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Ειςαγωγό  
 

Ζ ζέζε θαη ν ξφινο ηεο γπλαίθαο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν πέξαζε απφ δηάθνξα επίπεδα 

θαη είλαη πξφζθαηνη νη αγψλεο πνπ έδσζε ην γπλαηθείν θχιν γηα ηελ εμίζσζε ηνπ κε 

ηνπο άλδξεο. Μέρξη θαη ην 19
ν
 αηψλα ήηαλ απνθιεηζηηθά ζχδπγνη θαη κεηέξεο θαη ήηαλ 

ζρεδφλ απνθιεηζκέλεο απφ ηε κηζζσηή εξγαζία. Θεσξνχληαλ άεξγεο, αθνχ νχηε απηή ε 

νηθηαθή εξγαζία ηνπο δελ αλαγλσξίδνληαλ, ακφξθσηεο θαη «νπηζζνδξνκηθέο», κέζα ζε 

κηα θνηλσλία πνπ άξρηδε λα πξνβάιιεη ηηο αληίζεηεο αθξηβψο αμίεο. Αθφκε θαη φηαλ ε 

εξγαζία ηνπο ζεσξήζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, 

ηα επαγγέικαηα πνπ θνηλσληθά ηνπο επηηξέπνληαλ ήηαλ ηα ιεγφκελα «γπλαηθεία 

επαγγέικαηα», απηά δειαδή πνπ απνηεινχζαλ κηα πξνέθηαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ξφινπ ησλ γπλαηθψλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Πεξηνξηζκέλεο νη γπλαίθεο ζε εξγαζίεο 

κνλφηνλεο θαη δίρσο δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, αιιά ηδηαίηεξα θνπηαζηηθέο 

θαη αλζπγηεηλέο απνζαξξχλνληαλ θαη απνθιείνληαλ απφ εθείλεο πνπ απαηηνχζαλ 

ηερληθή θαηάξηηζε, κφξθσζε θαη ππεπζπλφηεηα. Ήηαλ γηα ρξφληα ην εθεδξηθφ εξγαηηθφ 

δπλακηθφ, ηα θηελά εξγαηηθά ρέξηα.  

 

Απφ ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα αξρίδεη ε γπλαίθα ζ' φιν ηνλ θφζκν λα εηζβάιεη ζηα 

«αληξηθά» επαγγέικαηα θαη ζηηο επηζηήκεο, λα απνθηάεη ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ θαη λα 

πξνσζείηαη ζηα δεκφζηα αμηψκαηα, αθφκα θαη ζηα θπβεξλεηηθά. Ζ βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε άιιαμε ηηο κεζφδνπο ηεο παξαγσγήο θαη ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο κέζα ζ' 

απηήλ. Οη απμαλφκελνη ξπζκνί ηεο εθβηνκεράληζεο, νη πνιηηηζηηθέο κεηαβνιέο, ε 

κνξθσηηθή αλαβάζκηζε θαζψο θαη νη δχν παγθφζκηνη πφιεκνη, νη νπνίνη ζηέξεζαλ απφ 

ηελ αγνξά εξγαζίαο ηελ αλδξηθή παξνπζία, επέηξεςαλ ηελ δπλακηθή είζνδν ησλ 

γπλαηθψλ ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο πξσηαξρηθά ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή θαη ζηελ 

πνξεία ζηελ Δπξψπε (Κνζκά, ρ.ρ). 

 

Ζ αχμεζε ηεο γπλαηθείαο ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, επέθεξε νπζηαζηηθέο 

αιιαγέο ζηε θαηά θχιν δηάξζξσζε ησλ επαγγεικάησλ, ζηελ αλεξγία, ζηε δηακφξθσζε 

κηζζψλ θαηά θιάδν, ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θ.ά. θαη είλαη απφξξνηα ηεο 

απμαλφκελεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, ηεο ζηαδηαθήο αιιαγήο ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ αηφκσλ γηα ηνπο ξφινπο ησλ δπν θχισλ, φπσο επίζεο θαη ζηηο 

κεηεμειίμεηο ζηηο θνηλσληθέο δνκέο, ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηα πξφηππα 

εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο (Πεηξηληψηε, 2003). Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθέο λνκνζεηηθέο θαη ζεζκηθέο αιιαγέο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 
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ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ δπν θχισλ θαη γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ δηάθξηζεο 

θαηά ησλ γπλαηθψλ. 

