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Πρόλογος 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί µία πτυχιακή εργασία, της οποίας συγγραφέας 

είναι η σπουδάστρια Χατζηκώστα Ανθή του Π.Μ.Σ. Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 

του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, µε ειδίκευση στην Επιχειρηµατική Πληροφορική. Η 

επιλογή του θέµατος και η ανάπτυξη του έγινε υπό την επίβλεψη του καθηγητή του 

τµήµατος Σταυρόπουλου Αντώνιου, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω για την 

βοήθεια του.   

 

 

Περίληψη 

 

Το αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι η γυναικεία επιχειρηµατικότητα καθώς 

και η ισότητα των ευκαιριών ανάµεσα στα δύο φύλα στον κοινωνικό και οικονοµικό 

τοµέα.  

 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να δώσει µία συνοπτική ενηµέρωση στον 

κοινωνικό-οικονοµικό ρόλο των γυναικών στον εργασιακό χώρο και τη συµβολή τους 

στην εθνική οικονοµία. Επιπροσθέτως, γίνεται αναφορά σε θέµατα ίσων ευκαιριών 

για τη δηµιουργία πετυχηµένων και βιώσιµων κοινωνικών επιχειρήσεων.  

 

Ολοκληρώνοντας τη µελέτη της εργασίας, θα είµαστε σε θέση:  

• Να προσδιορίζουµε τον ειδικό ρόλο και τη σηµασία της πορείας της γυναίκας στο  

χώρο της εργασίας  

• Να γνωρίζουµε τον κοινωνικό-οικονοµικό ρόλο της γυναίκας µέσα στον εργασιακό 

χώρο και τη συµβολή της στην εθνική οικονοµία  

• Να γνωρίζουµε τη σηµασία της ισότητας των φύλων στον τοµέα της εργασίας και  

της οικονοµίας  

• Να γνωρίζουµε τη σηµασία των ίσων ευκαιριών για τη δηµιουργία πετυχηµένων  

επιχειρήσεων  

• Να απαντάµε σε ερωτήµατα για τη νοµική θέση της γυναίκας και τα δικαιώµατα 

των γυναικών σε διάφορους τοµείς  
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Λέξεις – Κλειδιά  

- Ισότητα ευκαιριών 

- Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα  

- Γυναικεία απασχόληση 

- Γυναικεία επιχειρηµατικότητα  

- ∆ικαιώµατα εργαζοµένων 

- Κοινωνική προστασία  

- Επαγγελµατική κατάρτιση 

- Γυναικείοι συνεταιρισµοί  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  Εισαγωγή  

 

Σε αυτή την εργασία θα ενηµερωθούµε για τη Γυναικεία Απασχόληση και 

Επιχειρηµατικότητα και τις ίσες ευκαιρίες που υπάρχουν, ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα και οι γυναίκες όπως και οι άνδρες να εργαστούν και να δηµιουργήσουν 

επιχειρήσεις.  

Αρχικά θα ήταν σκόπιµο να καθορίσουµε κάποιες βασικές έννοιες που θα µας 

είναι χρήσιµες κατά τη µελέτη της συγκεκριµένης εργασίας, όπως για παράδειγµα την 

έννοια της εργασίας και της επιχειρηµατικότητας. Επιπλέον θα αναφερθούµε στην 

συµβολή της γυναίκας στον εργασιακό και επιχειρηµατικό χώρο καθώς και σε 

ολόκληρη την εθνική οικονοµία, κάνοντας µία σύντοµη παρουσίαση της ελληνικής 

πραγµατικότητας. 

 

Η έννοια της εργασίας  

- Η εργασία αποτελεί βασικό παράγοντα για την ύπαρξη κοινωνίας.  

- Εργασία είναι η σκόπιµη δραστηριότητα του ανθρώπου για την ικανοποίηση των 

αναγκών του και παίζει αποφασιστικό ρόλο στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς 

του (Τάκαρη, 1978).  

- Με τον όρο εργασία, ορίζεται η εκτέλεση εργασιών που επιτρέπει στους ανθρώπους 

την εξασφάλιση του βιοπορισµού τους µέσα στο εξωτερικό περιβάλλον τους 

(Watson, 1995).  

- Στις σύγχρονες βιοµηχανικές κοινωνίες η εργασία είναι στενά συνδεδεµένη µε την 

αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους, γιατί εκτός από οικονοµική έχει 

και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική σηµασία (Θεοδωροπούλου, 2007).  

 

Η έννοια της επιχειρηµατικότητας  

Η επιχειρηµατική πρωτοβουλία και δραστηριότητα τίθεται στο επίκεντρο των 

θεµάτων που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο, 

καθώς η αύξηση της επιχειρηµατικότητας αποτελεί µονόδροµο για την ωρίµανση των 

οικονοµιών, δηλαδή αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά, οικονοµική 

ανάπτυξη και κυρίως δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Για το λόγο αυτό, στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

σχεδίασε προγράµµατα που προσφέρουν σηµαντικά κίνητρα για την ενίσχυση της 
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επιχειρηµατικότητας µε την πεποίθηση ότι θα προωθηθεί η καινοτοµία και θα 

δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.  

Ορίζοντας την έννοια της επιχειρηµατικότητας µπορούµε να πούµε ότι είναι η 

ικανότητα του ατόµου να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες κέρδους στη δηµιουργία 

προστιθέµενης αξίας ή απόκτησης οικονοµικού οφέλους και να τις εκµεταλλεύεται. 

Στα σύγχρονα οικονοµικά η επιχειρηµατικότητα αποτελεί έναν από τους πιο 

σηµαντικούς συντελεστές παραγωγής. Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Παγκόσµιου 

Παρατηρητηρίου για την Επιχειρηµατικότητα (Global Entrepreneurship 

Monitor/GEM), η επιχειρηµατικότητα µε τη σαφή οπτική της οικονοµικής 

δραστηριότητας, ορίζεται ως: 

“Η κάθε προσπάθεια για δηµιουργία νέας επιχείρησης ή νέας δραστηριότητας, όπως το 

ελεύθερο επάγγελµα, η δηµιουργία ενός νέου επιχειρηµατικού οργανισµού ή η επέκταση 

ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, που γίνεται από έναν ιδιώτη, από οµάδες ιδιωτών ή από 

επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν”.  

Επίσης, οι Stevenson, Roberts & Grousbeck (1989) όρισαν την 

επιχειρηµατικότητα ως µία διαδικασία δηµιουργικής αξίας (δηλαδή, δηµιουργία κάτι 

καινούργιου που έχει αξία για την αγορά και την κοινωνία), απασχολώντας µία σειρά 

πόρων, προκειµένου να είναι εφικτή η εκµετάλλευση των επιχειρηµατικών 

ευκαιριών.  

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Πράσινη Βίβλο (2003) ορίζει 

την επιχειρηµατικότητα ως νοοτροπία και τρόπο δηµιουργίας και ανάπτυξη 

οικονοµικής δραστηριότητας µέσω του συνδυασµού της ανάληψης του κινδύνου, της 

δηµιουργικότητας και/ή της καινοτοµίας µε τη χρηστή διαχείριση στο πλαίσιο ενός 

νέου ή υφιστάµενου οργανισµού.  

Ως έννοια σχετίζεται άµεσα µε την τεχνογνωσία και την καινοτοµία, καθώς η 

σχέση τεχνογνωσίας, καινοτοµίας και αποτελεσµατικότητας-απόδοσης χαρακτηρίζει 

την επιχειρηµατική δραστηριότητα σε όλα τα στάδια ανάπτυξης. 

Πρέπει να τονίσουµε ακόµα ότι η διαδικασία της δηµιουργίας κάποιας 

καινούργιας αξίας απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και την ανάληψη των συνοδευόµενων 

οικονοµικών, ψυχολογικών και κοινωνικών κινδύνων.  

 

Η συµβολή της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας 

 Η συµµετοχή της γυναίκας στην τοπική επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στην 

ανάπτυξη της περιοχής, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα πολλών ερευνών. Επιπλέον, οι 
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έρευνες αναφέρονται και στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες 

επιχειρηµατίες. 

Η τοπική κοινωνία, µε την σειρά της θα πρέπει να στηρίξει την γυναικεία 

επιχειρηµατικότητα, διότι οι γυναίκες αποτελούν δυναµικό αναπτυξιακό στοιχείο της 

κοινωνίας, κατά συνέπεια κάθε προσπάθεια ισχυροποίησης του ρόλου τους και 

ενδυνάµωσης της συµµετοχής τους σε κάθε οικονοµική δραστηριότητα επενεργεί 

θετικά και στηρίζει τις όποιες τοπικές αναπτυξιακές διαδικασίες.  

Η επιτυχία, όµως, της λειτουργίας γυναικείων επιχειρήσεων προϋποθέτει 

αφενός µεν την αναγνώριση και την αποδοχή από πλευράς τοπικής κοινωνίας της 

ιδιαίτερης αναπτυξιακής τους σηµασίας και αφετέρου τη στήριξη όλων των φορέων 

της τοπικής κοινωνίας προκειµένου να ξεπεράσουν τα οποιαδήποτε οργανωτικά, 

οικονοµικά κ.ά. προβλήµατά τους. 

Γενικότερα, στην συγκεκριµένη εργασία θα δούµε πώς µέσω της απασχόλησης 

και της επιχειρηµατικότητας δίδεται στη γυναίκα η δυνατότητα να εκφράσει την 

ανάγκη της για:  

� Αυτονοµία  

� Αναγνώριση των ικανοτήτων της, για δηµιουργία και προσφορά, καθώς και  

� Απόκτηση τόσο προσωπικών ενδιαφερόντων όσο και επαγγελµατικής 

ταυτότητας  

 

Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη της Γυναικείας Απασχόλησης και 

Επιχειρηµατικότητας επιδιώκει τόσο την οικονοµική βελτίωση όσο και την κοινωνική 

καταξίωση της γυναίκας.  

Η δραστηριότητα της γυναίκας στον εργασιακό και επιχειρηµατικό χώρο 

προασπίζεται από την Ε.Ε. Έτσι λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας τη 

σηµασία της προαγωγής της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών, µε απόφαση του 

Συµβουλίου (2001/51/ΕΚ), θέσπισε πρόγραµµα κοινής δράσης σχετικά µε την 

«Κοινοτική Στρατηγική για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών». Ένας, λοιπόν, 

επιπλέον σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση αυτού του προγράµµατος 

ισότητας ευκαιριών, που επιδιώκει αφενός την οικονοµική και κοινωνική βελτίωση 

των γυναικών και αφετέρου τη βελτίωση των οικονοµικών συνθηκών και των 

συνθηκών διαβίωσης σε τοπικό επίπεδο.  
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Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 

Η επιχειρηµατικότητα, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχει επανέλθει στο προσκήνιο 

της επικαιρότητας, καθώς αναγνωρίζεται η σηµαντική συµβολή της στην οικονοµική 

ανάπτυξη, ιδιαίτερα σήµερα µε την ταχύτατη ανάπτυξη της γνώσης και της 

τεχνολογίας. Πολλοί είναι οι παράγοντες, τόσο οικονοµικής όσο και κοινωνικής 

φύσης που συµβάλουν στην ανάπτυξη ενός θετικού ή αρνητικού επιχειρηµατικού 

κλίµατος. Η σταθερότητα και η αξιοπιστία θεωρούνται τα κύρια χαρακτηριστικά που 

καλείται να έχει η οικονοµική πολιτική µιας χώρας, προκειµένου να αυξηθεί και να 

βελτιωθεί ποιοτικά η επιχειρηµατικότητα. 

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, έχουν σηµειωθεί σηµαντικά βήµατα σε ότι 

αφορά την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η Έκθεση για 

την “Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2005-2006” παραθέτει µια σειρά από 

προβλήµατα, όπως αυτά προκύπτουν από τη συγκέντρωση δεδοµένων. Συγκεκριµένα 

αναφέρονται τα εξής: 

o Οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες είναι πολύ λίγες. Ειδικότερα, οι Έλληνες/-δες 

επιχειρηµατίες υπογραµµίζουν την έλλειψη ευκαιριών, γεγονός που απορρέει 

και από τη διαφορά µεταξύ εκείνων που σκέφτονταν να προχωρήσουν σε 

έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας και αυτών που τελικά όντως 

προχώρησαν. 

o Οι περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται στην παροχή προϊόντων προς 

κατανάλωση. Μάλιστα αυτό αφορά τόσο στις νέες όσο και τις καθιερωµένες 

επιχειρήσεις. 

o Η οικογένεια διαδραµατίζει κυρίαρχο ρόλο στη χρηµατοδότηση νέων 

επιχειρήσεων. Εκτός, όµως, από τη συµβολή της στη συγκέντρωση του 

αρχικού κεφαλαίου, έχει πρωτεύοντα ρόλο και στην “άτυπη επένδυση”. 

o Οι Έλληνες/-ίδες εξακολουθούν να έχουν έντονο το αίσθηµα του φόβου της 

αποτυχίας. ∆εδοµένου ότι η ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

προϋποθέτει “ρίσκο” και πειραµατισµό, ο φόβος της αποτυχίας οδηγεί σε 

εγχειρήµατα που δε χαρακτηρίζονται από καινοτοµία. 

o Το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν υποστηρίζει την ανάπτυξη επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας. Συγκεκριµένα, δεν υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στο 

µορφωτικό επίπεδο και την επιχειρηµατικότητα. Ακόµα και στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση δεν παρέχονται γνώσεις και δεν υποστηρίζονται ενεργά 

προοπτικές επιχειρηµατικής σταδιοδροµίας. 



  Χατζηκώστα Ανθή 

 8 

o Ο τρόπος που η ελληνική κοινωνία αντιµετωπίζει την επιχειρηµατικότητα 

είναι αντιφατικός. Οι Έλληνες/-ίδες θεωρούν ότι η επιχειρηµατική 

δραστηριότητα είναι µια κοινωνικά αποδεκτή επαγγελµατική επιλογή, 

σχεδιάζουν νέα εγχειρήµατα και έχουν εµπιστοσύνη στις ικανότητές τους, 

αλλά ταυτόχρονα δεν αποδέχονται τις µεγάλες διαφορές στα επίπεδα 

εισοδήµατος, δεν αναγνωρίζουν σηµαντικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες και 

διακατέχονται από το φόβο της αποτυχίας. 

 

Η τελευταία Έκθεση του Παρατηρητηρίου Επιχειρηµατικότητας υπογραµµίζει 

δύο επιπλέον εµπόδια που εντοπίζονται κατά την προσπάθεια εκκίνησης ενός 

εγχειρήµατος στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, αναφέρει τα ακόλουθα: 

� Οι νέες επιχειρήσεις καλούνται να ξεπεράσουν πολύπλοκες 

γραφειοκρατικές διαδικασίες, που απαιτούν πολύ χρόνο, έχουν µεγάλο 

κόστος και στις οποίες εµπλέκονται πολλές υπηρεσίες. 

� Παρόλο που τα προγράµµατα και οι δράσεις για την υποστήριξη και 

προώθηση της επιχειρηµατικότητας συνεχώς αυξάνονται και κρίνονται 

ως επαρκή, η πολυπλοκότητα και οι απαιτήσεις των γραφειοκρατικών 

διαδικασιών αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την 

αξιοποίησή τους. 

 

Μαζί µε τα προβλήµατα και τα χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας στην 

Ελλάδα, είναι απαραίτητο να προβούµε σε µια παρουσίασή της µε βάση τα στοιχεία 

που περιέχονται στην τελευταία Έκθεση για την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 

(2006-2007). Ειδικότερα, το 16% του πληθυσµού ηλικίας από 18 έως 64 ετών 

εµπλέκονται σε κάποιο είδος επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Από αυτούς, το 8,24% 

είναι Καθεριωµένοι Επιχειρηµατίες και το 7,9% αναπτύσσει Επιχειρηµατικότητα 

Αρχικών Σταδίων. Επιπλέον, το 5,6% του πληθυσµού είναι Επίδοξοι Επιχειρηµατίες 

και το 2,3% είναι Νέοι Επιχειρηµατίες. Ταυτόχρονα, το 14,2% δηλώνει ότι βρίσκεται 

στη διαδικασία σχεδιασµού κάποιου νέου εγχειρήµατος, ενώ 2,7% διέκοψε τη 

λειτουργία της επιχείρησής του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  Ισότητα Ευκαιριών  

 

Εισαγωγή  

Τα δικαιώµατα των γυναικών, ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 

πολλά, τα οποία µπορεί να µην είναι ευρέως γνωστά. Για παράδειγµα, όλοι οι πολίτες 

της Ε.Ε. ότι δικαιούνται ίση αµοιβή για ίση εργασία ή για εργασία ίσης αξίας 

ανεξαρτήτως φύλου. Ή ότι οι γυναίκες εργαζόµενοι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες 

κατάρτισης µε τους εργαζόµενους του άλλου φύλου; Πράγµατι, η κοινοτική 

νοµοθεσία προβλέπει ότι δεν πρέπει να γίνονται σε βάρος των γυναικών διακρίσεις µε 

βάση το φύλο τους και πρέπει να τις µεταχειρίζονται ισότιµα και να τις παρέχουν τα 

ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες ευκαιρίες στο χώρο εργασίας.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί η έννοια της ισότητας µεταξύ ανδρών και 

γυναικών, η οποία αποτελεί θεµελιώδη αρχή του κοινοτικού δικαίου και αφορά όλους 

τους τοµείς της κοινωνικής ζωής, µέρος της οποίας είναι αναµφισβήτητα ο κόσµος 

της εργασίας.  

Επιπλέον, θα αναφερθούµε στα θεµελιώδη δικαιώµατα των εργαζοµένων που 

περιλαµβάνει ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 

υπογράφηκε το 1961 και αποτελεί µία από τις Συνθήκες του Συµβουλίου της 

Ευρώπης που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η ισότητα αυτή πρεσβεύεται 

για όλους τους τοµείς, καθώς και για όλες τις επιµέρους διαδικασίες ένταξης ή 

εξέλιξης στην απασχόληση.  

Η εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών 

και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης περιγράφεται στην Οδηγία 

2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 

2006 [Επίσηµη Εφηµερίδα L 204 της 26.07.2006]. Η Οδηγία 1 έχει ως πρώτιστο 

στόχο τον επιτυχή συνδυασµό της ισότητας των φύλων µε την επαγγελµατική ζωή, 

που αναλύεται µέσω συγκεκριµένων διατάξεων. 

 

Τα κράτη – µέλη της Ε.Ε. είναι υποχρεωµένα να ακολουθούν τις οδηγίες(νόµοι) 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεχωρίσαµε και παραθέτουµε παρακάτω τρεις σηµαντικές 

αρχές που είναι υποχρεωµένα να ακολουθούν όλα τα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης:  
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1. Αρχή της ίση ς αµοιβής.  

Η αρχή της ίσης αµοιβής δηλώνει ότι η ίση εργασία ή η εργασία ίσης αξίας πρέπει να  

αµείβεται µε τον ίδιο τρόπο. Επίσης, όταν χρησιµοποιείται σύστηµα επαγγελµατικής 

κατάταξης για τον καθορισµό των αµοιβών, το σύστηµα αυτό πρέπει να βασίζεται σε 

κοινά κριτήρια για τους εργαζόµενους άνδρες και γυναίκες και να επιβάλλεται κατά 

τρόπο που να αποκλείει τις διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο.  

 

2. Αρχή της ίσης µεταχείρισης στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής 

ασφάλισης.  

Η αρχή της ίσης µεταχείρισης δηλώνει την απαγόρευση κάθε διάκρισης στον τοµέα 

αυτόν και καθορίζει κανόνες εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. Περιλαµβάνεται 

ακόµα κατάλογος που αναφέρει παραδείγµατα διακρίσεων.  

 

3. Αρχή της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών ως προς την πρόσβαση στην 

απασχόληση, την επαγγελµατική κατάρτιση και προώθηση και τις συνθήκες 

εργασίας. Η συγκεκριµένη αρχή περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τις διατάξεις που 

αφορούν το βαθµό στον οποίο επιτρέπονται παρεκκλίσεις από την αρχή της ίσης 

αµοιβής στην περίπτωση µιας θέσης απασχόλησης η οποία από την ίδια της τη φύση 

απαιτεί εργαζόµενο ενός συγκεκριµένου φύλου.  

 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή της ίδρυσής της είχε διατυπώσει 

για την ισότητα των φύλων: «προκειµένου να εξασφαλιστεί εµπράκτως η πλήρης 

ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία, η αρχή της ίσης µεταχείρισης 

δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν µέτρα που προβλέπουν 

ειδικά πλεονεκτήµατα, τα οποία διευκολύνουν το λιγότερο εκπροσωπούµενο φύλο να 

συνεχίσει µια επαγγελµατική δραστηριότητα ή προλαµβάνουν ή αντισταθµίζουν τα 

µειονεκτήµατα στην επαγγελµατική σταδιοδροµία» (άρθρο 141 παράγραφος 4 της 

συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας). 
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Ενότητα 2.1: Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 

Η ίση µεταχείριση καθώς και οι ίσες ευκαιρίες, όπως προαναφέραµε και στην 

εισαγωγή αυτού του κεφαλαίου, αποτελούν σηµαντικό θεµελιώδες δικαίωµα για 

όλους. Ισότητα ανδρών και γυναικών σηµαίνει να υπάρχει ίση µεταχείριση και ίσες 

ευκαιρίες στην καθηµερινή ζωή όλων ανεξαρτήτως φύλου, γεγονός που 

υποστηρίζεται τόσο από τους νόµους της χώρας µας όσο και από τους νόµους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Κάνοντας µία ιστορική αναδροµή θα διαπιστώσουµε πως αφετηρία για την 

αρχή της ίσης αµοιβής ανδρών και γυναικών µπορούν να θεωρηθούν οι παγκόσµιοι 

πόλεµοι, γιατί οι γυναίκες άρχισαν να χρησιµοποιούνται σε εργασίες που δεν 

εκτελούσαν ως τότε, αλλά έπρεπε να αντικαταστήσουν τους άνδρες στις εργασίες 

αυτές. Μετά το τέλος του πρώτου παγκοσµίου πολέµου, ο Καταστατικός Χάρτης της 

∆ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας του 1919, στο άρθρο 41, έθετε στο θέµα των 

συνθηκών εργασίας την ίση οικονοµική µεταχείριση σε όλους τους εργαζοµένους που 

νόµιµα κατοικούν τη χώρα. Επίσης, πιο συγκεκριµένα η ∆ιακήρυξη της Φιλαδέλφειας 

του 1944 µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, επιβεβαίωσε ότι όλοι οι άνθρωποι 

ανεξαρτήτως φύλου έχουν δικαίωµα στην υλική πρόοδο, στην πνευµατική ανάπτυξη 

και στην οικονοµική ασφάλεια, σε καθεστώς ελευθερίας και αξιοπρέπειας, και µε 

ίσες ευκαιρίες (Βουτυράς, 1981).  

