταση της αίτησης τους 

και την εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο.  

Αν και ο σχετικός νόμος έχει εγκριθεί, η κυβέρνηση δεν έχει κάνει πολλά σχετικά με τα μέτρα 

που υποσχέθηκε να πάρει ούτως ώστε να ενθαρρύνει την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Μια 

κοινωνική επιχείρηση σήμερα δεν έχει κανένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα από οποιαδήποτε 

άλλη επιχείρηση, το αντίθετο, κάποιος μπορεί να πει ότι μειονεκτεί.  

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερή ορισμό του νόμου κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο 

εδώ. 

Για να μάθετε περισσότερα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο πατήστε εδώ. 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες στην Κύπρο:  

1. Ανάπτυξη Κυπριακού Βιώσιμου Τουρισμού (https://csti-cyprus.org/) 

Ο οργανισμός Cyprus Sustainable Tourism Initiative (CSTI) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός. 

Ιδρύθηκε το 2006, μετά από ένα πρόγραμμα διάρκειας δύο ετών από το Travel Foundation το 

οποίο δημιούργησε μια σύμπραξη από κορυφαίους ταξιδιωτικούς πράκτορες από το Ηνωμένο 

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2020_1_207.pdf
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/page60_gr/page60_gr?OpenDocument
https://csti-cyprus.org/
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Βασίλειο, κυπριακούς περιβαλλοντικούς ΜΚΟ, τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμoύ – ΚΟΤ,  

(Υφυπουργείο Τουρισμού από τον Ιανουάριο του 2019) κυπριακούς πράκτορες και μικρούς 

ντόπιους παραγωγούς, τις κοινότητες τους και συνδέσμους. Ο οργανισμός Cyprus Sustainable 

Tourism Initiative (CSTI) έχει ως στόχο να  αξιοποιήσει τη ζήτηση στον τομέα του τουρισμού 

(ταξιδιωτικά γραφεία και πράκτορες), με την προσφορά τουριστικών πόρων (μικροί παραγωγοί 

και οι κοινότητες τους) ούτως ώστε να αναπτύξει μια βιώσιμη προσέγγιση για τον τουρισμό στην 

Κύπρο. Προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία για τον τουρίστα, αυτή η προσέγγιση παρέχει 

επίσης ένα ξεκάθαρο οικονομικό όφελος σε χωριά που περιθωριοποιούνται από το μαζικό 

τουρισμό, καθώς ελαχιστοποιεί τις αρνητικές κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις.   

2. Υφυπουργείο Τουρισμού (http://www.tourism.gov.cy/)  

Το Υφυπουργείο Τουρισμού είναι το αποτέλεσμα μετασχηματισμού του Κυπριακού Οργανισμού 

Τουρισμού (ΚΟΤ) και ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με της διατάξεις του Νόμου που 

αφορούν την Ίδρυση Υφυπουργείου Τουρισμού, του διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού και 

άλλων σχετικών διατάξεων του 2018. Το Υφυπουργείο Τουρισμού διοικείται από τον 

Υφυπουργό Τουρισμού και αποτελείται από το Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης και τέσσερα 

τμήματα: Διοίκηση, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, Διασφάλιση Ποιότητας, Στρατηγική και Έργα 

Ανάπτυξης. 

3. Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας (www.warl.eu/page.php?id=190&lng=)   

Αυτός οργανισμός είναι ένας μη-κυβερνητικός οργανισμός (ΜΚΟ) που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 

του 2004 από μια μικρή ομάδα 22 γυναικών και σήμερα διαθέτει πάνω από 400 γυναίκες μέλη 

από 19 κοινότητες της Ορεινής και Ημι-ορεινής Λάρνακας. Ο οργανισμός βρίσκεται στον Άγιο 

Θεόδωρο Λάρνακας, σε ένα γραφικά ανακαινισμένο κτίριο.  Μια εκπαιδευτική αίθουσα και μια 

αίθουσα εκδηλώσεων δημιουργήθηκαν στην περιοχή και περιστασιακά λειτουργεί και ένας 

χώρος Έκθεσης στον οποίο πωλούνται τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Ο Σύλλογος συνεργάζεται 

άριστα με διάφορους οργανισμούς, όπως οι κοινότητες της περιοχής, την Εταιρεία Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προώθησης της Λάρνακας, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί τακτικό 

υποστηρικτή του Φεστιβάλ Παραδοσιακού Πολιτισμού, τον ΚΟΤ, το τμήμα Γεωργίας κλπ. Ο 

Σύλλογος υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από την Εταιρεία Ανάπτυξης των Επαρχιών 

Λάρνακας-Αμμοχώστου, της οποίας ο Σύλλογος είναι μέτοχος.   

4.  Πρόγραμμα Επιτάχυνσης Chrysalis Leap https://chrysalisleap.com/)  

Η Chrysalis Leap βοηθά νεοφυείς επιχειρήσεις να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ ιδέας και 

επιχείρησης. Ο οργανισμός είναι εταίρος του EIT Climate-KIC, ένας από τους τρείς εταίρους του 

Κυπριακού EIT Climate-KIC και ο επίσημος διοργανωτής του  EIT ClimateLaunchpad για την 

Κύπρο. Έχοντας όλους αυτούς τους ρόλους, η Chrysalis Leap αναλαμβάνει διάφορες 

http://www.tourism.gov.cy/
http://www.warl.eu/page.php?id=190&lng=
https://chrysalisleap.com/
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πρωτοβουλίες για την προώθηση οικολογικής τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας και 

καινοτομίας.  

5. CyprusInno (https://cyprusinno.com/)  

Το CyprusInno είναι ένα διζωνικό, ενδο-κοινοτικό επιχειρηματικό δίκτυο στην Κύπρο. Ως 

ψηφιακή πλατφόρμα προσφέρει στους/στις Κύπριους/ες επιχειρηματίες και λύτες 

προβλημάτων στο νησί την ευκαιρία να γνωρίσουν ομοϊδεάτες καινοτόμους, να δικτυωθούν, 

ακόμα και να δημοσιεύσουν κάτι στη σελίδα. Το CyprusInno ενδυναμώνει τους/τις 

επιχειρηματίες, δίνοντας τους μεγαλύτερη πρόσβαση σε συνιδρυτές, εργαζόμενους, 

σύμβουλους και επενδυτές. Διοργανώνουν συχνά προγράμματα κατάρτισης, εργαστήρια, 

συναντήσεις δικτύωσης για επιχειρήσεις και προγράμματα καθοδήγησης (mentorship).  

Γερμανία 
Μπορεί να σας εκπλήξει το γεγονός ότι πολλοί που συνδέουν τη Γερμανία με τον Καπιταλισμό 

του Ρήνου, ότι η Οικονομία της Κοινωνικής Αγοράς και ευρύτερα της κοινωνικής καινοτομίας σε 

αυτή τη χώρα, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν έχει επίσημο ορισμό από το κράτος 

όσον αφορά την “κοινωνική επιχειρηματικότητα”. Παρά τις κυβερνητικές δηλώσεις  ότι η 

κοινωνική επιχειρηματικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίλυση των σύγχρονων 

κοινωνικών/κοινωνιακών προκλήσεων, δεν υπάρχει νομικό ή πολιτικό πλαίσιο εξατομικευμένο 

για κοινωνική επιχειρηματικότητα.17 Επιπρόσθετα υπάρχει ένα διαδεδομένο δίλημμα για 

κοινωνικές επιχειρήσεις στη Γερμανία όσον αφορά κυβερνητικά κονδύλια: τα επιδόματα 

επιχειρηματικής ανάπτυξης συχνά θεωρούνται “υπερβολικά κοινωνικά” και για κοινωνικά 

επιδόματα θεωρούνται υπερβολικά επιχειρηματικά ή εμπορικά.18 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να εστιαστεί το νομικό πλαίσιο. Στη Γερμανία οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τη δική τους μοναδική νομική υπόσταση “κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας”, αλλά μπορούν να πάρουν όλα τα είδη νομικών μορφών. Εν μέρει αυτό 

εξαρτάται από την κύρια πηγή εισοδήματος και το βάρος τον κερδών σε σχέση με το βάρος των 

κοινωνικών επιπτώσεων. Αν ο οργανισμός σας έχει μη-κερδοσκοπικό χαρακτήρα και μόνο 

κοινωνική αποστολή, οι μη-κερδοσκοπικές επιλογές είναι:  

• eingetragener Verein (e.V.; οργάνωση), αν έχεις τουλάχιστον επτά μέλη και καθόλου 

αρχικό κεφάλαιο  

• gemeinnützige Genossenschaft (συνεργατισμός), αν δεν έχεις καθόλου αρχικό κεφάλαιο 

και επιθυμείς μεγάλη ανάμειξη από σχετικούς φορείς 

• gGmbH, gUG and gAG αν είσαι μόνος/η (ή ως ομάδα) και έχεις διαθέσιμο κεφάλαιο  

 
17 https://www.send-ev.de/wp-content/uploads/2021/03/definition_socialentrepreneurship.pdf  
18 https://www.deutschlandfunk.de/soziales-unternehmertum-wie-soziale-startups-
die.680.de.html?dram:article_id=464460  

https://cyprusinno.com/
https://www.send-ev.de/wp-content/uploads/2021/03/definition_socialentrepreneurship.pdf
https://www.deutschlandfunk.de/soziales-unternehmertum-wie-soziale-startups-die.680.de.html?dram:article_id=464460
https://www.deutschlandfunk.de/soziales-unternehmertum-wie-soziale-startups-die.680.de.html?dram:article_id=464460
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Αν έχεις ένα κερδοσκοπικό οργανισμό με κοινωνική αποστολή:  

• GmbH, UG, AG: ως ομάδα ή άτομο με αρχικό κεφάλαιο  

Τα πλεονεκτήματα για μια μη-κερδοσκοπική οντότητα είναι φορολογικές εξαιρέσεις ή μειώσεις, 

μια σαφή αναγνώριση του κοινωνικού σκοπού της επιχείρησης σας και φήμη ως “οι καλοί/ές", 

πρόσβαση σε συγκεκριμένα επιδόματα και δυνατότητα συλλογής εισφορών και συγκέντρωσης 

χρημάτων. Τα μειονεκτήματα είναι ότι απαιτείται να αποδεικνύετε το μη κερδοσκοπικό σας 

χαρακτήρα κάθε τρια χρόνια, με πολυσύνθετα έγγραφα σχετικά με τις φορολογικές αρχές, 

γενικά περισσότερη γραφειοκρατία, μια επίπονη διαδικασία,  μη ελκυστική για επενδυτές, 

απώλεια κεφαλαίου από ιδρυτές, επιχειρηματικοί περιορισμοί και έλλειψη εξωτερικής 

επιχειρηματικής αντίληψης . 

Πολύ χρήσιμες πηγές:  

BMWi (2018): Praxisleitfaden Soziales Unternehmertum 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/praxisleitfaden-soziales-

unternehmertum.pdf?__blob=publicationFile&v=23  

Social Entrepreneurship Akademie: 

Αυτός ο οργανισμός προσφέρει υποστήριξη για την ίδρυση και εδραίωση κοινωνικών 

επιχειρήσεων. Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό. 

Επιπρόσθετα, παρέχει ένα δίκτυο από υπάρχοντες και μελλοντικούς κοινωνικούς 

επιχειρηματίες.  

https://seakademie.org/ 

Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland: 

Αυτή είναι μια υποστηρικτική ομάδα για κοινωνική επιχειρηματικότητα στη Γερμανία. Η 

ιστοσελίδα τους παρέχει εκπαιδευτικές και πληροφοριακές πηγές για άτομα που ενδιαφέρονται 

να γίνουν κοινωνικοί/ες επιχειρηματίες.  

https://www.send-ev.de/social-entrepreneurship/ 

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες για κοινωνική επιχειρηματικότητα στη Γερμανία:  

https://www.ashoka.org/de 

https://www.deutschlandfunk.de/soziales-unternehmertum-wie-soziale-startups-

die.680.de.html?dram:article_id=464460 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/praxisleitfaden-soziales-unternehmertum.pdf?__blob=publicationFile&v=23
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/praxisleitfaden-soziales-unternehmertum.pdf?__blob=publicationFile&v=23
https://seakademie.org/
https://www.send-ev.de/social-entrepreneurship/
https://www.ashoka.org/de
https://www.deutschlandfunk.de/soziales-unternehmertum-wie-soziale-startups-die.680.de.html?dram:article_id=464460
https://www.deutschlandfunk.de/soziales-unternehmertum-wie-soziale-startups-die.680.de.html?dram:article_id=464460
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https://www.deutschlandfunk.de/dlf-audio-

archiv.2386.de.html?drau%5Bsubmit%5D=1&drau%5Bsearchterm%5D=social+entrepreneurshi

p&drau%5Bfrom%5D=&drau%5Bto%5D=&drau%5Bbroadcast_id%5D=   

https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-

Studien-und-Materialien/Social-Entrepreneurship-in-Deutschland-LF.pdf 

https://www.fuer-gruender.de/wissen/geschaeftsidee-finden/how-to-startup/social-

entrepreneurship/ 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες στη Γερμανία:  

1. BMWi – Συνομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και Ενέργειας: Βάση δεδομένων 

για κονδύλια: σε συνομοσπονδιακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Προγράμματα 

επιχορήγησης και κονδύλια (Förderdatenbank: Bund, Länder und EU. Förderprogramme 

und Finanzhilfen.) 

Αυτή είναι μια μεγάλη βάση δεδομένων όπου μπορείς να πλοηγηθείς σε όλα τα διαθέσιμα 

προγράμματα επιχορήγησης και κονδύλια από το κράτος, συνομοσπονδιακές και ευρωπαϊκές 

πηγές της ΕΕ. Επιπλέον περιέχει ένα κατάλογο από οργανισμούς επιχορήγησης. Σε αυτή τη 

σελίδα αναζήτησης μπορείς να επιλέξεις θεματική ενότητα (π.χ. ισότητα των δύο φύλων, 

βιώσιμη ανάπτυξη ή τουρισμό) και γεωγραφική τοποθεσία (πολλά κονδύλια είναι σε εθνικό 

επίπεδο).  

https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Foerderprogramme/foerderprogramme.html 

 

2. Forum anders Reisen 

Αυτό το φόρουμ είναι ένας οργανισμός-ομπρέλα όπου περισσότεροι από (κυρίως Γερμανοί 

αλλά όχι αποκλειστικά) 100 τουριστικοί πράκτορες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να 

προωθήσουν τον οικολογικά και κοινωνικά βιώσιμο τουρισμό. Αυτό το φόρουμ παρέχει 

πολιτική αντιπροσώπευση των μελών του και ένα σχήμα πιστοποίησης. Λειτουργεί ως 

πλατφόρμα δικτύωσης για ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών. Επιπρόσθετα, τα μέλη του 

έχουν πρόσβαση σε ασφάλειες με μειωμένες τιμές, λαμβάνουν τακτικές νομικές πληροφορίες, 

έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά εργαλεία και μπορούν να ωφεληθούν από την μεγάλη βάση 

πελατών.    

https://forumandersreisen.de/startseite/aktuelles/ 

 

3. kate - Umwelt & Entwicklung (kate – Περιβάλλον και Ανάπτυξη) 

https://www.deutschlandfunk.de/dlf-audio-archiv.2386.de.html?drau%5Bsubmit%5D=1&drau%5Bsearchterm%5D=social+entrepreneurship&drau%5Bfrom%5D=&drau%5Bto%5D=&drau%5Bbroadcast_id%5D
https://www.deutschlandfunk.de/dlf-audio-archiv.2386.de.html?drau%5Bsubmit%5D=1&drau%5Bsearchterm%5D=social+entrepreneurship&drau%5Bfrom%5D=&drau%5Bto%5D=&drau%5Bbroadcast_id%5D
https://www.deutschlandfunk.de/dlf-audio-archiv.2386.de.html?drau%5Bsubmit%5D=1&drau%5Bsearchterm%5D=social+entrepreneurship&drau%5Bfrom%5D=&drau%5Bto%5D=&drau%5Bbroadcast_id%5D
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Studien-und-Materialien/Social-Entrepreneurship-in-Deutschland-LF.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Studien-und-Materialien/Social-Entrepreneurship-in-Deutschland-LF.pdf
https://www.fuer-gruender.de/wissen/geschaeftsidee-finden/how-to-startup/social-entrepreneurship/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/geschaeftsidee-finden/how-to-startup/social-entrepreneurship/
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Foerderprogramme/foerderprogramme.html
https://forumandersreisen.de/startseite/aktuelles/
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Αυτός ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα του 

βιώσιμου τουρισμού, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξής. 