 

ε φιν ηνλ θφζκν ε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα 

αλεξρφκελν θαηλφκελν. Σν κεγάιν εχξνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ 

ζπκβάιιεη ζηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ θαη 

αλαδεηθλχεη έλα λέν ξφιν γηα ηηο γπλαίθεο ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ. ε ηνπηθφ επίπεδν θαη ηδηαίηεξα γηα ηνλ αγξνηηθφ ρψξν, ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα εθηηκάηαη σο κέζν γηα ηελ πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο αιιά θαη ελζσκάησζήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο 

ηνπ ρψξνπ απηνχ (Γηδαξάθνπ, 2008). 

 

Γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηε ζηήξημε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνιινί 

νξγαληζκνί έρνπλ ζρεδηάζεη θαη εθαξκφζεη δηάθνξα εξγαιεία πνιηηηθήο (π.ρ. άκεζεο 

επηδνηήζεηο, ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο, θ.ά.). 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζπκπεξηιάβεη ηελ επηδίσμε ηεο δηεχξπλζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο Δ..Α (Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ 

Απαζρφιεζε) θαη ε ειιεληθή Πνιηηεία ελαξκνλίδνληαο ηηο πνιηηηθέο ηεο κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ. έρεη εληάμεη ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα σο έλα απφ ηνπο 

βαζηθνχο άμνλεο ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο (ηξαηεγάθε, 2005). 
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Κεφϊλαιο 1ο Βαςικϋσ ϋννοιεσ επιχειρηματικότητασ 
 

1.1 Η ϋννοια τησ επιχειρηματικότητασ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 

θφξνλ απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο αθαδεκατθνχο, ζε φιν ηνλ θφζκν. Ο ιφγνο πνπ 

ζπκβαίλεη απηφ είλαη φηη, ηφζν ε επηρεηξεκαηηθφηεηα σο κηα νινθιεξσκέλε έλλνηα θαη 

δηαδηθαζία, φζν θαη ν επηρεηξεκαηίαο σο άηνκν, κπνξνχλ καδί λα ζπκβάινπλ 

νπζηαζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

απνηειεί δηεζλψο ηε ιέμε-θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο (Petrin, 

1997), θαζψο κπνξεη λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηε παξαγσγή 

ηερλνγλσζίαο θαη θαηλνηνκηψλ, ζηελ αχμεζε ηνπ εζληθνχ πινχηνπ, ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ απειεπζεξψζε ηνπ δπλακηθνχ θάζε αλζξψπνπ 

(Πξάζηλε Βίβινο, 2003).  

 

1.1.1 Ο οριςμόσ τησ επιχειρηματικότητασ 
 

Ζ πνιπγλσκία πνπ ππαξρεη ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη δελ κπνξεί λα κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ 

δελ κπνξεί λα ηεο απνδσζεί έλαο θαη κφλν νξηζκφο. πσο αλαθέξνπλ άιισζηε νη 

Shane θαη Venkataraman (2000), ην πξφβιεκα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ελλνηνινγηθνχ 

ζθειεηνχ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ν ίδηνο ν νξηζκφο ηεο. Μεξηθνί νξηζκνί ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

 

Με ηελ επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία ή ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, φπσο θαη ε ίδηα ε ιέμε 

ππνδειψλεη, ν άλζξσπνο επηρεηξεί. Σν ξήκα «επηρεηξψ» ζεκαίλεη πξνζπαζψ λα θάλσ 

θάηη θαηλνχξγην. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ πνπ δελ 

κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί πιήξσο ζηελ νηθνλνκηθή δσή απφ θακία άιιε παξεκθεξή 

δξαζηεξηφηεηα, φπσο είλαη απηή ηνπ ππαιιήινπ, ηνπ κηζζσηνχ δηεπζπληή θ.ιπ. Ζ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη µηα αλαληηθαηάζηαηε ιεηηνπξγία πνπ κπνξεί λα εμαζθεζεί 

επαξθέζηεξα θπξίσο απφ θπζηθά πξφζσπα θαη ζην θαζεζηψο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο 

(Καξαγηάλλεο, 1999). 

