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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ #2 
Αγαπητοί εταίροι, συνεργάτες και φίλοι …  
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του προγράμματος 
“FEMME - Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για μαμάδες στην Ευρώπη μέσω ανταλλαγής πρακτικών ”! 
Μέσω των ενημερωτικών δελτίων θα θέλαμε να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με τις δραστηριότητες 
και τα αποτελέσματα του προγράμματος, και θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα εάν επιθυμείτε να μάθετε 
περισσότερα….. Θα σας δείξουμε πως! 

https://femme-project.eu/ 
https://www.facebook.com/femmeprojecteu/ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ 
Η Επιχειρηματικότητα για Μαμάδες είναι μια έννοια στην οποία ενσωματώνεται η μητρότητα και 
η επιχειρηματικότητα, πράγμα που σημαίνει ότι οι γυναίκες, οι οποίες, αφού γίνουν μητέρες, 
αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Στην Ευρώπη, το κίνημα αυτό 
αναπτύσσεται κυρίως από ανεπίσημες ομάδες γυναικών που αισθάνονται την ανάγκη να ενταχθούν 
στις κοινότητες για να ανταλλάξουν ιδέες, να μοιραστούν τη γνώση και να διευρύνουν την 
επιχείρησή τους. 
 

AΝΑΛΥΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι οι γυναίκες αποτελούν το 52% του συνολικού πληθυσμού στην 
Ευρώπη, με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα να απαρτίζει μόνο το 1/3 της συνολικής δράσης της 
επιχειρηματικότητας (34.4% αυτοαπασχολούμενες γυναίκες επιχειρηματίες 30% γυναικείες 
επιχειρηματικές start-up. Η πλειοψηφία του τύπου επιχειρήσεων που αποτελούνται από ένα άτομο, 
είναι γυναίκες (78%) και συνήθως επικεντρώνονται στον τομέα της υγείας, εκπαίδευσης, υπηρεσιών 
και κοινωνικών δραστηριοτήτων. 
Δεν είναι τυχαίο, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι το γυναικείο επιχειρηματικό 
δυναμικό θεωρείτε πηγή υποεκμετάλευση. Ωστόσο για να αλλάξει αυτό πρέπει οι γυναίκες να 
αναπτύξουν περαιτέρω τις επιχειρηματικές τους ικανότητες και δεξιότητες. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε συνολικά το υλικό για την Ανάλυση της Τρέχουσας Κατάστασης στην 
Επιχειρηματικότητα για μαμάδες. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
Στις καλές πρακτικές που αναλύθηκαν γίνονται γνωστές οι ανάγκες και οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όταν ξεκινούν μια επιχειρηματική κίνηση, και πόσο μάλλον όταν είναι 
μαμάδες. 
Κάποια κοινά εμπόδια που εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών είναι: 
έλλειψη στην εκπαίδευση των γυναικών σε θέματα επιχειρηματικότητας, δικτύωση, ενημέρωση 
κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε όλη την ανάλυση εδώ .  
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2η διακρατική συνάντηση στην Ιταλία 
Η 2η διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου 
πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Ιουλίου στο Bitonto της 
Ιταλίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι 
παρουσίασαν τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετικά με 
την υφιστάμενη κατάσταση και τις βέλτιστες πρακτικές της 
κάθε χώρας και παράλληλα έγινε μια πρώτη συζήτηση σχετικά 
με τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στην εκπαιδευτική 
δραστηριότητα για τις Επιχειρηματίες μαμάδες.  

 

 

 