Έτσι, προκειµένου να επιτευχθεί η ισότητα ευκαιριών µεταξύ γυναικών και 

ανδρών έχουν τεθεί σε εφαρµογή µεταξύ άλλων και τα πενταετή Προγράµµατα 

Κοινοτικής ∆ράσης για τις Γυναίκες από το 1982 και τα οποία περιλαµβάνουν τους 

παρακάτω γενικούς στόχους:  

• Ένταξη της ισότητας στον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο µεταξύ των εργοδοτών  

και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και προσπάθεια επίτευξης 

συνεργασίας και αλλαγής της νοοτροπίας σε όλα τα επίπεδα  

• Κατάργηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας, στήριξη των γυναικείων 

προσπαθειών απασχόλησης και γενικότερα, της ισότητας στην οικονοµία  

• Το συνδυασµό εργασίας – νοικοκυριού – οικογενειακής ζωής µέσα από την 

εξατοµίκευση των κοινωνικών παροχών  

• Την ίση συµµετοχή ανδρών – γυναικών κατά τη λήψη των αποφάσεων  

• Τη στήριξη και πλήρη εφαρµογή του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, καθώς και την παροχή 

πληροφοριών για την ισότητα των ευκαιριών  
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• Την ενίσχυση της παρακολούθησης, καθώς και της αξιολόγησης του προγράµµατος 

∆ράσης  

 

Στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας βοηθούν η Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική και τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, καθώς και όλα τα κράτη µέλη δίνουν 

ιδιαίτερη προσοχή στα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες που επιθυµούν να 

συγκροτήσουν νέες επιχειρήσεις ή να αυτοαπασχοληθούν.  

 

Ενότητα 2.2: Απασχόληση και Αµοιβή  

Το θεµελιώδες δικαίωµα, το οποίο περιλαµβάνεται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Χάρτη, σχετίζεται µε το δικαίωµα της απασχόλησης και τη ρύθµιση της αµοιβής.  

Το ανωτέρω δικαίωµα χωρίζεται σε δύο µέρη.  

• Το πρώτο µέρος αφορά το δικαίωµα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών ως προς 

την ελεύθερη επιλογή του επαγγέλµατος, καθώς και την άσκησή του. Το 

δικαίωµα αυτό καταγράφει τη δυνατότητα που έχει κάθε πολίτης να επιλέγει 

µε βάση τις προσωπικές του δυνατότητες και εκτιµήσεις το επάγγελµα που 

θέλει να ασκήσει, καθώς επίσης και να επιλέγει αυτοβούλως τους όρους της 

εργασίας του. Το δικαίωµα αυτό ασκείται εν µέρει µέσω της συµµετοχής των 

εργαζοµένων στις διαδικασίες διαπραγµάτευσης και την υπογραφή 

συµβάσεων εργασίας.  

• Το δεύτερο µέρος αφορά τη δίκαιη αµοιβή της εργασίας. Η ασφαλιστική 

δικλείδα αυτής της αµοιβής µπορεί είτε να αναφέρεται στη διατήρηση ενός 

υψηλού επιπέδου διαβίωσης των εργαζοµένων ατοµικά είτε να 

συµπληρώνεται από το επίπεδο διαβίωσης ολόκληρης της οικογένειας. Με 

αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης των 

εργαζοµένων καθώς και των οικογενειών τους.  

Με σκοπό να επιτευχθούν τα δύο ανωτέρω µέρη, προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοτικό ∆ίκαιο µία σειρά διατάξεων, µέσα στις οποίες σηµαντικό ρόλο κατέχει η 

υποχρεωτική παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των πολιτών από τις δηµόσιες 

υπηρεσίες εύρεσης εργασίας. Με τη σύσταση των υπηρεσιών αυτών, παρέχεται µία 

επιπλέον δυνατότητα ανεύρεσης εργασίας προς τους πολίτες. 
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Ενότητα 2.3: ∆ικαιώµατα σε σχέση µε την απασχόληση  

Τα δικαιώµατα σε σχέση µε την απασχόληση είναι:  

• Ίση αµοιβή για ίση εργασία. Εάν εργάζεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει 

να λαµβάνετε ίση αµοιβή µε εργαζόµενο του άλλου φύλου για ίση εργασία µε 

τη δική σας, εφόσον η αµοιβή προέρχεται από την ίδια πηγή, πράγµα που 

σηµαίνει ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει καταρχήν µόνον όταν εργάζεστε για 

τον ίδιο εργοδότη. Ωστόσο, οι διαφορές στην αµοιβή µπορεί να είναι 

δικαιολογηµένες, εάν οφείλονται σε αντικειµενικούς παράγοντες 

ανεξάρτητους από το φύλο, όπως τα προσόντα, η εµπειρία κ.τλ. 

• Ίση αµοιβή για εργασία ίσης αξίας. Το κοινοτικό δίκαιο σας παρέχει το 

δικαίωµα να λαµβάνετε ίση αµοιβή για εργασία ίσης αξίας. Επίσης, οι 

συλλογικές συµβάσεις πρέπει να σέβονται την αρχή της ίσης αµοιβής για ίση 

εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Είναι πιθανόν η θέση του γραµµατέα να 

καλύπτεται σχεδόν αποκλειστικά από γυναίκες και η θέση του εργάτη 

γραµµής παραγωγής σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες. Ως εκ τούτου, εάν οι 

ρυθµίσεις που προέκυψαν από τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις προβλέπουν 

µικρότερη αµοιβή για µία οµάδα που απαρτίζεται κατά κύριο λόγο ή σχεδόν 

αποκλειστικά από γυναίκες, αυτό αποτελεί παραβίαση του θεµελιώδους 

κοινοτικού δικαιώµατος της ίσης αµοιβής. 

• Ίση µεταχείριση στο χώρο εργασίας. Έχετε το δικαίωµα να τυγχάνετε ίσης 

µεταχείρισης στον χώρο εργασίας, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν επιτρέπεται 

να υφίστασθε διακρίσεις µε βάση το φύλο. Η νέα κοινοτική νοµοθεσία που 

πρέπει να εφαρµόσουν τα κράτη µέλη από τον Οκτώβριο του 2005 

εξασφαλίζει, µεταξύ άλλων, την αναγνώριση της σεξουαλικής παρενόχλησης 

ως µορφής διακριτικής µεταχείρισης, ενισχύει την προστασία των γυναικών 

που επανέρχονται στην εργασία τους έπειτα από άδεια µητρότητας, ενώ 

θεµελιώνει και την προστασία των ανδρών που λαµβάνουν άδεια πατρότητας 

στα κράτη – µέλη, όπου ήδη ισχύει η άδεια αυτή. 

• Πρόσβαση στην απασχόληση. Οι εργοδότες δεν πρέπει να κάνουν διακρίσεις 

µεταξύ ανδρών και γυναικών κατά την πρόσληψη εργαζοµένων. Για 

παράδειγµα, οι προσφορές θέσεων εργασίας που απευθύνονται σε άτοµα του 

ενός µόνο φύλου αντίκεινται στο κοινοτικό δίκαιο. Ωστόσο, η διαφορετική 

µεταχείριση επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση σε συγκεκριµένες περιπτώσεις όπου το 
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φύλο του εργαζοµένου αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για τη θέση εργασίας. 

Για παράδειγµα, σε επαγγέλµατα, όπως είναι τα µοντέλα επιδείξεων µόδας ή 

οι ηθοποιοί, το φύλο µπορεί να θεωρηθεί καθοριστικός παράγοντας. 

• Επαγγελµατική κατάρτιση. Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν το δικαίωµα να 

έχουν τις ίδιες ευκαιρίες κατάρτισης και εκπαίδευσης. Εντούτοις, και στον 

τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης, υπάρχει εξαίρεση από την υποχρέωση 

για ίση µεταχείριση όταν η κατάρτιση οδηγεί σε επαγγελµατική 

δραστηριότητα στην οποία το φύλο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Στην 

περίπτωση αυτή, η υπό εξέταση επαγγελµατική κατάρτιση µπορεί να 

απευθύνεται µόνον στα άτοµα του συγκεκριµένου φύλου. Στον τοµέα της 

εκπαίδευσης και ειδικότερα της επαγγελµατικής κατάρτισης δίδεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το δικαίωµα αυτό λαµβάνει χώρα 

τόσο στο αρχικό επίπεδο εισαγωγής της επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

(αρχική) όσο και κατά τη χρονική διάρκεια απασχόλησης των εργαζοµένων 

(συνεχιζόµενη). Το δικαίωµα αυτό έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες, µε 

ιδιαίτερη ευαισθησία σε κοινωνικές οµάδες, όπως οι νέοι, οι γυναίκες και τα 

µειονεκτούντα άτοµα. 

• Προαγωγές. Οι εργοδότες δεν πρέπει να κάνουν διακρίσεις κατά τις 

προαγωγές. Πρέπει να κρίνουν τους εργαζοµένους µε βάση κριτήρια, όπως οι 

δεξιότητες, η εκπαίδευση, οι επιδόσεις και η αρχαιότητα και όχι µε βάση το 

φύλο.  

• Τα δικαιώµατα σε σχέση µε την κοινωνική ασφάλιση. Η κοινοτική νοµοθεσία 

δεν επιδιώκει την εναρµόνιση των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής 

ασφάλισης αλλά µάλλον τον συντονισµό τους. Σύµφωνα µε όλα τα 

παραπάνω, η αρχή της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών καθιστά 

παράνοµη την εφαρµογή διακρίσεων µε βάση το φύλο στον τοµέα της 

κοινωνικής ασφάλισης. 

• Υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Αν εργάζεστε και είστε έγκυος, 

λεχώνα ή γαλουχούσα, δικαιούστε ένα ορισµένο επίπεδο υγείας και 

ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Αν πρόκειται για εργασία που συνεπάγεται 

ιδιαίτερο κίνδυνο έκθεσης σε ορισµένους επικίνδυνους παράγοντες, σε 

επικίνδυνες διεργασίες ή συνθήκες εργασίας, ο εργοδότης σας πρέπει να λάβει 
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τα αναγκαία µέτρα ώστε να αποφύγετε εγγυηµένα την έκθεση σε τέτοιους 

κινδύνους.  

 

Ενότητα 2.4: Προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των Εργαζοµένων  

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα µε τα προγράµµατα δράσης που υλοποίησε µέχρι 

σήµερα για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο της εργασίας, ανέλαβε σηµαντικές 

πρωτοβουλίες που ενίσχυσαν τις ήδη υπάρχουσες εθνικές ρυθµίσεις.  

Επιπλέον µε τις διάφορες οδηγίες που εκδόθηκαν στο πλαίσιό τους, προώθησαν 

επιµέρους θέµατα, όπως η προστασία των εργαζοµένων από την έκθεση σε χηµικά, 

φυσικά ή βιολογικά µέσα και στο θόρυβο, ενώ προέβλεψαν µέτρα για επιµόρφωση, 

εξασφάλιση εργονοµίας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο.  

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον Κοινωνικό Χάρτη, επισφραγίζεται η κατοχύρωση του 

δικαιώµατος των εργαζοµένων να «απολαύουν ικανοποιητικών συνθηκών 

προστασίας της υγείας και ασφάλειάς τους» και επιτάσσει τη λήψη µέτρων προς το 

σκοπό αυτό και την έγκαιρη και πλήρη ενηµέρωσή τους πάνω στους κινδύνους και τα 

µέσα πρόληψης (Θεοδωροπούλου κ.ά., 1998). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες 

πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Χάρτη: http://www.europarl.europa.eu/charter/default_el.htm  

 

Ενότητα 2.5: Κοινωνική Προστασία  

Η κοινωνική προστασία αποτελεί δικαίωµα των εργαζοµένων που αναφέρεται 

στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, στην οποία συµπεριλαµβάνεται τόσο το 

δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων όσο και το δικαίωµα της 

επαρκούς κοινωνικής προστασίας των ανέργων. Όσον αφορά τους εργαζόµενους, 

είναι υποχρεωτική η ασφάλιση όλων των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

ανεξάρτητα από το φύλο, το είδος και τη σχέση εργασίας τους, καθώς και την υφή 

της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται.  

 

Αναφορικά µε τους ανέργους, για τους οποίους προβλέπεται η υποχρεωτική 

θέσπιση µέτρων επαρκούς κοινωνικής τους προστασίας, περιλαµβάνονται όλοι όσοι 

είτε δεν έχουν ενταχθεί ποτέ στην απασχόληση είτε δεν κατάφεραν να ενταχθούν 

ξανά και παρέµειναν άνεργοι. Θεωρείται, επίσης, ως απαραίτητη προϋπόθεση – ώστε 

να απολαµβάνουν αυτό το δικαίωµα – η µη δυνατότητα όλων αυτών στην 

εξασφάλιση των απαραίτητων όρων διαβίωσης.  
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Παραθέτουµε λοιπόν τα µέτρα που προβλέπονται για τους ανέργους, τα οποία 

περιλαµβάνουν:  

- Επιδότηση των ανέργων  

- Την προσπάθεια για δηµιουργία θέσεων απασχόλησης  

- Την επαγγελµατική τους κατάρτιση και εκπαίδευση  

- Την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των ανέργων  

 

 

Ενότητα 2.6: Το Συµµετοχικό ∆ικαίωµα των Εργαζοµένων  

Ένα δικαίωµα των εργαζοµένων, στο οποίο αναφέρεται ο Ευρωπαϊκός 

Κοινωνικός Χάρτης, είναι πολύ στενά συνδεδεµένο µε τη Συνδικαλιστική Ελευθερία. 

Πρόκειται για το συµµετοχικό δικαίωµα, που εκφράζεται µε την πληροφόρηση, τη 

διαβούλευση και τη συµµετοχή των εργαζοµένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

που πρόκειται να επιφέρουν ριζικές µεταβολές, στην ποιότητα ή στη δοµή της 

εργασίας τους. Τέτοιες µεταβολές, σύµφωνα µε τον ίδιο το Χάρτη, είναι:  

- Οι περιπτώσεις εισαγωγής στην επιχείρηση τεχνολογικών αλλαγών που 

συνεπάγονται αλλαγές στις συνθήκες και την οργάνωση της εργασίας.  

- Η πραγµατοποίηση αναδιαρθρώσεων και συγχωνεύσεων.  

- Οι οµαδικές απολύσεις κατά την εφαρµογή, από παραµεθόριες ειδικά επιχειρήσεις, 

πολιτικών απασχόλησης που θίγουν τους εργαζόµενους.  

 

Πρέπει βέβαια να επισηµανθεί ότι νοµοθετικά πλαίσια που προβλέπουν τη 

συµµετοχή των εργαζοµένων σε ανάλογες µε τις παραπάνω περιπτώσεις, προϋπήρχαν 

σε εθνικό επίπεδο στις περισσότερες χώρες µέλη. Όµως, αυτό που κυρίως επιδιώκεται 

τόσο από το Χάρτη όσο και από ανάλογες οδηγίες της Επιτροπής, είναι η όσο το 

δυνατόν µεγαλύτερη σύγκλιση των σχετικών ρυθµίσεων και η εναρµόνισή τους. Στην 

προσπάθεια αυτή θα συµµετέχει, όπως προβλέπεται από το Πρόγραµµα ∆ράσης, και 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παίζοντας ρόλο συντονιστικό, και ρίχνοντας περισσότερο το 

βάρος στο χώρο των «επιχειρήσεων µε ευρωπαϊκή διάσταση», όπως χαρακτηρίζονται 

εκείνες που διαθέτουν σύνθετη και ιδιαίτερα διεθνική δοµή.  

Επιπρόσθετα, υπάρχει σαφής αναφορά του δικαιώµατος των εργαζοµένων για 

συλλογική δράση και µέσα σε αυτό περιλαµβάνεται και το δικαίωµα στην απεργία, 

που διαφέρει βέβαια από χώρα σε χώρα, ανάλογα µε τις εκάστοτε εθνικές πρακτικές.  
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Ενότητα 2.7: Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και  Εργασίας  

Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, η αναφορά για τη βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης και εργασίας που προβλέπεται, επικεντρώνεται στα µέχρι 

σήµερα δικαιώµατα των εργαζοµένων που σχετίζονται µε την εβδοµαδιαία ανάπαυση 

και την ετήσια άδεια, καθώς και το σαφή καθορισµό των συνθηκών εργασίας.  

Σε ότι αφορά την εβδοµαδιαία ανάπαυση, γίνεται µνεία – η οποία θα πρέπει να 

συγκεκριµενοποιηθεί από τις διατάξεις που λαµβάνουν χώρα στα κράτη – µέλη – σε 

ό,τι αφορά το δικαίωµα που πρέπει να απολαµβάνουν οι εργαζόµενοι και το οποίο 

σχετίζεται µε την εβδοµαδιαία ανάπαυση και την ετήσια άδεια µετά αποδοχών. Είναι 

σαφέστατη, λοιπόν, η κοινωνική διάσταση την οποία θέλει να καταγράψει ο 

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης.  

Αναφορικά µε την ετήσια άδεια, επισηµαίνεται η ανάγκη για πλήρη καταγραφή, 

ανάλυση και γνώση – είτε προσωπική είτε µέσω συλλογικού οργάνου – των 

συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων. Οι συνθήκες εργασίας παίζουν σηµαντικό 

ρόλο ως προς τη διαµόρφωση των σχέσεων εργασίας και της παραγωγικής 

διαδικασίας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Γυναικεία Απασχόληση &     

Επιχειρηµατικότητα 

  

Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τη σηµασία της γυναικείας 

απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας στη σύγχρονη κοινωνία. Επιπρόσθετα, 

αναλύονται προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηµατίες. Ενώ 

παράλληλα, δίνονται παραδείγµατα βιώσιµων γυναικείων επιχειρήσεων, γυναικείων 

συνεταιρισµών και εναλλακτικών µορφών απασχόλησης.  

 

Ενότητα 3.1: Γυναικεία Απασχόληση  

Ο όρος της απασχόλησης των γυναικών συνδέεται στενά µε τις διαδικασίες της 

εκβιοµηχάνισης και τις σύγχρονες επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις και τα 

καταναλωτικά πρότυπα. Συνεπώς, η γυναικεία απασχόληση παρουσιάζει πολλές 

ιδιαιτερότητες και εναλλαγές από εποχή σε εποχή και από χώρα σε χώρα. Επίσης, 

έχει άµεση σχέση µε την ιστορική εξέλιξη του θεσµού της οικογένειας και τις δοµές 

της, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί µε το πέρασµα των χρόνων, αφού η γυναικεία 

απασχόληση φαίνεται να συνδέεται άµεσα µε τα γεγονότα του κύκλου ζωής των 

γυναικών (π.χ. οικογενειακή κατάσταση, αριθµός παιδιών κ.τλ.) (Συµεωνίδου, 1990). 

Άλλωστε, οικογένεια και αγορά εργασίας στην ουσία ποτέ δεν αποτέλεσαν δύο 

«κόσµους χωριστούς» και «ξένους» µεταξύ τους. Οι διαδικασίες στο εσωτερικό του 

ενός επηρέαζαν και επηρεάζουν τα δρώµενα στο εσωτερικό του άλλου. Κατά 

συνέπεια, η σχέση ανάµεσα στα τρία επίπεδα – κράτος, οικογένεια και αγορά 

εργασίας – καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την εσωτερική τους δυναµική και 

αποκτά χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν µεταξύ τους µία σχέση ανταγωνιστική και 

συνάµα µία σχέση αλληλεξάρτησης (Νταντάµη, 2005).  

 

Στην συνέχεια θα κάνουµε µία ιστορική αναδροµή της γυναικείας 

απασχόλησης, παρατηρώντας τις οµοιότητες και διαφορές στις διάφορες χρονικές 

περιόδους: 

α. Προβιοµηχανική εποχή (µέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα). Στην προβιοµηχανική 

εποχή τόσο στην Ευρώπη όσο και στη χώρα µας, ο χώρος εργασίας συνέπιπτε µε το 

χώρο κατοικίας, µε αποτέλεσµα η απασχόληση τόσο του άνδρα όσο και της γυναίκας 
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να µη διαφέρουν σηµαντικά (Τάκαρη, 1978, Μουσούρου, 1993). Οι γυναίκες είχαν 

ως πρωταρχική και βασική τους απασχόληση την ανατροφή των παιδιών και τις 

καθηµερινές οικιακές εργασίες, ενώ ταυτόχρονα βοηθούσαν και στις αγροτικές 

ασχολίες της οικογενειακής εκµετάλλευσης (Αποστολόπουλος, 1994). Η θέση τους 

µάλιστα, αν και υποδεέστερη των ανδρών, παρουσιάζεται ιδιαίτερα δυναµική, αφού η 

εργασία τους θεωρείται εξίσου σηµαντική και παραγωγική και µοιράζεται µεταξύ 

οικίας, αγροτικής επιχείρησης και εµπορικής δραστηριότητας (Μαράτου-Αλιπράντη, 

1999). Ειδικά στην Ελλάδα, αυτό που παρατηρείται στο πλαίσιο της προβιοµηχανικής 

οικογένειας είναι η ύπαρξη µιας σχετικής εναρµόνισης και συνταύτισης των οικιακών 

και παραγωγικών εργασιών, ενώ η εργασία των γυναικών, είτε στο σπίτι είτε στην 

αγροτική εκµετάλλευση είτε στην οικοτεχνία ή στο εµπόριο, δε διαφοροποιείται από 

αυτή των ανδρών. Αντίθετα, η προσφορά τους αναγνωρίζεται σηµαντική και αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο του ρόλου των γυναικών. Εποµένως, την περίοδο αυτή 

οικογένεια και οικιακή οικονοµία αποτελούν τους ρυθµιστικούς παράγοντες των 

κοινωνικών ρόλων, ενώ η απασχόληση των γυναικών εξαρτάται από τις εκάστοτε 

ανάγκες της οικογένειας και δε θεωρείται ως µη παραγωγική (Μαράτου-Αλιπράντη, 

1999). Τότε, η µισθωτή εργασία, ήταν αρκετά περιορισµένη, εφόσον δεν υπήρχε 

ακόµη σηµαντικός βαθµός συγκέντρωσης κεφαλαίου και ούτε τα µεγέθη των 

µονάδων παραγωγής ήταν τέτοια, ώστε να απασχολούν πολλά εργατικά χέρια πέρα 

από των ιδιοκτητών τους και των µελών της οικογένειάς τους (Πετρινιώτη, 1989).  