 

Με ηελ επξχηεξε έλλνηα, ν Timmons (1994) νξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα σο ηε 

δεκηνπξγία θαη νηθνδφκεζε αμίαο απφ ην πξαθηηθά ηίπνηα. Ζ αμία ζρεηίδεηαη κε ηελ 

νηθνλνκηθή αμία, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηηκή θαη ην ηίπνηα αλαθέξεηαη ζηε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ή ζχιιεςεο κηαο επθαηξίαο θαη ζηελ επηδίσμε εθκεηάιιεπζήο 

ηεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ έιεγρν ή ηελ θαηνρή ησλ κέζσλ πινπνίεζήο ηεο. Με ηελ 
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ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ 

(Gartner, 1988). 

 

ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, πνιινί ζχγρξνλνη νηθνλνκνιφγνη ζεσξνχλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνλ ηέηαξην ζπληειεζηή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, κεηά ηε γε 

ην θεθάιαην θαη ηελ εξγαζία. Οξίδνπλ ινηπφλ, σο επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνλ αλζξψπηλν 

πφξν πνπ νξγαλψλεη ηελ εξγαζία, ηε γε θαη ην θεθάιαην. Οη επηρεηξεκαηίεο έρνπλ λέεο 

ηδέεο ζρεηηθά κε ην ηη ζα παξαρζεί θαη πσο, ιακβάλνπλ επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο θαη 

αλαιακβάλνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο ηηο απνθάζεηο (Parkin, Powell 

& Matthews, 2005). 

 

Σν Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο νξίδεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα σο κηα δπλακηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα ζηαζεξά 

εληνπίδνπλ νηθνλνκηθέο επθαηξίεο θαη ηηο εθκεηαιιεχνληαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε, 

παξαγσγή θαη πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηεί ηελ χπαξμε 

πνηνηηθψλ ηδηνηήησλ ζηα άηνκα, φπσο εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο, δπλαηφηεηα θαη 

δηάζεζε αλάιεςεο θηλδχλνπ θαη έλα αίζζεκα πξνζσπηθήο δέζκεπζεο (The European 

Obseratory for SEMs, 2000). Οη επθαηξίεο απηέο ζα πξέπεη λα νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηφζν γηα ηελ επηρείξεζε φζν θαη γηα ην θνηθσληθφ ζχλνιν θαη λα 

πεξεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ εμεχξεζε ηξφπσλ κείσζεο ηεο 

αβεβαηφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε θέξδνπο, ην επηρεηξεκαηηθφ πιενλέθηεκα, ηα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηρεηξεκαηία, ηελ θνηλσλία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα, ην 

επηρεηξεκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (Πεηξάθεο, 2004).  

 

Έλαο άιινο νξηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ν Οξγαληζκφο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο (ΟΟΑ, 1998) είλαη απηφο φπνπ, «νη 

επηρεηξεκαηίεο είλαη νη θνξείο ηεο αιιαγήο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αγνξάο, είλαη εθείλνη πνπ κε ηε δξάζε ηνπο δεκηνπξγνχλ, δηαρένπλ θαη εθαξκφδνπλ 

θαηλνηφκεο ηδέεο, δελ επηδηψθνπλ λα αμηνπνηήζνπλ κφλν ηηο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο, 

αιιά έιθνληαη απφ ηελ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ θαη αξέζθνληαη λα βιέπνπλ ηελ 

επηβεβαίσζε ηνπ πξναηζζήκαηφο ηνπο». 