Επιπλέον, προσφέρει εκπαιδευτικούς πόρους και διεξάγει προγράμματα σχετικά με τη 

βιωσιμότητα.  

https://www.kate-stuttgart.org/  

 

4. ZENAT: Zentrum für nachhaltigen Tourismus 

Το ZENAT είναι μια σύμπραξη από ειδικούς στο χώρο του τουρισμού από το Πανεπιστήμιο 

Βιώσιμης Ανάπτυξης Eberswalde.  Δημιουργούν και διεξάγουν προγράμματα τα οποία 

επιχορηγούνται από κονδύλια από τρίτους. Για επαγγελματίες προσφέρουν (διαδικτυακή) 

ανώτερη εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποιήσεις, όπως για παράδειγμα σεμινάρια και 

εργαστήρια στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού.  

https://www.zenat-tourismus.de/ 

5. TourCert 

Αυτός ο οργανισμός προσφέρει πιστοποιήσεις σχετικά με το βιώσιμο τουρισμό. Επιπρόσθετα, 

προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες (επι πληρωμή) και εκπαιδευτικούς πόρους (μερικούς 

δωρεάν) για να στηρίξει την ανάπτυξη και διαχείριση βιώσιμων τουριστικών ιδεών.  

https://www.tourcert.org/ 

6. Tourism 2030 (Υπηρεσίες DestiNet) 

Αυτή είναι μια πύλη για το βιώσιμο τουρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι εταίρος του ΟΗΕ 

για βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό το δίκτυο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με το 

βιώσιμο τουρισμό, όπως διαδικτυακά μαθήματα, επισκόπηση σχετικών οργανισμών, δίκτυα, 

παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και χάρτες.  Έχει μια παγκόσμια οπτική αλλά επίσης 

περιέχει σημαντικές πληροφορίες για γερμανόφωνο κοινό. Δυστυχώς η ιστοσελίδα είναι 

διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά, αλλά περιέχει μερικές πηγές στα Γερμανικά.  

https://destinet.eu/ 

7. Ökologischer Tourismus in Europa e.V. (Οικολογικός Τουρισμός στην Ευρώπη) 

Αυτή ο οργάνωση προσφέρει ένα φόρουμ για επαγγελματίες (συμπεριλαμβανομένων και ΜΚΟ) 

στο χώρο του οικολογικά και κοινωνικά βιώσιμου τουρισμού. Είναι ενεργοί στον τομέα του 

βιώσιμου τουρισμού στη Γερμανία και στην Ευρώπη για πολλά χρόνια και μπορούν να παρέχουν 

συμβουλές. Επιπλέον, τρέχουν προγράμματα σχετικά με οικολογικά υπεύθυνο τουρισμό.  

https://www.oete.de/index.php/de/ 

https://www.kate-stuttgart.org/
https://www.zenat-tourismus.de/
https://www.tourcert.org/
https://destinet.eu/
https://www.oete.de/index.php/de/
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8. Wissensportal Nachhaltige Reiseziele 

Αυτή είναι μια πρωτοβουλία από πολλούς γερμανικούς τουριστικούς οργανισμούς όπως οι 

TourCert ή οι kate,  οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το BMWi (Συνομοσπονδιακό Υπουργείο 

Οικονομικών και Ενέργειας).  Προσφέρει ένα δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και επιθυμεί να 

προωθήσει το βιώσιμο τουρισμό στη Γερμανία. Η ιστοσελίδα τους προσφέρει μόνο μερικές 

δωρεάν διαθέσιμες πηγές, αλλά τα μέλη του έχουν πρόσβαση σε ένα επιστημονικό επιτελείο 

(Think Tank) για βιώσιμο τουρισμό.  

https://www.wissensportal-nachhaltige-reiseziele.de/ 

 

9. Naturfreunde Internationale: Nachhaltiger Tourismus ( Διεθνής Naturefriends: βιώσιμος 

τουρισμός) 

 Η ιστοσελίδα τους περιέχει μια ενότητα για βιώσιμο τουρισμό και σχετικές δημοσιεύσεις. 

Μεταξύ  τους βρίσκεται και μια δημοσίευση σχετικά για τις γυναίκες στο χώρο του τουρισμού. 

(https://www.nf-int.org/sites/default/files/infomaterial/downloads/2019-

01/NFI_Dossier_Frauen_DE_NEU.pdf ) 

https://www.nf-int.org/themen/nachhaltiger-tourismus 

10. WomenFairTravel 

Αυτό το τουριστικό γραφείο δεν παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες αλλά μπορεί να θεωρηθεί 

παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής για ένα ταξιδιωτικό γραφείο για γυναίκες με ένα οικολογικά 

και κοινωνικά βιώσιμο χαρακτήρα. Προσφέρουν τα πάντα από τουρισμό με ποδήλατο, 

ορειβασία ή στο νερό μέχρι αποδράσεις για ενσυνειδητότητα, νηστεία ή γιόγκα. Αφορά ταξίδια 

από γυναίκες για γυναίκες στη Γερμανία, την Ευρώπη και μερικές άλλες χώρες.  

https://www.womenfairtravel.com/ 

11. GATE - Netzwerk, Tourismus, Kultur e.V. 

Αυτή η οργάνωση επικεντρώνεται στα κοινωνικά και οικολογικά υπεύθυνα ταξίδια με ένα 

εθνολογικό χαρακτήρα ούτως ώστε να προωθήσει την επικοινωνία μεταξύ ταξιδιωτών και 

ντόπιων. Οργανώνει εκδηλώσεις και προσφέρει πληροφορίες που ευνοούν την ανάπτυξη 

βιώσιμου τουρισμού.  

http://www.gate-tourismus.de/ 

12. Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V. 

Αυτή η οργάνωση έχει ως σκοπό να καλλιεργήσει ένα είδος τουρισμού όπου η ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, ασφάλεια και δικαιοσύνη είναι κεντρικής σημασία καθώς παράλληλα προωθεί το 

https://www.wissensportal-nachhaltige-reiseziele.de/
https://www.nf-int.org/sites/default/files/infomaterial/downloads/2019-01/NFI_Dossier_Frauen_DE_NEU.pdf
https://www.nf-int.org/sites/default/files/infomaterial/downloads/2019-01/NFI_Dossier_Frauen_DE_NEU.pdf
https://www.nf-int.org/themen/nachhaltiger-tourismus
https://www.womenfairtravel.com/
http://www.gate-tourismus.de/
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διάλογο και το σεβασμό. Συνεπώς, αναπτύσσει ιδέες σχετικά με βιώσιμο τουρισμό, ερευνά και 

αναλύει εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού και προσφέρει τα ευρήματα της στο ευρύ κοινό. 

Χαρακτηρίζεται ως ένα οργανισμός που εργάζεται κριτικά, επιστημονικά που επικεντρώνεται 

στις πράξεις. Γεωγραφικά επικεντρώνεται σε αναπτυσσόμενες περιοχές. 

https://studienkreis.org/ 

 

Οι οργανισμοί που προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικά με (κοινωνική) 

επιχειρηματικότητα σε πιο γενικό επίπεδο είναι: 

13. Εργαστήρια Κοινωνικού Αντικτύπου (Social Impact Labs) 

Τα Εργαστήρια Κοινωνικού Αντικτύπου προσφέρουν προγράμματα για νεοφυείς 

επιχειρήσεις, δικτύωση και πιστοποίηση που παρέχουν εργαστήρια και χώρους για 

εκπαίδευση και συνεργασία. Υποστηρίζουν, πιστοποιούν και ενώνουν ανθρώπους που 

επιθυμούν να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες καλύπτοντας θέματα όπως την κλιματική 

αλλαγή, τη συμπερίληψη ή τη γυναικεία ενδυνάμωση. Προσφέρουν επίσης οικονομική 

βοήθεια παραχωρώντας επιχορηγήσεις σε εξαιρετικά επιχειρηματικά σχέδια. Διαθέτουν 

γραφεία σε μεγάλες γερμανικές πόλεις και προσφέρουν διαδικτυακά μερικές από τις 

υπηρεσίες τους.  

https://socialimpact.eu/ 

Leipzig: https://leipzig.socialimpactlab.eu/ 

14. Existenzgründerhilfe (στήριξη για νεοφυείς επιχειρήσεις) 

Αυτή είναι μια υποστηρικτική υπηρεσία για όσους επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες. 

Προσφέρουν σεμινάρια και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με επιχειρηματικότητα και 

νεοφυείς επιχειρήσεις, συνήθως επι πληρωμή αλλά άνεργα άτομα μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν. Τα γραφεία τους βρίσκονται σε διάφορα σημεία 

στη Γερμανία και επίσης παρέχουν διαδικτυακές συμβουλευτικές υπηρεσίες και σεμινάρια.  

https://www.existenzgruenderhilfe.de  

15.  Νεοφυείς επιχειρήσεις γυναικών σε αγροτικές περιοχές 

Υποστηρικτική υπηρεσία που προσφέρει επιχορηγήσεις σε γυναίκες σε αγροτικές περιοχές στην 

Σαξονία που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. 

https://www.lds.sachsen.de/foerderung/?ID=10911&art_param=334 

16. BMWi – Συνομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και Ενέργειας:  

https://studienkreis.org/
https://socialimpact.eu/
https://leipzig.socialimpactlab.eu/
https://www.existenzgruenderhilfe.de/
https://www.lds.sachsen.de/foerderung/?ID=10911&art_param=334
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Η πύλη για νεοφυείς επιχειρήσεις του Συνομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών και 

Ενέργειας παρέχει πληροφορίες σχετικά με επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία μιας 

επιχείρησης όσον αφορά τη νομική της υπόσταση, επιχειρηματικά σχέδια, διοίκηση, νομοθεσία 

και συμβόλαια.  

https://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html;jsessionid=C20FD1054FA96BDAA6F76

455B00E8BBB  

17. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Σαξονίας (SAB): 

Αυτό το δημόσιο αναπτυξιακό ίδρυμα διανέμει επιχορηγήσεις, δάνεια και μικρό-πιστώσεις σε 

νεοφυείς επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, η τράπεζα χρηματοδοτεί την ανάπτυξη μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων.  

https://www.fuer-gruender.de/kapital/foerdermittel/foerderbank-im-profil/sab-foerderung/ 

18.  Εγχειρίδιο του Επιμελητηρίου Βιομηχανίας και Εμπορίου της Δρέσδης 

Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει πληροφορίες για επιχορηγήσεις, δάνεια και άλλα 

υποστηρικτικά προγράμματα σχετικά με νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

https://www.dresden.ihk.de/servlet/publikation?publ_id=1051  

 

Επιπρόσθετες υπηρεσίες: 

Μπορείτε να μάθετε για επιπρόσθετες υπηρεσίες εδώ: 

https://www.send-ev.de/social-entrepreneurship/fuer-gruenderinnen/  

Wirtschaftsförderung Sachsen: 

https://standort-sachsen.de/de/gruender/finanzierung/gruender-und-investitionszuschuesse 

SMILE:  Πρωτοβουλία για νεοφυείς επιχειρήσεις από το Πανεπιστήμιο Leipzig, στο Leipzig. 

https://www.smile.uni-leipzig.de/  

Άλλα αρχεία  που δεν αφορούν “Υπηρεσίες” αλλά περιέχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες:  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/anpassung_

an_den_klimawandel_die_zukunft_im_tourismus_gestalten_barrierefrei_v2.pdf 

https://www.bte-tourismus.de/wp-content/uploads/2019/01/LF-Nachhaltigkeit-

Deutschlandtourismus.pdf 

 

https://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html;jsessionid=C20FD1054FA96BDAA6F76455B00E8BBB
https://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html;jsessionid=C20FD1054FA96BDAA6F76455B00E8BBB
https://www.fuer-gruender.de/kapital/foerdermittel/foerderbank-im-profil/sab-foerderung/
https://www.dresden.ihk.de/servlet/publikation?publ_id=1051
https://www.send-ev.de/social-entrepreneurship/fuer-gruenderinnen/
https://standort-sachsen.de/de/gruender/finanzierung/gruender-und-investitionszuschuesse
https://www.smile.uni-leipzig.de/
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/anpassung_an_den_klimawandel_die_zukunft_im_tourismus_gestalten_barrierefrei_v2.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/anpassung_an_den_klimawandel_die_zukunft_im_tourismus_gestalten_barrierefrei_v2.pdf
https://www.bte-tourismus.de/wp-content/uploads/2019/01/LF-Nachhaltigkeit-Deutschlandtourismus.pdf
https://www.bte-tourismus.de/wp-content/uploads/2019/01/LF-Nachhaltigkeit-Deutschlandtourismus.pdf
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Γαλλία 

Προτεραιότητα για μια κοινωνική επιχείρηση δεν είναι να παράξει κέρδος, σε αντίθεση με μια 
παραδοσιακή επιχείρηση. Ο πρωταρχικός της στόχος είναι να διεξάγει έργα με υψηλή κοινωνική 
ωφέλεια ούτως ώστε να μπορεί να εφαρμόζει προγράμματα που δεν είναι πολύ κερδοφόρα από 
οικονομικής πλευράς, αλλά είναι πολύ ωφέλιμα για την κοινωνία ή το περιβάλλον, για 
παράδειγμα.  

Τα προγράμματα που υλοποιούνται από κοινωνικές επιχειρήσεις αφορούν θέματα όπως 
επαγγελματική ενσωμάτωση, βοήθεια για άτομα με αναπηρίες, βιώσιμη ανάπτυξη, οργανική 
γεωργία, κυκλική οικονομία ή ακόμα και βοήθεια για κινητικότητα. Με αυτή την έννοια, οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν μέρος της Κοινωνικής και αλληλοϋποστηρικτικής 
Οικονομίας (Social and Solidarity Economy-SSE),  που σήμερα αντιπροσωπεύει 10% της 
μισθωτής εργασίας και περιγράφει περίπου 220,000 οργανισμούς  στη Γαλλία. Οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις αποτελούν το ¼ αυτών των οργανισμών, ενώ τα υπόλοιπο ¾  αποτελείται από 
ενώσεις και συνεργατισμούς.  

Οι διαφορετικές νομικές καταστάσεις μιας κοινωνικής επιχείρησης 

Από νομικής πλευράς, το Κράτος εργάζεται σταδιακά προς την αναγνώριση αυτού του τύπου 
επιχείρησης. Ο Νόμος SSE του 2014, δίνει ένα πρώτο γαλλικό Ορισμό της Κοινωνικής και 
Αλληλοϋποστηρικτικής Οικονομίας (Social and Solidarity Economy-SSE) δημιουργώντας δύο 
νέες νομικές καταστάσεις για να διευκολύνει την αναγνώριση κοινωνικών επιχειρήσεων:  

• Η υπόσταση “Επιχείρηση Κοινωνικής και Αλληλοϋποστηρικτικής Οικονομίας: φέρνει μαζί 
όλες τις “κλασσικές” κοινωνικές επιχειρήσεις όπως ενώσεις ή αλληλασφαλιστικές 
εταιρείες καθώς και “εμπορικές ”επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια: 
έχουν ως κύριο στόχο τους την κοινωνική ωφέλεια, εφαρμόζοντας δημοκρατική 
διακυβέρνηση και περιορίζοντας πλεονάσματα.    

• Έγκριση ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale): Το Κράτος επίσης καθορίζει τρια 
κριτήρια για την απόδοση αυτής της “ετικέτας”: την αναζήτηση κοινωνικής ωφέλειας, 
πολιτική δίκαιης μισθοδοσίας και επένδυση τουλάχιστον του 66% του κόστους 
λειτουργίας σε κοινωνικά ωφέλιμες δραστηριότητες.  

Τέλος ο νόμος PACTE που εξετάζεται αυτή τη στιγμή από τη Βουλή παρέχει νέα νομική 
κατάσταση σε εταιρείες που έχουν κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς. "Επιχείρηση 
σε Αποστολή (Mission Company)" και απαιτεί συμβατότητα με 4 βασικά κριτήρια:  

1. Καθορίζει στο καταστατικό της “λόγο ύπαρξης” καθώς και κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς σκοπούς 

2. Θέτει ακριβείς μηχανισμούς για να διασφαλίσει την επίτευξη αυτών των στόχων  
3. Δημοσιεύει ετήσια αναφορά κάθε χρόνο 



  
   
  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 
οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Αριθμός Έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

4. Επιβεβαιώνει την υλοποίηση των κοινωνικών ή περιβαλλοντικών στόχων της από ένα 
ανεξάρτητο σώμα  

Αυτή η αναπαραγωγή νομικών κατηγοριών μπορεί να είναι περίπλοκη και δυσνόητη για 
κοινωνικούς επιχειρηματίες αλλά εκφράζει την αυξανόμενη αφοσίωση του Κράτους στην 
ανάπτυξη Κοινωνικής και Αλληλοϋποστηρικτικής Οικονομίας. 

Επιπλέον, ο έλεγχος αυτών των νομικών καταστάσεων από το Κράτος παρέχει οικονομικά 
πλεονεκτήματα: η επιχείρηση μπορεί να πάρει κονδύλια από το Κράτος (στο πλαίσιο των 
επενδύσεων του) ή από ιδιώτες επενδυτές στους οποίους παρέχονται φορολογικά 
πλεονεκτήματα.   

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες στη Γαλλία:  

1. Lesper 

Μια πύλη οργάνωσης που συγκεντρώνει πόρους σχετικά με την κοινωνική και 

αλληλοϋποστηρικτική οικονομία στο σχολείο. Διαθέτει επίσης μια ενότητα “εκδηλώσεων” 

σχετικών με αυτό το θέμα.  

https://lesper.fr/ 

2. Le Labo de l’ESS 

Το εργαστήριο SSE Lab είναι μια οργάνωση κοινής ωφέλειας που βασίζεται σε ένα εύρος 

φορέων ούτως ώστε να δημιουργήσει και να διαδώσει καινοτόμο εργασία στον τομέα της 

κοινωνικής και αλληλοϋποστηρικτικής οικονομίας.  

https://www.lelabo-ess.org/ 

3.  Πύλη AVISE Portal για την ανάπτυξη Κοινωνικής και Αλληλοϋποστηρικτικής 

Οικονομίας  

Σκοπός της Avise είναι να αναπτύξει την κοινωνική και αλληλοϋποστηρικτική οικονομία και 

κοινωνική καινοτομία στη Γαλλία, υποστηρίζοντας τους συντονιστές προγραμμάτων και 

βοηθώντας στη δόμηση ενός οικοσυστήματος που ευνοεί την ανάπτυξη τους. Εκτός από τις 

δραστηριότητες της ως γραφείο τεχνικών μελετών για την ανάπτυξη κοινωνικής και 

αλληλοϋποστηρικτικής οικονομίας , η Avise λειτουργεί ως μεσολαβητικός οργανισμός για το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε εθνικό επίπεδο από το 2004. Η αποστολή της ως οργάνωση 

περιλαμβάνει την οικονομική στήριξη μέσω προκλήσεων για προγράμματα, πρωτοβουλίες με 

σκοπό τη δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη θέσεων εργασίας στον τομέα της κοινωνικής και 

αλληλοϋποστηρικτικής οικονομίας.   

https://www.avise.org/   

https://lesper.fr/
https://www.lelabo-ess.org/
https://www.avise.org/
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4. ADDES 

 Η ADDES, μια οργάνωση που ιδρύθηκε το 1980, από την πρωτοβουλία του Crédit Coopératif 

φέρνει μαζί ακαδημαϊκούς, στατιστικολόγους και φορείς κοινωνικής και αλληλοϋποστηρικτικής 

οικονομίας με σκοπό να παράξει επιστημονικά δεδομένα για αυτό τον τομέα.  

http://www.addes.asso.fr  

5. Εθνικό Συμβούλιο Περιφερειακών Επιμελητηρίων Κοινωνικής και 

Αλληλοϋποστηρικτικής Οικονομίας 

Το δίκτυο Περιφερειακών Επιμελητηρίων Κοινωνικής και Αλληλοϋποστηρικτικής Οικονομίας 

(CRESS)  εξασφαλίζει την προώθηση και ανάπτυξη κοινωνικής και αλληλοϋποστηρικτικής 

οικονομίας σε τοπικό επίπεδο.  

http://www.cncres.org  

6. ENSSEMBLE 

 H EnSSemble.org είναι μια οργάνωση που διατηρεί μια λειτουργική πλατφόρμα η οποία 

παρέχει απτές και τοπικές λύσεις σε πολίτες, επιχειρηματίες και τοπικές αρχές με σκοπό να 