β. Μετά τη βιοµηχανική επανάσταση (Αρχές έως τα µέσα του 19ου αιώνα). Μετά τη 

βιοµηχανική επανάσταση, ήδη από το 19ο αιώνα, η οικογένεια παύει να λειτουργεί 

ως µονάδα παραγωγής και κατανάλωσης (αυτάρκης µονάδα) και γίνεται µόνο µονάδα 

κατανάλωσης (Αποστολόπουλος, 1994). Ειδικά στη χώρα µας είναι η εποχή της 

εσωτερικής και εξωτερικής µετανάστευσης, της αστικοποίησης και της εγκατάλειψης 

της υπαίθρου, που µετέβαλε τις γυναίκες από παραγωγούς σε απλούς καταναλωτές 

και περιόρισε τις δυνατότητές τους για απασχόληση (Βουτυράς, 1981, Γιδαράκου-

Καφφέ, 1996). Μέσα στο νέο αυτό κοινωνικο-οικονοµικό πλαίσιο, η «παραγωγική» 

εργασία των µελών της οικογένειας µετατίθεται έξω από το σπίτι, κυρίως για τους 

άνδρες. Στην Ελλάδα το νέο πρότυπο απασχόλησης της γυναίκας είναι η οικιακή 

απασχόληση και η φροντίδα των παιδιών, µία απασχόληση όµως που δε µετράει σαν 

εργασία, δεν αµείβεται και για αυτό είναι σα να µην υπάρχει (Τάκαρη, 1978, 

∆ουλκέρη, 1994).  
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γ. Μετά την ταχύτατη οικονοµική ανάπτυξη στη ∆ύση το 1960. Μετά το 1960, η 

ταχύτατη οικονοµική ανάπτυξη στη ∆ύση επηρεάζει την κοινωνικοοικονοµική 

κατάσταση στην Ελλάδα και συντελεί στη διεύρυνση των δυνατοτήτων συµµετοχής 

των γυναικών στην αγορά εργασίας. Στη διεύρυνση αυτή συνηγορεί και η επικράτηση 

των νέων καταναλωτικών προτύπων, που στοχεύουν στην αύξηση των δαπανών των 

οικογενειών σε συνδυασµό µε την τάση µεγιστοποίησης της ευηµερίας του 

νοικοκυριού (Νικολαϊδου, 1981). Κατά συνέπεια, για την ικανοποίηση αυτής της 

σύγχρονης ανάγκης των οικογενειών, η γυναίκα στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα µας 

καλείται να συνεισφέρει οικονοµικά στο νοικοκυριό. Έτσι, δηµιουργούνται οι 

οικογένειες «διπλής σταδιοδροµίας» µε «αδιαφοροποίητους συζυγικούς ρόλους» και 

µε πιο ουσιαστική συµµετοχή και προσφορά του άνδρα στην οικιακή σφαίρα 

(Μαράτου-Αλιπράντη, 1999). Με αυτό τον τρόπο, ο γυναικείος ρόλος αναβαθµίζεται 

(π.χ. η γυναίκα έχει δικό της εισόδηµα και εποµένως, είναι οικονοµικά ανεξάρτητη) 

και η συµµετοχή της στην αγορά εργασίας αυξάνεται.  

  

Συνεπώς, από τη δεκαετία του 1960 στη χώρα µας ξεκινάει µία µικρή 

επανάσταση των γυναικών µε οικονοµικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Η µαζική 

είσοδος των γυναικών στη µισθωτή εργασία σήµανε ουσιαστικά την αφετηρία για τη 

χειραφέτηση της γυναίκας και οδήγησε σε διαρθρωτικές αλλαγές στο χώρο της 

οικονοµίας, της οικογένειας και της κοινωνίας. Ειδικότερα, στον τοµέα της 

απασχόλησης, η θέση της γυναίκας αλλάζει ριζικά, η γυναίκα εργάζεται περισσότερο 

προσπαθώντας να αντεπεξέλθει στο διπλό ρόλο της οικιακής και εξω-οικιακής 

απασχόλησης. Παράλληλα, η είσοδός της στην αγορά εργασίας βελτιώνει την 

οικογενειακή και οικονοµική της θέση και αλλάζει τον κοινωνικό της ρόλο τόσο στο 

χώρο της δηµόσιας όσο και της ιδιωτικής σφαίρας, αφού τώρα οι ευθύνες και οι 

υποχρεώσεις βαραίνουν και τους δύο συζύγους.  

 

Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που συνετέλεσαν στην αύξηση της γυναικείας 

απασχόλησης µετά το 1960, είναι οι εξής:  

• Οι τεχνολογικές αλλαγές που διευκολύνουν τη γυναίκα στις οικιακές εργασίες, 

περιορίζοντας έτσι το χρόνο οικιακής απασχόλησης.  

• Οι αυξανόµενες κοινωνικές παροχές του κράτους πρόνοιας, που µε τη δηµιουργία 

των κατάλληλων υποδοµών (νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθµοί κ.τλ.) επιτρέπουν στις 
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εργαζόµενες µητέρες να συνδυάσουν αποτελεσµατικότερα την εργασία µε την 

οικογένεια.  

• Η σταδιακή µεταβολή των αντιλήψεων των ατόµων για τους ρόλους των δύο φύλων 

(διακήρυξη της ισότητας), η οποία αναβαθµίζει το γυναικείο ρόλο και βελτιώνει την 

κοινωνική και επαγγελµατική της θέση. Την ανέλιξη αυτή και την ισχυροποίηση του 

γυναικείου φύλου ακολούθησε και η µείωση του αριθµού των παιδιών, αφού τώρα η 

γυναίκα αναζητά την καταξίωσή της στον εργασιακό χώρο και επιδιώκει 

επαγγελµατική καριέρα από το να παραµένει εγκλωβισµένη στην φροντίδα του 

σπιτιού, των παιδιών και της οικογένειας.  

• Το υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο καθώς και η επαγγελµατική κατάρτιση και 

εξειδίκευση των γυναικών. Η µόρφωση καθιστά τις γυναίκες περισσότερο δυναµικές 

και ενεργές, έτοιµες να διεκδικήσουν µία θέση στην αγορά εργασίας και να τύχουν 

ίσων ευκαιριών µε τους άνδρες (Μουσούρου, 1993, Θεοδωροπούλου, 2000).  

 

Όπως ειπώθηκε, ήδη η συµµετοχή περισσοτέρων γυναικών στην απασχόληση 

οφείλεται στα κοινωνικά στερεότυπα, στην οικονοµική εξέλιξη και στην αλλαγή της 

καταναλωτικής συµπεριφοράς. Επιπλέον, πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι η γυναικεία 

συµµετοχή στην αγορά εργασίας εξαρτάται και από τα ατοµικά τους χαρακτηριστικά 

ή αλλιώς, από τα εφόδια που διαθέτουν, π.χ. µελέτες δείχνουν ότι γυναίκες µε 

καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης ή εξειδίκευσης και οι οποίες προέρχονται από µεσαία 

κοινωνικά στρώµατα, εργάζονται πιο συχνά και εγκαταλείπουν πολύ πιο δύσκολα την 

εργασία τους (Neumark & Poslewaite, 1998).  

Η εικόνα που παρουσιάστηκε παραπάνω αντικατοπτρίζει το γενικό πλαίσιο και 

τις τάσεις της κάθε εποχής. Είναι γνωστό πως οι σηµαντικές οικονοµικές και 

κοινωνικές αλλαγές δε συντελούνται βραχυχρόνια, ούτε οι παραδοσιακές αντιλήψεις 

ανατρέπονται και αλλάζουν τόσο εύκολα. Απαιτείται χρόνος για τη δηµιουργία των 

κατάλληλων συνθηκών και υποδοµών. Εποµένως, η ταύτιση των συζυγικών ρόλων 

και η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας δε συνεπάγεται ταυτόχρονα και 

ισότητα σε όλα τα επίπεδα. Για αυτό δεν πρέπει να υπερτιµηθεί ο ρόλος της 

γυναικείας απασχόλησης, που άλλωστε επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και 

διαφέρει σηµαντικά από χρόνο σε χρόνο, από περιοχή σε περιοχή, από κοινωνία σε 

κοινωνία και από χώρα σε χώρα.  
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3.1.1. Γυναίκα και Εργασία στη σύγχρονη κοινωνία 

Έχοντας κάνει πλέον µία σύντοµη ιστορική αναδροµή για την γυναικεία 

απασχόληση, µπορούµε πλέον να ασχοληθούµε την γυναίκα και την εργασία στη 

σύγχρονη κοινωνία.  

Η σύγχρονη κοινωνία µε την παγκοσµιοποίηση που την χαρακτηρίζει και τις 

νέες προκλήσεις, έχει οδηγήσει σε αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές έχουν µετασχηµατίσει 

τα σχήµατα παραγωγής και επιταχύνουν την τεχνολογική πρόοδο στην πληροφορική 

και στις επικοινωνίες, ενώ έχουν επηρεάσει σηµαντικά τις ζωές των γυναικών τόσο 

ως εργαζόµενες όσο και ως καταναλώτριες.  

Ενώ λοιπόν, η σύγχρονη κοινωνία έχει δηµιουργήσει µεγάλες οικονοµικές 

ευκαιρίες και αυτονοµία σε ορισµένες γυναίκες, πολλές άλλες έχουν 

περιθωριοποιηθεί εξαιτίας µεγάλων ανισοτήτων µεταξύ των διαφόρων χωρών αλλά 

και από περιοχή σε περιοχή, αποστερώντας τους τα πλεονεκτήµατα αυτής της 

διαδικασίας. Αν και σε πολλές χώρες το επίπεδο συµµετοχής των γυναικών στο 

εργατικό δυναµικό έχει αυξηθεί, σε άλλες περιπτώσεις η εφαρµογή ορισµένων 

οικονοµικών πολιτικών έχει επιφέρει τέτοιο αρνητικό αποτέλεσµα ώστε η αύξηση της 

γυναικείας απασχόλησης συχνά δε συµβαδίζει µε τη βελτίωση µισθών, προαγωγών 

και καλύτερων συνθηκών εργασίας. Σε πολλές περιπτώσεις οι γυναίκες 

εξακολουθούν να απασχολούνται σε χαµηλόµισθες, µερικής απασχόλησης εργασίες, 

χαρακτηριζόµενες από ανασφάλεια και αβεβαιότητα. 

Στην Ευρώπη, για παράδειγµα, οι γυναίκες έχουν κατά µέσο όρο λιγότερες 

αρµοδιότητες από τους άνδρες (µόλις ένα τρίτο των ανώτερων στελεχών είναι 

γυναίκες και ένα τρίτο επιχειρηµατίες), λαµβάνουν χαµηλότερο µισθό για την ίδια 

δουλειά (διαφορά ύψους 15% µεταξύ του µισθού ενός άνδρα και µιας γυναίκας) και 

είναι άνεργες σε µεγαλύτερο ποσοστό (9,6% από αυτές ψάχνουν για δουλειά, σε 

αντίθεση µε ποσοστό 7,6% για τους άνδρες). Σε πολλές χώρες οι γυναίκες, ειδικά οι 

νεοεισερχόµενες στην αγορά εργασίας, εξακολουθούν να παραµένουν οι πρώτες που 

θα χάσουν τη δουλειά τους και οι τελευταίες που θα επαναπροσληφθούν (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2007).  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας 

αυξάνεται στη σύγχρονη κοινωνία αλλά αν και αυξάνεται στη χώρα µας, είναι ακόµα 

σε πολύ χαµηλό επίπεδο σε σύγκριση µε όλες τις άλλες ανεπτυγµένες χώρες. 

Συγκεκριµένα, µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (2000) η συµµετοχή των 

γυναικών ήταν 39%, ενώ αντίστοιχα των ανδρών ήταν 62%. Οι αυξανόµενες 
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ανισότητες στην οικονοµική κατάσταση µεταξύ και µέσα στις χώρες, σε συνδυασµό 

µε αυξανόµενη οικονοµική αλληλεξάρτηση και εξάρτηση των Εθνών από 

εξωτερικούς παράγοντες καθώς και οικονοµικές κρίσεις, έχουν αλλάξει τα τελευταία 

χρόνια τις προοπτικές ανάπτυξης και έχουν προξενήσει οικονοµική αστάθεια σε 

πολλές χώρες, µε σοβαρή επίπτωση στις ζωές των γυναικών. Αυτές οι δυσκολίες 

έχουν επηρεάσει την ικανότητα των Εθνών να παρέχουν κοινωνική προστασία και 

ασφάλεια, καθώς και χρηµατοδότηση για την εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης. Τέτοιες 

δυσκολίες αντανακλώνται και στη µεταφορά του κόστους της κοινωνικής 

προστασίας, κοινωνικής ασφάλειας και άλλων κοινωνικών παροχών από το δηµόσιο 

τοµέα στον ιδιωτικό (νοικοκυριά). Αναµφισβήτητα, µία άλλη σηµαντική 

προτεραιότητα της Κοινοτικής πολιτικής για την απασχόληση είναι η επένδυση σε 

ανθρώπινους πόρους.  

 

Συγκεκριµένα, τόσο η Κοινοτική όσο και οι εθνικές πολιτικές, για να 

καταπολεµήσουν τον αποκλεισµό από την ενεργό επαγγελµατική ζωή όλων των 

µειονεκτικών οµάδων συµπεριλαµβανοµένων και των γυναικών, στοχεύουν στα εξής:  

- Στην προώθηση της δια-βίου µάθησης  

- Στη στήριξη της αυτοαπασχόλησης  

- Στη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζοµένων  

- Στην ευέλικτη οργάνωση των αγορών εργασίας  

- Στη δηµιουργία νέων οικονοµικών τοµέων  

- Στην παροχή ίσων ευκαιριών 

 

Οι Κοινοτικές πρωτοβουλίες στηρίζουν ιδιαίτερα τα µέτρα υποδοµής, τις 

προσπάθειες αύξησης της ανταγωνιστικότητας κυρίως των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων, την καινοτοµία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού. Όµως, 

και από πλευράς εθνικών πολιτικών απαιτείται αποφασιστικότητα και εµµονή προς 

την κατεύθυνση της υλοποίησης θεσµικών και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, για τη 

λήψη µέτρων εκσυγχρονισµού των αγορών εργασίας, αλλά ακόµη και για την 

εισαγωγή και εµπέδωση ενός νέου τρόπου σκέψης που θέλει τους φορείς και 

εργοδότες να επενδύουν περισσότερο στην κατάρτιση, αλλά και τους ίδιους τους 

εργαζόµενους να επιδιώκουν τη συνεχή προσαρµογή τους στα νέα τεχνολογικά και 

άλλα δεδοµένα, παραµένοντας έτσι «ανταγωνιστικοί» σε όλη τη διάρκεια της 

επαγγελµατικά ενεργούς ζωής τους.  
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3.1.2. Εκπαίδευση και Κατάρτιση των γυναικών  

Τα Ηνωµένα Έθνη το 2000 διατύπωσαν την ανάγκη για ισότητα των φύλων 

µέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης:  

«Υπάρχει αυξανόµενη επίγνωση ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα πολυτιµότερα  

µέσα για την επίτευξη ισότητας των φύλων και την ενδυνάµωση των γυναικών. Τα 

τελευταία χρόνια, έχει γίνει πρόοδος στην εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών 

σε όλα τα επίπεδα, ειδικά όπου υπήρχε επαρκής πολιτική δέσµευση και κατανοµή 

πόρων. Ελήφθησαν µέτρα σε όλες τις περιφέρειες για να ξεκινήσουν εναλλακτικά 

συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, υιοθετήθηκαν ευρωπαϊκά προγράµµατα που 

αφορούν την κατάρτιση και εξειδίκευση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, τα 

οποία απευθύνονται σε γυναίκες, σε κοινότητες ιθαγενών και άλλες µειονεκτικές 

οµάδες, για να τις ενθαρρύνουν να ακολουθήσουν όλους τους τοµείς σπουδών, 

ιδιαίτερα µη παραδοσιακούς και να εξαλείψουν τις προκαταλήψεις φύλου από την 

εκπαίδευση και κατάρτιση» (Ηνωµένα Έθνη, 2000).  

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση βοηθάει τις γυναίκες να βρουν δουλειά. Ωστόσο, 

ειδικά για τις γυναίκες της υπαίθρου οι οποίες, σύµφωνα µε τις διεθνείς στατιστικές, 

αποτελούν το χαµηλότερης εκπαίδευσης και εξειδίκευσης εργατικό δυναµικό, ο 

σχεδιασµός και η εφαρµογή προγραµµάτων κατάρτισης και πολιτικών διαρθρωτικής 

προσαρµογής δεν έχουν αποφέρει µέχρι σήµερα το επιθυµητό αποτέλεσµα 

απασχόλησης.  

Οι γυναίκες που µόλις έχουν τελειώσει την εκπαίδευση ή την κατάρτισή τους, 

εύκολα µπορούν να βρουν δουλειά. Για να έχουµε όµως σωστή εικόνα, πρέπει να 

δούµε ποια είναι τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών και στην όλη 

επαγγελµατική πορεία τους.  

 

Συγκεκριµένα, η ανεργία στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του β΄ τριµήνου του 

2007, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., διαµορφώθηκε στο 8,1% και είναι στα 

χαµηλότερα επίπεδα από το 1998. Από εκεί και πέρα όµως το ποσοστό ανεργίας των 

γυναικών αγγίζει το 12,6% και είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο των αντρών (5%). 

Πολλές γυναίκες δε µπορούν να βρουν δουλειά ή εγκαταλείπουν την εργασία τους 

µόλις κάνουν οικογένεια. Επιπλέον, οι νέοι 15-29 ετών αντιµετωπίζουν ανεργία 

17,8%, δηλαδή ο ένας στους πέντε νέους είναι άνεργος. Η ανεργία έτσι εκτινάσσεται 

στο 23,6% στο συνδυασµό να είσαι νέα και γυναίκα.  
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3.1.3. Τα χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης  

Τα τελευταία 30 χρόνια σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό αυξήθηκε σηµαντικά. Η αύξηση 

αυτή ήταν αποτέλεσµα των µέτρων και πολιτικών που πάρθηκαν, ώστε να 

ενισχύσουν την πρόσβαση των γυναικών στη µόρφωση, την επαγγελµατική 

κατάρτιση και την απασχόληση, να εγγυηθούν ίσες ευκαιρίες στη σταδιοδροµία τους 

και να εξασφαλίσουν ίσα δικαιώµατα και ίσες αµοιβές. Έτσι σήµερα, παντού στην 

Ευρώπη, οι γυναίκες αποτελούν ενεργό στοιχείο της αγοράς εργασίας, τα ποσοστά 

της γυναικείας δραστηριότητας βρίσκονται σε διαρκή άνοδο, ενώ τα ποσοστά 

ανδρικής δραστηριότητας µειώνονται ή παραµένουν σταθερά.  

 

Πιο συγκεκριµένα, η εξέλιξη αυτή εξηγείται από την πρόσφατη επέκταση του 

τοµέα των υπηρεσιών (τριτογενής τοµέας), στον οποίο απασχολείται η πλειοψηφία 

των γυναικών, καθώς και από ορισµένες κοινωνιολογικές εξελίξεις, όπως η άνοδος 

του µορφωτικού επιπέδου και της επαγγελµατικής κατάρτισης, η διακήρυξη της 

ισότητας των φύλων και των ευκαιριών, η τεχνολογική πρόοδος, η βελτίωση των 

κοινωνικών υπηρεσιών ή ακόµα και η µείωση του αριθµού των παιδιών (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2007).  

 

Ωστόσο, παρόλο που η γυναικεία απασχόληση αυξάνεται σταθερά, εξακολουθεί 

να είναι χαµηλότερη εκείνης των ανδρών. Σε αντίθεση µάλιστα µε τα όσα 

προαναφέρθηκαν, η ανεργία των γυναικών αυξάνεται µε πολύ ταχύτερο ρυθµό από 

την αντίστοιχη ανεργία των ανδρών, τόσο σε απόλυτα µεγέθη όσο και σε ποσοστά επί 

του αντίστοιχου εργατικού δυναµικού. Τα αποτελέσµατα είναι περισσότερο 

αποθαρρυντικά, αν ληφθεί υπόψη το είδος των εργασιών στις οποίες απασχολούνται 

οι γυναίκες και οι θέσεις που κατέχουν στην αγορά εργασίας. 
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3.1.4. Τα χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα. 

Γενικά τα ποσοστά της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα είναι χαµηλά σε 

σχέση µε άλλες οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες, Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) 

παρουσιάζονται σε απόλυτους αριθµούς και ποσοστά τα στατιστικά στοιχεία της 

γυναικείας απασχόλησης κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2002 κατά κλάδο. Από τα 

στοιχεία προκύπτει πως οι περισσότερες γυναίκες σαν προσωπικό σε ιδιωτικά 

νοικοκυριά, στην παροχή υπηρεσιών και στην εκπαίδευση.  

 

 

Πίνακας 1:Συνολική απασχόληση και γυναικεία απασχόληση στην Ελλάδα, κατά 

κλάδο(στοιχεία Β’ τριµήνου 2002) 
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3.1.5. Η απασχόληση των γυναικών στον αγροτικό τοµέα και οι Αγροτουριστικοί 

Συνεταιρισµοί  

Η γυναίκα απασχολούµενη στον αγροτικό χώρο συµµετέχει άµεσα στην 

παραγωγική διαδικασία ως «οικονοµικός συντελεστής» και σε καµιά εποχή δεν 

περιορίζεται µόνο στις εργασίες του σπιτιού και στην ανατροφή των παιδιών, αλλά 

ταυτόχρονα απασχολείται στην αγροτική εκµετάλλευση.  

 

Παρόλα αυτά, όµως, η αγρότισσα εργαζόµενη δεν ελέγχει το «προϊόν της 

εργασίας της», το οποίο το διαχειρίζεται στην αρχή ο πατέρας, στη συνέχεια ο 

σύζυγος και αργότερα, σε περίπτωση χηρείας, ο γιος της αν έχει (Laiou-Antoniou, 

1995). Πώς νοµίζετε ότι η εκβιοµηχάνιση επηρέασε τη γυναικεία απασχόληση στον 

αγροτικό χώρο; Η εκβιοµηχάνιση της παραγωγής κατά τη δεκαετία 1950-1960 

επηρέασε αρνητικά την ήδη µειονεκτική θέση της γυναίκας της υπαίθρου 

(Νικολαϊδου, 1975). Έτσι, το τίµηµα της αγρότισσας από την εφαρµογή της 

τεχνολογίας είναι η τοποθέτησή της στο περιθώριο της παραγωγής ή η πλήρης 

υποβάθµισή της µε τον περιορισµό αυτής στις χειρωνακτικές εργασίες. Η εκµηχάνιση 

της παραγωγικής διαδικασίας µείωσε τις ανάγκες σε εργατικό δυναµικό, αφαιρώντας 

κυρίως γυναικεία εργατικά χέρια. Η γυναίκα σταδιακά περιορίστηκε στο µικρόκοσµό 

του σπιτιού και έγινε λιγότερο ορατή ως εργατική δύναµη. Ο αγροτικός χώρος 

µετατράπηκε σε χώρο ανδρικής κυριαρχίας.  