 

χκθσλα κε ην Παγθφζκην Παξαηεξεηήξην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Global 

Entrepreneurship Monitor/GEM, 2013, ζει.14), σο επηρεηξεκαηηθφηεηα νξίδεηαη: 

 

“Ζ θάζε πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία λέαο επηρείξεζεο ή λέαο 

δξαζηεξηόηεηαο, όπσο ην ειεύζεξν επάγγεικα, ε δεκηνπξγία λένπ 

επηρεηξεκαηηθνύ νξγαληζκνύ ή ε επέθηαζε ήδε ππάξρνπζαο επηρείξεζεο, 
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γίλεηαη από έλαλ ηδηώηε, από νκάδεο ηδησηώλ ή από επηρεηξήζεηο πνπ ήδε 

ιεηηνπξγνύλ”. 

 

1.1.2 Η ςημαςύα τησ επιχειρηματικότητασ 
 

Χο έλλνηα, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ 

θαηλνηνκία, θαζψο ε ζρέζε κεηαμχ ηερλνγλσζίαο θαη θαηλνηνκίαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο - απφδνζεο ραξαθηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε 

φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλαδεηά δηαξθψο θάηη λέν, ην νπνίν 

πξέπεη λ‟ αληαπνθξίλεηαη ζηηο εμειηζζφκελεο ή θαη ηερλεηέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ θαη 

γηα ην ζθνπφ απηφ αλαπιάζεη ην παιηφ. Σν ίδην άκεζα ζπλδεδεκέλε νθείιεη λα είλαη θαη 

κε ηε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα θαη ην ζεβαζκφ ζηε νηθνινγηθή ηζνξξνπία, πξνθεηκέλνπ 

λα παξακείλεη σθέιηκε θαη ζπλεπψο βηψζηκε (Μηρηψηεο & Οηθνλφκνπ, 2006). 

 

1.1.3 Οι τύποι τησ επιχειρηματικότητασ 
 

ε πνιιέο κειέηεο ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δηεξεπλάηαη σο πξνο ηα θίλεηξα 

πνπ θηλεηνπνηνχλ ηελ απφθαζε ελφο άηνκνπ λα μεθηλήζεη κηα επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη δηαθξίλεηαη ζε δχν ηχπνπο: α) ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα «επθαηξίαο» 

θαη β) ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα «αλάγθεο» (Ησαλλίδεο & Σζαθαλίθαο, 2006). 

 

Σα άηνκα πνπ αλαπηχζζνπλ επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο, είλαη απηά πνπ σζνχληαη λα 

αλαιάβνπλ κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ιφγσ ηεο έιιεηςεο άιισλ δπλαηνηήησλ 

ηθαλνπνηεηηθήο απαζρφιεζεο. Παξάγνληεο πνπ είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε απηφ ην 

είδνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζεσξνχληαη ην αλεπαξθέο νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα, νη κε ηθαλνπνηεηηθέο απνδνρέο, νη δπζθνιίεο γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο θ.ά. (Παπαδεκεηξφπνπινο, 2005). 

 

Σα άηνκα πνπ νδεγνχληαη ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα επθαηξίαο, δελ ζηεξνχληαη 

απφ επηινγέο θαη βαζίδνληαη ζηνλ εληνπηζκφ κηαο πξαγκαηηθήο επηρεηξεκαηηθήο 

επθαηξίαο πνπ αλαγλψξηζαλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ αγνξά ζηελ νπνία θηλνχληαη. 

Γεδνκέλνπ φηη ε ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ αλαπηχζζεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ αλάγθε, αιιά ιφγσ επλντθψλ ζπλζεθψλ, νη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο 

είλαη κεγαιχηεξεο. Κάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα σζήζνπλ ηα άηνκα 

λα ζηξαθνχλ ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ε ηάζε γηα 

αλεμαξηεζία, ε εθπιήξσζε πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ θαη ε επηζπκία 

απφθηεζεο πινχηνπ, θνηλσληθνχ θχξνπο θαη εμνπζίαο (Παπαδεκεηξφπνπινο, 2005). 
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Δπίζεο, ζε πνιιέο κειέηεο, ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δηαθξίλεηαη αλάινγα θαη 

κε ηελ ειηθία ηεο επηρείξεζεο ζε: α) Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Αξρηθψλ ηαδίσλ, β) 

Καζηεξσκέλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα. ηελ Έθζεζε ηνπ ΗΟΒΔ γηα ηελ 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα 2005-2006, ε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Αξρηθψλ ηαδίσλ 

πεξηιακβάλεη ηα άηνκα ειηθίαο 18-64 εηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην εθθίλεζεο ελφο 

λένπ επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο. Σα άηνκα απηά δηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: α) 

ζηνπο «επίδνμνπο» επηρεηξεκαηίεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην εθθίλεζεο ελφο λένπ 

εγρεηξήκαηνο (ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ, αλαδήηεζε ρψξσλ εγθαηάζηαζεο, εμνπιηζκνχ 

θαη ρξεκαηνδφηεζεο) ή έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη ζε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

κέζα ζην ηειεπηαίν ηξίκελν θαη β) ζηνπο «λένπο επηρεηξεκαηίεο» απφ 18 έσο 64 εηψλ, 

πνπ είλαη ηδηνθηήηεο ή δηεπζπληέο κηαο λέαο επηρείξεζεο, δειαδή κηαο επηρείξεζεο πνπ 

ιεηηνπξγεί γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο, αιιά φρη πεξηζζφηεξνπο απφ 42 κήλεο (Ησαλλίδεο & 

Σζαθαλίθαο, 2006). 

 

Χο θαζηεξσκέλνο επηρεηξεκαηίαο νξίδεηαη «ην άηνκν πνπ είλαη ηδηνθηήηεο/-ηξηα 

νιόθιεξνπ ή κόλνλ ελόο κέξνπο ελόο επηρεηξεκαηηθνύ εγρεηξήκαηνο, ην νπνίν έρεη 

πιεξώζεη κηζζνύο ή θέξδε γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 42 κελώλ.» Σν ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ φξην έρεη ηεζεί απφ ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ GEM κε βάζε ηελ εκπεηξηθή 

παξαηήξεζε, θαζψο ζπλήζσο ηα εγρεηξήκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ην φξην απηφ έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηδήζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ (Ησαλλίδεο & 

Σζαθαλίθαο, 2006, ζει. 33-34). 

 

Γεληθά, νη δηαθξίζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηελ αθξηβή 

απνηχπσζε ηνπ επηπέδνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. Δπνκέλσο, θξίλεηαη ζθφπηκε 

απηή ε πξνζπάζεηα νκαδνπνίεζεο θαηά ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ, θαζψο ε θάζε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη πηζαλφ λα ηε 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο ππφινηπεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. θιάδνο, κέγεζνο, 

ηξφπνο νξγάλσζεο, κέζνδνη παξαγσγήο θ.ά.). 

 

1.2 Η διαχρονικό εξϋλιξη τησ ϋννοιασ τησ επιχειρηματικότητασ 
 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα έλλνηα άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε ηνλ άλζξσπν πνπ δεη 

ζε νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο ή πνπ απεπζχλεηαη ζε νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο ή πνπ 

ζπλαιιάζζεηαη κε νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο. Αλ θαη πνιινί ζεσξνχλ φηη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ, νη πξψηεο κνξθέο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο εκθαλίζηεθαλ ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ, φηαλ νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα 
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δεκηνπξγνχλ ηηο πξψηεο κνξθέο θνηλσλίαο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή 

εμέιημή ηεο, θαζψο θαη ε δηαρξνληθή ηεο αμία. 

 

1.2.1 την αρχαύα Ελλϊδα 
 

ηα θείκελα πνπ δηαζψδνληαη, νη αξραίνη Έιιελεο απνδέρνληαη ην ξφιν ηνπ 

Δπηρεηξεκαηία θαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο πφιεο φπνπ δεη. 

Σφληζαλ κε ζαθήλεηα φηη ην θπλήγη ηνπ θέξδνπο, φηαλ γίλεηαη ζε εζηθά θαη λφκηκα 

πιαίζηα, έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο, νδεγεί ζε 

αλάπηπμε ησλ ηερλψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη επηηπγράλεη ηζνξξνπία κεηαμχ αγνξάο θαη 

δήηεζεο. Δπίζεο, ε νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε δηνίθεζε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ ηφζν πνιχ εθζεηάδνληαη ζηελ επνρή καο, είραλ 

ειθχζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξνζνρή ησλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ, ψζηε νη ζέζεηο θαη νη 

ζπζηάζεηο ηνπο λα ζπκβαδίδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ κε ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο. 