γίνουν φορείς της αλλαγής. 

http://www.enssemble.org  

7. La Fonda 

Εργαστήριο ιδεών για το συλλογικό κόσμο, ένα συλλογικό εργοστάσιο που προωθεί τον 

συνεταιρικό τομέα σε διάφορα επίπεδα.  

http://www.fonda.asso.fr  

8. The Labo 

Το Εργαστήριο SSE Lab είναι ένα εργαστήριο με ιδέες και απτές λύσεις για την ανάπτυξη 

κοινωνικής και αλληλοϋποστηρικτικής οικονομίας.  

http://www.lelabo-ess.org  

9. Recherches & Solidarités 

Δίκτυο από ειδικούς, εξυπηρετώντας όλα τα είδη αλληλοϋποστήριξης.  

http://www.recherches-solidarites.org  

10. Socioeco 

http://www.addes.asso.fr/
http://www.cncres.org/
http://www.enssemble.org/
http://www.fonda.asso.fr/
http://www.lelabo-ess.org/
http://www.recherches-solidarites.org/
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Σελίδα με πηγές που συγκεντρώνει έγγραφα, μελέτες περίπτωσης, αναλύσεις, συνεντεύξεις, 

εμπειρίες ή προτάσεις. 

http://www.socioeco.org  

11. Γενική Συνομοσπονδία SCOPS 

Στηρίζει τη δημιουργία, εξαγορά, μεταφορά και μεταμόρφωση εταιρειών ή οργανώσεων στη 

μορφή Scops ή Scic. 

https://www.les-scop.coop/  

12. Office Central de la Coopération à l'école 

Εθνικός οργανισμός ο οποίος ενώνει τη ζωή και εκπαιδευτική δράση των περισσότερων 

σχολικών συνεταιρισμών σε δημοτικά σχολεία και ένα μεγάλο αριθμό συνεργατικών κέντρων 

σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

http://www.occe.coop  

13. RTES 

Το Δίκτυο Τοπικών Αρχών για μια Αλληλοϋποστηρικτική Οικονομία (The Network of Local 

Authorities for a Solidarity Economy - RTES) φέρνει μαζί τοπικές αρχές που δεσμεύονται μέσω 

καταστατικού για την ανάπτυξη κοινωνικής και αλληλοϋποστηρικτικής οικονομίας. 

http://rtes.fr  

14. UDES 

Ανασύνταξη περίπου είκοσι οργανώσεων και ενώσεων εργοδοτών από τους συνεταιριστικούς, 

αλληλασφαλιστικούς και συνεργατικούς τομείς και 14 επαγγελματικών τμημάτων και τομέων.  

http://www.udes.fr  

15. UFISC 

Η Union Fédérale d'Intervention des Structures Culturelles εκπροσωπεί περισσότερους από 

2,000 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον τομέα της τέχνης και του πολιτισμού.  

http://ufisc.org  

16. UNAT 

Η Tête de réseau du Tourisme Social et Solidaire εκπροσωπεί τους κυριότερους τουριστικούς μη-

κερδοσκοπικούς φορείς και αφοσιώνεται στην προώθηση διακοπών για όσο το δυνατόν 

περισσότερους ανθρώπους.   

http://www.socioeco.org/
https://www.les-scop.coop/
http://www.occe.coop/
http://rtes.fr/
http://www.udes.fr/
http://ufisc.org/
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http://www.unat.asso.fr  

17. France Nature et Environnement 

Η Γαλλική Συνομοσπονδία Οργανώσεων για την προστασία της Φύσης και του Περιβάλλοντος.  

http://www.fne.asso.fr 

18.  Το Γαλλικό Επιμελητήριο για Κοινωνική και Αλληλοϋποστηρικτική Οικονομία 

Εκπροσωπεί τους φορείς του τομέα κοινωνικής και αλληλοϋποστηρικτικής οικονομίας για 

γαλλικές και ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές.  

http://www.ess-france.org  

19. Το Κίνημα Αλληλοϋποστηρικτικής Οικονομίας (Solidarity Economy Movement -MES) 

Το Solidarity Economy Movement (MES) ιδρύθηκε το 2002, στα θεμέλια του Ενδο-Δικτύου 

Αλληλοϋποστηρικτικής Οικονομίας με το σκοπό τη δημιουργία ενός τεράστιου κινήματος 

πρωτοβουλιών αλληλοϋποστηρικτικής οικονομίας.  

http://www.le-mes.org  

20. Coop FR 

Εθνική κατηγοριοποίηση που εκπροσωπεί 23,000 γαλλικές συνεργατικές επιχειρήσεις, ενεργές 

στους περισσότερους τομείς δραστηριότητας.  

http://www.entreprises.coop  

21. Coopérer pour Entreprendre 

Επαγγελματικός Οργανισμός που ενώνει συνεργατισμούς δράσεων και απασχόλησης (CAE). 

http://www.cooperer.coop  

22. Coorace 

Εθνική συνομοσπονδία για την κοινωνική και αλληλοϋποστηρικτική οικονομία που εκπροσωπεί 

επιχειρήσεις που προέρχονται από την ενοποίηση μέσω οικονομικής δραστηριότητας. 

http://www.coorace.org  

23. Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων Ένταξης 

Η επιχείρηση ένταξης είναι μια TPE/PME, που υπόκειται στους ίδιους φορολογικούς, νομικούς 

και οικονομικούς κανόνες όπως οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.   

http://www.lesentreprisesdinsertion.org  

http://www.unat.asso.fr/
http://www.fne.asso.fr/
http://www.ess-france.org/
http://www.le-mes.org/
http://www.entreprises.coop/
http://www.cooperer.coop/
http://www.coorace.org/
http://www.lesentreprisesdinsertion.org/
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24. Κίνημα Κοινωνικών Επιχειρηματιών 

Το Mouves ενώνει και εκπροσωπεί τους διευθυντές κοινωνικών επιχειρήσεων, επιχειρηματίες 

που έχουν επιλέξει να θέσουν την οικονομική τους αποτελεσματικότητα στην υπηρεσία του 

γενικού καλού.   

http://www.mouves.org  

 

Εργαλεία για τη στήριξη εργασίας ευάλωτων 

γυναικών  
Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται σε πρακτικά εργαλεία για τη στήριξη της πρόσβασης γυναικών 

στην αγορά εργασίας. Το πρώτο μέρος της ενότητας παραθέτει ένα σύντομο ερωτηματολόγιο 

για γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση που τους επιτρέπει να παρουσιάσουν τον εαυτό τους 

καθώς και τις δεξιότητες και ανάγκες τους. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα 

δημιουργήσουν το δρόμο για μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση σε παρεμβατικά μονοπάτια και 

έχω ως στόχο να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές/τριες για να σχεδιάσουν το 

δικό τους μονοπάτι.  

 

Για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές/τριες  
Ερωτηματολόγιο για γυναίκες συμμετέχουσες 

 

Πληροφορίες συμμετέχουσας 

Όνομα   

E-mail   

Τηλέφωνο  

 Διεύθυνση Skype  

Άλλο  

 

http://www.mouves.org/
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Παρακαλώ παρουσιάστε εν συντομία τον εαυτό σας – εκπαιδευτικό/επαγγελματικό 

υπόβαθρο, ενδιαφέροντα κλπ.  

 

 

 

Τι θα θέλατε να επιτύχετε με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος; 

 

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από αυτό το πρόγραμμα; ( πχ να βρείτε εργασία, να αυξήσετε 

τις γνώσεις σας για το συγκεκριμένο θέμα κλπ.)  
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Τι θα λέγατε ότι είναι τα δυνατά σας σημεία όσον αφορά τις προσωπικές σας δεξιότητες;  

 

 

Ποιες προσωπικές δεξιότητες θα θέλατε να αναπτύξετε περισσότερο; 

 

Υπάρχουν άλλες προκλήσεις που μπορεί να εμποδίσουν τη συμμετοχή σας στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα (πχ οικογενειακές υποχρεώσεις, φροντίδα αγαπημένων προσώπων κλπ.);  
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Συμφωνία ΓΚΠΔ (GDPR). Οι πληροφορίες σας είναι εμπιστευτικές. Συμπληρώνοντας αυτή την 

έρευνα, δίνετε τη συγκατάθεση σας στο [όνομα οργανισμού εκπαιδευτή/τριας] να 

χρησιμοποιήσει το email σας και τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς αυτού 

του έργου, σύμφωνα με τους κανονισμούς  GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Υπογραφή Συμμετέχουσας     Υπογραφή εκπαιδευτή/τριας 

 

_________________________    _____________________________ 

 

Για γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση 
Για να διευκολύνουμε την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας, σας παρέχουμε πιο 

κάτω συγκεκριμένα εργαλεία και πηγές. Το πρώτο μέρος αφορά συμβουλές και στήριξη για 

επιτυχείς συνεντεύξεις εργασίας, το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στη δημιουργία 

βιογραφικού σημειώματος (CV) και συνοδευτικής επιστολής και στο τρίτο μέρος σας παρέχουμε 

συγκεκριμένες πηγές για αναζήτηση εργασίας στις χώρες εταίρους.  

 

Δημιουργία  βιογραφικού σημειώματος (CV) και συνοδευτικής 

επιστολής  
Όταν κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας,  σχεδόν πάντα, ο πιθανός εργοδότης ζητά 

προσωπικό βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή, επιπρόσθετα από την αίτηση 

εργασίας. Τα κυριότερα σημεία να θυμάστε σε γενικό επίπεδο είναι ότι το βιογραφικό σημείωμα 
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δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από δύο σελίδες, αλλιώς ο εργοδότης δεν θα ξοδέψει χρόνο να 

διαβάσει ολόκληρο το έγγραφο, και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να είναι μόνο μια σελίδα 

για τον ίδιο λόγο.  

Δημιουργία βιογραφικού σημειώματος (CV) 

Το βιογραφικό σημείωμα (CV) είναι η προσωπική σας ταυτότητα και είναι το πρώτο πράγμα που 

ο/η πιθανός/η εργοδότης θα κοιτάξει για να πάρει μια πρώτη ιδέα για εσάς ως άτομο και ως 

πιθανό/ή υπάλληλο στην εταιρεία τους.  

Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα από την αρχή. Ευτυχώς 

υπάρχουν πολλά διαδικτυακά εργαλεία που παρέχουν ένα υπόδειγμα και το μόνο που 

χρειάζεται να κάνετε είναι να προσθέσετε τις πληροφορίες. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το 

Europass. 

Το Europass CV είναι ένα από τις πιο διαδεδομένες μορφές βιογραφικού σημειώματος στην 

Ευρώπη. Είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθεί και είναι γνωστό σε εργοδότες και εκπαιδευτικά 

ιδρύματα.   

Αρχικά πρώτα πρέπει να δημιουργήσετε προφίλ Europass με πληροφορίες σχετικά με τo 

εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο, κατάρτιση, εργασιακή εμπειρία και δεξιότητες. Αφού 

συμπληρώσετε το προφίλ Europass, μπορείτε να δημιουργήσετε όσα περισσότερα βιογραφικά 

σημειώματα θέλετε με μόνο μερικά κλικ. Απλά επιλέξτε ποιες πληροφορίες θέλετε να 

συμπεριλάβετε, επιλέξτε το σχέδιο της επιλογής σας και το Europass θα κάνει τα υπόλοιπα.  

Μπορείτε να δημιουργήσετε, αποθηκεύσετε και να μοιραστείτε βιογραφικά σημειώματα σε 29 

γλώσσες. Μπορείτε να κατεβάσετε το Europass CV σας, να το αποθηκεύσετε στη βιβλιοθήκη 

Europass  σας, να το μοιραστείτε με εργοδότες, με το EURES ή άλλες ιστοσελίδες για εύρεση 

εργασίας 

Όταν δημιουργείτε ένα προφίλ και είστε έτοιμοι/ες να ξεκινήσετε να συμπληρώνετε το 

διαδικτυακό βιογραφικό σημείωμα Europass, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

 Παρουσιάστε τον εαυτό σας και την εμπειρία σας με σαφήνεια και περιληπτικά. 

Αποφύγετε μεγάλο αριθμό προτάσεων και παραγράφων. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις 

λεπτομέρειες που δημοσιεύθηκαν στην αγγελία εργασίας.  

 Εξατομικεύσετε το βιογραφικό σας σημείωμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανανεώσει την 

ενότητα “Σχετικά με εμένα” για να επισημάνετε γιατί είστε το καλύτερο άτομο για αυτή 

τη θέση εργασίας. Μην περιλάβετε μια πλήρη λεπτομερή ιστορία. Επικεντρωθείτε σε 

γεγονότα και τα κύρια σημεία που ταιριάζουν με τη θέση εργασίας που έχετε υπόψη.   

 Κάνετε το βιογραφικό σας σημείωμα ευανάγνωστο. Βεβαιωθείτε ότι το βιογραφικό 

σας σημείωμα είναι ευανάγνωστο. Χρησιμοποιείτε σαφές και απλό λεξιλόγιο. 

Χρησιμοποιήστε ισχυρά ρήματα (π.χ. “διεύθυνα”, “ανέπτυξα/ε”, “αύξησα/ε”). 

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=en
https://ec.europa.eu/eures/public
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 Χρησιμοποιήστε αντίστροφη χρονική σειρά. Πάντα ξεκινάτε με την πιο πρόσφατη σας 

εμπειρία και έπειτα αναφέρετε και προηγούμενες εμπειρίες. Σε περίπτωση που έχετε 

μεγάλα χρονικά κενά στο ιστορικό εργασίας ή εκπαίδευσης σας, συμπεριλάβετε μια 

επεξήγηση. 

 Βελτιώστε και τελειοποιήστε. Ελέγξτε για ορθογραφικά και γραμματικά λάθη, παρέχετε 

μια επαγγελματική ηλεκτρονική διεύθυνση και προσθέστε μια επαγγελματική 

φωτογραφία σας.  

Ξεκινήστε τη δημιουργία του Europass CV σας εδώ! 

Δημιουργία συνοδευτικής επιστολής 

Συνήθως οι εργοδότες ζητούν και συνοδευτική επιστολή, επιπρόσθετα από το βιογραφικό 

σημείωμα, δίνοντας την ευκαιρία στους/στις αιτητές/τριες να παρουσιάσουν τον εαυτό τους με 

ένα διαφορετικό τρόπο, εκτός από το βιογραφικό σημείωμα. Μια συνοδευτική επιστολή, όχι 

περισσότερο από μια σελίδα, είναι η ευκαιρία σας να αφήσετε το αποτύπωμα σας και να 

αποδείξετε στους/στις μελλοντικούς/ες εργοδότες σας γιατί είστε το κατάλληλο άτομο για τη 

θέση εργασίας.   

Πριν ξεκινήσετε να γράφετε 

Θέλετε να κάνετε καλή εντύπωση και να δείξετε στους εργοδότες ότι πήρατε το χρόνο να 

ερευνήσετε τη θέση εργασίας και τον οργανισμό εκ των προτέρων. Συνεπώς, αφιερώστε μερικό 

χρόνο για να σημειώσετε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση, τις οποίες θα αναφέρετε 

στη συνοδευτική επιστολή. Θα χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες και θα τις συνδέσετε με 

τη δική σας εμπειρία και αφοσίωση για τη θέση εργασίας. 

Πρώτη παράγραφος 

Στην πρώτη παράγραφο βεβαιωθείτε ότι παρουσιάσετε τον εαυτό σας αναφέροντας: τη θέση 

για την οποία κάνετε αίτηση, γιατί ενδιαφέρεστε για αυτή τη θέση και από πού μάθατε για αυτή. 

Σε αυτό το σημείο είναι καλό να επιδείξετε τις γνώσεις που αποκτήσατε για τον οργανισμό από 

την έρευνα σας ή την προσωπική σας εμπειρία ως πελάτης. 

Δεύτερη παράγραφος 

Στη δεύτερη παράγραφο πρέπει να περιγράψετε τις δεξιότητες, εμπειρία και πιστοποιήσεις σας. 

Παρόλα αυτά, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί/ες:  δεν θέλετε να το κάνετε να μοιάζει με λίστα 

για ψώνια, συνεπώς βεβαιωθείτε ότι το κείμενο έχει μια φυσική ροή και όχι σε μορφή λίστας. 

Σε αυτό το σημείο, τονίστε τις δεξιότητες και τις πιστοποιήσεις που αναφέρονται στην 

περιγραφή της θέσης εργασίας και επιδείξτε πως η εμπειρία σας ταιριάζει με τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για αυτή τη θέση. Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε αληθινά παραδείγματα από 

επιτεύγματα σας και αναφέρετε συγκεκριμένα μαθήματα και κατάρτιση που 

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en
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παρακολουθήσατε. Περιγράψτε με σαφήνεια πως η εταιρεία μπορεί να επωφεληθεί αν σας 

προσλάβει.  

Τρίτη και τελευταία παράγραφος 

Χρησιμοποιήστε αυτή την παράγραφο ως το καταληκτικό μέρος της συνοδευτικής σας 

επιστολής. Αναφέρετε την εκτίμηση σας για το χρόνο και προσοχή του αναγνώστη και τη 

προθυμία σας να συναντήσετε τον/την εργοδότη για να συζητήσετε τη θέση εργασίας καθώς 

και τον καλύτερο τρόπο για να επικοινωνήσουν μαζί σας. Προσθέστε μια πρόταση που 

επιδεικνύει την ισχυρή σας αφοσίωση για τη θέση εργασίας αν επιλεγείτε, και ίσως 

συμπεριλάβετε ένα εμπνευσμένο ρητό που αντιπροσωπεύει τις αξίες και τις πεποιθήσεις σας.  

Τελειώστε την επιστολή με “Με εκτίμηση” και το όνομα σας.   

Υποστήριξη για συνέντευξη 
Καταφέρατε να ψάξετε για μια θέση εργασίας, να κάνετε αίτηση και να σας καλέσουν για 

συνέντευξη, αυτό είναι υπέροχο, συγχαρητήρια! Το τελευταίο βήμα είναι να κάνετε καλή 

εντύπωση και να τα πάτε καλά στη συνέντευξη. Πιο κάτω παρατίθενται σημαντικές συμβουλές 

για μια επιτυχή συνέντευξη:  

Πρέπει  

  Προετοιμαστείτε και μάθετε πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό, ακόμα και τους 

διευθυντές του, πριν πάτε στη συνέντευξη.  

 Βάλτε το κινητό σας στο αθόρυβο πριν τη συνέντευξη.  

 Κάνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τη θέση εργασίας για την οποία κάνατε 

αίτηση για να διευκρινίσετε τι ακριβώς περιλαμβάνει.  