Στη δεκαετία του 1970 υπήρξε έντονος προσανατολισµός των γυναικών στον 

τριτογενή τοµέα και αυτό ήταν το αποτέλεσµα της γενικότερης οικογενειακής 

στρατηγικής να επενδύσει στη µόρφωση των κοριτσιών, ώστε αυτά να αποκτήσουν 

µία ασφαλή οικονοµική θέση στον τοµέα αυτού (δηλαδή τον τριτογενή), απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη χειραφέτησή τους (Γιδαράκου, 1996).  

Η γυναίκα του αγροτικού χώρου εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση, 

προσφέροντας άµισθη εργασία. Είναι υπεύθυνη για την επιβίωση του αγροτικού 

νοικοκυριού, την κοινωνικοποίηση των παιδιών της και την αναπαραγωγή της 

οικογενειακής εκµετάλλευσης. Με µεγάλη προσπάθεια καταφέρνει και συνδυάζει 

πολλαπλές δραστηριότητες για τις οποίες δεν υπάρχει αµοιβή (Τσάρτας, 1991).  

Αν και η συµµετοχή των αγροτισσών στη γεωργική παραγωγή και στις άλλες 

δραστηριότητες του νοικοκυριού είναι πολύπλευρη, η παρουσία αυτών των γυναικών 

στη δηµόσια σφαίρα (π.χ. επαφή µε κρατικούς φορείς, αντιπροσώπευση σε 
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επαγγελµατικές οργανώσεις, κοινωνική ασφάλιση, διευκολύνσεις για εκπαιδευτική 

κατάρτιση) είναι περιορισµένη.  

Αποτέλεσµα των προαναφερθέντων ήταν να καλλιεργηθεί στις γυναίκες του 

αγροτικού χώρου µία τάση φυγής προς τα αστικά κέντρα, εκεί όπου οι επιλογές για 

την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία ήταν περισσότερες.  

 

Ένα σηµαντικό βήµα για την ενίσχυση του γυναικείου ρόλου στην ύπαιθρο 

σηµειώνεται στην Ελλάδα κατά την τελευταία 20ετία. Σηµαντική υπήρξε η 

πρωτοβουλία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, η οποία, σε συνεργασία µε άλλους 

φορείς, ξεκίνησε τις πρώτες προσπάθειες για τη σύσταση και την οργάνωση 

γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισµών σε διάφορες περιοχές της χώρας 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και αξιόλογης πολιτισµικής παράδοσης.  

 

Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας προώθησε τους γυναικείους αγροτουριστικούς 

συνεταιρισµούς για τους εξής λόγους.  

- Η συµµετοχή των γυναικών των αγροτικών περιοχών στους κοινωνικούς θεσµούς  

(συνεταιρισµούς, συλλόγους, τοπική αυτοδιοίκηση κ.τλ.) είναι περιορισµένη  

- Οι γυναίκες αγρότισσες, παρά το γεγονός ότι συµµετέχουν στις γεωργικές εργασίες 

σε σηµαντικό βαθµό, είναι άµισθες εργάτριες και στερούνται προσωπικού 

εισοδήµατος  

- Οι γυναίκες συµµετέχουν πιο εύκολα σε γυναικείους συνεταιρισµούς παρά σε 

µικτούς 

- Οι γυναικείοι συνεταιρισµοί µπορούν να αποτελέσουν ένα κανάλι που θα µεταφέρει 

τη «φωνή» της γυναίκας στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου  

- Οι γυναικείοι αυτοί συνεταιρισµοί έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε χρηµατοδοτικές 

πηγές, οι οποίες χρηµατοδοτούν συλλογικές προσπάθειες και µάλιστα γυναικείες, π.χ. 

πρόγραµµα LEADER  

- Οι συνεταιρισµοί, ως νοµικά πρόσωπα, έχουν µεγαλύτερη ευελιξία  

- Οι δραστηριότητες αυτές είναι οικείες στις γυναίκες και επιτρέπουν στις αγρότισσες 

να εισπράττουν οι ίδιες την αµοιβή, χωρίς την παρέµβαση του συζύγου.  

 

«Οι γυναίκες δεν εξυπηρετούν απλά τους ξένους τουρίστες, αλλά ταυτόχρονα 

αναπτύσσουν και επιχειρηµατικές δραστηριότητες» (Λαϊου-Αντωνίου, 1995, Τσάρτας, 

1996) 
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Πέρα, όµως, από τους καθαρά αγροτουριστικούς συνεταιρισµούς, 

δηµιουργήθηκαν και πολλοί γυναικείοι συνεταιρισµοί αγροοικοτεχνικού και 

αγροβιοτεχνικού κυρίως χαρακτήρα, οι οποίοι ήταν εξειδικευµένοι στην παρασκευή 

παραδοσιακών εδεσµάτων και χειροτεχνικών προϊόντων, που 

βασίζονταν στη λαϊκή τέχνη της κάθε περιοχής. 

Συνεταιρισµοί αυτής της κατηγορίας είναι ο Συνεταιρισµός 

χειροτεχνίας και ειδών λαϊκής τέχνης Καλλιµασιάς Χίου, ο 

γυναικείος Συνεταιρισµός Λαϊκής Τέχνης «Η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ» 

στο Καρπενήσι της Ευρυτανίας, ο Συνεταιρισµός παραδοσιακού υφαντού κρητικής 

λαϊκής τέχνης στις Μοίρες Ηρακλείου κ.ά. (Υπ. Γεωργίας, 1997).  

 

Θα πρέπει, ωστόσο, στο σηµείο αυτό να επισηµανθεί ότι και οι αγροτουριστικοί 

συνεταιρισµοί, παρά το γεγονός ότι ήταν εξειδικευµένοι στην παροχή 

αγροτουριστικών καταλυµάτων, µε ή χωρίς πρωινό, ασχολούνταν και µε την παροχή 

εστίασης, κυρίως µε «τοπικά γεύµατα» της περιοχής και µε την παρασκευή και 

διάθεση τοπικών αγροτικών προϊόντων και οικιακών – παραδοσιακών 

παρασκευασµάτων όσο και χειροτεχνικών προϊόντων.  

 

Η πρωτοβουλία αυτή της ίδρυσης γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισµών 

ενισχύθηκε από πολλούς φορείς. Συγκεκριµένα, η χρηµατοδότηση του έργου αυτού 

υποστηρίχθηκε από φορείς, όπως ο Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων 

Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.), ο Ε.Ο.Τ., η 

∆ηµόσια Επιχείρηση Πολεοδόµησης, Οικισµού και Στέγασης (∆.Ε.Π.Ο.Σ.) κ.ά. Την 

επιµόρφωση των µελών µε τη διοργάνωση ειδικών σεµιναρίων ανέλαβαν, εκτός από 

το Υπουργείο Γεωργίας, η Γενική Γραµµατεία Ισότητας, ο Ο.Α.Ε.∆., οι Νοµαρχιακές 

Επιτροπές Λαϊκής Επιµόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. κ.ά.  

 

Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ενός 

αγροτουριστικού – αγροοικοτεχνικού – βιοτεχνικού συνεταιρισµού είναι οι εξής:  

• Η λειτουργία ικανού αριθµού αγροτουριστικών καταλυµάτων στην περιοχή  

• Η ανάπτυξη συνεταιριστικού πνεύµατος µεταξύ των γυναικών της περιοχής που 

διαθέτουν τα καταλύµατα  
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• Η ανάδειξη ηγετικής ή ηγετικών προσωπικοτήτων µεταξύ των γυναικών, οι οποίες 

θα πρέπει να εµφορούνται από ανιδιοτελείς σκοπούς  

• Η ανάπτυξη αγροοικοτεχνικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων παραγωγής ειδών 

λαϊκής τέχνης και παρασκευής παραδοσιακών εδεσµάτων 

• Η ενίσχυση της ιδεολογίας και της πρακτικής του αγροτουριστικού – 

αγροοικοτεχνικού – βιοτεχνικού συνεργατισµού από φορείς τοπικής και 

περιφερειακής ανάπτυξης (Αποστολόπουλος, 1997) 

 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω για τη συνεισφορά των αγροτουριστικών 

συνεταιρισµών, οι οποίοι φαίνεται πως µπορούν να αυξήσουν το µερίδιό τους στον 

επιχειρηµατικό στίβο των γυναικών της υπαίθρου και το ρόλο τους στην οικονοµική 

και κοινωνική κατάσταση της ίδιας της γυναίκας όσο και στην τοπική οικονοµία και 

κοινωνία µπορούµε να σηµειώσουµε ότι: 

 

Στην ίδια τη γυναίκα: 

• Προσφέρουν διεξόδους απασχόλησης και ένταξης στην αγορά εργασίας, σε ένα 

χώρο όπου η προσφορά εξαρτηµένης εργασίας είναι εξαιρετικά περιορισµένη. 

• Αποτελούν ευέλικτες µορφές απασχόλησης, διευκολύνοντας τη γυναίκα να 

συµφιλιώσει τις εργασιακές της υποχρεώσεις µε τις οικογενειακές. 

• Προσφέρουν συµπληρωµατικό ή και κύριο εισόδηµα στο νοικοκυριό. Στην 

περίπτωση µονογονεϊκών οικογενειών αποτελούν καλή λύση εξυπηρέτησης των 

οικονοµικών αναγκών µε τις αυξηµένες υποχρεώσεις της µητέρας απέναντι στη 

φροντίδα των παιδιών της. 

• ∆ίνουν τη δυνατότητα απόκτησης προσωπικής ιδιοκτησίας και ενδυναµώνουν και 

αναβαθµίζουν τη θέση της γυναίκας στο νοικοκυριό και το κοινωνικό περιβάλλον. 

Προσδίδουν στην ίδια την αίσθηση της πληρότητας, αυξάνουν την αυτοπεποίθηση 

και την αυτοεκτίµησή της. 

• Αποτελούν για πολλές γυναίκες ευκαιρία απόδρασης από τον αόρατο εργασιακά 

χώρο του νοικοκυριού ή και από την κυριαρχία του εργοδότη. 

• Καλλιεργούν την επικοινωνία µε χρηµατοδοτικούς, εµπορικούς συνδικαλιστικούς 

φορείς, ενισχύοντας την επιχειρηµατική ικανότητα, αλλά και την επικοινωνία µε το 

κοινωνικό περιβάλλον. 

• Συµβάλλουν επίσης στη σταδιακή αλλαγή των στερεοτυπικών αντιλήψεων ως προς 

το φύλο. 
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Στην τοπική κοινωνία: 

• Συµβάλλουν στη διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας, συγκρατώντας γυναικείο 

δυναµικό και συµβάλλοντας στην ανανέωση του αγροτικού νοικοκυριού. 

• Συµβάλλουν στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας των τοπικών γεωργικών 

προϊόντων µεταποιώντας τα σε προϊόντα µε υψηλή πραγµατική και συµβολική αξία. 

• Συµβάλλουν στη διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που συγκροτούν την 

ταυτότητα της περιοχής, προσφέροντας αφενός στην επισκεψιµότητα και την 

άντληση πόρων για την περιοχή αφετέρου στη διατήρηση τοπικών παραγωγικών 

συστηµάτων, προσφέροντας έτσι πολύτιµη υπηρεσία στη διαφύλαξη της ετερογένειας 

της ελληνικής περιφέρειας. 

• Συµβάλλουν στην αύξηση της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο, 

αφενός απασχολώντας, στο µέτρο του µεγέθους τους βέβαια, πρόσθετο εργατικό 

δυναµικό, αφετέρου λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά στη δηµιουργία άλλων 

θέσεων εργασίας και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στον τόπο τους. 

• Αυξάνουν την επιχειρηµατική συνείδηση στην κοινότητα και καλλιεργούν 

ερεθίσµατα για τη στήριξη ευρύτερα της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. 

• Συµβάλλουν στη µεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτοµιών, παράγοντας νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, σε ένα χώρο που υστερεί σε τέτοιες εφαρµογές. 

 

 

3.1.6. Γυναίκα και Νέες Τεχνολογίες   

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ιδιαίτερα του 

διαδικτύου (internet), έχει προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες επικοινωνίας για την 

ενδυνάµωση των γυναικών, οι οποίες έχουν δώσει τη δυνατότητα σε ένα όλο και 

µεγαλύτερο αριθµό γυναικών να συµβάλουν στη διάδοση της γνώσης και σε 

δραστηριότητες δικτύων και ηλεκτρονικού εµπορίου. Από αυτούς που χρησιµοποιούν 

το διαδίκτυο, το 67% των ανδρών και το 43% των γυναικών αγοράζουν προϊόντα 

µέσω ∆ιαδικτύου.  

 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αξίζει να παρατηρήσουµε τα στοιχεία του 

GEM που αφορούν στη χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών από τις Ελληνίδες 

επιχειρηµατίες νέες και καθιερωµένες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του GEM η Ελλάδα 
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παρουσιάζει τις υψηλότερες επιδόσεις παγκοσµίως πράγµα που δηλώνει ότι η τάση 

προς τεχνολογική αναβάθµιση του παραγωγικού συστήµατος της χώρας είναι ισχυρή. 

Στο επόµενο διάγραµµα  που ακολουθεί παρατίθονται τα δεδοµένα που 

αφορούν την επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων ανδρών και γυναικών και τη 

χρήση νέων τεχνολογιών αθροιστικά για την τελευταία τετραετία. 

 

∆ιάγραµµα 2: Νέες τεχνολογίες/ διεργασίες και επιχειρηµατικότητα αρχικών 

σταδίων κατά φύλο 

 

 

Η υπεροχή των Ελληνίδων νέων επιχειρηµατιών έναντι των ανδρών είναι 

εντυπωσιακή. Το 40,8% των γυναικών νέων επιχειρηµατιών, έναντι των 30,4% των 

ανδρών, δηλώνουν ότι η τεχνολογία και οι διεργασίες που χρησιµοποιούν στο 

εγχείρηµα που µόλις ξεκινούν δεν ήταν διαθέσιµες για περισσότερο από ένα έτος πριν 

από την ίδρυση του εγχειρήµατός τους. 
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Ενότητα 3.2: Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα 

Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα έχει αποτελέσει αντικείµενο πολλών µελετών 

την τελευταία δεκαετία. Οι περισσότερες από αυτές στοχεύουν στη διατύπωση 

συµπερασµάτων προκειµένου να γίνουν γνωστά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και 

οι παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και να παρουσιαστεί η ανάγκη εφαρµογής 

αναπτυξιακών πολιτικών για την ενίσχυσή της. Εξάλλου, η επιχειρηµατική 

δραστηριότητα των γυναικών αποτελεί σηµαντικό πολιτικό στόχο και “η διάσταση 

του φύλλου οφείλει να διαπερνά µε τρόπο ενεργό και από όλες τις πολιτικές που 

αφορούν στην απασχόληση και στην επιχειρηµατικότητα, όχι επειδή είναι κοινοτική 

και εθνική επιταγή, αλλά επειδή πράγµατι οι γυναίκες φέρουν µεγαλύτερο το βάρος 

στην κατανοµή της ανεργίας και αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα προβλήµατα ένταξης 

στην αγορά εργασίας.” 

Ενώ, οι σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζονται ως κύριος άξονας 

της οικονοµίας, µέχρι πρόσφατα η επιχειρηµατικότητα δεν είχε διερευνηθεί 

λαµβάνοντας υπόψη το φύλο. Ειδικότερα, δεν είχε δοθεί έµφαση στο κατά πόσο ο 

παράγοντας ‘φύλο’ λειτουργεί ανασταλτικά ή ενισχυτικά στην αντιµετώπιση των 

προκλήσεων της αγοράς ή αν επιδρά στις µεθόδους παραγωγής που επιλέγονται και 

στις στρατηγικές που χρησιµοποιούνται. 

Οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί µια επιχείρηση “γυναικεία”, όπως ορίζεται 

από τον Οργανισµό για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΑΣΑ) είναι οι 

εξής:  

α)   να υπάρχει γυναικεία συµµετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 51% στο κεφάλαιο της 

επιχείρησης και,  

β) οι ενέργειες στρατηγικής σκοπιµότητας που αφορούν στην ανάπτυξη της 

επιχείρησης να λαµβάνονται από την/τις ιδιοκτήτρια/-ες.  

Ο ορισµός των συγκεκριµένων προϋποθέσεων καθίσταται απαραίτητος για την 

“πραγµατική” καταγραφή των γυναικείων επιχειρήσεων, καθώς µεγάλος είναι ο 

αριθµός των επιχειρήσεων, όπου οι συνέταιροι είναι διαφορετικού φύλου ή, σε 

περιπτώσεις οικογενειακών επιχειρήσεων, η γυναίκα καταγράφεται ως ιδιοκτήτρια 

για φορολογικούς λόγους, ενώ στην ουσία ο άνδρας λαµβάνει τις αποφάσεις 

στρατηγικής σηµασίας και ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Η ενίσχυση και υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας εντάσσεται στα 

προγράµµατα δράσης και αποτελεί βασικό στόχο πολλών φορέων στήριξης της 
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επιχειρηµατικότητας κι αυτό γιατί ο ρόλος της γυναίκας και η συµµετοχή της στην 

ανάπτυξη είναι αναµφισβήτητα ιδιαίτερα σηµαντικά.  

 

3.2.1. Τα χαρακτηριστικά της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα  

Στην Ελλάδα το ποσοστό των µικρών επιχειρήσεων µε λιγότερα από 10 άτοµα 

είναι το µεγαλύτερο στην Κοινότητα, ωστόσο το ποσοστό της γυναικείας συµµετοχής 

σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις, στη χώρα µας είναι πολύ χαµηλό, σε σύγκριση 

µε το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής στην Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότερες 

γυναίκες επιχειρηµατίες ασχολούνταν στον τριτογενή τοµέα και κυρίως, στην παροχή 

υπηρεσιών και το λιανικό εµπόριο. Οι γυναίκες που δραστηριοποιούνται στη 

µεταποίηση επιλέγουν, κυρίως, επιχειρήσεις που έχουν παραδοσιακή σχέση µε την 

εργασία των γυναικών στο σπίτι.  

 

Συγκεκριµένα, το 2000 στη χώρα µας µόλις το 15% του συνόλου των 

επιχειρήσεων ανήκε σε γυναίκες. Οι περισσότερες γυναίκες επιχειρηµατίες 

δραστηριοποιούνταν στη γεωργία (19,7%), το εµπόριο (25%), σε ξενοδοχεία και 

εστιατόρια (14%) και σε διαχείριση ακίνητης περιουσίας (14%).  

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των γυναικείων επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι ο 

χαµηλός τζίρος και το λίγο προσωπικό. Οι περισσότερες γυναικείες επιχειρήσεις είναι 

ατοµικές. Οι περισσότερες Ελληνίδες αρχίζουν την επιχειρηµατική τους 

δραστηριότητα συνήθως µε τη δηµιουργία µικρών επιχειρήσεων ανάµεσα στα 40-45 

έτη. 

Τα παρακάτω διαγράµµατα παρουσιάζουν την ηλικιακή κατανοµή της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας ανδρών και γυναικών. Το πρώτο διάγραµµα 

παρουσιάζει την επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων, ενώ το δεύτερο την 

καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα αθροιστικά για τα έτη 2003-6. 

 

 

 

 

 

 

 



  Χατζηκώστα Ανθή 

 35 

∆ιάγραµµα 3: Ηλικιακή κατανοµή επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων κατά 

φύλο 

 

 

∆ιάγραµµα 4: Ηλικιακή κατανοµή καθιερωµένης επιχειρηµατικότητας κατά 

φύλο 

 

 

Όπως φαίνεται από τα διαγράµµατα, η ηλικιακή κατανοµή των καθιερωµένων 

επιχειρηµατιών διαφέρει ελάχιστα µεταξύ ανδρών και γυναικών. Αντιθέτως, ηλικιακή 
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διαφορά υπάρχει µεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την επιχειρηµατικότητα 

αρχικών σταδίων. 

Όπως είναι αναµενόµενο, οι νέοι επιχειρηµατίες τείνουν να είναι µικρότεροι σε 

ηλικία σε σύγκριση µε τους καθιερωµένους. Το µεγαλύτερο ποσοστό των Ελληνίδων 

νέων επιχειρηµατιών είναι ηλικίας από 25 έως 34 έτη. Ακολουθούν οι γυναίκες µέσης 

ηλικίας από 45 έως 54 έτη µαζί µε τις γυναίκες 34 έως 44 ετών µε ποσοστό 24 % 

αντιστοίχως. Πολύ µικρότερα είναι τα ποσοστά για τις πολύ µικρές και τις πολύ 

µεγάλες ηλικίες. 

Συγκριτικά µε την ηλικιακή κατανοµή των ανδρών, οι γυναίκες τείνουν να 

ξεκινούν επιχειρηµατική δραστηριότητα σε µεγαλύτερη ηλικία από τους άνδρες, 

πιθανόν λόγω των αυξηµένων οικογενειακών τους υποχρεώσεων. 

 

Οι κύριοι λόγοι δηµιουργίας επιχειρήσεων είναι η εξασφάλιση εισοδήµατος ως 

συµπλήρωµα στο κύριο εισόδηµα της οικογένειας και η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής. Ένα βασικό περιορισµό που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηµατίες είναι η 

έλλειψη χρηµατοδότησης, εφόσον οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί παρουσιάζονται 

επιφυλακτικοί στη δανειοδότηση µικρών γυναικείων επιχειρήσεων. Οι γυναίκες τις 

περισσότερες περιπτώσεις χρησιµοποιούν προσωπικά κεφάλαια, οικονοµική βοήθεια 

από την οικογένεια και σπανιότερα, τραπεζικά δάνεια (Νίνα Παπαρζή & 

Γιαννακούρου,2003). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προωθήσει πρωτοποριακές ενέργειες µέσω 

κοινοτικών πρωτοβουλιών για:  

- Τις γυναίκες επιχειρηµατίες που χρειάζονται συχνά επιπρόσθετη υποστήριξη και 

ενθάρρυνση, ώστε να συµβιβάσουν την επαγγελµατική µε την οικογενειακή ζωή, 

εφόσον µάλιστα η οργάνωση της οικογένειας παραµένει κατά κύριο λόγο ευθύνη των 

γυναικών.  

- Τις γυναίκες που ζουν σε αγροτικές ή µειονεκτικές περιοχές, όπου οι ευκαιρίες για 

απασχόληση είναι περιορισµένες. Με τη δηµιουργία νέων δραστηριοτήτων και 

υπηρεσιών στην περιοχή, δηµιουργείτε απασχόληση για γυναίκες της τοπικής 

κοινωνίας που έτσι συµβάλλουν και στην τοπική ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις, που 

δηµιουργούνται, ανήκουν κυρίως σε προσωπικές υπηρεσίες, αγροτουρισµό, 

προστασία του περιβάλλοντος ή πληροφορική.  