 

Θα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ζηα θείκελα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θηινζφθσλ θαη 

ζπγγξαθέσλ ε επηρεηξεκαηηθφηεηα εκθαληδφηαλ θαηά θχξην ιφγν ζην εκπφξην κέζσ ηεο 

ζάιαζζαο. Δληνχηνηο, ε έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο εληνπηδφηαλ ζε δχν 

ζεκαληηθνχο άμνλεο: 

 Σελ αλαθάιπςε θαη, θπξίσο, ηελ πινπνίεζε θεξδνθφξσλ επθαηξηψλ. 

 Σε ζχιιεςε ηεο θαηλνχξγηαο ηδέαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο θαηλνχξγηαο 

επηρείξεζεο. 

 

Ο Πιάησλ ήηαλ ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθφο απέλαληη ζηελ «επηρεηξεκαηηθφηεηα» θαη ηελ 

επίδξαζή ηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξψπνπ. Γηα ηελ Πιαησληθή ρνιή, ην λα 

είλαη θαλείο εχπνξνο ήηαλ απνδεθηφ θαη αμηέπαηλν, ζην βαζκφ πνπ εμαζθάιηδε ηα πξνο 

ην δελ. Χζηφζν, απηφ πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε επηρεηξεκαηηθφηεηα αληηκεησπηδφηαλ κε 

επηθπιαθηηθφηεηα θαη νξηζκέλεο θνξέο κε ερζξφηεηα. Ο Πιάησλ, ζπγθεθξηκέλα, 

έβιεπε ηε ζπζζψξεπζε πινχηνπ θαη ηδησηηθήο πεξηνπζίαο κε θαρππνςία. Γίδαμε, 

επίζεο, φηη ε εμχςσζε ηεο δεκηνπξγίαο πινχηνπ ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα απνζπνχζε 

ην άηνκν απφ ηελ θαηάθηεζε απψηεξσλ ζηφρσλ, φπσο ε ηειεηνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ, 

πλεπκαηηθψλ θαη θπζηθψλ ηθαλνηήησλ. 
 

Ζ αλαθάιπςε θαη αμηνπνίεζε επθαηξηψλ θέξδνπο σο βάζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο 

Γηαδηθαζίαο εληνπίδεηαη θαη ζην έξγν άιισλ ζπγγξαθέσλ, φπσο ν Γεκνζζέλεο θαη ν 

Ξελνθψλ. Ο ηειεπηαίνο ζην έξγν ηνπ «Οηθνλνκηθφο» θαη ν Γεκνζζέλεο ζηνπο ιφγνπο 

ηνπ, ζεκεηψλνπλ φηη ν ξφινο ηνπ εκπφξνπ/επηρεηξεκαηία είλαη λα πξνζπαζεί λα 
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αλαθαιχςεη ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ γηα ην ίδην πξντφλ ζηηο δηάθνξεο αγνξέο 

θαη λα αμηνπνηήζεη γηα δηθφ ηνπ φθεινο ηηο ππάξρνπζεο ρακειέο ηηκέο. 

 

Ο Αξηζηνηέιεο ππήξμε ζηαζεξφο ππνζηεξηθηήο ηνπ αηνκηθνχ ζπκθέξνληνο, ηεο 

ηδησηηθήο πεξηνπζίαο θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. Τπνζηήξημε φηη ππάξρνπλ 

θπξίσο δχν ηξφπνη γηα λα πινπηίζεη θαλείο: ε θπζηθή κέζνδφο, δειαδή ε παξαγσγή 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ε αληαιιαγή ηνπο θαη νη αθχζηθνη κέζνδνη φπσο ε 

θεξδνζθνπία, ην εκπφξην, ν έληνθνο δαλεηζκφο θαη ην κνλνπψιην. Ζ ππνζηήξημε ηεο 

«επηρεηξεκαηηθφηεηαο», αιιά θαη ηνπ «επηρεηξεκαηία», πξνθχπηεη απφ ηα εμήο ζεκεία:  

