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Το WinOnLine, ένα Erasmus+ KA2 ευρωπαϊκό έργο, 

το οποίου η υλοποίηση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 

2019, και τώρα ολοκληρώθηκε, καθώς οι εταίροι 
έχουν καταφέρει την επίτευξη όλων των 
αποτελεσμάτων.  
Δείτε περισσότερα:  

▪ 1ο Ενημερωτικό Δελτίο εδώ.  

▪ 2ο Ενημερωτικό Δελτίο εδώ.   

▪ 3ο Ενημερωτικό Δελτίο εδώ.  

Win On-Line 4th Transnational Meeting in Italy: 

Το WinOnLine, ένα Erasmus+ KA2 ευρωπαϊκό έργο, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019, και τώρα ολοκληρώθηκε, 
καθώς όλοι οι εταίροι συμμετείχαν στην 4η Διακρατική Συνάντηση στο Τορίνο, στην Ιταλία.  Η Apid Torino, ο 

Ιταλός εταίρος διοργάνωσε τη συνάντηση με επιτυχία στις 16 και 17 Μαΐου 2022.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κοινοπραξία συζήτησε επικαιροποιήσεις και εκκρεμότητες για όλα τα 

παραδοτέα αποτελέσματα, δραστηριότητες ενημέρωσης του κοινού και των ομάδων -στόχων, και την πρόοδο 
και την επιτυχή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και των συνεδριών mentoring σε όλες τις 
χώρες των εταίρων.     

Επιπλέον, συζητήθηκαν και τέθηκαν κάποιοι βασικοί στόχοι υψηλής σημασίας, που αφορούν τη σχέδιο 

βιωσιμότητας του έργου, το οποίο θα διατηρηθεί για πέντε (5) χρόνια μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσής 

του.   

Επίσης, στο τέλος της 2ης ημέρας της συνάντησης, οι εταίροι, γνώρισαν τους Ιταλούς μέντορες  και τις 

εκπαιδευόμενές τους, οι οποίες μίλησαν για τη διαδικασία της συμβουλευτικής υποστήριξης που έλαβαν, με 

ένα πολύ ελπιδοφόρο και ενισχυτικό τρόπο.  

Στο τέλος, ορίστηκαν οι ημερομηνίες των ενημερωτικών εκδηλώσεων σε κάθε χώρα των εταίρων και 
ακολουθούν πληροφορίες για την διεξαγωγή τους.  

 

▪
▪

https://winonline.training/el
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/03/WinOnLine_1st_Newsletter_GR.pdf
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/03/WinOnLine_2nd_Newsletter_final_GR.pdf
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/06/WinOnLine_3nd_Newsletter_GR.pdf
https://winonline.training/el
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/03/WinOnLine_2nd_Newsletter_final.pdf
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/05/WinOnLine_3nd_Newsletter_final.pdf
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Ενημερωτικές Εκδηλώσεις: 

 
Ισπανία: 

Ευτυχώς, η κατάσταση με την πανδημία του Covid-19 έχει αλλάξει αρκετά κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, 

και αυτή τη φορά μας επιτράπηκε να διεξάγουμε την Ενημερωτική Εκδήλωση με τίτλο «Πως να γίνεις e-

επιχειρηματίας», με φυσική παρουσία και χωρίς περιορισμούς.  
 

Η ενημερωτική Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου από τις 09:30 έως τις 12:30 μ.μ.  
 

Η ενημερωτική εκδήλωση είχε μεγάλη προσέλευση, και οι συμμετέχοντες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα 
της. Διερευνήθηκαν οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στη e-επιχειρηματικότητα, οι διαφορές που υπάρχουν με τη 
παραδοσιακή επιχειρηματικότητα, και ειδικά τι σημαίνει να είσαι γυναίκα επιχειρηματίας άνω των 40. Κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε παρουσίαση του έργου Winonline και συζητήθηκε τ ο πως μπορεί να ωφελήσει τις 
γυναίκες επιχειρηματίες.  
 