 Ακούστε τον/την συνεντευκτή/τρια προσεκτικά και απαντήστε στις ερωτήσεις με 

ευθύτητα, ειλικρίνεια και συνοπτικά. 

 Περιορίστε τις πληροφορίες που παρέχετε στον/στην συνεντευκτή/τρια σε γεγονότα 

σχετικά με τη θέση για την οποία κάνετε αίτηση.  

 Μάθετε πληροφορίες σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον.  

 Περιγράψτε με σαφήνεια τις δεξιότητες, προσόντα και ικανότητες σας σχετικά με τη 

θέση για την οποία κάνετε αίτηση.  

 Ευχαριστήστε τον/την συνεντευκτή/τρια για το χρόνο τους στο τέλος της συνέντευξης.  

 Ετοιμάστε μια λίστα με επιτεύγματα. Αναφέρετε δύο ή τρία από τα επιτεύγματα σας 

που σχετίζονται με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης.  

 Αναλογιστείτε τι πληροφορίες μπορείτε να μοιραστείτε και τι όχι πριν τη συνέντευξη, 

και ξεκαθαρίστε αυτά τα όρια κατά τη συνέντευξη.  
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Δεν πρέπει 

Αποφύγετε να: 

 Απαντήσετε το κινητό σας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.  

 Ρωτήσετε τον/την συνεντευκτή/τρια πολλές ερωτήσεις που δεν σχετίζονται άμεσα με τη 

θέση εργασίας.  

 Ρωτήσετε πρώτα για το μισθό. Μπορείτε να το ρωτήσετε προς το τέλος της συνέντευξης 

για να επιδείξετε ότι δεν είναι η πρωταρχική σας ανησυχία (ακόμα και αν είναι).  

 Μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό σας. Αν ερωτηθείτε μια 

προσωπική ερώτηση, ζητήστε να μάθετε πως σχετίζεται με τη θέση εργασίας και αν δεν 

είναι σχετική, αρνηθείτε ευγενικά να απαντήσετε.  

 Μιλήσετε σε χαμηλό τόνο και με αντιφάσεις. Αντ’ αυτού βεβαιωθείτε ότι η φωνή σας 

είναι σταθερή αλλά όχι πολύ δυνατή και ότι επικοινωνείτε με σαφήνεια τις προτάσεις 

σας.  

Πηγές και υποστηρικτικοί οργανισμοί για την απασχόληση 

γυναικών.  
 

Ιταλία 

 

EURES - Servizi Europei per l’Impiego – Κέντρο εξυπηρέτησης 

Το EURES, το οποίο ιδρύθηκε το 1994 είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας που αποτελείται 

από υπηρεσίες απασχόλησης και έχει δημιουργηθεί με σκοπό να διευκολύνει την ελεύθερη 

διακίνηση εργατικού δυναμικού. Το δίκτυο πάντα εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει ότι οι 

Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να επωφεληθούν από τον ίδιο αριθμό ευκαιριών, πάρα τις 

δυσκολίες επικοινωνίας λόγω γλώσσας, πολιτιστικές διαφορές, γραφειοκρατικά προβλήματα, 

διαφορετικούς εργασιακούς νόμους και έλλειψη αναγνώρισης εκπαιδευτικών διπλωμάτων στην 

Ευρώπη.  

To EURES βοηθά άτομα που αναζητούν εργασία να βρουν θέσεις εργασίας και εργοδότες 
από όλη την Ευρώπη.  
Η αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ελεύθερη διακίνηση εργατικού δυναμικού 
θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Με βάση αυτή 
την αρχή μπορείτε να μετακομίσετε για να ψάξετε για θέση εργασίας σε οποιαδήποτε χώρα-
κράτος της ΕΕ καθώς επίσης και στην Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία.  
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Ναι, ίσως μερικές φορές να φαίνεται τρομακτικό και δύσκολο έργο η εξάσκηση αυτού του 
δικαιώματος. Ο σκοπός του EURES είναι ακριβώς να βοηθήσει και να στηρίξει άτομα που 
αναζητούν εργασία και εργοδότες να εξασκήσουν αυτό το δικαίωμα.  

Αυτό περιλαμβάνει την παροχή ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών διαθέσιμες στην πύλη EURES 
ή μέσω του τεράστιου ανθρώπινου δικτύου περισσότερων από χίλιων συμβούλων οι οποίοι 
εργάζονται σε μέλη και συνεργάτες οργανισμούς του EURES. 

Οι υπηρεσίες EURES  για αναζητητές εργασίας και εργοδότες περιλαμβάνουν:  

• Ταίριασμα αγγελιών εργασίας και βιογραφικών σημειωμάτων στην πύλη EURES  
• Πληροφορίες, καθοδήγηση και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες για υπαλλήλους και 

εργοδότες 
• Πρόσβαση σε πληροφορίες για τις εργασιακές συνθήκες και συνθήκες διαβίωσης στα μέλη 

κράτη της ΕΕ, όπως φορολογία, συνταξιοδότηση, ασφάλεια υγείας και κοινωνικές 
ασφαλίσεις. 

• Συγκεκριμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για μεθοριακούς εργαζόμενους και εργοδότες σε 
συνοριακές περιοχές. 

• Στήριξη για συγκεκριμένες ομάδες στο πλαίσιο των Σχεδίων EURES για στοχευμένη 
κινητικότητα.  

• Στήριξη σε δυναμικές εκδηλώσεις εύρεσης εργασίας μέσω της Πλατφόρμας Ευρωπαϊκών 
(Διαδικτυακών) Ημερών Εργασίας 

• Πληροφορίες και πρόσβαση σε βοήθεια μετά την εξεύρεση εργασίας όπως μαθήματα 
γλώσσας και στήριξη για την ενσωμάτωση στη χώρα προορισμού.  
 

Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/eures/ 
Τηλ: πράσινος αριθμός 00800.4080.4080 (Δευτέρα-Παρασκευή / 8.30 - 18.00) 
 

ANPAL – Εθνικό Γραφείο για Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης και Υπηρεσιών ANPAL  

To ANPAL προωθεί το ανθρώπινο δικαίωμα για εργασία, κατάρτιση και επαγγελματική πρόοδο, 
συντονίζει το εθνικό δίκτυο υπηρεσιών εργοδότησης και είναι υπεύθυνο για το σύστημα 
πληροφόρησης σχετικά με την αγορά εργασίας.  
Η εταιρεία ANPAL Services s.p.a. λειτουργεί υπό τον έλεγχο του ANPAL, το οποίο καθορίζει τις 
κατευθυντήριες γραμμές και στόχους του για την προώθηση της εργασίας στην Ιταλία και στο 
εξωτερικό.   
Η εταιρεία στηρίζει την ANPAL στην: 

• Εφαρμογή  ενεργών πολιτικών απασχόλησης προς όφελος των αναζητητών εργασίας 

• Ενδυνάμωση των υπηρεσιών απασχόλησης προς όφελος συγκεκριμένων μη προνομιούχων 
ομάδων  

• Επανένταξη των ανέργων  
Οι υπηρεσίες ANPAL λειτουργούν μέσω ενός κεντρικού γραφείου που βρίσκεται στη Ρώμη και 
ενός δικτύου Επαρχιακών Μονάδων σε όλες τις ιταλικές περιοχές. 

 

http://ec.europa.eu/eures/
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Υπηρεσίες απασχόλησης 

Οι υπηρεσίες απασχόλησης είναι ένα δίκτυο δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που βρίσκονται 

σε όλες τις περιφερειακές περιοχές: τα Κέντρα απασχόλησης που βρίσκονται στις Επαρχίες και 

λειτουργούν σε επαρχιακό επίπεδο, οι Υπηρεσίες Απασχόλησης, ιδιωτικοί φορείς, εγκεκριμένοι 

σε εθνικό επίπεδο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Πολιτικών και πιστοποιημένοι σε 

τοπικό επίπεδο από την Επαρχία.  

Νέοι φορείς εγκρίθηκαν σε επαρχιακό και εθνικό επίπεδο να συμμετέχουν στο δίκτυο 

υπηρεσιών απασχόλησης, με σκοπό να τυποποιηθεί το επίπεδο των υπηρεσιών: δημόσια και 

ιδιωτικά πανεπιστήμια, δήμοι, επιμελητήρια εμπορίου, βιομηχανία και χειροτεχνία, διμερείς 

φορείς και σχολεία μέσης εκπαίδευσης.  

 

Επαρχία Λάτσιο/Ρώμη   

Κέντρα απασχόλησης 
Τα κέντρα διαχειρίζονται την αγορά εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Παρέχουν στους χρήστες, 
εργοδότες και εταιρείες ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σχετικά με:  
- πληροφορίες για υπηρεσίες διαθέσιμες για πρόσβαση στην απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτό-απασχόλησης και σχετικών μορφών, χαρακτηριστικά και 
ευκαιρίες στην τοπική αγορά εργασίας και σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης.   
- Πληροφορίες για είδη (εργασιακών) συμβολαίων και σχετικά οικονομικά ή ρυθμιστικά 
διαθέσιμα κίνητρα, ενεργές πολιτικές και μέτρα για ένταξη και επανένταξη στην αγορά 
εργασίας, κίνητρα για τη στήριξη της αυτό-απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και δίκτυο 
υπηρεσιών και δομών πιστοποιημένων από τους χειριστές της αγοράς εργασίας.   
-  ταίριασμα της προσφοράς και ζήτησης εργασίας και όλες οι δράσεις που έχουν ως στόχο 
την πρόληψη και μάχη ενάντια στην μακροπρόθεσμη ανεργία μέσω υπηρεσιών 
καθοδήγησης, στήριξη για αναζήτηση εργασίας και επίσης μέσω της στήριξης για εύρεση 
εργασίας και επανένταξη στην αγορά εργασίας.  
- προώθηση εξατομικευμένων μέτρων  εύρεσης εργασίας για μη προνομιούχα άτομα ή άτομα 
με αναπηρίες ούτως ώστε να προωθήσουν την κοινωνική τους ενσωμάτωση και επανένταξη .    
-  εγγυημένη κινητικότητα των ανθρώπων με επαρκείς υπηρεσίες για την εύρεση εργασίας 
και εμπειριών κατάρτισης και στο εξωτερικό. 
 
Τα Κέντρα παρέχουν προσωπική καθοδήγηση, βοήθεια για ανεύρεση εργασίας ή μαθητείας, 
συμβουλές και ιδιαίτερη καθοδήγηση για νεοφυείς επιχειρήσεις σε άνεργους, σε 
εργαζόμενους που επωφελούνται από επιδόματα στήριξης εισοδήματος και σε άτομα που 
βρίσκονται σε κίνδυνο να γίνουν άνεργοι. 
 
Για να βρείτε τα κέντρα: 
https://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=contenutidettaglio&id=2 

https://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=contenutidettaglio&id=2
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http://www.informagiovaniroma.it/lavoro-e-impresa/indirizzi-utili/servizi-per-la-ricerca-di-

lavoro  

 
Porta Futuro Lazio (PFL) 
Η PORTA FUTURO LAZIO είναι η δημοσία και δωρεάν υπηρεσία/πρόγραμμα στην περιοχή 
Λάτσιο, που λειτουργεί σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και προσφέρει σε όλους την 
ευκαιρία να εξελιχθούν επαγγελματικά μέσω των υπηρεσιών καθοδήγησης και κατάρτισης, 
ούτως ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.   Αυτή τη στιγμή διαθέτουν 9 
γραφεία, που επεκτείνονται σε όλη την περιοχή, και επιτρέπουν σε όλους τους πολίτες και 
εταιρείες να χρησιμοποιούν πιο εύκολα τις καινοτόμες και εντελώς δωρεάν υπηρεσίες για 
την αύξηση της απασχολησιμότητας τους. 
Η περιοχή Λάτσιο  ξεκίνησε το έργο PFL με σκοπό να κάνει τις υπηρεσίες ενίσχυσης για 
εταιρείες και πολίτες διαθέσιμες σε όλα τα άτομα στις επαρχίες,   και συνεπώς 
σταδιακά να αυξήσει τις τοποθεσίες που προσφέρουν καθοδήγηση, κατάρτιση και υπηρεσίες 
ταιριάσματος μεταξύ των διαθέσιμων επαγγελματικών ευκαιριών και των πολιτών που 
διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται από τις εταιρείες.  
Το προσωπικό υποδέχεται τα άτομα που  επισκέπτονται τα γραφεία PFL  για πρώτη φορά, 
επιδεικνύοντας όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες, διεξάγοντας μια αρχική ανάλυση αναγκών και 
επιθεώρηση κινήτρων και επαγγελματικών στόχων. Οι πολίτες έπειτα μεταβαίνουν  στην 
προσωπική χρήση των υπηρεσιών, κατάρτισης ή καθοδήγησης, επίσης μέσω της έκδοσης 
διαπιστευτηρίων για τη χρήση του λογισμικού Porta Futuro Lazio μέσω του οποίου είναι 
δυνατή η δημιουργία και αποστολή βιογραφικού σημειώματος, μαζί με κείμενο 
παρουσίασης, σε εταιρείες που ψάχνουν για προσωπικό στη βάση δεδομένων.   
Η PFL προσφέρει σε εταιρείες καθοδηγούμενη δημιουργία του δικού τους εικονικού προφίλ 
για την προσθήκη ευκαιριών εργασίας ή κατάρτισης και για την αναγνώριση επαγγελματικών 
δεξιοτήτων που πληρούν καλύτερα τις ανάγκες της εταιρείας.   
Το μοντέλο PFL που λειτουργεί στην περιοχή Λάτσιο αναγνωρίστηκε ως εθνική βέλτιστη 
πρακτική από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης που ζήτησε την επέκταση της υπηρεσίας στις 
νότιες περιοχές της Ιταλίας.   
 
Ιστοσελίδα: https://portafuturolazio.it/  
 
 
Centri di Orientamento al Lavoro (COL) – Κέντρα Καθοδήγησης για Εργασία 
Τα Κέντρα Καθοδήγησης για Εργασία είναι δεκατρία παραρτήματα που λειτουργούν στην 
περιφέρεια της Ρώμης, τα οποία παρέχουν, μέσα σε στο ενσωματωμένο δίκτυο Υπηρεσιών 
Απασχόλησης, υπηρεσίες καθοδήγησης σε πρώτο και δεύτερο επίπεδο σε πολίτες, 
συνοδευόμενο από τον καθορισμό ενός εκπαιδευτικού και επαγγελματικού μονοπατιού. Δύο  
από τα δεκατρία Κέντρα Πληροφοριών είναι “θεματικά”: το C.O.L. Tirocini (Κέντρο Πρακτικής 
Άσκησης)  εξειδικεύεται στην διεξαγωγή πρακτικής άσκησης σε δημόσια τμήματα και 
εταιρείες και το Carceri (Κέντρο Φυλακών), εξειδικεύεται στην επαγγελματική επανένταξη 
φυλακισμένων ή πρώην κατάδικών.  

http://www.informagiovaniroma.it/lavoro-e-impresa/indirizzi-utili/servizi-per-la-ricerca-di-lavoro
http://www.informagiovaniroma.it/lavoro-e-impresa/indirizzi-utili/servizi-per-la-ricerca-di-lavoro
https://portafuturolazio.it/
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Το C.O.L. προσφέρει μια δωρεάν υπηρεσία πληροφοριών και καθοδήγησης στη δημόσια και 
ιδιωτική αγορά εργασίας ως εξής:  
-   δωρεάν συμβουλές από χρήστες εξειδικευμένου τύπου, προσφορές θέσεων εργασίας, 
κατάρτιση και εξειδικευμένα μαθήματα  
-     υποστήριξη και συνεργασία για τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος  
 - στοχευμένες καθοδηγητικές συνεντεύξεις για τη δημιουργία εξατομικευμένου 
επαγγελματικού προγράμματος  
- θεματικά σεμινάρια και εκπαίδευση σε τεχνικές αναζήτησης εργασίας  
- στήριξη για τη δημιουργία επιχείρησης μέσω του καθορισμού μιας επιχειρηματικής ιδέας, 
ανάλυσης της αγοράς και εντοπισμό υπηρεσιών και επιχορήγησης για αυτούς που επιλέγουν 
να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.   
 Ομάδες στόχοι 
Άνεργα άτομα, μαθητές που ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
μακροχρόνιοι άνεργοι και ενήλικες που επιθυμούν καθοδήγηση στην επιλογή 
επαγγελματικής ή/και εκπαιδευτικής πορείας με στόχο την ένταξη στο χώρο της εργασίας.  
  
Περισσότερες πληροφορίες για τα κέντρα: 
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF39031&pagina=2  
 

OK Impresa / Εταιρεία OK 

Δραστηριότητες: 

- Επιχειρηματικό Σχέδιο 

- Νεοφυείς επιχειρήσεις 

- Καινοτομία και Μάρκετινγκ  

- Αναπτυξιακά σχέδια 

- Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 

- Διευκολύνσεις στην επιχορήγηση 

- Γυναικείες επιχειρήσεις 

- Τρίτος Τομέας 

- Εκπαιδευτικά μαθήματα 

Η Ok Impresa παρέχει στήριξη για το ταμείο “Γυναίκες και Νεαρά Άτομα στο Δείκτη Μηδέν”.  

Είναι ένα κονδύλι με στόχο την υποστήριξη, σε όλη τη χώρα, για τη δημιουργία μικρών 

επιχειρήσεων που αποτελούνται κυρίως από νεαρά άτομα μεταξύ 18 και 35 ετών ή γυναίκες 

όλων των ηλικιών.  

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι; 

Οι εταιρείες που ιδρύονται σε εμπορική μορφή όχι νωρίτερα από 12 μήνες πριν, 

συμπεριλαμβανομένων συνεργατισμών των οποίων ο αριθμός των μελών τους αποτελείται από 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF39031&pagina=2
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περισσότερα από τα μισά μέλη τους και τις αντίστοιχες μετοχές τους από νεαρά άτομα ηλικίας 

18 με 35 ετών ή/και γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας.  

Ή φυσικά άτομα, νοουμένου ότι ιδρύσουν την εταιρεία σε διάστημα 45 ημέρων από την μέρα 

που έγιναν αποδεκτοί στο σχήμα.   

Για ποιους ισχύει; 

Τα κίνητρα ισχύουν σε ολόκληρη την Ιταλία  χωρίς ημερομηνία λήξης και για προγράμματα 

επαγγελματικής επιδότησης με έξοδα μέχρι 1.5 εκατομμυρίων ευρώ.  