 

 Σάζζεηαη ππέξ ηνπ ζεζκνχ ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ελαληίνλ ηεο 

«θνηλνθηεκνζχλεο» πνπ πξεζβεχεη ν Πιάησλ,  

 Θεσξεί φηη ην ρξήκα, εθηφο απφ ηελ αληαιιαθηηθή αμία, έρεη θαη ηελ ηδηφηεηα 

ηεο ζπζζψξεπζεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δαλεηζκφ,  

 ην έξγν ηνπ «Πνιηηηθά» ζεκεηψλεη κε παξαδείγκαηα φηη νη έμππλεο 

επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο είλαη ε βαζηθή πεγή ησλ κεγάισλ θεξδψλ. 

 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ ζέκαηα, νη αξραίνη Έιιελεο ζπγγξαθείο αλαγλψξηζαλ φηη ν 

επηρεηξεκαηίαο αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν λα κελ νινθιεξψζεη ηε δνπιεηά πνπ έρεη 

αλαιάβεη λα νξγαλψζεη θαη λα θέξεη εηο πέξαο, γη' απηφ ζα πξέπεη λα εηζπξάηηεη κία 

ακνηβή γηα λα αληαζθαιηζζεί απέλαληη ζε θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη. 

 

1.2.2 την αρχαύα Ρώμη 
 

Οη Ρσκαίνη ζπγγξαθείο πηνζεηνχλ θπξίσο ηηο απφςεηο ησλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, ελψ ε 

«ζπκπάζεηά» ηνπο ζηξέθεηαη θπξίσο ζηε γεσξγία θαη φρη ζην «εκπφξην». Άιισζηε, ε 

ζπλεηζθνξά ησλ Ρσκαίσλ ζηελ Οηθνλνκηθή Αλάιπζε δελ ήηαλ ζεκαληηθή. Ο ρψξνο 

φπνπ πξαγκαηηθά δηέπξεςαλ θαη επεξέαζαλ κεηαγελέζηεξα ηελ Οηθνλνκία θαη ηελ 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ήηαλ ην ζχζηεκα δηθαίνπ πνπ θιεξνδφηεζαλ ζηελ αλζξσπφηεηα.  

 

ηα κέζα ηνπ 17
νπ

 αηψλα, κε ηε γέλλεζε ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη κία ζνβαξφηεξε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ επηρεηξεκαηία. Γηα 

πεξηζζφηεξα απφ 150 ρξφληα, νη ιίγεο κειέηεο πνπ δεκνζηεχζεθαλ αθνξνχζαλ ακηγψο 

ηνλ επηρεηξεκαηία, αιιά ηνλ έβιεπαλ κφλνλ απφ ηε ζθνπηά ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο 

θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ κίαο επηρείξεζεο ζηα φξηα κίαο αγνξάο.  

 

1.2.3 τα νεότερα χρόνια 
 

Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαλεξψλεη θαη ηε δπζθνιία 

νξηζκνχ ηεο φπσο θαη ζχλδεζήο ηεο κε άιιεο ζπλαθείο έλλνηεο. Ο δηεζλήο φξνο 
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“entrepreneur” (επηρεηξεκαηίαο) έρεη Γαιιηθή πξνέιεπζε θαη ζεκαίλεη 

«δηακεζνιαβεηήο», απηφο δειαδή πνπ παξεκβάιιεηαη ζε κηα δηαδηθαζία θαη πην 

ειεχζεξα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο «εξγνιάβνο». 