Υπάρχουν σίγουρα πολλές πετυχηµένες περιπτώσεις απασχολούµενων 

γυναικών, αλλά το µεγαλύτερο ποσοστό γυναικών αποτελούν συχνά το προσωπικό 



  Χατζηκώστα Ανθή 

 37 

«εκτάκτου ανάγκης», αφού απασχολούνται κυρίως µε µορφές προσωρινών και 

ευκαιριακών συµβάσεων, µε µερική απασχόληση, σε άτυπες µορφές εργασίας ή ως 

µη αµειβόµενα συµβοηθούντα µέλη.  

Επίσης, καταλαµβάνουν θέσεις και επαγγέλµατα κατά παράδοση «γυναικεία», 

τα οποία συνήθως στερούνται γοήτρου, κύρους και επαγγελµατικής καταξίωσης 

(Γαλατά, 1996).  

 

Βέβαια, η εξήγηση αυτών των χαρακτηριστικών δικαιολογείται εν µέρει από τη 

«διαιώνιση» του παραδοσιακού γυναικείου ρόλου που εξακολουθεί να υφίσταται 

ακόµα και στις αναπτυγµένες χώρες του κόσµου, καθώς και τον ανταγωνιστικό 

χαρακτήρα οικογενειακών και επαγγελµατικών ευθυνών, που είναι και από τους 

βασικότερους λόγους παρεµπόδισης της επαγγελµατικής ανέλιξης, της χαµηλής 

πληρωµής και των προσωρινών σχέσεων απασχόλησης και τέλος, της µειονεκτικής 

θέσης της γυναίκας στην αγορά εργασίας.  

 

Μία πληθώρα εµπειρικών µελετών που πραγµατοποιήθηκαν έδωσαν έµφαση 

στη διερεύνηση τόσο των ενδογενών παραγόντων που επιδρούν στο µέγεθος της 

γυναικείας απασχόλησης, όπως για παράδειγµα τα ατοµικά τους χαρακτηριστικά 

(επίπεδο εκπαίδευσης, βαθµός εξειδίκευσης, κοινωνική προέλευση, θέση στο 

επάγγελµα κ.τλ.), όσο και των εξωγενών, όπως δηλαδή τις συνθήκες της αγοράς 

εργασίας, τα οικογενειακά «βάρη» των γυναικών (αριθµός και ηλικία παιδιών, 

αριθµός προστατευόµενων µελών κ.ά.), τις νοοτροπίες, τις αντιλήψεις και τα 

στερεότυπα που επικρατούν σε µία δεδοµένη κοινωνία.  

 

Τα ∆ιαγράµµατα 5 και 6 που ακολουθούν παρουσιάζουν την κατανοµή των 

Ελληνίδων και των Ελλήνων επιχειρηµατιών, νέων και καθιερωµένων αντίστοιχα, σε 

τέσσερα επίπεδα εκπαίδευσης: α) µερική δευτεροβάθµια, β) δευτεροβάθµια, γ) 

τριτοβάθµια και δ) µεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο. Τα δεδοµένα προκύπτουν 

αθροιστικά για ολόκληρη την τετραετία 2003-6. 
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∆ιάγραµµα 5: Εκπαιδευτικό επίπεδο επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων 

κατά φύλο 

 

 

∆ιάγραµµα 6: Εκπαιδευτικό επίπεδο καθιερωµένης επιχειρηµατικότητας κατά 

φύλο 
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Από τα παραπάνω διαγράµµατα αρχικά παρατηρούµε ότι δεν υπάρχουν 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά µεταξύ ανδρών και 

γυναικών καθιερωµένων επιχειρηµατιών. Επίσης, είναι φανερό ότι οι νέες και νέοι 

επιχειρηµατίες τείνουν να έχουν υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο συγκριτικά µε τους 

καθιερωµένους. Πρόκειται για ελπιδοφόρο εύρηµα, δεδοµένου ότι υποδηλώνει ότι 

έρχονται στο επιχειρηµατικό προσκήνιο άτοµα µε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης σε 

σχέση µε το παρελθόν. 

Επιπλέον, αναφορικά µε τις νέες επιχειρηµατίες, από το διάγραµµα φαίνεται ότι 

το ποσοστό των γυναικών µε µερική δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι σχεδόν κατά 

50% υψηλότερο από ότι αυτό των ανδρών. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, το εύρηµα 

αυτό σχετίζεται την υψηλότερη επιχειρηµατικότητα ανάγκης των Ελληνίδων. Η 

υπεροχή όµως των γυναικών έναντι των ανδρών αναφορικά µε το µορφωτικό επίπεδο 

των νέων επιχειρηµατιών εντοπίζεται στα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, στα 

άτοµα δηλαδή που έχουν τελειώσει την τριτοβάθµια εκπαίδευση και έχουν αποκτήσει 

κάποιο µεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό. 

 

Στη συνέχεια µπορούµε να δούµε τα αποτελέσµατα διαφόρων µελετών που 

αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης:  

∆ουλκέρη, 1994:  

Οι περισσότερες κοινωνικο-οικονοµικές προσεγγίσεις του θέµατος της γυναικείας 

απασχόλησης έχουν αποδείξει ότι η συµµετοχή των γυναικών εξαρτάται από τα ατοµικά 

τους χαρακτηριστικά ή αλλιώς τα «εφόδιά» τους. Έτσι, οι εκπαιδευµένες και 

καταρτισµένες γυναίκες έχουν µεγαλύτερη επιθυµία να εργαστούν.  

 

Μαράτου-Αλιπράντη, 1999:  

Παράλληλα, γυναίκες που ανήκουν στα µεσαία κοινωνικά στρώµατα όχι µόνο 

εργάζονται πιο συχνά συγκριτικά µε αυτές που προέρχονται από κατώτερα στρώµατα, 

αλλά εγκαταλείπουν µε µεγαλύτερη δυσκολία την εργασία τους σε αντίθεση µε τις 

τελευταίες, οι οποίες διακόπτουν την εργασία τους ευκολότερα.  

 

∆ουλκέρη, 1994:  

Γυναίκες που εξασκούν ανώτερα επαγγέλµατα, αφού εγκαταλείπουν δυσκολότερα την 

εργασία και την καριέρα τους από ότι οι εργάτριες, οι οποίες συνήθως διακόπτουν το 

επάγγελµά τους µετά το γάµο ή τη µητρότητα.  
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Μουσούρου, 1993:  

Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των γυναικών, τα κριτήρια που καθορίζουν 

την επιλογή της επαγγελµατικής απασχόλησης είναι ποικίλα. Σύµφωνα µε έρευνες, το 

µέγεθος της οικογένειας επηρεάζει καταλυτικά την είσοδο των γυναικών στην αγορά 

εργασίας.  

Για αυτό το λόγο, οι ανύπαντρες γυναίκες εργάζονται συχνότερα από τις παντρεµένες, 

ενώ ο αυξηµένος αριθµός παιδιών εµποδίζει την εξω-οικιακή απασχόληση των 

γυναικών. Γενικότερα, η µητρότητα, αν και είναι σηµαντική για κάθε γυναίκα, αποτελεί 

λόγο κοινωνικών και επαγγελµατικών διακρίσεων σε βάρος της. Ακόµη και σήµερα, η 

εργασία και η µητρότητα παρουσιάζονται ασυµβίβαστες, όχι για λόγους βιολογικούς 

αλλά πρακτικούς, όπως για παράδειγµα η φροντίδα και η φύλαξη των παιδιών. 

 

Μαράτου-Αλιπράντη, 1999:  

Συχνά, οι οικογενειακές υποχρεώσεις ασκούν δυσµενή επίδραση στην επαγγελµατική 

εξέλιξη των γυναικών και επηρεάζουν αρνητικά την επαγγελµατική τους καριέρα. 

Ακόµη, οι διακοπές και επανακάµψεις των γυναικών – µητέρων, λόγω των διαφόρων 

γεγονότων του κύκλου ζωής, αποτελούν µειονέκτηµα για τις γυναίκες-εργαζόµενες, 

εµποδίζοντας πολλές φορές την πρόσληψή τους, κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα. Βέβαια, 

νεότερες έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα οικογενειακά γεγονότα (γάµοι, γεννήσεις) 

επηρεάζουν όλο και λιγότερο τη σταδιοδροµία των παντρεµένων γυναικών.  

 

3.2.2. Γυναικείοι Συνεταιρισµοί  

Μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. το έτος 1981, οι γυναικείοι 

αγροτουριστικοί συνεταιρισµοί έχουν αυξηθεί και εµπνέουν, ως µοντέλο συλλογικής 

επιχειρηµατικής οργάνωσης, τις γυναίκες στην ύπαιθρο αλλά και τις αυτοδιοικήσεις 

σε όλα τα επίπεδα (Περιφέρειες, Νοµαρχίες και ∆ήµοι) ανά την Ελλάδα, οι οποίες 

βλέπουν τους γυναικείους συνεταιρισµούς ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης, µε την 

κινητοποίηση των τοπικών πόρων και την ενεργοποίηση του γυναικείου στοιχείου. 

Να σηµειωθεί ότι δε λείπουν και οι «µικτοί» συνεταιρισµοί, καθώς το οικονοµικό 

ενδιαφέρον της δραστηριότητας ωθεί τους άνδρες να γίνονται µέλη των 

συνεταιρισµών αυτών. Όπως προκύπτει από έρευνα, ένα ποσοστό της τάξης του 18% 

είναι µικτοί συνεταιρισµοί, αν και σε όλα τα ∆ιοικητικά Συµβούλια την πλειοψηφία 

διαθέτουν οι γυναίκες. Η πλειοψηφία των συνεταιρισµών στους οποίους συµµετέχουν 
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άνδρες είναι νεαρής ηλικίας και γίνεται «χρήση» του νοµοθετικού πλαισίου που 

απαγορεύει τις διακρίσεις φύλου.  

Ο πρώτο γυναικείος συνεταιρισµός ιδρύθηκε το 1957 στη Σαρακίνα Γρεβενών, 

όµως η µεγαλύτερη ανάπτυξη παρατηρήθηκε τη δεκαετία του 1980, λόγω της 

ευαισθητοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα ισότητας(όπως αναφέραµε 

στην προηγούµενη παράγραφο). Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα να 

προωθηθούν εθνικές πρωτοβουλίες επαγγελµατικής κατάρτισης των γυναικών για τη 

δηµιουργία µικρών επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα να έχουν συσταθεί στη χώρα µας 

112 περίπου συνεταιρισµοί µε 2500-3000 µέλη συνολικά. Σε ένα βαθµό πρόκειται για 

ευηµερία των αριθµών, καθώς σε πραγµατική λειτουργία βρίσκονται πολύ λιγότεροι, 

δηλαδή κάτι παραπάνω από 60. 

Η εκπαίδευση ενός αρκετά µεγάλου ποσοστού (72%) των µελών των 

γυναικείων αγροτουριστικών και αγροβιοτεχνικών συνεταιρισµών θεωρείται ελλιπής. 

Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται ο σχεδιασµός προγραµµάτων κατάρτισης για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων προσαρµοσµένων στις τοπικές ανάγκες και δραστηριότητες 

των γυναικών (Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 

2000).  

Οι τοµείς στους οποίους αναπτύσσουν επιχειρηµατική δράση οι γυναικείοι 

συνεταιρισµοί στην ύπαιθρο είναι: ο αγροτοτουρισµός, η βιοτεχνική – οικοτεχνική 

παραγωγή και εµπορία ειδών που προέρχονται από τη µεταποίηση προϊόντων της 

γεωργικής εκµετάλλευσης, η κατασκευή και εµπορία προϊόντων πολιτιστικής 

κληρονοµιάς και η παραγωγή και εµπορία προϊόντων εναλλακτικών µορφών 

γεωργίας. 

Οι λόγοι της παρατηρούµενης ανάπτυξης των γυναικείων συνεταιρισµών στον 

αγροτικό χώρο είναι οι ακόλουθοι: 

� ∆υνατότητα έναρξης ή διατήρησης οικιακών βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, οι 

οποίες δεν εντάσσονται, συνήθως, στην επίσηµη οικονοµική δραστηριότητα. 

� ∆ιατήρηση ή έναρξη απασχόλησης χωρίς ηλικιακές διακρίσεις. 

� Αντιµετώπιση ελλείψεων σε κεφάλαιο, πληροφόρηση και εκπαίδευση. 

� Αντιµετώπιση, µέσω της κατανοµής, µεγάλου µέρους του κόστους 

διαχείρισης µιας επιχείρησης όπως, π.χ. κόστος προώθησης προϊόντων. 

� Εκµετάλλευση των κυβερνητικών πολιτικών υποστήριξης των συνεταιρισµών 

στην προσπάθεια τόνωσης της αγροτικής οικονοµίας. 
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� Αντιµετώπιση του ανταγωνισµού της ανοιχτής αγοράς λειτουργώντας στο 

προστατευτικό συνεταιριστικό περιβάλλον. 

 

Υπάρχει, όµως, και ένας πρόσθετος λόγος που βοήθησε στην ανάπτυξη της 

γυναικείας συµµετοχής στις συνεταιριστικές οργανώσεις. Αυτός είναι η συντηρητική 

Ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα στις µικρές αγροτικές κοινότητες, που µπορούσε πιο 

εύκολα να αποδεχτεί µια γυναίκα που ασκούσε επιχειρηµατική δραστηριότητα στα 

πλαίσια µιας συνεταιριστικής οργάνωσης παρά αναλαµβάνοντας ατοµικές 

πρωτοβουλίες, καθώς θα έπρεπε να αντιµετωπίσει βαθιά ριζωµένα στερεότυπα και 

αντιλήψεις. 

Από το σύνολο των γυναικείων αγροτουριστικών, αγροβιοτεχνικών και 

αγροοικοτεχνικών συνεταιρισµών, µόνον ο ένας στους πέντε (ποσοστό 20%) 

ασχολείται µε την υποδοχή και φιλοξενία τουριστών, διαθέτοντας δωµάτια είτε σε 

ξενώνες είτε σε δωµάτια στα σπίτια των µελών. Αυτό αποδίδεται στο σχετικά υψηλό 

κόστος της επένδυσης, που απαιτούν τα αγροτουριστικά καταλύµατα αλλά και στο 

αναγκαίο κόστος συντήρησης και λειτουργίας, καθώς και στην πολιτική που 

ακολουθείται σχετικά µε τη χορήγηση νέων αδειών λειτουργίας.  

Αναφορικά µε τις επενδύσεις, που απαιτούν σηµαντικά διαθέσιµα κεφάλαια, 

φαίνεται αυτές να ενδιαφέρουν τις γυναίκες που, ίσως, αρχίζουν να κατανοούν ότι το 

µέλλον βρίσκεται στην υιοθέτηση µιας «επαγγελµατικής» και περισσότερο, 

επιχειρηµατικής συµπεριφοράς, η οποία, χωρίς να θίγει την παράδοση και την 

ιδιαιτερότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, µπορεί να οδηγήσει σε 

καλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα. Έτσι, προτεραιότητες επενδυτικού 

ενδιαφέροντος αποτελούν καταλύµατα, ξενώνες, εστιατόρια, catering και εργαστήρια 

και καταστήµατα πώλησης των προϊόντων τους.  

Στο σηµείο αυτό, αξίζει να γίνει αναφορά στο σκοπό και στις δραστηριότητες 

της Ένωσης Αγροτουριστικών, Βιοτεχνικών και Οικοτεχνικών Συνεταιρισµών 

Ελλάδος, που είναι το πανελλήνιο όργανο εκπροσώπησής τους, όπως αναφέρονται 

στο καταστατικό της που συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2810/2000.  

Οι Γυναικείοι Συνεταιρισµοί εµπνέουν ως µοντέλο τις γυναίκες αλλά και τις 

Περιφέρειες, τις Νοµαρχίες και τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις σε όλη την Ελλάδα, οι 

οποίοι βλέπουν στους γυναικείους συνεταιρισµούς ένα εργαλείο τοπικής ανάπτυξης 

και ενεργοποίησης του γυναικείου πληθυσµού. 
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Οι Γυναικείοι Αγροτουριστικοί και Αγροοικοτεχνικοί Συνεταιρισµοί 

αντιµετωπίζουν σήµερα µερικά πρακτικά προβλήµατα, όπως οργανωτικά, 

γραφειοκρατικά, φορολογικά, επενδυτικά κ.ά. τα οποία αν δε ξεπερασθούν σύντοµα, 

θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αποδυνάµωση του ήδη αδύναµου Γυναικείου 

Συνεταιριστικού Κινήµατος στη χώρα µας. Θεωρείται, εποµένως, απαραίτητη η 

κατάλληλη υποστήριξη από όλους τους σχετιζόµενους φορείς και από τους φορείς 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να επιλυθούν τα προβλήµατα που 

προαναφέρθηκαν.  

Οι φορείς της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξ ορισµού θεωρούνται 

οι πλέον αρµόδιοι για την παροχή κινήτρων στις γυναίκες, ώστε να αναλάβουν 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, « […] Οι δήµοι 

και οι κοινότητες αποτελούν τις απαραίτητες κοινωνικό-οικονοµικές οντότητες, µέσα 

στις οποίες τα άτοµα πρέπει να βρίσκουν την οικονοµική και κοινωνική τους 

ολοκλήρωση» (Φαναριώτης, 1999). Υπό την έννοια αυτή, οι µονάδες Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν όλες τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική δραστηριοποίηση των ατόµων µέσα στα όριά 

τους, τόσο όσον αφορά τον οικονοµικό όσο και στους λοιπούς τοµείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, οι οποίοι αποτελούν τις συνιστώσες ενός πλαισίου σύγχρονης 

διαβίωσης.  

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η τοπική αυτοδιοίκηση, που «αντιπροσωπεύει» την 

τοπική κοινωνία, είναι ο κατεξοχήν πολιτικός εκφραστής της τοπικής δυναµικής και 

µπορεί να γίνει και ο φορέας προγραµµατισµού και υλοποίησης της τοπικής 

ανάπτυξης, µιας και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η πιο αρµόδια πολιτική βαθµίδα για 

τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση κάθε αναπτυξιακού προγράµµατος. 

(Μαϊστρος, 2000). 

Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί το «κλειδί» για την οικονοµική ανάπτυξη. 

Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, η αγροτική ανάπτυξη συνδέεται άµεσα µε την 

επιχειρηµατικότητα.  

Σε επίπεδο πολιτικής έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια τόσο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα µία έξαρση του ενδιαφέροντος για την 

αντιµετώπιση της περιορισµένης συµµετοχής των γυναικών στην επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. Στόχος όλων των µέτρων πολιτικής είναι η διευκόλυνση των 

γυναικών στο ξεκίνηµα µιας επιχείρησης, καθώς και η υποστήριξή τους στον 

εκσυγχρονισµό υφιστάµενων επιχειρήσεων.  
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Οι επιµέρους στόχοι των προγραµµάτων που σχεδιάζονται θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν υποστηρικτικές δράσεις και συγκεκριµένα,  

- Τεχνική βοήθεια για το σχεδιασµό και την υλοποίηση επιχειρηµατικών σχεδίων, 

ενηµέρωση για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης  

- Παρακολούθηση της νέας επιχείρησης από ειδικούς συµβούλους στην αρχική 

περίοδο λειτουργίας της  

- Οικονοµική ενίσχυση (επιδοτούµενα δάνεια και επιχορηγήσεις) και συγκεκριµένες 

επιχειρηµατικές δαπάνες  

 

Προκειµένου οι δήµοι να µπορέσουν να συγκρατήσουν τον πληθυσµό τους, θα 

πρέπει να δώσουν κίνητρα στις γυναίκες, ώστε να αναλάβουν επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες. Ειδικότερα, θα µπορούσαν να υποβληθούν προτάσεις για ένταξη σε 

πρόγραµµα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας 

των γυναικών στους οικονοµικούς τοµείς της µεταποίησης, του εµπορίου και του 

τουρισµού.  

Σηµαντική θα ήταν και η ένταξη σε προγράµµατα για την ενίσχυση της 

νεανικής επιχειρηµατικότητας, µέσω χρηµατικών ενισχύσεων για τη δηµιουργία 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων.  

 

 

3.2.3. Φορείς και προγράµµατα για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας  

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται µια ευρεία συναίνεση γύρω από την 

προώθηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας ως παράγοντα ισότητας των 

ευκαιριών στην ανάπτυξη των γυναικείων επιχειρήσεων και κατά συνέπεια της 

αύξησης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Φορείς που υποστηρίζουν την 

γυναικεία επιχειρηµατικότητα είναι οι ακόλουθοι: 

 

1. Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Γυναικών Ελλάδος 

Ο Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) είναι ένας µη 

κυβερνητικός και µη κερδοσκοπικός οργανισµός για γυναίκες που ασκούν 

επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Είναι µέλος της Επιτροπής Εµπορίου & 

Ανάπτυξης του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), του Συνδέσµου 

Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), του Συνδέσµου Γυναικών Επιχειρηµατιών 
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της Μεσογείου (FAEME), ενώ αρκετά µέλη του συµµετέχουν στις διοικήσεις 

Επιµελητηρίων. Συνεργάζεται µε υπουργεία, κοινωνικούς φορείς, επαγγελµατικές και 

µη κυβερνητικές οργανώσεις σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση 

των συµφερόντων των γυναικών που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα. Ο 

ΣΕΓΕ παρέχει στις γυναίκες επιχειρηµατίες της Ελλάδας το περιβάλλον για να 

αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, προάγει τη νεανική επιχειρηµατικότητα, βελτιώνει 

την αναγνωρισιµότητα των επιτευγµάτων τους στις επιχειρήσεις τους και προωθεί την 

ανάπτυξη των γυναικείων επιχειρήσεων µέσα από την έρευνα και τη πληροφόρηση. 

Ο ΣΕΓΕ προάγει τη δεοντολογία και την ηθική στην άσκηση της 

επαγγελµατικής δραστηριότητας των γυναικών, ενώ συγχρόνως αναλαµβάνει 

πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν τη συναίσθηση της κοινωνικής του ευθύνης. 

Γενικότερα, ο ΣΕΓΕ δηµιουργήθηκε µε στόχο τη δικτύωση όλων των γυναικών 

επιχειρηµατιών. Τη συλλογική αντιµετώπιση των δυσκολιών και εµποδίων που 

αντιµετωπίζουν οι γυναίκες-επιχειρηµατίες σήµερα, τις εµπορικές συνεργασίες και τη 

δικτύωση µε ανάλογους φορείς των κρατών-µελών της Ε.Ε., έτσι ώστε να έχουν µια 

σφαιρική προσέγγιση στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και ακόµη, για να είναι 

περισσότερο οργανωµένες και να αντεπεξέρχονται στον ανταγωνισµό και στις 

ανάγκες του επαγγελµατικού και κοινωνικού εκσυγχρονισµού. 