Ιστοσελίδα: https://www.okimpresa.it/index.php  

Διεύθυνση: Via Ostiense, 92 – Roma  

Τηλ: +393384461067 

E-mail: info@okimpresa.it  

 

Ass. Differenza Donna Onlus (Ένωση Γυναικείας Διαφοράς) 

Η Differenza Donna ιδρύθηκε στη Ρώμη την 6η Μαρτίου 1989 με στόχο την έκθεση, 

καταπολέμηση, πρόληψη και νίκη κατά της φυλετικής βίας. Από την ίδρυση της, η Ένωση 

διατηρεί την άποψη ότι η προκατάληψη, περιθωριοποίηση και καταπίεση των γυναικών είναι 

ένα εκτενές, περίπλοκο και σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί να καταπολεμηθεί 

αποτελεσματικά μέσω συγκεκριμένων δεξιοτήτων.  Με την πάροδο του χρόνου, τα 

προγράμματα της  Differenza Donna έχουν βραβευθεί, υποστηριχθεί και επιχορηγηθεί σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο. Διάφοροι φορείς και ιδρύματα έχουν αναγνωρίσει τον επαγγελματισμό και 

ειδημοσύνη της Ένωσης.   

 Η Differenza Donna είναι ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Ένωσης D.I.Re. – Donne in Rete contro la 

violenza,  ένα εθνικό δίκτυο από κέντρα κατά της βίας και οίκους γυναικών, στο οποίο ήταν 

μέλος μέχρι το 2019. Από το 2015  είναι μέλος του PICUM – the Platform for International 

Cooperation on Undocumented Migrants (Πλατφόρμα για Διεθνή Συνεργασία Αδήλωτων 

Μεταναστών), ως ειδικός ΜΚΟ.  Την ίδια χρονιά εντάχθηκε στην Ένωση της ιταλικών διεθνών 

συνεργατικών και αλληλοϋποστηρικτικών οργανισμών (AOI).  Το 2016 η Differenza Donna έλαβε 

συμβουλευτικό ρόλο στο  Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC – United 

Nations Economic and Social Council). Το 2019 έγινε μέλος του CILD, του Ιταλικού Συνασπισμού 

Ελευθερίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από το 2020 είναι μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου   

WAVE – Women Against Violence Europe (Γυναίκες Ενάντια στη Βία στην Ευρώπη). 

Η Ένωση, γνωρίζοντας την οικονομική διάκριση των γυναικών σε όλη τη χώρα και του 

προβλήματος της οικονομικής βίας που υποφέρουν μέσα και έξω από την οικογένεια, 

αφιερώνει την προσοχή και το χώρο της στην απαραίτητη στήριξη για εξεύρεση εργασίας και 

ενδυνάμωση συγκεκριμένα για γυναίκες με σκοπό τη δημιουργία προσωπικών και συλλογικών 

https://www.okimpresa.it/index.php
mailto:info@okimpresa.it
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μονοπατιών που οδηγούν μακριά από την μειονεκτική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι 

γυναίκες.  

Υποδεχόμενη  και ακούοντας τις γυναίκες που επισκέπτονται τα Κέντρα Κατά της Βίας και μέσω 

των επισκεπτών των Κέντρων Προσφύγων, η Ένωση μπορεί να επαληθεύσει τις δύσκολες 

κοινωνικο-εργασιο-οικονομικές συνθήκες στις οποίες ζουν. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό ακριβώς το προαναφερθέν σημείο, η Differenza Donna,  τα τελευταία 

χρόνια έχει ξεκινήσει μια σειρά προγραμμάτων/δραστηριοτήτων με στόχο την ενδυνάμωση των 

γυναικών, επίσης μέσω του προσανατολισμού/εξισορρόπησης των δεξιοτήτων, ενεργής 

έρευνας και στήριξης για εργασία ούτως ώστε να προσφέρουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τους 

τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες που επιβιώνουν από καταστάσεις βίας εντάσσονται στην 

αγορά εργασίας.  

Ιστοσελίδα: https://www.differenzadonna.org/  

E-mail: d.donna@differenzadonna.it   

Διεύθυνση: Via Tacito, 90, Roma | Τηλ.: +39 06 678 0537 

 

Casa Internazionale delle Donne ( Διεθνής Οίκος Γυναικών) 

Ο Οίκος είναι ένα αυτόνομο σώμα υπεύθυνο για την ενίσχυση της γυναικείας πολιτικής 

προσφέροντας υπηρεσίες και συμβουλευτική υποστήριξη. Μια ανοικτή δομή που απευθύνεται 

στην περιφέρεια και στον κόσμο, ένα εργαστήριο όπου σχηματίζεται φυλετική πολιτική,  ένα 

αστικό, εθνικό και διεθνές κέντρο υποδοχής, συνάντησης, προώθησης δικαιωμάτων, 

πολιτισμού, πολιτικών, γνώσεων και εμπειριών που δημιουργήθηκαν από γυναίκες για 

γυναίκες.  

 Η LAL - Lavoro, Autonomia, Libertà. Donne (Εργασία, Αυτονομία, Ελευθερία. Γυναίκες), η οποία 

δέχθηκε χορηγία από την περιοχή Λάτσιο, είναι ένα μόνιμο εργαστηριακό πρόγραμμα που έχει 

ως στόχο την αύξηση της δυνατότητας του Οίκου να παράξει πολιτιστική ανάπτυξη, ερευνητικές 

πρωτοβουλίες, συγκρίσεις, δημόσιο διάλογο, δημιουργία προτάσεων και παροχή υπηρεσιών 

στον τομέα της εργασίας και της σχέσης του με το σχηματισμό της γυναικείας ταυτότητας, της 

ελευθερίας των γυναικών και την πλήρη δυνατότητα τους να κτίσουν τη δική τους ζωή.  Με το 

LAL θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνιολογική διαδικασία της κοινωνικής συμμετοχής 

των γυναικών ούτως ώστε να στηρίξουν τις διαδικασίες ενεργών πολιτικών απασχόλησης για 

την επίτευξη ίσων ευκαιριών.   

Τα τελευταία χρόνια, η εργασία έχει αλλάξει εντελώς. Η αποκανονιστικοποίηση των συμβατικών 

μορφών, η αύξηση της αβεβαιότητας, αλλαγές που επέφερε η τεχνολογική επανάσταση και η 

άφιξη των ψηφιακών πλατφόρμων στην εργασία είχε μεγάλο αντίκτυπο στις ζωές των γυναικών.   

https://www.differenzadonna.org/
mailto:d.donna@differenzadonna.it
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Όμως, αυτές οι μετατροπές είναι ακόμα υπό διερεύνηση και οι πλήρεις επιπτώσεις αυτών των 

διαδικασιών δεν είναι ξεκάθαρες ακόμα. Συγκεκριμένα, υπάρχουν ακόμα αρκετές μελέτες που 

ερευνούν την συγκεκριμένη κατάσταση των γυναικών στο σύγχρονο κόσμο της εργασίας.  

Πρόθεση του Διεθνούς Οίκου Γυναικών, που ξεκίνησε από το 2020 μέσω της ίδρυσης του 

Μόνιμου Εργαστηρίου στον τομέα της εργασίας είναι  η ανάλυση των συνεπειών αυτής της νέας 

κατάστασης στη ζωή των γυναικών, στην ελευθερία τους, τις επιλογές τεκνοποίησης, την 

αυτονομίας και δυνατότητα αντίστασης ή απόδρασης από τη βία, κάνοντας τις εργαζόμενες 

γυναίκες πρωταγωνιστές στον αναλογισμό, καταγγελία και πρόταση αυτών των θεμάτων, 

εμπλέκοντας τις γυναίκες σε μια πορεία ατομικής λύτρωσης, ενώσεων και δημόσιας γνώμης για 

αυτό το θέμα. Μια συνεχής παρατήρηση και συζήτηση σχετικά με το θέμα της εργασίας, όχι 

μόνο ως αυτονομία και φυλετική ελευθερία αλλά και ως σημάδια των καιρών μας, 

προσπαθώντας να κατανοήσουμε πως η γυναικεία αγορά εργασίας αλλάζει μετά από 30 χρόνια 

αποκανονιστικοποίησης, παγκοσμιοποίησης και πάνω από 10 χρόνια σε κρίση.  

Ιστοσελίδα: https://www.casainternazionaledelledonne.org/attivita/lal-d-lavoro-
autonomia-liberta-donne/  

Ένωση CORA Roma onlus  
Η Ένωση Cora Roma εργάζεται, από την ίδρυση της το 1988, στον τομέα της καθοδήγησης, 
κατάρτισης και ίσων ευκαιριών σε σχολικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά πεδία και πεδία υγείας και 
στις ενεργές πολιτικές απασχόλησης.  Παρουσίασε και συνέβαλε στη διάδοση της μεθοδολογίας 
RETRAVAILLER (καθοδηγητική μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από την Evelyne Sullerot και 
δοκιμάζεται στη Γαλλία από το 1974), αναθεωρώντας την με την πάροδο του χρόνου δεδομένου 
του οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου και της πληθώρας πνευματικής παραγωγής από το 
γυναικείο κίνημα.  
Είναι ιδρυτικό μέλος  της Ένωσης Cora Association (Καθοδηγητικά Κέντρα Retravailler), που 
φέρνει μαζί ένα εθνικό δίκτυο 12 ιδιωτικών κέντρων που εμπνεύστηκαν από τη μεθοδολογία  
Retravailler και που συμπληρώνεται με την πάροδο του χρόνου από διαφορετικές 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις ψυχοκοινωνικής φύσεως.  

Η Ένωση Cora Roma έχει ως στόχο της μεταξύ άλλων την καθοδήγηση και κατάρτιση ενηλίκων, 

νεαρών ατόμων και ιδιαίτερα γυναικών.   
Δράσεις:  

• Στήριξη σε άτομα (άντρες και γυναίκες, άνεργους, εργαζόμενους, νεαρά άτομα και 
ενήλικες) σε μεταβατικό στάδιο, με σκοπό την αναγνώριση, ενδυνάμωση και ενίσχυση 
προσωπικών και επαγγελματικών πόρων. 

• Παρότρυνση/νέα κίνητρα για εργασία σε διαδικασίες αναδιοργάνωσης στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα.   

• Στήριξη για τοπικά συστήματα και οργανωτικά δίκτυα υπεύθυνα για ενεργές πολιτικές 
απασχόλησης. 

• Προώθηση της παρουσίας γυναικών σε κάθε πεδίο της κοινωνίας και καταπολέμηση 
στερεοτύπων και διακρίσεων που εμποδίζουν τη παρουσία τους.  

https://www.casainternazionaledelledonne.org/attivita/lal-d-lavoro-autonomia-liberta-donne/
https://www.casainternazionaledelledonne.org/attivita/lal-d-lavoro-autonomia-liberta-donne/
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Ιστοσελίδα: https://www.coraromaonlus.org/  

E-mail: coraromaonlus@gmail.com 

Διεύθυνση: c/o Casa Internazionale delle Donne, Via della Lungara, 19 - Via della Penitenza, 37 

00165 Roma 

Τηλ. και φαξ +3906 6869031 

Περιοχή Σικελίας/ Τζέλα  

Σικελία – Σημαντικά νέα για τη γυναικεία απασχόληση  

Ένα νέο γραφείο για όλες τις γυναίκες και μια μεγάλη ευκαιρία για όσες ενδιαφέρονται για τον 

τομέα της βιοτεχνίας. Ο κύριος σκοπός αυτού του νέου γραφείου, πρωτοπόρου σε μια 

επανάσταση που σύντομα θα επηρεάσει όλα τα κέντρα απασχόλησης στο νησί, είναι να παρέχει 

μόνο πληροφορίες για γυναίκες σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης σε επαρχιακό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, δεν είναι μόνο ένα κέντρο πληροφόρησης που στηρίζει τη γυναικεία 

επιχειρηματικότητα αλλά και ένα μέρος όπου άνεργες ή μη ικανές για εργασία γυναίκες 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κατάρτιση για εύρεση θέσης εργασίας. 

Δείτε Υπηρεσίες ANPAL, Σικελία 

https://www.anpalservizi.it/web/as/notizie/-/asset_publisher/Z9OHUPdBwLTI/content/sicilia-

importanti-novita-per-l-occupazione-

femminile?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.anpalservizi.it%2Fhome%3Fp

_p_id%3D101_INSTANCE_5bwH6U0YAI8j%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26

p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1  

 

Κέντρο Απασχόλησης Τζέλα 

Υπηρεσίες που παρέχονται:  υποδοχή, καθοδήγηση και συμβουλευτική, υπηρεσίες για 

επιχειρήσεις, ταίριασμα προσφοράς και ζήτησης, πρακτική εργασία, ενσωμάτωση εργατών με 

αναπηρία και προστατευόμενων κατηγοριών, προώθηση πρακτικής εργασίας, υπηρεσίες 

EURES, γραφείο νεολαίας, υπηρεσίες για πολίτες εκτός της ΕΕ, καθοδήγηση για μελέτη, 

νεοφυή επιχειρηματικότητα. 

Υπεύθυνες αρχές: Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi, Riesi 

Ιστοσελίδα: https://silavora.it/centro-per-limpiego-di-gela/  

Διεύθυνση: Via Marsala, 1 

Τηλ: +390933 907600 

Email: sc10c00@regione.sicilia.it 

https://www.coraromaonlus.org/
mailto:coraromaonlus@gmail.com
https://www.anpalservizi.it/web/as/notizie/-/asset_publisher/Z9OHUPdBwLTI/content/sicilia-importanti-novita-per-l-occupazione-femminile?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.anpalservizi.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5bwH6U0YAI8j%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.anpalservizi.it/web/as/notizie/-/asset_publisher/Z9OHUPdBwLTI/content/sicilia-importanti-novita-per-l-occupazione-femminile?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.anpalservizi.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5bwH6U0YAI8j%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.anpalservizi.it/web/as/notizie/-/asset_publisher/Z9OHUPdBwLTI/content/sicilia-importanti-novita-per-l-occupazione-femminile?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.anpalservizi.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5bwH6U0YAI8j%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.anpalservizi.it/web/as/notizie/-/asset_publisher/Z9OHUPdBwLTI/content/sicilia-importanti-novita-per-l-occupazione-femminile?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.anpalservizi.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5bwH6U0YAI8j%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.anpalservizi.it/web/as/notizie/-/asset_publisher/Z9OHUPdBwLTI/content/sicilia-importanti-novita-per-l-occupazione-femminile?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.anpalservizi.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5bwH6U0YAI8j%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://silavora.it/centro-per-limpiego-di-gela/
mailto:sc10c00@regione.sicilia.it
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Δευτέρα-Παρασκευή / 9:00- 13:00 

 

Πλατφόρμες 

Job in Tourism 

Αγγελίες εργασίας στον τομέα του τουρισμού 
http://www.jobintourism.it/ 
 

Lavoro Turismo 

Ιστοσελίδα σχετικά με τον τουριστικό τομέα με αγγελίες εργασίας και ανακοινώσεις  
http://www.lavoroturismo.it 
 

Υπηρεσίες εταίρων 

Obiettivo Famiglia / Federcasalinghe 

 Η Obiettivo Famiglia είναι μια μη-κερδοσκοπική, δωρεάν και ανεξάρτητη ένωση και η κυριότερη 

ένωση στην Ιταλία που εκπροσωπεί άτομα τα οποία εργάζονται σε πλήρη η μερική απασχόληση 

σε οικογενειακές εργασίες ή “κοινωνική εργασία”.  

Η Ένωση ιδρύθηκε το 1982 από μια ομάδα γυναικών που έθεσαν στον εαυτό τους ένα αριθμό 

από στόχους, όπου ο πιο σημαντικός είναι η πολιτιστική, νομική και οικονομική αναγνώριση της 

οικογενειακής εργασίας και η προστασία ατόμων, κυρίως γυναικών που αφοσιώνονται στην 

ολοήμερη φροντίδα της οικογένειας τους (οικοκυρές) και αυτών που επιπρόσθετα από την 

εργασιακή τους ζωή, αφοσιώνονται στην οικογένεια τους. Σήμερα η ομοσπονδία, όπου τα 

κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στη Ρώμη, διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο από τοπικά και επαρχιακά 

γραφεία που διασφαλίζουν την κάλυψη του οργανισμού σε όλη την χώρα.  Μεταξύ άλλων,  η 

ιστοσελίδα του οργανισμού προσφέρει πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά μαθήματα, 

εργοδότηση και επιχειρήσεις.  

Ιστοσελίδα: https://www.donne.it/associazione/  

Cooperativa Sociale San Saturnino onlus / La Casa Verde 

H Casa Verde είναι μια οικιστική δομή που ιδρύθηκε το 2009 και δέχεται ομάδες γυναικών (από 

Ιταλία ή και από αλλού) με παιδιά, που κατοικούν στο Δήμο της Ρώμης και ανιθαγενή άτομα, 

καθώς επίσης και 10% κατοίκων από άλλους δήμους σε προσωρινή δυσμενή κατάσταση ή που 

περιμένουν για άλλο χώρο διαμονής, με ένα πρόγραμμα επανένταξης που ήδη ξεκίνησε με τις 

τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες ή το Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών, Αυτοδιοίκησης και Υγείας του 

Δημαρχείου Ρώμης.  

http://www.jobintourism.it/
http://www.lavoroturismo.it/
https://www.donne.it/associazione/
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Σε αυτές τις γυναίκες προσφέρεται υποστηρικτική υπηρεσία για το γονεϊκό τους ρόλο, βοήθεια 

στο να βρουν θέση εργασίας και διαμονή ούτως ώστε να οδηγηθούν σε ένα μονοπάτι με τελικό 

στόχο την επίτευξη πλήρους αυτονομίας.  

Οι δραστηριότητες σχετίζονται με διαφορετικά στάδια:  

- Yποδοχή και ένταξη με στόχο την πρώτη επαφή και δημιουργία ενός περιβάλλοντος 

αυτοπεποίθησης. Απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση της κατάστασης μέσω μιας περιγραφικής 

αναφοράς.  

- Περίοδος διαμονής, όπου επικεντρώνεται στον εντοπισμό δεξιοτήτων και πόρων που μπορούν 

να διευκολύνουν τη σχέση με τους λειτουργούς, ούτως ώστε να μεταμορφώσουν την ομάδα σε 

ένα επίσημο σημείο αναφοράς. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη διασταυρούμενη παρατήρηση 

και αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων και διεξάγουν επίσης οργανωμένες δραστηριότητες 

με σκοπό την ατομική και ομαδική ενίσχυση των διαμενόντων.  Μεταξύ άλλων, προσφέρουν 

προγραμματισμένες ατομικές συνεντεύξεις χρήσιμες για σκοπούς σύγκρισης με τους στόχους 

του έργου και επίσης παρέχουν γραμματειακές και καθοδηγητικές υπηρεσίες.  