Οι συμμετέχοντες/ουσες έφτασαν τις 20 (25 μαζί με τους ομιλητές και τα στελέχη της Errotu) και η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου Olarain. 
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Ιταλία: 

Κατά την ολοκλήρωση του  Erasmus + έργου, όπου η APID Turin εκπροσωπώντας την Ιταλία και οι 
διεθνείς εταίροι όπως, η Ylä-Savon ammattiopisto από τη Φινλανδία, η p-consulting.gr και η ΕΝΩΣΗ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ από την Ελλάδα, η  Eurosuccess Consulting από την Κύπρο, η  Lietuvos švietimo ir 

mokslo profesinė sąjunga από τη Λιθουανία, και η Errotu Taldea από την Ισπανία, καταφέραμε να 

συνοψίσουμε το έργο στο οποίο εργαστήκαμε τα τελευταία χρόνια! Στις 12 Μαΐου η Apid διοργάνωσε 

την ενημερωτική εκδήλωση του έργου με συμμετοχές ατόμων από τους άμεσα ενδιαφερόμενους/ες, 

γυναίκες επιχειρηματίες, ειδικούς και μέντορες για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους πάνω στα 

αποτελέσματα ου έργου.  

Αρχικά, τα στελέχη που συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου, περιέγραψαν τις δραστηριότητες της 

κοινοπραξίας και τα αποτελέσματα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Κατόπιν, το λόγο πήραν νέες 

επιχειρηματίες και μέντορες για να μοιραστούν τα βιώματά τους. Το σημαντικότερο μέρος της 

εκδήλωσης αποτέλεσε η ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων για τη περαιτέρω βιωσιμότητα του έργου 

και την ενίσχυση του δικτύου μεταξύ επιχειρηματιών, ωφελούμενων και βασικών ενδιαφερόμενων.    

Περίπου 30 άτομα συμμετείχαν στην εκδήλωση θέτοντας τις βάσεις διάχυσης του εκπαιδευτικού 

προγράμματος και του οδηγού mentoring που σύντομα θα είναι διαθέσιμα για όλους στον επίσημο 

ιστότοπο του έργου καθώς και στον ιστότοπο της Apid μέσω άμεσου συνδέσμου.  

Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει μια νεοφυής επιχείρηση, προκειμένου να εξελιχθεί σε γερές 

βάσεις, παραμένει δύσκολος και με πολλά προβλήματα: από τους αριθμούς που παρέχονται από την 

Ιταλική κυβέρνηση στην πρόσφατη έκδοση της τριμηνιαίας ελεγκτικής αναφοράς των νεοφυών 

επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του εμπορικού επιμελητηρίου, η γενική εικόνα 

που διαγράφεται, αν και φαίνεται να συνέρχεται από την πανδημία, δεν είναι ακόμα αρκούντως 

θετική. Σε αυτό ο πλαίσιο, ο ρόλος της γυναικείας επιχειρηματικότητας είναι κρίσιμος για το μέλλον 
του οικοσυστήματος των Ιταλικών νεοφυών  επιχειρήσεων.  

Εντούτοις, σχετικά με την διασφάλιση της απόλυτης επιτυχίας των νέων επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών, τα έργα όπως είναι αυτό που υλοποιήθηκε από τους εταίρους του Win On line, χάρη 
στη στήριξη του προγράμματος Erasmus +, είναι θεμελιώδη.  Αυτό ειπώθηκε από τους/τις 

ωφελούμενους/ες που ήδη προσπάθησαν στο παρελθόν να γεμίσουν τα κενά στις γνώσεις τους στις 
επιχειρηματικές ικανότητες, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, προστιθέμενη 

αξία αποτέλεσε η συμμετοχή στις συνεδρίες mentoring, όπου τους δόθηκε η ευκαιρία να διεισδύσουν 
σε περισσότερες λεπτομέρειες σε συγκεκριμένα θέματα με τους/τις  μέντορες τους.    
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Κύπρος: 

«Η «EUROSUCCESS», ένας από τους εταίρους του έργου WINonline, έχει επιτυχώς 

πραγματοποιήσει την εθνική ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο, “Γυναίκες σε δράση: e-

επιχειρηματικότητα» στην Κύπρο στις 9 Μαΐου, με συμμετοχή περισσοτέρων από 30 γυναικών! Το 

έργο παρουσιάστηκε από τον οργανισμό με τη υποστήριξη των τριών (3) μεντόρων, Έλενας Τάνου, 
Ελένης Εκκέση, και Ρίτας Καρατζιά.  