Ο ΣΕΓΕ, απαριθµεί σήµερα περισσότερα από 450 µέλη απ' όλη την Ελλάδα, τα 

οποία απολαµβάνουν τη δυνατότητα να: 

- Συνδέονται µε γυναίκες επιχειρηµατίες που έχουν παρόµοιο τρόπο σκέψης και 

διάθεση να µοιραστούν ιδέες, πληροφορίες και ευκαιρίες. 

- Παρακολουθούν εκδηλώσεις, συνέδρια και φόρα για ζωτικά θέµατα που αφορούν 

στην επιχειρηµατικότητα 

- ∆ιευρύνουν την επιχειρηµατική τους δικτύωση και γνωστική βάση 

- Αποκτούν πρόσβαση σε επιχειρηµατικά δίκτυα της Ελλάδας και του εξωτερικού για 

την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συµµετέχουν και 

επωφελούνται από τη θέση του ΣΕΓΕ ως φορέα εκπροσώπησης για τη βελτίωση των 

κοινωνικών, πολιτικών και επιχειρηµατικών θεµάτων που αφορούν στις γυναίκες 

επιχειρηµατίες.  

- Εκπαιδεύονται αυτές και το προσωπικό τους σε εξειδικευµένα προγράµµατα και 

σεµινάρια 

- Ενηµερώνονται για επιχειρηµατικά, αναπτυξιακά εθνικά και κοινοτικά 

προγράµµατα και οικονοµικά θέµατα άµεσου ενδιαφέροντος. 
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- Συµµετέχουν σε µια κοινότητα που αναγνωρίζει τη σηµασία της προσωπικής 

ανάπτυξης και αλλαγής. 

- Ανταλλάσσουν εµπειρίες, αποκτούν πρόσβαση στη γνώση και αναζητούν νέους 

συνεργάτες. 

- ∆ιατηρούν και διευρύνουν δίκτυα επικοινωνίας 

Πλήρη µέλη µπορούν να γίνουν όλες οι γυναίκες που κατέχουν ή διοικούν µια 

επιχείρηση ανεξαρτήτως µεγέθους. Τα µέλη του ΣΕΓΕ ενθαρρύνονται να λάβουν 

ενεργή δράση στην υποστήριξη των συναδέλφων τους και των στόχων του ΣΕΓΕ. 

 

2. Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Γυναικών της Μεσογείου (AFAEMME) 

Σκοπός του AFAEMME είναι να συνδέσει τις Ενώσεις και τους Συνδέσµους 

των γυναικών επιχειρηµατιών και στελεχών των µεσογειακών χωρών και να τις 

εκπροσωπήσει στην προσπάθειά τους να προωθήσουν και να συντονίσουν τις 

δραστηριότητές τους µε κοινό σκοπό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Μέρος της κινητικότητας του AFAEMME αποτελεί και η εκστρατεία Woman 

Mobility Information Campaign, η οποία περιλαµβάνει δύο βασικές, απαραίτητες και 

συµπληρωµατικές δραστηριότητες: 

-WOMEN MOBILITY MED PLATFORM: µια δραστηριότητα παραγωγής και 

διανοµής πληροφοριακού υλικού για βασικές πτυχές της εργασιακής κινητικότητας 

σε µεσογειακές χώρες. 

-WOMENMOBILITY.ORG: µία δραστηριότητα που αφορά την on-line ενηµέρωση 

όλων των επιχειρηµατιών γυναικών σχετικά µε τις τρέχουσες εξελίξεις, ευκαιρίες και 

δυνατότητες που προσφέρουν οι µεσογειακές αγορές. 

 

3. Portal ενηµέρωσης για τη γυναίκα επιχειρηµατία 

Το businesswoman.gr είναι το πρώτο ελληνικό ηλεκτρονικό περιοδικό για τη 

γυναικεία επιχειρηµατικότητα µε στόχο την άµεση ενηµέρωση και αξιόπιστη 

πληροφόρηση όλων των ενδιαφεροµένων επαγγελµατιών, στελεχών και 

επιχειρηµατιών γυναικών. ∆ηµιουργήθηκε από µια οµάδα γυναικών επιχειρηµατιών, 

µε στόχο την εξοικείωση της σύγχρονης γυναίκας επιχειρηµατία µε τη συνεχώς 

εξελισσόµενη τεχνολογία. Πρόθεσή του είναι να φέρει σε επαφή τις επιχειρηµατίες µε 

καταξιωµένους επιστήµονες και ειδικούς στο χώρο των επιχειρήσεων και παράλληλα, 

να τις ενηµερώσουν υπεύθυνα και λεπτοµερειακά για προγράµµατα, υπηρεσίες και 

πηγές που θα δώσουν τη δυνατότητα να εξοικονοµήσουν χρόνο και χρήµα. 
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Το businesswoman.gr είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας µέσω του οποίου 

συζητούνται θέµατα κοινού ενδιαφέροντος και ανταλλάσσονται απόψεις µε γυναίκες-

επιχειρηµατίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο. Καλύπτει πολύπλευρα τις 

ανάγκες πληροφόρησης της σύγχρονης γυναίκας επιχειρηµατία χωρίς να είναι 

εξαρτηµένο από συλλόγους, οµάδες ειδικών συµφερόντων ή άλλους φορείς. 

Στα περιεχόµενά του θα βρείτε έρευνες, απόψεις και συµβουλές ειδικών, 

ενηµέρωση σχετικά µε προγράµµατα, σεµινάρια και εκθέσεις, χρηστικά θέµατα που 

αφορούν στην επιχειρηµατική καθηµερινότητα, παρουσιάσεις βιβλίων σχετικών µε 

τον κόσµο των business και της επιτυχίας, τα τελευταία νέα της τεχνολογίας, νέα και 

δηµοσιεύσεις επιχειρήσεων. 

 

4. Portal ενηµέρωσης για τη γυναίκα επιχειρηµατία από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα στοχεύει 

στην παροχή κατάλληλων διαδικτυακών συνδέσεων µε οργανώσεις, προγράµµατα 

και αντιπροσωπευτικές εκδηλώσεις γυναικών επιχειρηµατιών που αφορούν την 

προώθηση και τη στήριξη του γυναικείου επιχειρηµατικού πνεύµατος. 

 

5. European Network to Promote Women’s Entrepreneurship (WES) 

Για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δηµιούργησε τo “Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την προώθηση της Γυναικείας 

Επιχειρηµατικότητας”. Έχει µέλη από 30 Ευρωπαϊκές χώρες, συµπεριλαµβανοµένων 

της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας. 

Οι εντεταλµένοι του δικτύου εκπροσωπούν κεντρικές εθνικές κυβερνήσεις και 

ινστιτούτα µε την αρµοδιότητα να προωθήσουν την γυναικεία επιχειρηµατικότητα. 

Στα µέλη του δικτύου παρέχονται συµβουλές, ενίσχυση, πληροφορίες και 

συνδέσµους επικοινωνίας σχετικά µε προγράµµατα ενίσχυσης της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας. Επίσης, βοηθούν για την αναγνώριση και εφαρµογή καλών 

πρακτικών επιχειρηµατικότητας. 

 

6. Γενική Γραµµατεία Ισότητας 

Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας είναι ο αρµόδιος κυβερνητικός φορέας 

αρµόδιος για το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρµογής 

των πολιτικών για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς. 

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση µε τους στόχους που έθεσε η το 
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Συµβούλιο των Υπουργών της Λισσαβόνας το 2000, καθιστά την ισότητα ευκαιριών 

µεταξύ ανδρών και γυναικών οικονοµικό ζήτηµα από την παράµετρο της βελτίωσης 

της συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση και την αγορά εργασίας, ως 

στοιχείο της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής και κατ' επέκταση των εθνικών 

οικονοµιών των κρατών µελών και ως µέσον εξασφάλισης του αναπτυξιακού της 

µέλλοντος και της διατήρησης των κοινωνικών της συστηµάτων. 

Ο στόχος που τέθηκε για την αύξηση της γυναικείας απασχόλησης σε 60% ως 

το 2010, ως µέσο ανάπτυξης της συνολικής απασχόλησης που χρειάζεται η Ε.Ε. 

επιπλέον εξασφαλίζει αντιπροσωπευτικότερη συµµετοχή του συνόλου της κοινωνίας 

σε όλους τους τοµείς, επιτυγχάνοντας έτσι ευρύτερη κοινωνική συνοχή. Ειδικότερα, 

δε, η προώθηση της ίσης πρόσβασης και εξέλιξης των δύο φύλων στην αγορά 

εργασίας και της επιχειρηµατικότητας εξασφαλίζει εν µέρει τη δικαιότερη κατανοµή 

του πλούτου, αλλά και των ανθρωπίνων πόρων, συµβάλλοντας, παράλληλα, στην 

άµβλυνση του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας. 

Παράλληλα, η ανάπτυξη πολιτικών που διευκολύνουν την ένταξη στην αγορά 

εργασίας γυναικών που ανήκουν σε ειδικές πολιτισµικές ή µειονοτικές οµάδες, πέραν 

από το σεβασµό της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισµικότητας, µειώνει τον 

κοινωνικό αποκλεισµό σε όφελος της κοινωνικής συνοχής. Η κοινωνική συνοχή είναι 

µε τη σειρά της µοχλός οικονοµικής ανάπτυξης. Έτσι, η ισότητα αποκτά και από αυτή 

την πλευρά οικονοµικό, αλλά και πολιτικό ενδιαφέρον. 

 

7. Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας και προώθησης γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας 

Το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) λειτουργεί υπό την 

εποπτεία και χρηµατοδότηση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Μερικοί από τους βασικούς 

στόχους ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Κ.Ε.Θ.Ι. είναι η διεξαγωγή κοινωνικής 

έρευνας σε θέµατα ισότητας των φύλων, η τεκµηρίωση και παροχή πληροφόρησης 

στην απασχόληση, επιχειρηµατικότητα και κοινωνική ένταξη, η υποστήριξη 

γυναικών για την προώθηση στην αγορά εργασίας, κ.ά. Γενικότερα στο Κ.Ε.Θ.Ι. 

λειτουργούν Κέντρα Πληροφόρησης και Συµβουλευτικής Γυναικών για την 

απασχόληση, την επιχειρηµατικότητα και την κοινωνική ένταξη στην Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Βόλο. 
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Οι δραστηριότητες του Κ.Ε.Θ.Ι είναι οι ακόλουθες: 

• ∆ιεξαγωγή ερευνών και µελετών για την ισότητα των φύλων. 

• ∆ηµοσίευση και έκδοση µελετών, ερευνών και άλλου ενηµερωτικού υλικού 

(έντυπου και οπτικό-ακουστικού). 

• Σχεδιασµός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραµµάτων δράσης, που προωθούν τους 

στόχους για την άρση των διακρίσεων κατά των γυναικών. 

• Μεταφορά τεχνογνωσίας και εµπειρίας σε θέµατα συµβουλευτικής γυναικών για 

την απασχόληση, την επιχειρηµατικότητα και την κοινωνική 

ένταξη. 

• Παροχή πληροφοριών για τα δικαιώµατα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. 

• Ανάληψη της ευαισθητοποίησης, της εκπαίδευσης και της επιµόρφωσης ατόµων, 

οµάδων, φορέων και οργανισµών σε θέµατα σχετικά µε την ισότητα των φύλων. 

• Λειτουργία πιλοτικών θεσµών που προωθούν καλές πρακτικές υπέρ των γυναικών. 

• Προώθηση της αµφίδροµης πληροφόρησης σε θέµατα πολιτικής για την ισότητα 

των φύλων µε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς. 

• Υποστήριξη της δικτύωσης και της σύνδεσης φορέων που δραστηριοποιούνται στην 

προώθηση των γυναικών στην απασχόληση, στην επιχειρηµατικότητα και στην 

κοινωνική ένταξη. 

• ∆ιοργάνωση διαλέξεων, ηµερίδων και συνεδρίων για την ευαισθητοποίηση των 

γυναικών και των ανδρών, καθώς και για την υποστήριξη δράσεων. 

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Κ.Ε.Θ.Ι: 

• Ενηµέρωση και πληροφόρηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν στην προώθηση της 

ισότητας των δύο φύλων. 

• ∆ιενέργεια µελετών, ερευνών και εκδόσεων στους/στις ενδιαφερόµενους/-ες. 

 

8. Εθνικό Επιµελητηριακό ∆ίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηµατιών (Ε.Ε.∆.Ε.Γ.Ε.) 

To Εθνικό Επιµελητηριακό ∆ίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηµατιών είναι 

ένα κίνηµα γυναικών επαγγελµατιών που ξεκίνησε πριν δύο χρόνια στις Βρυξέλλες 

και απλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη µε στόχο την ανάπτυξη της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας και την υλοποίηση των αποφάσεων της Λισσαβόνας. 

Το ∆ίκτυο τίθεται στη διάθεση των γυναικών επιχειρηµατιών, µελών των 

Ελληνικών Επιµελητηρίων, καθώς και εκείνων που θέλουν να ενταχθούν στην 
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παραγωγή και κηρύσσει τον πόλεµο κατά της γυναικείας ανεργίας, της απαξίωσης και 

της ένταξης των γυναικών στις εφεδρείες των παραγωγικών τάξεων. 

Στόχοι του ∆ικτύου είναι: 

• Η ευαισθητοποίηση των Επιµελητηρίων και των επιχειρηµατιών-µελών τους 

σχετικά µε τα οφέλη της πλήρους ενσωµάτωσης των γυναικών στην οικονοµία. 

• Ο προσδιορισµός των εµποδίων, που αποτρέπουν τις γυναίκες από την πλήρη 

ένταξη τους στο εργατικό δυναµικό. 

• Η συµµετοχή των γυναικών στις παραγωγικές µονάδες και στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων. 

 

Προγράµµατα ενίσχυσης γυναικείας επιχειρηµατικότητας 

Η επιχειρηµατικότητα σε συνδυασµό µε τη νέα τεχνολογία, την έρευνα και την 

καινοτοµία διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην εποχή της νέας οικονοµίας, 

συµβάλλοντας καθοριστικά στην δηµιουργία απασχόλησης, στην παραγωγικότητα, 

την ποιότητα και στη δυναµική ανάπτυξη της αγοράς εργασίας. 

Η παγκόσµια τάση για ολοένα και αυξανόµενη δηµιουργία επιχειρήσεων από 

γυναίκες φαίνεται να παρατηρείται και στη χώρα µας προσφέροντας απασχόληση και 

εισόδηµα στις ίδιες, αλλά και θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στη χώρα. Προκειµένου 

όµως να διατηρηθεί η δυναµικότητα και να συνεχιστεί η ανάπτυξη, απαιτούνται 

πολιτικές υποστήριξης. 

Τέτοιες πολιτικές αποτελούν τα προγράµµατα ενίσχυσης γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας που αποσκοπούν στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας των γυναικών που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν 

επιχειρηµατικά, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Οι 

επιµέρους στόχοι αυτών των προγραµµάτων περιλαµβάνουν υποστηρικτικές δράσεις 

και, συγκεκριµένα, τεχνική βοήθεια για το σχεδιασµό και την υλοποίηση 

επιχειρηµατικών σχεδίων, ενηµέρωση για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης, 

παρακολούθηση της νέας επιχείρησης από ειδικούς συµβούλους για κάποια αρχική 

περίοδο λειτουργίας της και οικονοµική ενίσχυση, όπως επιδοτούµενα δάνεια και 

επιχορηγήσεις, για συγκεκριµένες επιχειρηµατικές δαπάνες. Στα πλαίσια αυτού του 

ενδιαφέροντος εντάσσονται προγράµµατα και δράσεις που χρηµατοδοτούνται από 

εθνικά και κοινοτικά κονδύλια. 
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Τέτοια προγράµµατα και δράσεις που βρίσκονται τώρα σε ισχύ είναι τα 

ακόλουθα: 

1. Πρόγραµµα “ Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Γυναικών” 

Το πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007-2013 και εντάσσεται 

στον άξονα προτεραιότητας 2, ο οποίος επιδιώκει την επέκταση της εξωστρεφούς 

επιχειρηµατικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική 

αναβάθµιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας µε 

ενσωµάτωση γνώσης και καινοτοµίας µε ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία. 

Το πρόγραµµα αποσκοπεί στη διευκόλυνση – µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων – 

της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηµατίες (Επιχειρηµατικότητα 

Γυναικών) σε όλους σχεδόν τους τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η ∆ηµόσια 

∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) για την Έκδοση της Προκήρυξης είναι η 

Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας – ∆ιεύθυνση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων. 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) για την Αξιολόγηση, ∆ιαχείριση και 

Παρακολούθηση Υλοποίησης του Προγράµµατος είναι ο Ελληνικός Οργανισµός 

Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυµη Εταιρεία (ΕΟΜΜΕΧ 

Α.Ε.) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν γυναίκες που γεννήθηκαν από 

01/01/1954 µέχρι και 31/12/1991, είναι άνεργες, µισθωτοί ή ελεύθερες επαγγελµατίες 

που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από 01/01/2008 έως και την 

ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος (04/03/2009). 

Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 50% του συνολικού 

εγκεκριµένου προϋπολογισµού και σε 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και σε 

πυρόπληκτες περιοχές των νοµών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, 

Εύβοιας, περιοχή Αιγιαλείας και επιλεγµένες περιοχές των νοµών Κεφαλληνίας και 

Μαγνησίας που έχουν χαρακτηρισθεί ως πυρόπληκτες. 

Ο συνολικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός της πρότασης δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τα 200.000€ για τις επιχειρήσεις του τοµέα της µεταποίησης και του 

τοµέα της ανακύκλωσης / περιορισµού ρύπανσης, τα 100.000€ για τις επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών και τουρισµού και τα 80.000€ για τις εµπορικές επιχειρήσεις µε 

κατώτατο όριο για όλες τις περιπτώσεις τα 30.000€. 
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2. Ανάπτυξη της Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηµατικότητας – Ενίσχυση 

Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας (∆' Κύκλος) 

Στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) του Γ' 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006 υλοποιούνται σήµερα δράσεις για την 

"Ανάπτυξη της Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηµατικότητας". Στόχος των 

δράσεων είναι η παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων των 

γυναικών επιχειρηµατιών, καθώς και η διατήρηση και ενίσχυση του ποσοστού 

απασχόλησης στις γυναικείες επιχειρήσεις. Το πρόγραµµα αυτό εντάσσεται στο 

Μέτρο 2.8 “Ενθάρρυνση επιχειρηµατικότητας οµάδων πληθυσµού” του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης. Η συνολική δηµόσια χρηµατοδότηση συγχρηµατοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 65% και από το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά 35%. Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συµβολή στην άµβλυνση 

των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των 

διαφόρων περιφερειών, στη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων 

περιφερειών, στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ, 

στην ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων 

περιφερειών καθώς και στην κοινωνικο-οικονοµική ανασυγκρότηση των 

περιφερειών. 

Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας των γυναικών µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για τη 

δηµιουργία νέων και βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Οι χρηµατοδοτικές 

ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών 

σχεδίων στους τοµείς της Μεταποίησης και τις λοιπές επιλέξιµες δραστηριότητες. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν γυναίκες που γεννήθηκαν από το 1950 

µέχρι και το 1987, είναι άνεργες, µισθωτές ή ελεύθερες επαγγελµατίες και δεν 

ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά το διάστηµα από 01.01.2004 έως και 

την ηµεροµηνία προκήρυξης -προδηµοσίευσης του προγράµµατος. Η επιχορήγηση 

των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 50% του συνολικού εγκεκριµένου 

προϋπολογισµού. Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 150.000 ΕΥΡΩ για τον τοµέα της Μεταποίησης και τα 100.000 ΕΥΡΩ 

για τις λοιπές επιλέξιµες δραστηριότητες, µε κατώτατο όριο για όλες τις περιπτώσεις 

τα 30.000 ευρώ. 
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Για το πρόγραµµα ισχύει ο κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de 

minimis), που σηµαίνει ότι οι επιχορηγήσεις που δίδονται µε τον κανόνα αυτό 

αθροιστικά σε µια τριετία δεν πρέπει να υπερβούν ανά δικαιούχο τα 100.000 Ευρώ. 

 

3.Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL 

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής για την Απασχόληση και στοχεύει στην πειραµατική εφαρµογή και 

διάδοση νέων τρόπων καταπολέµησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον 

τοµέα της απασχόλησης. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL ολοκληρώνει τις 

εµπειρίες που αποκτήθηκαν στα πλαίσια των προηγούµενων Κοινοτικών 

Πρωτοβουλιών EMPLOYMENT και ADAPT και συµπληρώνει τις υπάρχουσες 

πολιτικές για την ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας. 

Βασικές αρχές υλοποίησης του Προγράµµατος αποτελούν: 

• Οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις, ως ισχυρές και δεσµευτικές συµφωνίες φορέων µε τη 

µορφή αστικών µη κερδοσκοπικών εταιριών µέσω των οποίων νοµιµοποιούνται τα 

έργα 

• Η διακρατικότητα µέσω της ανταλλαγής εµπειριών & τεχνογνωσίας και της 

ανάπτυξης κοινών δράσεων στα θεµατικά αντικείµενα της EQUAL 

• Η καινοτοµία ως προς τις διαδικασίες και τις µεθόδους, τους στόχους & το 

περιεχόµενο των ενεργειών 

• Η ενδυνάµωση ως ενεργός συµµετοχή των οµάδων στόχου στην επιλογή και 

υλοποίηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων 

• Η οριζόντια προσέγγιση στην προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών 

• Η ενσωµάτωση (mainstreaming) των καινοτόµων προσεγγίσεων στον κεντρικό 

κορµό των εθνικών πολιτικών για την απασχόληση 

Τα θεµατικά πεδία των προγραµµάτων που υλοποιούνται στα πλαίσια αυτά 

βασίζονται και αναφέρονται στους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την 

Απασχόληση που είναι: 

-Η βελτίωση της απασχολησιµότητας 

-Η ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος 

-Η ενθάρρυνση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των   

απασχολουµένων 

-Η ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες. 
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-Η υποστήριξη της κοινωνικής & επαγγελµατικής ένταξης των αιτούντων 

άσυλο. 