-  Η ολοκλήρωση του έργου επιτυγχάνεται με την οικογένεια (πυρήνας) και με τις υπηρεσίες που 

απαιτούν την παρέμβαση, όταν οι στόχοι επιτυγχάνονται και όταν η γυναίκα και το παιδί είναι 

έτοιμοι για μεγαλύτερη αυτονομία.  

Ιστοσελίδα: http://www.coopsansaturnino.org/servizio/la-casa-verde/  

 

Ισπανία 

Servicio Público de Empleo (SEPE) Δημόσια Υπηρεσία Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικής Οικονομίας.  

Η Δημόσια Υπηρεσία Εργασίας (State Public Employment Service - SEPE) είναι ένας αυτόνομος 

οργανισμός που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Οικονομίας.  Η SEPE, μαζί με 

τις Δημόσιες Υπηρεσίες Εργασίας των Αυτόνομων Κοινοτήτων σχηματίζουν το Εθνικό Σύστημα 

Εργασίας. Αυτό το σύστημα ανέλαβε τις λειτουργίες του τώρα κλειστού Διεθνούς Ιδρύματος 

Εργασίας (National Employment Institute – INEM), από το 2003. Μέσω αυτής της δημόσιας 

υπηρεσίας προωθούνται, σχεδιάζονται και αναπτύσσονται μέτρα και δράσεις σχετικά με την 

εργασία.  Η εφαρμογή αυτών των μέτρων είναι αποκεντρωμένη, λαμβάνοντας υπόψη τις 

διαφορετικές επαρχιακές συνθήκες.   

Ο σκοπός της SEPE είναι να καλύψει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ατόμων που 

συμμετέχουν στην ισπανική εργασιακή ζωή. Ένας από τους βασικούς στόχους της είναι η 

βελτίωση των συνθηκών των εργατών, επιχειρηματιών, νεαρών ατόμων και επιχειρήσεων. 

Επιπρόσθετα από τη σύνδεση επιχειρήσεων με άνεργους, προσφέρουν επίσης κατάρτιση στην 

εργασία και καθοδήγηση. Διεξάγουν επίσης έρευνα σχετικά με την απασχόληση και τις αγορές 

http://www.coopsansaturnino.org/servizio/la-casa-verde/
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ούτως ώστε να αναλύσουν τη διαθέσιμη προσφορά. Επιπλέον, λειτουργούν ως μεσάζοντες 

μεταξύ εργατικών ενώσεων, εταιρειών και εργαζομένων με στόχο να επιτευχθούν κοινοί στόχοι 

και βελτιώσεις. 

Τέλος, αυτός ο φορέας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των Εθνικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

για τον εργασιακό τομέα. 

Ιστοσελίδα: https://www.sepe.es/HomeSepe/ 

 

EURES 

Είναι το ευρωπαϊκό συνεργατικό δίκτυο υπηρεσιών εργασίας που δημιουργήθηκε για να 

διευκολύνει την ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

(ΕΟΚ) (τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Νορβηγία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία) και την 

Ελβετία. Το δίκτυο εργάζεται πάντα για να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για όλους τους 

Ευρωπαίους πολίτες παρά τις δυσκολίες επικοινωνίας λόγω γλώσσας, πολιτιστικών διαφορών, 

γραφειοκρατικών δυσκολιών, διαφορετικών νόμων εργασίας και την έλλειψη αναγνώρισης 

εκπαιδευτικών διπλωμάτων από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.  

To EURES απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν εργασία και ενδιαφέρονται να 

μεταναστεύσουν σε άλλη χώρα για σκοπούς εργασίας ή σπουδών καθώς και σε εργοδότες που 

επιθυμούν να προσλάβουν άτομα από το εξωτερικό. Εξάλλου, δεν προσφέρει μόνο κενές θέσεις 

εργασίας αλλά επίσης πρακτική άσκηση και μαθητεία. Επιπρόσθετα είναι δωρεάν υπηρεσία. 

Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο EURES καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων και 

περιλαμβάνουν μόνιμες και εποχιακές ευκαιρίες.  

Αυτός ο οργανισμός προσφέρει επίσης συμβουλές σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και ζωής 

στις χώρες που περιλαμβάνει, βοηθώντας και τον/την εργαζόμενο/η και την επιχείρηση ναι 

επιτύχουν τους στόχους τους με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.   

Ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage 

 

Red Araña  

Η Red Araña είναι μια οργάνωση που αποτελείται από 21 μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς από 

διάφορα μέρη της Ισπανίας. Από το 1987 αναπτύσσει υπηρεσίες επαγγελματικής προώθησης 

σε τοπικό επίπεδο με σκοπό τη διευκόλυνση κοινωνικό-εργασιακής ενσωμάτωσης ατόμων που 

αναζητούν ενεργά εργασία και ομάδων με ιδιαίτερες δυσκολίες όπως νεαρά άτομα, μετανάστες, 

γυναίκες, ναρκομανείς κατά της διάρκεια αποτοξίνωσης, άτομα άνω των 45 ετών, (πρώην) 

κατάδικούς και εθνικές μειονότητες.   

https://www.sepe.es/HomeSepe/
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
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Για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους, προσφέρουν μια περιεκτική και εξατομικευμένη 

υπηρεσία εργασίας που περιλαμβάνει πληροφορίες και καθοδήγηση, κατάρτιση για 

απασχόληση και αυτό-απασχόληση, μεσολάβηση για πρόσληψη και δικτύωση καθώς επίσης και 

συμβουλές για επιχειρηματικότητα.  

Ιστοσελίδα: https://www.empleoenred.org/ 

 

LinkedIn 

Το LinkedIn  είναι ένα κοινωνικό δίκτυο για επαγγελματική χρήση, επιχειρήσεις και εργασία. Ο/Η 

κάθε χρήστης διαθέτει ένα προφίλ το οποίο μπορεί να συμπληρώσει με την επαγγελματική 

του/της εμπειρία και δεξιότητες.  

Το δίκτυο συνδέει εκατομμύρια εταιρείες και υπαλλήλους. Είναι μια απαραίτητη κοινωνική 

πλατφόρμα για όλους τους επαγγελματίες που αναζητούν εργασία. Επιπρόσθετα, διαφέρει από 

άλλες ιστοσελίδες, καθώς επιτρέπει στον/στην κάθε επαγγελματία να δημιουργήσει μια 

προσωπική ταυτότητα με τη δημοσίευση περιεχομένου σχετικά με τον τομέα τους, μοιράζοντας 

σχετικές πληροφορίες και ερχόμενοι/ες σε επαφή με άλλους/ες επαγγελματίες.  

Επιπλέον, πολλές εταιρείες δημοσιεύουν εκεί αγγελίες εργασίας και επίσης λειτουργεί ως 

μηχανή αναζήτησης για αναζήτηση θέσεων εργασίας σε διαφορετικές πλατφόρμες 

απασχόλησης.  

Ιστοσελίδα: https://www.linkedin.com/home  

 

Jobandtalent 

ισπανική νεοφυής επιχείρηση, που ξεκίνησε το 2012 και τώρα επεκτάθηκε στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία, Μεξικό, Κολομβία και Πορτογαλία.  

Είναι κάτι μεταξύ ιστοσελίδας και εφαρμογής και το Jobandtalent παρά τα λίγα χρόνια 

λειτουργίας του εξελίσσεται ως βασικό εργαλείο αναζήτησης εργασίας. Η πλατφόρμα, έχοντας 

ψηφιοποιήσει τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης, παρέχει πλεονεκτήματα όπως τη 

δυνατότητα υπογραφής συμβολαίου εργασίας και διαχείρισης μισθού κατευθείαν μέσα από την 

εφαρμογή και προσφέρει στις εταιρείες μια συγκεκριμένη πλατφόρμα για την απόκτηση όλων 

των πληροφοριών για τους εργαζομένους τους. Συνεπώς, έχει ανανεώσει τις διαδικασίες 

αναζήτησης εργασίας και επιλογής υπαλλήλων, με σκοπό να δημιουργήσει μια ψηφιακή αγορά 

εργασίας, ευκολύνοντας την επιτάχυνση της διαδικασίας.  

Επιπλέον δεν επιτρέπει μόνο την παραδοσιακή αναζήτηση ευκαιριών εργασίας ανά κλάδο ή 

τοποθεσία αλλά και την εισαγωγή επαφών από επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα όπως το 

https://www.empleoenred.org/
https://www.linkedin.com/home
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LinkedIn, ούτως ώστε να εκμεταλλευτεί το δίκτυο επαφών στη διαδικασία αναζήτησης 

εργασίας.  

Website: https://www.jobandtalent.com/es  

 

Infojobs 

Το InfoJobs.net είναι μια ιδιωτική ιστοσελίδα για εύρεση εργασίας που εξειδικεύεται στην 

ισπανική, ιταλική και βραζιλιάνικη αγορά. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1988 μέσα από την 

Grupo Intercom, λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια και συνεχίζει να εξελίσσεται. Μέχρι αυτή τη 

χρονική στιγμή, συνέβαλε στη δημιουργία περισσότερων από 11 εκατομμυρίων συμβολαίων.  

Είναι η πιο δημοφιλής ιστοσελίδα για εύρεση εργασίας στην Ισπανία.  Επίσης, προσφέρει 

εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με μισθούς, συμβόλαια εργασίας, βιογραφικά 

σημειώματα, κατάρτιση και άλλα θέματα τα οποία μπορεί να φανούν χρήσιμα σε επαγγελματίες 

που αναζητούν εργασία. Σήμερα η ιστοσελίδα συνεχίζει να εξελίσσεται συνεχώς και να γίνεται 

πιο ευέλικτη.  

Ιστοσελίδα: https://www.infojobs.net/  

 

Laboris 

Η Laboris είναι μια πύλη εργασίας. Είναι ένα κοινωνικά υπεύθυνο πρόγραμμα, στο οποίο οι 

αναζητητές εργασίας και οι εταιρείες μπορούν να έρθουν σε επαφή με αυτό-

εργοδοτούμενους/ες ή άλλα άτομα. Είναι μια από τις πιο σημαντικές και ενοποιημένες πύλες 

εργασίας στην Ισπανία. Ανήκει στη διαδικτυακή πύλη  “Segunda Mano”. Αυτή η πλατφόρμα 

δεν απαιτεί εκ των προτέρων εγγραφή για πρόσβαση στης προσφορές θέσεων εργασίας που 

δημοσιεύει ή τις περιγραφές αυτών των θέσεων. Ένα πράγμα που τη διαφοροποιεί από άλλες 

ιστοσελίδες είναι ότι οι εγγεγραμμένες εταιρείες μπορούν να δημοσιεύσουν τις πρώτες δύο 

θέσεις εργασίας δωρεάν.  Επιπλέον διαθέτουν υπηρεσία γεω-τοποθεσίας που επιτρέπει 

στους/στις υποψήφιους/ες να μάθουν σχετικά με εταιρείες που βρίσκονται πιο κοντά στο 

σπίτι τους.  

Αυτή η πλατφόρμα είναι υπεύθυνη για τη διάδοση προσφορών θέσεων εργασίας από εταιρείες 

που χρειάζονται να συμπληρώσουν θέσεις. Αυτές οι εταιρείες μπορούν επίσης να βρουν 

εγγεγραμμένους/ες υποψήφιους/ες κατευθείαν μέσω της μηχανής αναζήτησης, χωρίς να 

δημοσιεύσουν αγγελίες εργασίας. Η πλατφόρμα δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε φάση της 

διαδικασίας επιλογής αλλά έχει ως στόχο την προσφορά της μέγιστης ορατότητας των 

προσφορών εργασίας μέσω των καναλιών της, ούτως ώστε οι υποψήφιοι/ες να γνωρίζουν για 

τις προσφορές και οι εταιρείες να μπορούν να έχουν προφίλ σχετικά με τη θέση εργασίας. 

https://www.jobandtalent.com/es
https://www.infojobs.net/
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Επιπρόσθετα, οι εταιρείες είναι υπεύθυνες για την προσφορά πληροφοριών στους/στις 

υποψήφιους/ες σχετικά με την κατάσταση της υποψηφιότητας τους.  

Ιστοσελίδα: https://laboris.gal/  

 

Monster 

Η Monster.com είναι μια παγκόσμια ιστοσελίδα για ανεύρεση εργασίας και ανήκει και 

διαχειρίζεται από την Monster Worldwide, Inc. Δημιουργήθηκε το 1999, μέσω της 

συγχώνευσης της σελίδας ανεύρεσης εργασίας Monster Board και του Διαδικτυακού Κέντρου 

Καριέρας.  Online Career Center. Η αξία του βρίσκεται στο γεγονός ότι αποτελεί σημείο 

συνάντησης μεταξύ υποψηφίων και εταιρειών. Είναι πλήρως εναρμονισμένο με κοινωνικές 

πλατφόρμες και με την απασχόληση (recruitment) 2.0  

Αυτή η πύλη ανεύρεσης εργασίας δεν προσφέρει μόνο θέσεις εργασίας που ταιριάζουν με τα 

χαρακτηριστικά των υποψηφίων, αλλά επίσης προσφέρει συμβουλές με βάση τις πιο συχνά 

αναζητούμενες θέσεις εργασίας στο Monster.  Με αυτό τον τρόπο μπορεί να διευκολύνει τις 

αναζητήσεις και την εξεύρεση εργασίας.  

Επιπλέον, η σελίδα Monster προσφέρει επιπρόσθετη αξία αφού παρέχει στον/στην χρήστη 

ένα τμήμα από επαγγελματικούς πόρους όπου μπορούν να βρουν συμβουλές για να τους 

βοηθήσουν να ετοιμάσουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή, μεταξύ άλλων.   

Ιστοσελίδα: https://www.monster.es/  

 

Trabajamos.net 

Είναι μια κοινωνική πύλη που επιτρέπει σε επαγγελματίες να συνδεθούν κατευθείαν με 

πιθανούς πελάτες  για τη δημιουργία μικρών έργων, υπηρεσιών ή συγκεκριμένων 

βραχυπρόθεσμων θέσεων εργασίας. Το όραμα και αποστολή της είναι να παρέχει σε όλους 

τους επαγγελματίες και πελάτες τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία ούτως ώστε να 

ελαχιστοποιήσουν τη δυσκολία εύρεσης και αναγνώρισης ταλέντου.   

Απευθύνονται σε δύο είδη χρηστών: τους/τις επαγγελματίες (εταιρείες, επιχειρήσεις, αυτό-

εργοδοτούμενους ή άτομα) που ενεργοποιούν το προφίλ τους μέσω μιας σειράς κατηγοριών 

ταλέντων που προσφέρουν και ο/η χρήστης ή επαγγελματίας που έχει μια ανάγκη και 

δημοσιεύει μια αγγελία ζητώντας προτάσεις από άλλους/ες επαγγελματίες. Επικεντρώνονται 

κυρίως στην κάλυψη κλειστών και βραχυπρόθεσμων υπηρεσιακών αναγκών, αν και 

δευτερευόντως μπορούν επίσης να καλύψουν μακροπρόθεσμες θέσεις εργασίας.  

Ιστοσελίδα: https://trabaamos.net/  

https://laboris.gal/
https://www.monster.es/
https://trabaamos.net/
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Infoempleo 

Η Infoempleo είναι μια από τις πύλες αναφοράς θέσεων εργασίας στην Ισπανία. Το τέλειο 

σημείο συνάντησης μεταξύ υποψηφίων και εταιρειών. Προσφέρει σε εταιρείες όλων των 

ειδών υπηρεσίες με σκοπό τη διευκόλυνση έρευνας και διαχείρισης ταλέντου. Επιπρόσθετα, 

παράγει διάφορες αναφορές και δημοσιεύσεις σχετικά με την αγορά εργασίας και τον 

εκπαιδευτικό τομέα. 

Ανήκει στην Ομάδα Educaedu και διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της 

εργασίας και κατάρτισης. Αυτή τη στιγμή διαθέτει πάνω από 6 εκατομμύρια εγγεγραμμένους 

χρήστες.   

Επιπλέον διαθέτουν τη δική τους εκπαιδευτική πύλη, την “Avanza en tu Carrera”,  η οποία 

συγκεντρώνει ευκαιρίες κατάρτισης από 37,000 κέντρα και μια ολοκληρωμένη συλλογή με 

καθοδηγητικές και συμβουλευτικές πηγές διαθέσιμες για υποψήφιους/ες.   

Ιστοσελίδα: https://www.infoempleo.com/  

 

Adecco 

Είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες, μέλος των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης 

(Temporary Employment Companies - ETT), ιδιωτικές εταιρείες που προσλαμβάνουν άτομα για 

προσωρινή εργασία σε άλλες εταιρείες. Μερικά από τα πλεονεκτήματα είναι η δυνατότητα 

ένταξης στην αγορά εργασίας και απόκτηση εμπειρίας, συνήθως σε βραχυπρόθεσμες και 

μερικής απασχόλησης θέσεις εργασίας.  

Επιπρόσθετα από την προσφορά θέσεων εργασίας, η Adecco βοηθά τους/τις υποψήφιους/ες 

στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και ανάπτυξη της επαγγελματικής τους καριέρας, 

προσφέρει εργασιακές συμβουλές και κατάρτιση.  Ενισχύουν επίσης την απασχολησιμότητα 

και προετοιμάζουν τους/τις εργαζόμενους/ες για την αγορά εργασίας. Αυτοί οι στόχοι 

εκπληρώνονται μέσα από εργαστήρια και εξειδικευμένη κατάρτιση στην δική τους ψηφιακή 

πλατφόρμα.  

Ιστοσελίδα: https://www.adecco.es/  

 

Turijobs 

Η Turijobs είναι μια κορυφαία πύλη εργασίας για τον τομέα του τουριστικού και ξενοδοχειακού 

τομέα στην Ισπανία. Αποτελεί σημείο συνάντησης για επαγγελματίες του κλάδου, 

προσφέροντας όχι μόνο θέσεις εργασίας αλλά και συμβουλές για κατάρτιση, δωρεάν 

https://www.infoempleo.com/
https://www.adecco.es/


  
   
  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 
οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Αριθμός Έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

διαδικτυακά μαθήματα σε διάφορα θέματα (ψυχολογία, ανθρώπινο δυναμικό, μάρκετινγκ 

κλπ.), διαδικτυακά σεμινάρια σχετικά με τον τουρισμό, γλώσσες, ξενοδοχειακές δεξιότητες κλπ.   