Η εκδήλωση εστίασε περισσότερο στον επιχειρηματικό ψηφιακό τομέα που εμπίπτει στην 

εκπαίδευση, που αναπτύχθηκε από όλους τους εταίρους. Θέματα, όπως το Ψηφιακό Μάρκετινγκ, 

η Δικτύωση, η Επικοινωνία και η online παρουσία μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης 
παρουσιάστηκαν από τις μέντορες. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα και το εκπαιδευτικό υλικό 

παρουσιάστηκαν σε όλες τις συμμετέχουσες και ενισχύθηκε με την παρουσία και τις μαρτυρίες των 
εκπαιδευόμενων που έλαβαν μέρος την πιλοτική φάση του έργου.» 

Λιθουανία: 

Στις 12 Μαΐου, το Σωματείο επαγγελματιών Εκπαίδευσης και Επιστήμης της Λιθουανίας (LESTU) 

οργάνωσε το τελικό συνέδριο του έργου Win On-Line "Γυναικεία Επιχειρηματικότητα". 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου Win On-Line- ένα 

ευρετήριο καινοτόμων και αποτελεσματικών πρακτικών και εργαλείων γυναικείας e-

επιχειρηματικότητας- έγινε μοίρασμα θετικών εμπειριών, συζητήθηκαν οι προκλήσεις του 

εκπαιδευτικού προγράμματος, και οι συμμετέχουσες μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους και τις 

γνώσεις  που αποκόμισαν.  Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε και μία συνάντηση 
μεταξύ μεντόρων και εκπαιδευόμενων.  
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Ελλάδα: 

Η Ενημερωτική εκδήλωση του Erasmus+ 

KA2 έργου WinOnLine, που 

συνδιοργανώθηκε και υλοποιήθηκε από 

τους εταίρους p-consulting.gr και ΕΝΩΣΗ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ, πραγματοποιήθηκε 

στην Πάτρα στις 19.05.2022, με μεγάλη 

επιτυχία. Η p-consulting.gr και η ΕΝΩΣΗ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ αποφάσισαν να 

οργανώσουν από κοινού μια μεγάλη 

Ενημερωτική Εκδήλωση (συνέδριο), με 

εκπροσώπους των αρχών, των δημόσιων 

φορέων, και ενδιαφερόμενων από όλη 

την Ελλάδα.  
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ΟΙ εταίροι προσκάλεσαν τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, και παράγοντες της 

επιχειρηματικότητας και της e-

επιχειρηματικότητας, για να συζητήσουν 
θέματα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 
σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, 
όταν αποφασίζουν να ασχοληθούν με την 
επιχειρηματικότητα. Επίσης,  ενίσχυσαν την 

υφιστάμενη δικτύωση μεταξύ των ομάδων-

στόχων και των ενδιαφερόμενων μερών. 

Κοινώς αποδεκτό συμπέρασμα της 

εκδήλωσης, αποτέλεσε το γεγονός ότι οι 
προκλήσεις που οι γυναίκες, άνω των 40, 

αντιμετωπίζουν, όταν αποφασίζουν να γίνουν 

επιχειρηματίες ή να ξαναμπούν στον 

επιχειρηματικό τομέα, είναι μεγάλες και 
ποικίλες, αλλά για τις σύγχρονες γυναίκες, το 
μέλλον είναι η e-επιχειρηματικότητα.  

The attendees’ number surpassed all 

interest in the project’s results and to the 

https://winonline.training/partners/
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Ακολουθήστε μας στο 
Facebook! 

@winonline.eu  

Επισκεφτείτε τον 
ιστότοπό μας! 

https://winonline.training/ 

https://www.facebook.com/winonline.eu
https://www.facebook.com/winonline.eu
https://winonline.training/
https://winonline.training/