 

4. ∆ράση EQUAL Αριάδνη 

Το πρόγραµµα «ΑΡΙΑ∆ΝΗ, Παραδοσιακή Χειροτεχνία και Αστική Ανάπτυξη» 

αποτελεί µια ολοκληρωµένη πρωτοβουλία στήριξης και ενδυνάµωσης παραδοσιακών 

χειροτεχνικών επιχειρήσεων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του 

Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Με στόχο την προσαρµογή του κλάδου της 

παραδοσιακής χειροτεχνίας στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον, το πρόγραµµα 

φιλοδοξεί να συµβάλλει στη ενσωµάτωση της πολιτιστικής και τουριστικής 

προστιθέµενης αξίας στην επαγγελµατική δραστηριότητα, στη δηµιουργική και 

λειτουργική ένταξη της χειροτεχνικής δραστηριότητας στον ευρύτερο αστικό ιστό και 

στη συστηµατοποιηµένη διδασκαλία των παραδοσιακών τεχνογνωσιών. Προσβλέπει 

επίσης στην προώθηση πρότυπων επιχειρηµατικών µοντέλων για τις παραδοσιακές 

χειροτεχνικές επιχειρήσεις, στη διασφάλιση της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης, στη 

διατήρηση της ποιότητας των παραδοσιακών προϊόντων, καθώς και στη συνέχιση των 

παραδοσιακών επαγγελµάτων µέσα στο διεθνοποιηµένο επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

Για την επίτευξη των στόχων της ΑΡΙΑ∆ΝΗΣ έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο 

συνεργασίας ποικίλων, ως προς τη δράση τους, φορέων που απαρτίζουν το εταιρικό 

σχήµα του προγράµµατος, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ερευνητικοί φορείς, 

οργανισµοί κατάρτισης, µικροµεσαίες επιχειρήσεις και κοινωνικοί εταίροι. 

Οι επιµέρους στόχοι του προγράµµατος ΑΡΙΑ∆ΝΗ είναι: 

• Η προσαρµογή των παραδοσιακών χειροτεχνικών επιχειρήσεων στη σύγχρονη 

ανταγωνιστική αγορά. 

• Η προσαρµοστικότητα των παραδοσιακών χειρονακτικών επιχειρήσεων στο 

σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον µέσω της ανάπτυξης και της υλοποίησης 

ολοκληρωµένων και καινοτόµων προγραµµάτων και µοντέλων εκπαίδευσης -

κατάρτισης των επαγγελµατιών στην εποικοδοµητική χρήση των νέων τεχνολογιών 

και την προώθηση νέων τεχνικών marketing. 

• Η µεταφορά γνώσεων, τεχνογνωσίας και εµπειρίας από πεπειραµένους χειροτέχνες 

στη νεότερη γενιά παραδοσιακών τεχνιτών µέσω της δηµιουργίας ενός ∆ικτύου 

Μεντόρων µε στόχο τη διάσωση των συγκεκριµένων επαγγελµάτων 

• Η επίτευξη ίσων ευκαιριών στα παραδοσιακά χειροτεχνικά επαγγέλµατα 
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• Η προώθηση και η ανάπτυξη στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενός δικτύου 

χειρονακτικών επιχειρήσεων που θα βασίζουν την παραγωγή τους σε παραδοσιακές 

διαδικασίες και τεχνικές µε αντίστοιχα πιστοποιηµένα προϊόντα 

•Η τόνωση του πολιτιστικού τουρισµού στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα µε τη 

συνεισφορά των παραδοσιακών εργαστηρίων - µουσείων ως σηµεία - σταθµοί σε 

πολιτιστικές - τουριστικές διαδροµές 

• Η εξοικείωση του ευρύ κοινού µε τις δυνατότητες εφαρµογής των χειροτεχνικών 

προϊόντων σε ποικίλες εκφάνσεις της σύγχρονης ζωής 

• Η ίδρυση και η βιωσιµότητα µιας ειδικά διαµορφωµένης υπαίθριας αγοράς 

παραδοσιακών χειροτεχνικών προϊόντων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 

 

Το πρόγραµµα ΑΡΙΑ∆ΝΗ υλοποιείται µέσα από ένα ενδιαφέρον συνονθύλευµα 

ευρύτερων αξόνων ενεργειών, όπως: 

• ∆ιεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση µελετών 

• Σχεδιασµός και ανάπτυξη εργαλείων ενίσχυσης της προσαρµοστικότητας 

• Πρωτοβουλίες στήριξης των χειροτεχνικών επιχειρήσεων 

• Βελτίωση και αναβάθµιση προσόντων προσωπικού των χειροτεχνικών 

επιχειρήσεων µέσω της κατάρτισης 

• Ανάπτυξη µιας εκστρατείας δηµοσιότητας, προβολής και ευαισθητοποίησης. 

 

7. ∆ράση EQUAL ∆ιαπολιτισµική 

Κεντρική της δράσης EQUAL ∆ιαπολιτισµική είναι αφενός, η ενδυνάµωση και 

η ενεργός συµµετοχή, µέσω νέων εφαρµογών εργασίας (τηλεργασία) των οµάδων 

πληθυσµού (γυναίκες - µητέρες µετανάστριες), που λόγω ιδιαίτερων κοινωνικών 

συνθηκών που βιώνουν, υφίστανται διακρίσεις αντιµετωπίζοντας πρόσθετα 

προβλήµατα συµµετοχής στην αγορά εργασίας και µη αξιοποίησης των δεξιοτήτων 

που διαθέτουν και αφετέρου, η «έξυπνη προσαρµογή» των επιχειρήσεων όχι µόνο σε 

ένα νέο περιβάλλον εργασίας αλλά και σε ένα νέο αγοραστικό κοινό (πολιτισµικά 

διαφοροποιούµενο καταναλωτικό κοινό που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα), µέσω 

µιας ευαισθητοποιηµένης συµπεριφοράς και γνώσης των ιδιαιτεροτήτων 

διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων πληθυσµού και των καταναλωτικών τους 

προτύπων. 

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι: 

i. η έµφαση σε τοµείς της οικονοµίας που είναι προσανατολισµένοι στη χρήση 
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νέων τεχνολογιών, όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο 

ii. η διαπολιτισµικά ευαισθητοποιηµένη διοίκηση επιχειρήσεων 

 

3.2.4. Τα προβλήµατα των γυναικείων επιχειρήσεων-συνεταιρισµών και οι 

προτεινόµενες λύσεις τους  

Η συµβολή των Γυναικείων Επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα σηµαντική όσον 

αφορά την  ενεργοποίηση και αξιοποίηση ενός σηµαντικού αναπτυξιακού πόρου του 

γυναικείου εργατικού δυναµικού, αποτελώντας σηµαντικό αρωγό των προσπαθειών 

που καταβάλλονται από εθνικής πλευράς µε στόχο την ενδυνάµωση και την ανάπτυξη 

της τοπικής οικονοµίας. Με άλλα λόγια, η δηµιουργία και λειτουργία των γυναικείων 

επιχειρήσεων αποσκοπούσε και εξακολουθεί να αποσκοπεί στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των γυναικών. Ως σηµαντικότερο αποτέλεσµα αυτής της 

πρωτοβουλίας θεωρείται το αίσθηµα ανεξαρτησίας, ικανοποίησης και επιτυχίας που 

διακατέχει τις γυναικείες αυτές οµάδες (Καλδής κ.ά., 2000).  

Οι γυναίκες που αναπτύσσουν επιχειρηµατικότητα, αποκτούν κοινωνική 

καταξίωση, αισθάνονται ικανές και για εργασίες πέραν του νοικοκυριού και 

αποκτούν µεγαλύτερη οικονοµική ανεξαρτησία.  Για τον ενεργό ρόλο της γυναίκας 

στη διαδικασία της τοπικής επιχειρηµατικότητας ανάπτυξης υπάρχουν τρεις 

τουλάχιστον λόγοι:  

- Ο πρώτος είναι ιστορικός, δοµικός  

- Ο δεύτερος έχει να κάνει µε τη γυναικεία ιδιοσυγκρασία και τη λειτουργία της µέσα 

στη µικρότερη κοινωνική οµάδα αµέσως µετά την οικογένεια  

- Ο τρίτος εντοπίζεται στις µελλοντικές τάσεις νέων µορφών εργασίας (ευέλικτη 

εξειδίκευση)  

Η ενδυνάµωση και προώθηση της γυναικείας επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

αποτελεί τον κεντρικό στόχο για την επίτευξη µιας πραγµατικά αναπτυξιακής 

οικονοµικής πολιτικής, όπως προείπαµε. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό αναπτύσσονται 

θετικές δράσεις και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο, για την 

προώθηση ισόρροπης συµµετοχής ανδρών και γυναικών στην ανέλιξη της 

επαγγελµατικής ιεραρχίας και στην ανάληψη θέσεων ευθύνης, καθώς και για την 

παροχή υπηρεσιών µε σκοπό τη διευκόλυνση ανδρών και γυναικών για την 

εξισορρόπηση της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής. Μέσα από την 

υλοποίηση θετικών δράσεων αλλά και την τόνωση της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας , χωρίς, όµως, η συµµετοχή των γυναικών στην επιχειρηµατική 
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δραστηριότητα να θεωρείται, σε καµία περίπτωση ακόµα, ισότιµη µε την αντίστοιχη 

των ανδρών. 

Η µελέτη του κοινωνικού ρόλου των δύο φύλων γενικότερα, αλλά και των 

έµφυτων περιορισµών που παρατηρούνται σε διάφορους τοµείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας ειδικότερα, έχουν οδηγήσει στην επισήµανση εµποδίων-

ανασταλτικών παραγόντων για την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Οι 

ορατοί ή –πιο συχνά- αόρατοι φραγµοί πηγάζουν από στερεοτυπικές αντιλήψεις για 

την ικανότητα ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας από γυναίκες. Ειδικότερα, 

ο διαχωρισµός των επαγγελµάτων σε “ανδρικά” και “γυναικεία”, καθώς και η 

αντίληψη περί ασυµβίβαστου της επιχειρηµατικότητας µε τις οικογενειακές 

υποχρεώσεις, αλλά και τη “θηλυκή εικόνα” της γυναίκας εξακολουθούν να 

αποτελούν χαρακτηριστικά φαινόµενα, που αναδεικνύουν το συντηρητισµό της 

ελληνικής κοινωνίας σε πολλά πεδία της καθηµερινής ζωής. Συνεπώς, ο 

“εγκλωβισµός” των γυναικών σε στερεοτυπικούς ρόλους που αναπαράγονται από 

γενιά σε γενιά αποτελεί το γενικό πλαίσιο αποθάρρυνσής τους για την ανάπτυξη 

επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, µέσα από το οποίο προκύπτουν επιµέρους-

συγκεκριµένοι φραγµοί. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η γυναικεία επιχειρηµατική δραστηριότητα 

επηρεάζεται άµεσα από παράγοντες (εξωγενείς ή ενδογενείς), οι οποίοι 

διαµορφώνουν συνεχώς καινούριες συνθήκες. Εποµένως, είναι πιθανό τα πρακτικά 

εµπόδια να µεταβάλλονται διαρκώς κατά την εξέλιξή της, από τη γέννηση της 

επιχειρηµατικής ιδέας και το στήσιµο της επιχείρησης έως τη διοίκηση και ανάπτυξή 

της. 

Κύριος ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας από 

τις γυναίκες αποτελούν οι οικογενειακές υποχρεώσεις που περιορίζουν τις 

δυνατότητες για συνεχή έρευνα, δικτύωση, κατάρτιση και γενικά για δραστηριότητες 

που µπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και βελτίωση της επιχείρησης. Η ανάγκη 

εξισορρόπησης επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής αναδεικνύεται, πλέον, ως 

σηµαντική παράµετρος για τη δηµιουργία ευέλικτης οικονοµίας και παρόλο που 

έχουν προωθηθεί σχετικές πολιτικές και έχουν σχεδιαστεί καλές πρακτικές, το 

συγκεκριµένο ζήτηµα εξακολουθεί να αποτελεί εµπόδιο για τις γυναίκες. 

Επιπλέον, η έλλειψη προτύπων ρόλων (role models) στον επιχειρηµατικό χώρο 

θεωρείται κύριος ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας από τις γυναίκες. Το φαινόµενο της αυτο-απασχόλησης και της 
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επιχειρηµατικότητας ανατροφοδοτείται σε κάποιο σηµείο από την επιχειρηµατική 

νοοτροπία και αποτελεσµατικότητα που προκύπτει από τα παραδοσιακά 

επιχειρηµατικά πρότυπα. Για παράδειγµα, το γεγονός ότι τα παιδιά που έχουν γονείς 

αυτοαπασχολούµενους εµφανίζουν µεγαλύτερη κινητικότητα για ανάπτυξη 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, παρουσιάζει µε σαφήνεια τη σηµασία των  

προτύπων για τη διαµόρφωση θετικής ή αρνητικής στάσης απέναντι στην 

επιχειρηµατικότητα ως πιθανή µορφή απασχόλησης. 

Εξίσου σηµαντικό εµπόδιο για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

από τις γυναίκες µοιάζει να είναι ο βαθµός αυτοπεποίθησής τους, καθώς επηρεάζει 

σηµαντικά τις επαγγελµατικές τους επιλογές. Η επιχειρηµατικότητα είναι στενά 

συνδεδεµένη µε την αυτοπεποίθηση, καθώς η απόφαση της δηµιουργίας και 

διοίκησης µιας επιχείρησης συχνά χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα σχετικά µε το 

βαθµό µελλοντικής επιτυχίας ή αποτυχίας.  

Ένα, επιπλέον, ζωτικής σηµασίας πρόβληµα – εµπόδιο για την έναρξη και την 

ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας αποτελεί η έλλειψη κεφαλαίου τόσο 

οικονοµικού όσο και γνωστικού. Ειδικότερα, σε ότι αφορά το οικονοµικό κεφάλαιο, 

οι γυναίκες δυσκολεύονται να το συγκεντρώσουν, αφενός επειδή οι οικογενειακές 

υποχρεώσεις υποχρεώνουν τη γυναίκα να εργαστεί σε κλάδους που παρέχουν 

χαµηλότερο εισόδηµα και αφετέρου επειδή αποφεύγουν τις µεγάλες δανειακές 

υποχρεώσεις. Όµως ακόµη και όταν οι γυναίκες καταφέρνουν να συγκεντρώσουν 

κεφάλαιο, συνήθως το ύψος του τις οδηγεί σε δραστηριότητες µε χαµηλές 

αναπτυξιακές δυνατότητες. 

Τα πιο σηµαντικά προβλήµατα για τις γυναίκες και τις πηγές χρηµατοδήτησης 

εντοπίζονται στα εξής: 

1) ∆υσκολία άντλησης κεφαλαίων για την έναρξη επιχείρησης. 

2) Οι εγγυήσεις που απαιτούνται για την ανάληψη δανείων είναι µεγαλύτερες   

από τις οικονοµικές δυνατότητες των γυναικών. 

3) Η χρηµατοδότηση υφιστάµενων επιχειρήσεων είναι περιορισµένη, καθώς 

είναι µικρός ο βαθµός χρησιµοποίησης από τη γυναίκα άτυπων χρηµατοδοτικών 

δικτύων. 

4) Οι σχέσεις των αυτοαπασχολούµενων µε τους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς 

διέπονται από στερεοτυπικές αντιλήψεις µε βάση το φύλο. 
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Τέλος, η έλλειψη γνωστικού κεφαλαίου αποτελεί βασικό εµπόδιο για την 

ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Βέβαια, κάνοντας λόγο για γνωστικό 

κεφάλαιο δεν εννοούµε το µορφωτικό επίπεδο των γυναικών, αλλά κυρίως τη µη 

επαρκή εξοικείωση των γυναικών στις νέες µεθόδους διοίκησης και παραγωγής. 

Ειδικότερα, η έλλειψη εξειδικευµένης κατάρτισης σε συνδυασµό µε την ελλιπή 

πρόσβαση στην πληροφόρηση για προγράµµατα, επιδοτήσεις και νέες µεθόδους 

διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης, αποτελούν παράγοντες που επιδρούν 

σηµαντικά στην αποδυνάµωση της επιχειρηµατικότητας των γυναικών. 

Όσον αφορά τους γυναικείους αγροτουριστικούς και αγροβιοτεχνικούς 

συνεταιρισµούς, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν είναι κυρίως η περιορισµένη 

συµµετοχή νέων, οι δυσκολίες συνεργασίας, τα προβλήµατα οργάνωσης και 

διαθεσιµότητας κεφαλαίων και η αδυναµία προβολής και διαφήµισης των προϊόντων 

ή υπηρεσιών. 

Μία λύση για το µέλλον, την οποία θα µπορούσαν να προωθήσουν τα πιθανά 

προγράµµατα κατάρτισης, είναι οι γνώσεις για την οργάνωση παραγωγής, την 

προώθηση (marketing) προϊόντων και την απευθείας διάθεσή τους (catering) σε 

επιχειρήσεις και οργανισµούς, καθώς και τη χρήση Η/Υ.  

 

Αναλυτικότερα οι προτεινόµενες λύσεις είναι:  

- Οι µελλοντικοί επιχειρηµατίες θα πρέπει να αποκτήσουν ικανότητες οργάνωσης της 

επιχείρησής τους και ανταπόκρισης σε τυχόν ευκαιρίες και κινδύνους που 

εµφανίζονται, χωρίς να χρειάζονται συνεχή επίβλεψη και συνδροµή από κρατικούς 

και λοιπούς φορείς.  

- Οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα θα πρέπει να λάβουν τα στοιχεία εκείνα που θα 

τους καταστήσουν ικανούς να εξασφαλίσουν αγορές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες 

τους. ∆εν αρκεί να αναδιοργανωθεί η επιχειρηµατική βάση της περιοχής, αλλά θα 

πρέπει αυτή η αλλαγή να φέρει και αποτελέσµατα.  

- Απαραίτητη είναι και η εκπαίδευση στη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και 

του ∆ιαδικτύου, των δύο δηλαδή σύγχρονων εργαλείων κάθε επιχειρηµατία. Οι 

γνώσεις χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή βοηθούν πρώτα από όλα στην καλύτερη 

οργάνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, αλλά και στο ότι ο επιχειρηµατίας 

µπορεί να αναλάβει µόνος του πια τη γραµµατειακή υποστήριξη της επιχείρησής του.  

- Οι γνώσεις της χρήσης του διαδικτύου επιτρέπουν στον επιχειρηµατία να 

ενηµερώνεται για όλα τα παραπάνω θέµατα, για τις προτιµήσεις της αγοράς, για νέες 
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βελτιώσεις και ιδέες που αναπτύσσουν οι ανταγωνιστές του κ.τλ. Βλέποντας και 

συγκρίνοντας µπορεί να βελτιώσει τη δική του επιχείρηση και να αυξήσει την 

ανταγωνιστικότητά της, ενώ µπορεί, επίσης, να κάνει περισσότερο γνωστά τα 

προϊόντα του και τις υπηρεσίες του στο ευρύ κοινό.  

- Μπορεί να προσφερθούν στους ενδιαφερόµενους κάποια απλά µαθήµατα 

οικονοµικής θεωρίας, ώστε να µπορούν να παρακολουθούν και να κατανοούν τις 

εξελίξεις της αγοράς, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και να σχεδιάζουν κατάλληλα τις 

δικές τους επιχειρηµατικές κινήσεις, για να µη βρεθούν σε κατάσταση στασιµότητας 

και οικονοµικής δυσχέρειας. Έτσι, η δηµιουργία ισχυρών εµπορικών ονοµάτων, η 

σωστή διαφήµιση και προώθηση των προϊόντων, η δηµιουργία αποθεµατικών, η 

εισαγωγή καινοτοµιών τόσο στα ίδια τα προϊόντα όσο και στη διαδικασία παραγωγής 

είναι θέµατα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, αν η βασική επιδίωξη είναι η 

εξασφάλιση πραγµατικής βιωσιµότητας των επιχειρήσεων και των συνεταιρισµών.  

- Επιπλέον, θα πρέπει, ακόµα, να ληφθεί µέριµνα για τη βελτίωση της 

επαγγελµατικής ικανότητας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις και στους 

συνεταιρισµούς, ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες ποιότητας στους πελάτες τους και 

να µπορούν, έτσι, να ανταγωνισθούν άλλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα τόσο 

στο εσωτερικό της χώρας όσο και έξω.  

 

Παραπάνω αναφέραµε τα µειονεκτήµατα, υπάρχουν άραγε καθόλου πλεονεκτήµατα;  

Βεβαίως, παρόλα τα µειονεκτήµατα που µπορεί κανείς να εντοπίσει στη 

λειτουργία των συνεταιρισµών, υπάρχουν και κάποια αδιαµφισβήτητα 

πλεονεκτήµατα. Οι τιµές των παραγόµενων προϊόντων είναι καλές, το ίδιο και η 

ποιότητά τους. Επιπρόσθετα, οι συνεταιρισµοί είναι οι πλέον κατάλληλοι να 

ανταποκριθούν στις επιθυµίες των σύγχρονων καταναλωτών για επιστροφή στην 

παράδοση, για εναλλακτικά προϊόντα και δραστηριότητες και κυρίως, για την 

παραγωγή φυσικών και υγιεινών προϊόντων .  

Γενικώς, η αφοσίωση των µελών των συνεταιρισµών, στις συγκεκριµένες 

δραστηριότητες που αναπτύσσουν, οδηγεί πραγµατικά σε αξιόλογα αποτελέσµατα για 

τη δηµιουργία ευέλικτων αγορών στον αγροτικό χώρο, που συµβάλλουν στην 

κοινωνική και οικονοµική ανέλκυση της τοπικής κοινωνίας. Είναι, εποµένως, 

σηµαντικό οι συνεταιρισµοί να εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητά τους, αφενός µέσω της 

προσέλκυσης νέων σε ηλικία µελών µε καλό επίπεδο εκπαίδευσης και αφετέρου 
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µέσω της κατάλληλης κατάρτισης των υπαρχόντων µελών των συνεταιρισµών µε τη 

χρησιµοποίηση συστηµατικά της νέας τεχνολογίας. 

 

3.2.5. Βιώσιµες γυναικείες επιχειρήσεις-συνεταιρισµοί   

Στην Ελλάδα διαφαίνονται δυνατότητες εξέλιξης των αγροτουριστικών, 

αγροβιοτεχνικών και αγροοικοτεχνικών συνεταιρισµών µέσω επιχειρηµατικών 

πρωτοβουλιών.  

Πιθανοί τρόποι για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι οι παρακάτω:  

� Ενεργή συµµετοχή όλων των µελών των Συνεταιρισµών στις δραστηριότητες 

και στις αποφάσεις, που αφορούν την πορεία των συνεταιρισµών  

� ∆ηµιουργία και προσφορά νέων αγροτουριστικών υπηρεσιών, ώστε να 

προσελκύσουν και άλλους επισκέπτες µε πιο απαιτητικές προτιµήσεις. Ακόµη 

και τα ήδη προσφερόµενα προϊόντα πρέπει να είναι της ανώτερης δυνατής 

ποιότητας  

� Προβολή της τοπικής παράδοσης και ανάδειξης της απαράµιλλης οµορφιάς 

της ελληνικής υπαίθρου  

� Καλύτερη οργάνωση και επιχειρηµατική διαχείριση των συνεταιρισµών, ώστε 

οι δραστηριότητες των γυναικών να αποδίδουν καρπούς  

 

Επιπλέον, η επιχορήγηση που δίδεται για τη δηµιουργία αγροτουριστικών, 

αγροβιοτεχνικών και αγροοικοτεχνικών µονάδων από τους διάφορους φορείς που 

ασχολούνται µε το θέµα αυτό, πρέπει να εγκρίνεται ύστερα από διασφάλιση των 

ακόλουθων προϋποθέσεων.  