Αυτή η πλατφόρμα λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο στην Πορτογαλία, Ιταλία, Μεξικό και Βραζιλία 

με περισσότερους/ες από 1 εκατομμύριο υποψήφιους/ες και εργάζεται με εδραιωμένες 

τουριστικές επιχειρήσεις.  

Ιστοσελίδα: https://www.turijobs.com/ 

 

Κύπρος 

She-Experts 

Η πρωτοβουλία She Experts δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα του Μεσογειακού Ινστιτούτου 

Φυλετικών Μελετών (Mediterranean Institute of Gender Studies - MIGS)  στοχεύοντας στην 

ενδυνάμωση της ορατότητας και επιδράσεων των γυναικών στις επαγγελματικές τους 

δυνατότητες, ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό, πολιτικό και βιομηχανικό τομέα. Το  MIGS  

επιθυμεί να αυξήσει τις γυναικείες φωνές σε σημαντικά θέματα του εθνικού διαλόγου, να 

καταπολεμήσει το σεξισμό και την προκατάληψη στην κάλυψη των ΜΜΕ και αύξηση των 

επαγγελματικών ευκαιριών για γυναίκες. Επιπρόσθετα από τη στήριξη σε γυναίκες για να 

βελτιώσει την προβολή τους σε επαγγελματικά πεδία, η πρωτοβουλία She Experts στοχεύει 

επίσης στην ενίσχυση των αριθμό προτύπων έμπνευσης για γυναίκες και κορίτσια. Αυτή η 

πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί ειδικά με στόχο να γίνει η κορυφαία πηγή από ειδήμονες γυναίκες 

σε οργανισμούς, εργοδότες, πολιτικά κόμματα καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην 

Κύπρο.   

Ιστοσελίδα: https://www.she-experts.com/index  

Ομάδα Facebook: https://www.facebook.com/groups/104877633488241  

 

AIPFE Κύπρος – Γυναίκες της Ευρώπης 

Ως οργανισμός, η αποστολή της AIPFE είναι να διευκολύνει και να διευρύνει τη συζήτηση 

σχετικά με το ρόλο των γυναικών στην κοινωνία. Ενδυναμώνουν, κινητοποιούν και συνδέουν 

γυναίκες για να καθίσουν στο τραπέζι (και να συνομιλήσουν). Η  AIPFE οργανώνει εκδηλώσεις, 

εργαστήρια και ηγετικά προγράμματα που βοηθούν στην εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι 

πρωτοβουλίες τους ανήκουν σε δύο ευρείς κατηγορίες: ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Κοινωνία) και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

(Ηγεσία και STEM). 

Ιστοσελίδα: https://aipfe.com/  

 

https://www.turijobs.com/
https://www.she-experts.com/index
https://www.facebook.com/groups/104877633488241
https://aipfe.com/
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Αριθμός Έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

“The Hub”  Δίκτυο Κυπρίων Γυναικών Ηγετών 

Το “The Hub” είναι ένα Δίκτυο Κυπρίων Γυναικών Ηγετών που παρέχουν ευκαιρίες για 

δικτύωση, εμπλοκή και πρόοδο. Ο γενικός στόχος του δικτύου είναι να αποτελέσει κομβικό 

σημείο, σημείο αναφοράς και υποστηρικτικό μηχανισμό για να ενισχύσει τις Κύπριες γυναίκες 

ηγέτες ούτως ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα: δημόσιο, 

ιδιωτικό και τρίτο τομέα. Το  ‘The Hub’ ιδρύθηκε το 2015, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το 

Ερευνητικό Κέντρο και Κέντρο Προγραμμάτων ΑΚΤΙ, με τη στήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών 

των ΗΠΑ, στα πλαίσια του προγράμματος Πρωτοβουλία Παγκόσμιων Γυναικών, Ειρήνης και 

Ασφάλειας.  

Ιστοσελίδα: https://www.akti.org.cy/portfolio/the-hub-cypriot-womens-leadership-network/  

 

BPW Κύπρου –  Κυπριακή Ομοσπονδία Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών Γυναικών  

Ο οργανισμός Επιχειρηματίες και Επαγγελματίες Γυναίκες (Business and Professional Women -

BPW) Κύπρου είναι θυγατρικός οργανισμός του BPW International,  ενός παγκόσμιου 

οργανισμού δικτύωσης που συγκεντρώνει 28000 γυναίκες επιχειρηματίες και επαγγελματίες 

από πάνω από 90 χώρες, βοηθώντας τις να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες τους στο χώρο 

εργασίας και στη δημόσια ζωή. Μέλη του BPW μπορούν να επωφεληθούν από ένα διεθνές 

δίκτυο ομοϊδεατών γυναικών, ευχάριστων και  ενδιαφέρουσων εκδηλώσεων, καθοδηγητικών 

προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης, βραβείων και αναγνώρισης, δημοσιότητας και 

νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.  Η συμμετοχή στην BPW  είναι ανοικτή για όλες τις γυναίκες, 

ανεξάρτητα από το επάγγελμα τους. Παρά τον επαγγελματικό του χαρακτήρα, η BPW Κύπρου 

έχει επίσης διεξάγει εκστρατείες κατά της φτώχειας και βίας ενάντια των γυναικών και διεξάγει 

ακόμα εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τον καρκίνο του τραχήλου.  

Ιστοσελίδα: http://www.bpwcyprus.org.cy/  

 

Γενικές πλατφόρμες αναζήτησης εργασίας 

EURES 

Το EURES, το οποίο ιδρύθηκε το 1994, είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας που 

αποτελείται από υπηρεσίες απασχόλησης, και έχει δημιουργηθεί με σκοπό να διευκολύνει την 

ελεύθερη διακίνηση εργατικού δυναμικού. Το δίκτυο πάντα εργάζεται σκληρά για να 

διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να επωφεληθούν από τον ίδιο αριθμό 

ευκαιριών, πάρα τις δυσκολίες επικοινωνίας λόγω γλώσσας, πολιτιστικές διαφορές, 

γραφειοκρατικά προβλήματα, διαφορετικούς εργασιακούς νόμους και έλλειψη αναγνώρισης 

εκπαιδευτικών διπλωμάτων στην Ευρώπη. Ένας/μια αναζητητής/τρια εργασίας μπορεί να 

https://www.akti.org.cy/portfolio/the-hub-cypriot-womens-leadership-network/
http://www.bpwcyprus.org.cy/


  
   
  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 
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Αριθμός Έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

φιλτράρει τη χώρα στην οποία ψάχνουν θέση εργασίας και μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιήσουν διαφορετικά φίλτρα για τις ανάγκες τους, με βάση το τι ψάχνουν. 

https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se  

 

Διαδικτυακή πλατφόρμα, Δημόσια Υπηρεσία Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας, Ευημερίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

 Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχει υπηρεσίες σε άτομα που αναζητούν εργασία και εργοδότες 

αλλά και άτομα που δεν έχουν εγγραφεί στη Δημόσια Υπηρεσία Εργασίας. Οι θέσεις εργασίας 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Εργασίας και είναι προσβάσιμες από 

Κύπριους και μέλη της κοινότητας που κατοικούν στην Κύπρο καθώς και άλλα άτομα που 

κατοικούν στην Κύπρο και με βάση τo καθεστώς νόμιμης διαμονής τους έχουν το δικαίωμα για 

δωρεάν πρόσβαση στην αγορά εργασίας στην Κύπρο.  

Ιστοσελίδα: https://www.pescps.dl.mlsi.gov.cy/CPSWeb/f001w.jsp  

 

Ergodotisi 

Η Ergodotisi είναι η κυριότερη πλατφόρμα αναζήτησης εργασίας στην Κύπρο. Επιτρέπει στους 

εργοδότες να δημοσιεύσουν θέσεις εργασίας και στα άτομα που αναζητούν εργασία να ψάξουν 

για σχετικές ευκαιρίες απασχόλησης που ταιριάζουν με τις δεξιότητες και τα προσόντα τους.   

Ιστοσελίδα: https://www.ergodotisi.com/en/  

 

Carierista 

Πλατφόρμα αναζήτησης και δημοσίευσης θέσεων εργασίας. Η Carierista είναι ένα 

επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο στην Κύπρο, μια εύχρηστη και διαδραστική πύλη εργασίας 

και ένα ιδανικό σύνολο εργαλείων για εταιρείες και εργοδότες που ενδιαφέρονται στην 

ενδυνάμωση του προσωπικού της εταιρείας τους με τους/τις τέλειους/ες υποψήφιους/ες.  

Ιστοσελίδα: https://www.carierista.com/en  

 

LinkedIn 

Το LinkedIn είναι μια πλατφόρμα/κοινωνικό δίκτυο που χρησιμοποιείται κυρίως για 

επαγγελματική δικτύωση και επιτρέπει σε άτομα που αναζητούν εργασία να δημοσιεύσουν το 

βιογραφικό τους σημείωμα και σε εργοδότες να δημοσιεύσουν θέσεις εργασίας. Ένα καλό 

https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se
https://www.pescps.dl.mlsi.gov.cy/CPSWeb/f001w.jsp
https://www.ergodotisi.com/en/
https://www.carierista.com/en
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Αριθμός Έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

προφίλ LinkedIn μπορεί να ελκύσει πιθανούς εργοδότες και η δημιουργία λογαριασμού είναι 

δωρεάν. 

www.linkedin.com  

Γερμανία  

femalemanagers 

Η femalemanagers απευθύνεται σε προσοντούχες και φιλόδοξες γυναίκες που επιθυμούν να 

αναλάβουν ενεργά την επαγγελματική τους πρόοδο. Στηρίζουν εργοδότες που θεωρούν 

πολύτιμη την ευκαιρία να στοχεύσουν ομάδες υποψηφίων ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση στο 

ταλέντο γυναικών και αντρών υποψηφίων ισότιμα.   

Ιστοσελίδα: https://www.femalemanagers.de/  

 

herCAREER 

To herCAREER, μια κάπως διαφορετική έκθεση καριέρας για γυναίκες που απευθύνεται σε όλες 

τις πτυχές του γυναικείου και οικογενειακού επαγγελματικού προγραμματισμού. Μέσω του 

ευρέως φάσματος θεμάτων, προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον για γυναίκες για να συζητήσουν 

ανοικτά ευκαιρίες και προκλήσεις στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Οι γυναίκες 

επαγγελματίες, είτε με ή χωρίς διευθυντικές ευθύνες, θα μπορούν να βρουν εδώ ελκυστικούς 

εργοδότες που αφοσιώνονται σε μεγάλο βαθμό στις ίσες ευκαιρίες και γυναίκες σε διευθυντικές 

θέσεις καθώς και πολλές ευκαιρίες για καλύτερη ισορροπία μεταξύ οικογένειας και καριέρας, 

ευκαιρίες κατάρτισης και ευκαιρίες σχετικά με το θέμα δημιουργίας μιας επιχείρησης.    

Ιστοσελίδα: https://www.her-career.com/  

 

Berufsperspektiven für Frauen – Das Beratungsnetzwerk 

Προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για γυναίκες σε οκτώ τοποθεσίες στο Βερολίνο 

σχετικά με συνεχή εκπαίδευση, επαγγελματικό προσανατολισμό, αιτήσεις εργασίας, 

επανένταξη ή επιστροφή στην εργασία μετά από οικογενειακή άδεια ή ασθένεια, 

επαγγελματική μετάβαση ή αλλαγή καριέρας, κατάρτιση και μελέτη.  

Ιστοσελίδα: https://www.frauen-berufsperspektive.de/  

 

Frau und Karriere: Die starke Seite der Arbeitswelt 

Διαδικτυακή πλατφόρμα με επαγγελματικά προφίλ, εγχειρίδια, άρθρα σχετικά με γυναίκες στον 

επαγγελματικό κόσμο και αναζήτηση εργασίας.  

http://www.linkedin.com/
https://www.femalemanagers.de/
https://www.her-career.com/
https://www.frauen-berufsperspektive.de/
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Αριθμός Έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

Ιστοσελίδα: https://www.frauundkarriere.com/  

 

Superheldin 

Πλατφόρμα εργασίας για φιλικές προς την οικογένεια θέσεις εργασίας πλήρους και μερικής 

απασχόλησης με ξεκάθαρο στόχο το συνδυασμό οικογένειας και καριέρας, και προσφέρεται 

δωρεάν.  

Ιστοσελίδα: https://www.superheldin.io  

 

Diversity Jobs 

Η Diversity Jobs έχει ως στόχο να ενώσει υποψήφιους/ες και εργοδότες με σκοπό να προωθήσει 

τη διαφορετικότητα στους οργανισμούς. Προσφέρει στους/στις υποψήφιους/ες μια πύλη 

εργασίας με θέσεις αποκλειστικά από εταιρείες κα ιδρύματα όπου η διαφορετικότητα αποτελεί 

μέρος του οργανισμού. Για εργοδότες, προσφέρουν μια ομάδα από υψηλά προσοντούχα και 

διαφορετικούς/ες μελλοντικούς/ες υπαλλήλους.   

Ιστοσελίδα: https://diversity-jobs.de/  

 

Bundesagentur für Arbeit 

Αν είστε άνεργοι/ες, χρειάζεται να εγγραφείτε στο ομοσπονδιακό γραφείο εργασίας και θα σας 

προσφερθεί συμβουλευτική υπηρεσία. Επιπρόσθετα, η διαδικτυακή αναζήτηση εργασίας τους 

χρησιμοποιείται από πολλές εταιρείες και οργανισμούς. Επιπλέον, η ιστοσελίδα τους προσφέρει 

οδηγούς καριέρας και διαδραστικά τεστ και εργαλεία για επαγγελματικό προσανατολισμό και 

ανώτερη εκπαίδευση.  

Ιστοσελίδα: https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung/beruflich-wieder-

einsteigen  

 

Μεγάλες γενικές πύλες εργασίας 

Ανάλογα με το είδος εργασίας που αναζητείτε, υπάρχουν διαφορετικές πλατφόρμες διαθέσιμες. 

Stepstone: https://www.stepstone.de/  

JobScout24: https://www.jobs.de/  

Jobware: https://www.jobware.de/  

https://www.frauundkarriere.com/
https://www.superheldin.io/
https://diversity-jobs.de/
https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung/beruflich-wieder-einsteigen
https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung/beruflich-wieder-einsteigen
https://www.stepstone.de/
https://www.jobs.de/
https://www.jobware.de/
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Αριθμός Έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

 

Πλατφόρμες δικτύωσης 

Οι Xing and LinkedIn δεν είναι μόνο πλατφόρμες αναζήτησης εργασίας αλλά χρησιμοποιούνται 

επίσης για σκοπούς δικτύωσης και διατήρησης επαγγελματικών σχέσεων. Απαιτείται εγγραφή 

και δημιουργία προφίλ.   

Xing: https://www.xing.com/  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/  

 

femconsult 

Η /femconsult  είναι μια υπηρεσία του Κέντρου Αριστείας Γυναικών στην Επιστήμη και Έρευνα 

(CEWS), τμήμα του GESIS -  Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών Leibniz. Η βάση δεδομένων 

γυναικών επιστημόνων περιέχει τρέχοντα πιστοποιημένα προφίλ από περισσότερες από 3000 

γυναίκες επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών και μετα-διδακτορικών από Γερμανόφωνες 

χώρες. Προέρχονται από διάφορους τομείς και εργάζονται σε πανεπιστήμια και μη-

πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα, τη βιομηχανία και επιχειρήσεις. Το κέντρο πληροφόρησης  

"Active Personnel Recruitment" παρέχει πληροφορίες σχετικά με το θέμα της ίσης διαχείρισης 

προσωπικού στον τομέα της επιστήμης όσον αφορά τα δύο φύλα. 

Website: https://www.gesis.org/femconsult/home  

 

women&work 

Ψηφιακή έκθεση καριέρας για θέσεις εργασίας σε όλα τα επίπεδα που ενθαρρύνουν το 

συνδυασμό καριέρας και οικογένειας δωρεάν.  

Ιστοσελίδα: https://www.womenandwork.de/  

 

Berufswege für Frauen 

Αυτή η οργάνωση, που βρίσκεται στην Wiesbaden, προσφέρει συμβουλές καριέρας και 

εργαστήρια για γυναίκες από το 1988.  

Ιστοσελίδα: https://www.berufswege-fuer-frauen.de/  

 

SHE works! - Das Wirtschafts- und Karrieremagazin für Frauen 

https://www.xing.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.gesis.org/femconsult/home
https://www.womenandwork.de/
https://www.berufswege-fuer-frauen.de/
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Αριθμός Έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

Διαδικτυακό περιοδικό για γυναίκες στον οικονομικό τομέα και που ενδιαφέρονται για καριέρα, 

με εργαλεία οικονομικού προγραμματισμού, δικτύωσης κλπ.  

Ιστοσελίδα: https://www.she-works.de/  

 

Gründerinnenzentrale – Navigation in die Selbständigkeit 

Το πρόγραμμα Gründerinnenzentrale - Navigation in die Selbständigkeit  χρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το τμήμα Υγείας, Φροντίδας και Ισότητας της Γερουσίας, 

Τμήμα Γυναικών και Ισότητας. Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ευκαιρίες δικτύωσης και 

πληροφορίες για τη δημιουργία επιχείρησης.  

Ιστοσελίδα: https://gruenderinnenzentrale.de/  

 

Γαλλία 

Pôle emploi: ιστοσελίδα αναφοράς για προσφορές θέσεων εργασίας  

Εν συντομία: ως άτομο που αναζητά εργασία, είναι απαραίτητο να είστε εγγεγραμμένοι/ες στην 

ιστοσελίδα Pôle employ,  της οποίας οι λειτουργίες προσφέρουν περισσότερα από μια απλή 

τυπική διαδικασία. Απευθύνεται σε όλα τα προφίλ και αφορά όλους τους τομείς 

δραστηριότητας: είναι η πιο συχνά επισκεπτόμενη ιστοσελίδα αναζήτησης εργασίας στη Γαλλία.  

Ιστοσελίδα: https://www.pole-emploi.fr/accueil/  

 

Indeed:  ο παγκόσμιος ηγέτης στις ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας  

Εν συντομία: Η Indeed είναι τόπος αναφοράς ιστοσελίδων εύρεσης εργασίας παγκοσμίως, αφού 

προσφέρει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στη Γαλλία μεταξύ άλλων. Με εκατομμύρια 

χρήστες κάθε μήνα, αυτή η ιστοσελίδα είναι απαραίτητη για άτομα που αναζητούν εργασία 

αλλά και υπεύθυνους/ες πρόσληψης προσωπικού.    

Ιστοσελίδα: https://fr.indeed.com/  

 

Regionsjob: πλεονέκτημα στη Γαλλία  

Εν συντομία: μια σελίδα εύρεσης εργασίας που υπάρχει στη διαδικτυακή αγορά εργασίας για 

αρκετά χρόνια και προσφέρει στοχευμένη αναζήτηση εργασίας με βάση τη φυσική απόσταση.   

Ιστοσελίδα: https://www.regionsjob.com/  

 

https://www.she-works.de/
https://gruenderinnenzentrale.de/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://fr.indeed.com/
https://www.regionsjob.com/


  
   
  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 
οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Αριθμός Έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

Apec: ιστοσελίδα για διοικητικό προσωπικό 

Εν συντομία: αποκλειστικά για διοικητικό προσωπικό, η ιστοσελίδα Apec (Association pour 

l'emploi des cadres) προσφέρει αρκετές θέσεις εργασίας, κυρίως μόνιμες θέσεις, με επίκεντρο 

τους τομείς της μηχανολογίας και έρευνας και ανάπτυξης, πωλήσεις και μάρκετινγκ.   

Ιστοσελίδα: https://www.apec.fr/  

 

Gowork:  θέσεις εργασίας αλλά και κριτικές για εταιρείες  

Εν συντομία: στις μέρες μας η επιλογή μελλοντικού εργοδότη καθορίζεται όλο και περισσότερο 

όχι μόνο από τις συνθήκες εργασίας που προσφέρουν αλλά και απόψεις σχετικά με αυτούς που 

μπορεί κάποιος να βρει στο διαδίκτυο. Για αυτό το λόγο η  gowork.fr  σας δίνει την ευκαιρία όχι 

μόνο να βρείτε πολλές θέσεις εργασίας αλλά και να διαβάσετε κριτικές για πολλές εταιρείες.  

Ιστοσελίδα: https://gowork.fr/  

 

Meteojob: ταίριασμα θέσεων εργασίας και υποψηφίων  

Εν συντομία: η ιστοσελίδα Meteojob, που βασίζεται στο καινοτόμο σύστημα “ταιριάσματος” 

του προφίλ ενός/μιας υποψηφίου/ας και των προσφορών εργασίας είναι η πιο διαδεδομένη 

σελίδα αναζήτησης εργασίας στη Γαλλία και ξεχωρίζει για τον καινοτόμο χαρακτήρα της. 

Ιστοσελίδα: https://www.meteojob.com/  

 

Monster: διεθνές άρωμα 

Εν συντομία: ως μέρος του διεθνούς οργανισμού, η Monster France προσφέρει θέσεις εργασίας 

σε όλο τον πλανήτη. Θεωρείται σημαντική σελίδα εδώ και χρόνια, ενώ παραμένει πολύ ενεργή 

εξαιτίας της ισχυρής της παρουσίας στα κοινωνικά δίκτυα, ιδιαίτερα στο  Youtube. 

Ιστοσελίδα: https://www.monster.fr/  

 

Direct emploi: μια αναγνωρισμένη σελίδα 

Εν συντομία:  Η Direct emploi  είναι μια από τις πιο γνωστές και αναγνωρισμένες ιστοσελίδες 

αναζήτησης εργασίας στη Γαλλία. Λειτουργεί εδώ και χρόνια και προσφέρει όλα τα βασικά 

στοιχεία που χρειάζεται ένα άτομο που αναζητά εργασία.  

Ιστοσελίδα: https://www.directemploi.com/  

https://www.apec.fr/
https://gowork.fr/
https://www.meteojob.com/
https://www.monster.fr/
https://www.directemploi.com/
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Αριθμός Έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

 

Leboncoin: απλότητα ως διασφάλιση της επιτυχίας 

Εν συντομία: Η Leboncoin είναι κυρίως γνωστή για τις αγγελίες ακίνητης περιουσίας ή για 

αγγελίες που σου δίνουν τη δυνατότητα να αγοράσεις διαφόρων ειδών προϊόντα. Όμως, 

προσφέρει και ένα μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας ανά περιοχή και παραμένει πιστή στην 

ιστοσελίδα, αφού προσφέρει πρακτική εγγύτητα στα άτομα που αναζητούν εργασία. 

Ιστοσελίδα: https://www.leboncoin.fr/  

 

Cadremploi: πρωτοποριακή ιστοσελίδα 

Εν συντομία: με μακρόχρονη παρουσία, η ιστοσελίδα Cadremploi απευθύνεται σε διοικητικά 

στελέχη και παραμένει σημαντική και το 2021. Μέσω της σύνδεσης της με κοινωνικά δίκτυα και 

τη διαθεσιμότητα τις ως εφαρμογή κινητού τηλεφώνου, δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης με τα 

τελευταία νέα.  

Ιστοσελίδα: https://www.cadremploi.fr/  

 

Vivastreet:  Το Leboncoin σε διεθνές επίπεδο 

Εν συντομία:  μια κλασσική ιστοσελίδα με αγγελίες, που δημιουργήθηκε στις αρχές του 2000, η 

ιστοσελίδα Vivastreet λειτουργεί όπως η Leboncoin και παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες θέσεις 

εργασίας σε όλους τους τομείς.  

Ιστοσελίδα: https://www.vivastreet.com/  

 

Jobintree: ευκολία στην αναζήτηση 

Εν συντομία: η Jobintree, που ιδρύθηκε το 2008, δεν προσφέρει κάτι διαφορετικό, αλλά παρόλα 

αυτά αποτελεί σημαντική σελίδα στο διαδίκτυο λόγω της ευνόητης και ελκυστικής εργονομίας 

της για υποψήφιους/ες και υπεύθυνους/ες πρόσληψης προσωπικού.  

Ιστοσελίδα: https://www.jobintree.com/  

 

Keljob: σχεδόν 20 χρόνια παρουσίας  

Εν συντομία: παρούσα στο διαδίκτυο από το 2000,  η Keljob  παραμένει ανταγωνιστική και το 

2021, λόγω των χιλιάδων θέσεων εργασίας για όλα τα προφίλ και το σύγχρονο σχεδιασμό της.  

https://www.leboncoin.fr/
https://www.cadremploi.fr/
https://www.vivastreet.com/
https://www.jobintree.com/


  
   
  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 
οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Αριθμός Έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

Ιστοσελίδα: https://www.keljob.com/  

 

Optioncarriere: η μηχανή αναζήτησης εργασίας 

Εν συντομία: Η  Optioncarriere συγκεντρώνει θέσεις εργασίας από ιστοσελίδες εύρεσης 

εργασίας από όλο τον κόσμο και αποτελεί μια πολύ πρακτική μηχανή αναζήτησης για 

υποψηφίους/ες.   

Ιστοσελίδα: https://www.optioncarriere.com/  

 

  

https://www.keljob.com/
https://www.optioncarriere.com/


  
   
  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 
οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Αριθμός Έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

Επίλογος 
Αυτό το εγχειρίδιο εκδόθηκε στο πλαίσιο του Erasmus+ έργου Pro-Women, που επικεντρώνεται 

στην ενδυνάμωση των γυναικών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, ούτως ώστε να 

βοηθήσει άνεργες και χαμηλής ειδίκευσης γυναίκες να ενταχθούν στην τουριστική αγορά 

εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο βιώσιμο τουρισμό.   

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πολύτιμες πληροφορίες, θεωρητικές και πρακτικές για 

εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευτές/τριες που 

εργάζονται με γυναίκες 

καθώς και για γυναίκες που 

επιθυμούν να ενταχθούν στην 

αγορά εργασίας. Αν και το 

συγκεκριμένο έργο 

επικεντρώνεται στον 

τουριστικό τομέα, αυτό το 

εγχειρίδιο δεν περιορίζεται 

μόνο σε αυτό και μπορεί να 

φανεί χρήσιμο και για 

εκπαιδευτές/τριες και 

εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται με γυναίκες και σε άλλους τομείς.  

Αυτό το έντυπο απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές/τριες που εργάζονται με 

γυναίκες, αρχές εργασίας, ΚτΠ/ΜΚΟς/οργανισμούς/ιδρύματα που εργάζονται με γυναίκες σε 

ευάλωτη κατάσταση, Ευρωπαίους διαχειριστές προγραμμάτων και γυναίκες που αναζητούν 

εργασία. Είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και στις εταιρικές γλώσσες: Ιταλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, 

Γερμανικά και Αγγλικά.  

Μακροπρόθεσμα, αυτό το εγχειρίδιο έχει ως στόχο να στηρίξει τις πιο πάνω ομάδες στόχους 

στην ενδυνάμωση των γυναικών ούτως ώστε να προοδεύσουν στον τομέα του βιώσιμου 

τουρισμού, πολιτισμού και κληρονομιάς και στην αγορά εργασίας γενικότερα.   

Αναμφίβολα, ο τουρισμός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων στην 

καρδία της Ατζέντας 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη, και συγκεκριμένα στις δεσμεύσεις για ισότητα 

των δύο φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών του Βιώσιμου Στόχου 5. Συνεπώς, είναι καθήκον 

μας να φέρουμε την αλλαγή σε αυτό τον τομέα, έχοντας πάντα ως μακροπρόθεσμο και απώτερο 

σκοπό τη βιωσιμότητα και την ισότητα φύλων.   
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Αριθμός Έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

Γλωσσάριο 
Η σύμπραξη Pro-Women έχει δημιουργήσει ένα Γλωσσάριο με σκοπό να βοηθήσει τους/τις 

αναγνώστες/τριες αυτού του Εγχειριδίου. Δεν αποτελεί νομική καθοδήγηση αλλά λειτουργεί ως 

μια χρήσιμη εισαγωγή σε όρους-κλειδιά που θα συναντήσετε όταν χρησιμοποιείτε το Εγχειρίδιο. 

Οι όροι που συμπεριλαμβάνονται στο γλωσσάριο προέρχονται από διάφορες πηγές: διεθνή και 

τοπικά εργαλεία των γυναικείων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, νομικά και στρατηγικά έγγραφα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης και νομικές και πολιτικές εξελίξεις στην 

Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο.  

Δημιουργία Ικανοτήτων: Η δημιουργία ικανοτήτων αποτελείται από ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ατόμων και συστημική αλλαγή που διευκολύνει μετασχηματιστικές διαδικασίες και επιδράσεις 

σε θεσμούς και ιδρύματα.  

Ανάπτυξη υπό την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων :  Η Ανάπτυξη υπό την πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων (Community-led Development -CLD19) είναι η διαδικασία συλλογικής 

προσπάθειας για δημιουργία και επίτευξη τοπικών οραμάτων και στόχων. Είναι μια προσέγγιση 

προγραμματισμού και ανάπτυξης που βασίζεται σε ένα σύνολο βασικών αρχών που 

(τουλάχιστον) καθορίζουν όραμα και προτεραιότητες από τα άτομα που ζουν σε εκείνη τη 

γεωγραφική κοινότητα, θέτουν επικεφαλείς τις τοπικές φωνές, κτίζουν στις τοπικές δυνάμεις 

(αντί να επικεντρώνονται σε προβλήματα), συνεργάζονται μεταξύ τομέων, είναι επιτηδευμένη 

και ευέλικτη και εργάζεται για να επιτύχει συστημική αλλαγή αντί βραχυπρόθεσμων 

προγραμμάτων.    

Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Συνδυάζει μια σειρά από δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την 

ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και γνώσεων ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Μια ποικιλία 

από δραστηριότητες μπορεί να οργανωθεί για να αναπτύξει δεξιότητες σχετικά με το φύλο όπως 

πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του κοινού, κατάρτιση και καθοδήγηση. Η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων μπορεί να συμβεί σε διάφορα στάδια του κύκλου πολιτικής. Εκτός από την ενίσχυση 

δεξιοτήτων, ευαισθητοποίησης και γνώσης, μπορεί επίσης να επιφέρει θετικές επιδράσεις στο 

ενδιαφέρον και αφοσίωση των ατόμων στην ισότητα των δύο φύλων. 

Διακρίσεις ενάντια των γυναικών:  Οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμός ή περιορισμός που 

γίνεται με βάση το φύλο, η οποία έχει ως σκοπό την βλάβη ή την εκμηδένιση της αναγνώρισης, 

ευχαρίστησης ή άσκησης των γυναικών, ανεξαρτήτως από την οικογενειακή τους κατάσταση, με 

βάση την ισότητα αντρών και γυναικών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών 

στον κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό ή οποιοδήποτε άλλον τομέα. Η διάκριση μπορεί να 

προέρχεται από το νόμο (de jure) ή την πράξη (de facto). Η σύμβαση CEDAW  αναγνωρίζει και 

απευθύνεται και στις δύο μορφές διάκρισης, είτε αυτή περιέχεται σε νόμους, πολιτικές, 

διαδικασίες ή στην πράξη.  

 
19 Πηγή: http://inspiringcommunities.org.nz/resources/about-cld/principles/ 

http://inspiringcommunities.org.nz/resources/about-cld/principles/
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Οικοτουρισμός: Ο οικοτουρισμός ορίζεται ως “υπεύθυνα ταξίδια σε φυσικές περιοχές που 

προστατεύουν το περιβάλλον, διατηρούν την ευημερία των ντόπιων και περιλαμβάνουν 

ερμηνεία και εκπαίδευση” (TIES, 2015).  Η εκπαίδευση νοείται ότι περιλαμβάνει το προσωπικό 

και τους επισκέπτες.  

Ενδυνάμωση γυναικών: Η ενδυνάμωση  γυναικών και κοριτσιών για την απόκτηση δύναμης και 

ελέγχου της ίδιας τους της ζωής. Περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση του κοινού, δημιουργία 

αυτοπεποίθησης, διεύρυνση επιλογών, αυξημένη πρόσβαση και έλεγχο πηγών και δράσεων 

που μετασχηματίζουν τις δομές και θεσμούς που ενισχύουν και διαιωνίζουν τη διάκριση και 

ανισότητα των φύλων. Αυτό σημαίνει ότι για να ενδυναμωθούν οι γυναίκες δεν πρέπει μόνο να 

έχουν ίσες δυνατότητες (όπως μόρφωση και υγεία) αλλά και ίση πρόσβαση σε πηγές και 

ευκαιρίες (όπως κτηματική περιουσία και εργασία) αλλά πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δικαιώματα, δυνατότητες, πόρους και ευκαιρίες για να κάνουν 

στρατηγικές επιλογές και αποφάσεις (όπως παρέχεται μέσω ευκαιριών ηγεσίας και συμμετοχής 

σε πολιτικούς θεσμούς).  

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ φύλων:  Το ποσοστό των εισοδημάτων των ανδρών που 

αντανακλά της διαφορά μεταξύ των μέσων ωριαίων μεικτών εισοδημάτων των εργαζομένων 

ανδρών και γυναικών.  Στην ΕΕ, οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ φύλων αναφέρεται επίσημα 

ως “μη-προσαρμοσμένες μισθολογικές διαφορές μεταξύ φύλων” καθώς δεν λαμβάνει υπόψη 

όλους τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αυτές τις διαφορές όπως διαφορές στο 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο, εργασιακή εμπειρία, ώρες εργασίας, είδος εργασίας κλπ.   

Έξυπνος τουρισμός: Αναφέρεται στην εφαρμογή τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας 

(ICT), κινητής τηλεφωνικής επικοινωνίας, υπολογιστικού νέφους, τεχνητής νοημοσύνης και 

εικονικής πραγματικότητας, για την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και προσεγγίσεων με 

σκοπό τη βελτίωση του τουρισμού.   

Κοινωνική Επιχείρηση: Μια κοινωνική επιχείρηση20 αποτελεί μέρος της κοινωνικής οικονομίας, 

η οποία έχει ως κύριο στόχο τον κοινωνικό αντίκτυπο και όχι την παραγωγή κέρδους για τους 

ιδιοκτήτες ή μετόχους της. Λειτουργεί μέσω της παροχής αγαθών και υπηρεσιών για την αγορά 

με ένα επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και  χρησιμοποιεί τα κέρδη του κυρίως για την 

επίτευξη κοινωνικών στόχων. Διοικείται με ένα ανοικτό και υπεύθυνο τρόπο και συγκεκριμένα 

περιλαμβάνει εργαζόμενους, καταναλωτές και μετόχους που επηρεάζονται από τις εμπορικές 

της δραστηριότητες.  

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης: Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης21 ή Παγκόσμιοι στόχοι είναι ένα 

σύνολο από 17 αλληλένδετους παγκόσμιους στόχους που σχεδιάστηκαν ως “σχέδιο για την 

επίτευξη ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους”.  Οι στόχοι αυτοί τέθηκαν το 

 
20 Πηγή: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_nl  
21 Πηγή: https://sdgs.un.org/goals  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_nl
https://sdgs.un.org/goals
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2015 από Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και προορίζεται να επιτευχθούν μέχρι το 

2030.  

Πληροφορίες Έργου 
Τίτλος έργου: Pro-Women – Up-skilling Itineraries for Women as New Cultural Promoters to 

Enhance Territorial Heritage  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

Πρόγραμμα επιχορήγησης: Erasmus+ Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και 

Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών  

Διάρκεια Έργου: 1η Σεπτεμβρίου 2019 – 31η Οκτωβρίου 2021 (26 μήνες) 

Ιστοσελίδα έργου: www.prowomen-project.eu 

Σελίδα Facebook του έργου: https://www.facebook.com/prowomeneu 

 

Σύμπραξη: 

 
Ιταλία 

Cooperativa Sociale San saturnino onlus (συντονιστής) 
www.coopsansaturnino.org 

progettazione@coopsansaturnino.org 

 
Ιταλία 

Obiettivo Famiglia / Federcasalinghe 
www.donne.it 

federcasalinghe.segreteria@gmail.com 

 
Κύπρος 

Center for Social Innovation 
www.csicy.com 
info@csicy.com 

 
Γερμανία 

Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH 
www.wisamar.de 
info@wisamar.de 

 
Ισπανία 

Torrijos Municipality 
www.torrijos.es 
sac@torrijos.es 

http://www.prowomen-project.eu/
https://www.facebook.com/prowomeneu
http://www.coopsansaturnino.org/
mailto:progettazione@coopsansaturnino.org
http://www.donne.it/
mailto:federcasalinghe.segreteria@gmail.com
http://www.csicy.com/
mailto:info@csicy.com
http://www.wisamar.de/
mailto:info@wisamar.de
http://www.torrijos.es/
mailto:sac@torrijos.es
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Γαλλία 

OSENGO Europe 
www.europe.osengo.fr  

europe@osengo.fr  
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