- Να προηγείται σηµαντική έρευνα και τεκµηρίωση τόσο για την επιλογή της 

τοποθεσίας όσο και για τις προϋποθέσεις βιωσιµότητας µιας τέτοιας επιχείρησης  

- Να δηµιουργείται η αναγκαία υποδοµή, που να ανταποκρίνεται σε όλους τους 

κανόνες της σύγχρονης φιλοξενίας, ασφάλειας και υγιεινής, διαφορετικά οι 

επισκέπτες κινδυνεύουν να απογοητευθούν και η όλη προσπάθεια ενδέχεται να 

καταρρεύσει  

- Να προηγείται παρακολούθηση ειδικών προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης 

σε πρακτικά θέµατα τουριστικής φιλοξενίας, επιχειρηµατικού µάνατζµεντ και 

µάρκετινγκ, από τα άτοµα που πρόκειται να ασχοληθούν µε αγροτουριστικές 

επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το µορφωτικό τους επίπεδο  
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- Να αναδεικνύεται ο αναγκαίος σεβασµός προς τον αρχιτεκτονικό και το φυσικό 

περίγυρο  

- Να γίνεται παρακολούθηση από τον Ε.Ο.Τ., ώστε να διασφαλισθεί η συµµόρφωση 

και η τήρηση σε συγκεκριµένες προδιαγραφές τουριστικής ποιότητας που τέθηκαν 

για την αγροτουριστική επιχείρηση 

  

Η τήρηση των ανωτέρω είναι δυνατόν να αποτελέσει ένα πολύ σηµαντικό και 

επιτυχές βήµα στην εξελικτική πορεία των Αγροτουριστικών και Αγροβιοτεχνικών 

Συνεταιρισµών και Επιχειρήσεων για λόγους τόσο κοινωνικούς και οικονοµικούς, 

όσο και πολιτισµικούς. Όσον αφορά τους κοινωνικούς λόγους, οι γυναίκες – µέλη 

µπορεί να αποκτήσουν κοινωνική και οικογενειακή αναγνώριση, καθώς και 

προσωπικά ενδιαφέροντα, να γίνουν αυτόνοµες και να αναπτύξουν τόσο τις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις όσο και την υπευθυνότητά τους. Επιπλέον, σχετικά µε 

τους οικονοµικούς λόγους µπορεί να έχουν περισσότερα οικονοµικά οφέλη και να 

αποκτήσουν συνυπευθυνότητα, επαγγελµατική ταυτότητα, επαγγελµατικές γνώσεις, 

καθώς και επαγγελµατική εµπειρία. Τέλος, µπορεί να διατηρηθεί και να αναδειχθεί η 

πολιτισµική κληρονοµιά, ενώ παράλληλα να αυξηθεί το ποσοστό παραµονής των 

γυναικών στον αγροτικό χώρο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Συµπεράσµατα 

Ανακεφαλαιώνοντας σε αυτή την εργασία είδαµε ότι ο ρόλος των γυναικών 

στον εργασιακό χώρο είναι σηµαντικός και συµβάλλουν στην εθνική οικονοµία είτε 

µε την προσωπική τους εργασία είτε µέσω της δηµιουργίας πετυχηµένων και 

βιώσιµων επιχειρήσεων-συνεταιρισµών.  

Ενδεικτικά, στην Αµερική, ο αριθµός των γυναικών επιχειρηµατιών αυξήθηκε 

κατά 78% από το 1994-2002 και στην Ευρώπη την προηγούµενη δεκαετία το 

ποσοστό της γυναικείας επιχειρηµατικότητας κυµαινόταν στο 20-30%. Σύµφωνα µε 

την Παγκόσµια Έκθεση του GEM για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα, οι γυναίκες 

αποτελούν το 1/3 του συνόλου όσων εµπλέκονται σε επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες. 

Συγκεκριµένα, η γυναικεία επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα εξακολουθεί να 

κινείται σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη. Ειδικότερα, το 

ποσοστό των αυτοαπασχολούµενων γυναικών το 2005 δεν ξεπερνούσε το 21%. 

Ωστόσο, δεν µπορεί να παραληφθεί ότι έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα προόδου. 

Συγκεκριµένα, το 2000 καταγράφηκαν στην Ελλάδα 40.000 γυναικείες επιχειρήσεις, 

ενώ το 1993 ο αντίστοιχος αριθµός ήταν 18.400. Η Έκθεση του WES για το 2006 

αναφέρει ότι το 2003 υπήρχαν 335.000 Ελληνίδες που είχαν αναπτύξει 

επιχειρηµατική δραστηριότητα σηµειώνοντας παράλληλα και την έντονη 

διαφοροποίηση µε τον αντίστοιχο πληθυσµό για τους άνδρες. 

Όµως παρά τις αυξητικές τάσεις που παρατηρούνται στη γυναικεία 

επιχειρηµατικότητα, εξακολουθεί να είναι ευδιάκριτη η έντονη διαφοροποίηση στα 

ποσοστά επιχειρηµατικότητας ανδρών και γυναικών, η οποία µάλιστα είναι ανάλογη 

µε το ύψος του εισοδήµατος της κάθε χώρας. Ειδικότερα, στην ίδια Έκθεση, 

επισηµαίνεται ότι στην οµάδα των χωρών υψηλού εισοδήµατος το ποσοστό των 

ανδρών επιχειρηµατιών είναι σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο των γυναικών. 

Επιπλέον, σε καµία χώρα οι γυναίκες δεν εµφανίζονται πιο δραστήριες στην έναρξη 

µιας επιχείρησης, εκτός από τις Φιλιππίνες και τη Μαλαισία, όπου το ποσοστό τους 

είναι υψηλότερο από των ανδρών. 

Όσον αφορά τα προσωπικά χαρακτηριστικά των γυναικών επιχειρηµατιών, η 

παγκόσµια Έκθεση του GEM αναφέρει ότι οι τελευταίες έχουν την τάση να είναι 

λιγότερο αισιόδοξες και να έχουν χαµηλότερη αυτοπεποίθηση και πιο έντονο το φόβο 
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της αποτυχίας σε σχέση µε τους άνδρες επιχειρηµατίες, ένα φαινόµενο που, πιθανώς, 

συνδέεται µε τις επικρατούσες κοινωνικές προκαταλήψεις.  

Είναι, λοιπόν, γεγονός ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες για τις γυναίκες, όπως 

π.χ. στα θέµατα ισότητας στον επαγγελµατικό χώρο, στην προσπάθεια να 

ισορροπήσουν τις απαιτήσεις της οικιακής και εξω-οικιακής απασχόλησης ή/και τα 

ιδιαίτερα προσόντα που πρέπει να διαθέτει κάποιος για να µπορέσει να βρει εργασία 

ή να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση. 

Παρ’ όλες τις δυσκολίες που µπορεί κανείς να εντοπίσει, οι γυναίκες που 

επιθυµούν να εργαστούν ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση θα πρέπει 

γνωρίζουν ότι υπάρχουν υποστηρικτικοί µηχανισµοί για να τους βοηθήσουν σε αυτήν 

την προσπάθειά τους. Οι γυναίκες που θα καταφέρουν να πραγµατοποιήσουν τους 

στόχους τους, θα αποκτήσουν κοινωνική και οικογενειακή αναγνώριση και θα 

συµβάλουν στην αναβάθµιση της ποιότητας της οικογενειακής τους ζωής.  

Είναι, εποµένως, σηµαντικό για την επιτυχία των στόχων τους τα εξής:  

� Να ζητήσουν την υποστήριξη από το κοινωνικό τους περιβάλλον για τις 

επαγγελµατικές τους ανησυχίες.  

� Να διερευνήσουν τις υπάρχουσες δραστηριότητες στην αγορά που αφορούν 

τις επιλογές τους, π.χ. υπάρχει ζήτηση για απασχόληση ή ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων για το αντικείµενο που τους ενδιαφέρει;  

� Να διερευνήσουν αν υπάρχουν επιχορηγήσεις για την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων που τους ενδιαφέρουν, π.χ. υπάρχει επιχορήγηση για να 

ξεκινήσουν ένα αγροτουριστικό κατάλυµα; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις 

επιχορήγησης;  

� Να διερευνήσουν, αν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης ειδικών 

προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης σε πρακτικά θέµατα που τους 

ενδιαφέρουν.  

 

Γενικότερα, όταν προηγείται έρευνα πριν από κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα, οι 

προϋποθέσεις για επιτυχία των στόχων είναι πολύ πιο σίγουρη.  

  

Συνοψίζοντας, καταλήγουµε στο ότι οι τάσεις και τα χαρακτηριστικά της 

επιχειρηµατικότητας, και ιδιαίτερα της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, σε 

συνδυασµό µε τα εµπόδια και τις δυσκολίες που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι 

γυναίκες που αναπτύσσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα, όπως αυτά 
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παρουσιάστηκαν σε προηγούµενες ενότητες, έχουν αποτελέσει αντικείµενο µελέτης 

για το σχεδιασµό ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών. Η υποεκπροσώπηση των 

γυναικών στο χώρο των επιχειρήσεων στερεί από τις ίδιες τα οφέλη που θα 

µπορούσαν να προκύψουν από τη διοίκηση µιας επιχείρησης, και ταυτόχρονα 

σηµαίνει µεγάλη απώλεια κερδών για την οικονοµία της κάθε χώρας χωριστά αλλά 

και της Ευρώπης συνολικά. 

 

Στη συνέχεια θα απαριθµήσουµε τα βασικότερα εµπόδια υστέρησης των 

γυναικείων επιχειρήσεων(όπως αυτά προαναφέρθηκαν),  έτσι ώστε να προτείνουµε 

πολιτικές ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. 

Η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι οι βασικότερες αιτίες υστέρησης των γυναικείων 

επιχειρήσεων εντοπίζονται στους παρακάτω παράγοντες: 

1. Στην έλλειψη αυτοπεποίθησης των γυναικών να δηµιουργήσουν τη δική τους 

επιχείρηση. Οι περισσότερες αποφασίζουν να ιδρύσουν µια επιχείρηση 

µεταξύ 36 και 45 ετών. 

2. Στην αδυναµία συνδυασµού επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής 

3. Στην έλλειψη επαγγελµατικού προσανατολισµού. 

4. Στην ελλιπή πρόσβαση στην πληροφόρηση σε συνδυασµό µε την ελλιπή 

δικτύωση των γυναικών (lobbying). Αυτό συνεπάγεται µειωµένη ενηµέρωση 

σε ότι αφορά προγράµµατα, επιδοτήσεις και γενικότερα νέες µεθόδους που 

στοχεύουν στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. 

5. Στην αδυναµία εξεύρεσης κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση της επιχείρησης. 

Αν προστεθεί σε αυτό και η αποφυγή από πλευράς των γυναικών µεγάλων 

δανειακών υποχρεώσεων, γίνεται αντιληπτός ο λόγος επιχειρηµατικής 

αδρανοποίησης τους. 

 

Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί µε µεγαλύτερους ρυθµούς η 

στήριξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας µε προγράµµατα και δράσεις που θα 

δίνουν κίνητρα για την δηµιουργία Γυναικείων Επιχειρήσεων. 

Λόγω των παραπάνω δυσκολιών, θα προτείναµε οι πολιτικές ενίσχυσης της 

γυναικείας επιχειρηµατικότητας να στρέφονται γύρω από δύο άξονες. Αυτοί είναι η 

εκπαίδευση και η νοµοθεσία. 

Αναφορικά µε την εκπαίδευση, οφείλουµε να επισηµάνουµε τον ανεπαρκή 

επαγγελµατικό προσανατολισµό που προσφέρεται στους νέους στο επίπεδο της 
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δευτεροβάθµιας και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Γίνονται προσπάθειες τα 

τελευταία χρόνια για την αλλαγή αυτής της κατάστασης µε την εισαγωγή µαθηµάτων 

επαγγελµατικού προσανατολισµού στα περισσότερα ανώτατα ιδρύµατα, ωστόσο αυτό 

που δεν φαίνεται να έχει αντιµετωπιστεί σοβαρά είναι ο προσανατολισµός αυτών των 

προγραµµάτων ειδικά στις γυναίκες. 

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αντιµετωπιστούν κάποιες ειδικές πλευρές του 

ζητήµατος που αφορούν τη γυναικεία επιχειρηµατική δραστηριοποίηση, όπως για 

παράδειγµα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην προσέλκυση µαθητριών-

φοιτητριών σε αυτά τα µαθήµατα όσο και στην επισήµανση πλευρών της 

επιχειρηµατικής προοπτικής που έχουν ιδιαίτερη σχέση µε το γυναικείο φύλο. 

Επιπροσθέτως πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές δια βίου µάθησης, ανάπτυξη 

και βελτίωση συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα συστήµατα αυτά 

αποτελούν βασικά εργαλεία άσκησης πολιτικών για την αγορά εργασίας. Η 

οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, ενδεχοµένως από φορείς που ήδη 

λειτουργούν για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, θα δώσουν ώθηση στις 

Ελληνίδες που έχουν την προδιάθεση να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά, αλλά 

αισθάνονται ότι υστερούν σε γνώσεις και δεξιότητες. Ας σηµειωθεί ότι ένα 

σηµαντικό χαρακτηριστικό τέτοιων προγραµµάτων πρέπει να είναι η περιφερειακή 

τους διασπορά, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν προσβάσιµα στο µεγαλύτερο 

µέρος του γυναικείου Ελληνικού πληθυσµού. 

Αναφορικά µε τον άξονα νοµοθεσία – οικονοµία, βασικές προτεραιότητες θα 

πρέπει να δοθούν στα παρακάτω: 

i. ∆ηµιουργία φιλικού και ευέλικτου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µε 

ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και απλούστευση των σχετικών 

διαδικασιών. 

ii. Ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στον τοµέα της Έρευνας και 

Καινοτοµίας. 

iii. ∆ιάγνωση δυνατών και αδύνατων ρυθµιστικών, διοικητικών και οργανωτικών 

σηµείων που εµπλέκονται στη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων. 

iv. Πρόταση και ανάπτυξη απλουστεύσεων για τη διαδικασία σύστασης και 

λειτουργίας επιχειρήσεων. 

v. Βελτίωση επιχειρηµατικότητας µέσω άρσης θεσµικών, διοικητικών και 

οργανωτικών εµποδίων που δυσχεραίνουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα. 



  Χατζηκώστα Ανθή 

 67 

vi. Μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων στον τοµέα εποπτείας της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

vii. Στήριξη των υφιστάµενων γυναικείων επιχειρήσεων για την εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών, την υιοθέτηση καινοτοµιών, την προώθηση της εξωστρέφειας και τη 

δικτύωσή τους µε συµβουλευτικές υπηρεσίες. 

viii. Ενίσχυση πρωτοβουλιών των γυναικών ειδικότερα σε περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο στους κλάδους του τουρισµού και της παραγωγής 

πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών. 

ix. Ειδική αναφορά της γυναικείας επιχειρηµατικότητας σε διαφηµιστική 

εκστρατεία. 

 

Τέλος, όπως είναι ευρέως γνωστό, στην σηµερινή εποχή οι συνθήκες που 

επικρατούν αποτελούν τροχοπέδη για την υλοποίηση όλων όσων αναφέραµε στην 

προηγούµενη παράγραφο. Όµως, δεν παύουµε να ελπίζουµε στις Ελληνίδες, οι οποίες  

µε τη  φαντασία και τις ρεαλιστικές τους επιδιώξεις, τη δηµιουργικότητα και τον 

δυναµισµό που διαθέτουν, µπορούν να γίνουν επιτυχηµένες επιχειρηµατίες και να 

κατακτήσουν µια από τις πρώτες θέσεις επιτυχίας στις διεθνείς συγκρίσεις, 

διαδραµατίζοντας έτσι ένα σπουδαίο ρόλο στις οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις 

της χώρας µας αλλά και παγκοσµίως. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

  

Πληροφορίες για τις πρόσφατες συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισότητα  

των φύλων:  

«Η ισότητα των φύλων ακόµη στην αναµονή ∆ικαιώµατα της γυναίκας / Ισότητα των 

ευκαιριών. Οι γυναίκες σήµερα αντιπροσωπεύουν το 52% του πληθυσµού της 

Ευρώπης. Αντιµετωπίζουν ωστόσο πολλές διακρίσεις, κυρίως στην αγορά εργασίας. 

Οι ευρωβουλευτές προέβησαν στην ίδια διαπίστωση: οι γυναίκες δεν κατέχουν 

επαρκώς υψηλές θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των κοινοβουλευτικών εδράνων! 

Η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών βρίσκεται υπό συζήτηση στην αρµόδια 

κοινοβουλευτική επιτροπή. Τι συµβαίνει στην Ευρώπη στις µέρες µας;  

Τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποδεικνύουν ότι οι 

περισσότερες διακρίσεις κατά των γυναικών σηµειώνονται στην αγορά εργασίας. 

Σηµαντικές διαφορές. Στην Ευρώπη, οι γυναίκες έχουν κατά µέσο όρο λιγότερες 

αρµοδιότητες από τους άνδρες (µόλις το 1/3 των ανώτερων στελεχών είναι γυναίκες 

και 1/3 επιχειρηµατίες), λαµβάνουν χαµηλότερο µισθό για την ίδια δουλειά (διαφορά 

ύψους 15% µεταξύ του µισθού ενός άνδρα και µιας γυναίκας) και είναι άνεργες σε 

µεγαλύτερο ποσοστό (9,6% από αυτές ψάχνουν για δουλειά, σε αντίθεση µε ποσοστό 

7,6% για τους άνδρες). Είναι επίσης δυσκολότερο για τις γυναίκες να επιτύχουν την 

κατάλληλη ισορροπία µεταξύ ιδιωτικής και επαγγελµατικής ζωής.  

Οι διαφορές αυτές που υφίστανται µεταξύ ανδρών και γυναικών είναι επιζήµιες για 

την κοινωνική συνοχή, την απασχόληση και την ανάπτυξη στο εσωτερικό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Η Ευρώπη ζητά περισσότερη ισότητα:  

Σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, η αρχή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών 

είναι θεµελιώδης. Το άρθρο 141 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζει 

την ισότητα των αµοιβών των ανδρών και των γυναικών. Βάσει του άρθρου αυτού, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί εδώ και 30 χρόνια να µειώσει τις διακρίσεις µεταξύ 

φύλων.  

Χρειάζεται όµως ακόµη πολλή δουλειά µέχρι να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, κυρίως σε 

θέµατα που άπτονται της απασχόλησης: σύµφωνα µε τη λεγόµενη «στρατηγική της 

Λισαβόνας», που αποφασίστηκε το 2000, στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να 
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εργάζεται το 60% των Ευρωπαίων γυναικών. Σήµερα όµως το αντίστοιχο ποσοστό 

αγγίζει µόνο το 55,7%. Τον Ιούλιο του 2006 υιοθετήθηκε µια νέα κοινοτική οδηγία, η 

οποία συγκεντρώνει σε ένα µόνο κείµενο 7 προηγούµενες οδηγίες και διέπει: την 

πρόσβαση των γυναικών στην εργασία – και την προαγωγή – καθώς και την 

επαγγελµατική κατάρτιση, τις συνθήκες εργασίας, συµπεριλαµβανοµένου του µισθού 

και την κοινωνική ασφάλιση.  

Το 2006 το Κοινοβούλιο έκανε έκκληση για µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών σε  

υψηλές θέσεις. Στο ψήφισµά τους σχετικά µε την ισότητα γυναικών και ανδρών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωβουλευτές τονίζουν την απαραίτητη ισορροπία που 

πρέπει να υπάρχει µεταξύ προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής και ενθαρρύνουν την 

καλύτερη αντιπροσώπευση των γυναικών στα εκλογικά σώµατα.  

Σηµειώνεται ότι το 2007 θα αρχίσει να λειτουργεί ένα νέο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για 

την Ισότητα των Φύλων, το οποίο θα εδρεύει στη Λιθουανία. Στόχος του θα είναι η 

προώθηση της ισότητας µεταξύ των δύο φύλων και η ευαισθητοποίηση του κοινού 

επί του θέµατος. Το ινστιτούτο αυτό θα συγκεντρώνει, θα αναλύει και θα διαβιβάζει 

σχετικές πληροφορίες, θα διοργανώνει συναντήσεις των εµπειρογνωµόνων και θα 

αναπτύσσει µεθοδολογικά εργαλεία. 

  

Ο χάρτης πορείας 2006-2010  

Στις 24 Ιανουαρίου του 2007, η κοινοβουλευτική επιτροπή που άπτεται των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων συζήτησε για το «χάρτη πορείας για την ισότητα ανδρών 

και γυναικών» που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενέκρινε την έκθεση 

που συνέταξε η ευρωβουλευτής Amalia Sartori, από την Οµάδα του Ευρωπαϊκού 

Λαϊκού Κόµµατος και των Ευρωπαίων ∆ηµοκρατών.  

Ο χάρτης πορείας προτείνει έξι τοµείς προτεραιότητας για την περίοδο 2006-2010, 

µεταξύ των οποίων η οικονοµική ανεξαρτησία µεταξύ γυναικών και ανδρών, η 

ισορροπία µεταξύ ιδιωτικής και επαγγελµατικής ζωής και η ίση αντιπροσώπευση των 

δύο φύλων στη λήψη αποφάσεων.  

Για την κα. Sartori, κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να διορίσει, σε κρατικό επίπεδο, µία  

γυναίκα υπεύθυνη για την ισότητα των δύο φύλων (µία «κυρία Λισαβόνα»), 

προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνας για υψηλά 

ποσοστά απασχόλησης στην Ευρώπη.  

Η Ιταλίδα εισηγήτρια κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει τις 

υπάρχουσες πολιτικές σχετικά µε την επίτευξη ισορροπίας µεταξύ οικογενειακής και 
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επαγγελµατικής ζωής και πιο συγκεκριµένα, να εγγυηθεί ότι τα έξοδα µητρότητας δε 

θα επιβαρύνουν την εταιρία, αλλά την εκάστοτε κοινότητα ως σύνολο, να βελτιώσει 

την πρόσβαση των γυναικών που είναι παράλληλα µητέρες σε υπηρεσίες φύλαξης 

των παιδιών τους, να καταστήσει υποχρεωτική µία πρώτη µορφή άδειας για τους 

πατέρες.  

Τέλος, το 2007 αποτελεί το Ευρωπαϊκό Έτος Ισότητας των Ευκαιριών για Όλους, 

δηλαδή µία καλή αρχή για να αλλάξουν τα πράγµατα όσον αφορά την ισότητα των 

γυναικών και των ανδρών στην αγορά εργασίας!»  
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