 

Απφ ηα πην ζεκαληηθά έξγα ηνπ 18
νπ

 αηψλα, κε κεγάιε επίδξαζε ζηελ εμέιημε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ήηαλ ε κειέηε ηνπ Cantillon (Richard Cantillon 1680-1734). Ο 

Cantillon (1730), ζην βηβιίν ηνπ «Γνθίκην γηα ηε θχζε ηνπ Δκπνξίνπ Γεληθά», εηζήγαγε 

γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν «επηρεηξεκαηίαο». Καηά ηνλ Cantillon, πεγή ηνπ πινχηνπ είλαη 

ε γε, απφ ηα πξντφληα ηεο νπνίαο ζπληεξνχληαη θαη πινπηίδνπλ θαη νη ηξεηο θνηλσληθέο 

ηάμεηο. Οη ηξεηο θνηλσληθέο ηάμεηο είλαη νη εμήο:  

 Ο εγεκφλαο θαη νη γαηνθηήκνλεο,  

 Οη γεσξγνί,  

 Οη ηερλίηεο θαη νη επηρεηξεκαηίεο.  
 

Ο Cantillon επηθεληξψζεθε πεξηζζφηεξν ζηνλ νηθνλνκηθφ ξφιν ηνπ επηρεηξεκαηία παξά 

ζην μερσξηζηφ άηνκν πνπ παξνπζηάδεη κηα ηέηνηα δξάζε. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη φηη ν 

επηρεηξεκαηίαο αλαιακβάλεη ην ξίζθν λα αγνξάδεη ζε ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο θαη λα πνπιά 

ζε αβέβαηεο ηηκέο (arbitrage). Οπζηαζηηθά ν Cantillon δηαρψξηζε ηελ έλλνηα ηνπ 

επηρεηξεκαηία (απηφλ πνπ αλαιακβάλεη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο) απφ απηή ηνπ 

επελδπηή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ (απηφλ πνπ παξέρεη ην θεθάιαην ζηελ 

επηρείξεζε). ηε ζπλέρεηα ν παξαπάλσ νξηζκφο επεθηάζεθε ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη θαη 

ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο εμαηηίαο ηεο κεγάιεο εθβηνκεράληζεο (Wennekers et 

al., 2005).  

 

ηα επφκελα ρξφληα εγθαηαιείπεηαη ε δηαζχλδεζε γεο-επηρεηξεκαηία θαη ζην έξγν ησλ 

θιαζζηθψλ (Adam Smith, J.B. Say) παξνπζηάδεηαη ν επηρεηξεκαηίαο σο εθείλν ην 

πξφζσπν πνπ, θαηέρνληαο ή έρνληαο πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο 

παξαγσγήο, πξνρσξεί ζηελ νξγάλσζή ηνπο, επηδηψθνληαο ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. ηε ζπλέρεηα αλαιακβάλεη ηε 

δηνίθεζε θαη ηελ επνπηεία ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ηνπο δηαθφξνπο θηλδχλνπο πνπ 

ηελ απεηινχλ.  

 

Ο Adam Smith (1776) ζην βηβιίν ηνπ «Ζ θνηλσλία ησλ Δζλψλ» παξνπζίαζε ηνλ 

επηρεηξεκαηία σο εθείλν ην άηνκν πνπ αλαιάκβαλε ηε δεκηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ γηα 

εκπνξηθνχο ζθνπνχο. χκθσλα κε ηνλ Smith, επηρεηξεκαηίεο έγηλαλ εθείλα ηα άηνκα ηα 

νπνία αληέδξαζαλ ζηηο εμειίμεηο ηεο νηθνλνκίαο, κε απνηέιεζκα λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ 

σο κεζάδνληεο, νη φπνηνη ζα κεηέηξεπαλ ηε δήηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε 

πξνζθνξά.  
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O Jean Baptiste Say (1767-1832) εμέδσζε ην 1803 κία δεκνθηιή εθδνρή ηνπ έξγνπ ηνπ 

Smith κε ηίηιν «Μία δηαηξηβή ζηελ Πνιηηηθή Οηθνλνκία», ην νπνίν γλψξηζε ηεξάζηηα 

επηηπρία ζηελ Δπξψπε. Ο Say αλαγλψξηδε ηξεηο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο:  

 ηνπο θπζηθνχο πφξνπο,  

 ην θεθάιαην,  

 θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 
 

Έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ επηρεηξεκαηία σο ηνλ άλζξσπν εθείλν πνπ νξγαλψλεη θαη 

ζπλδπάδεη ηνπο ηξεηο απηνχο ζπληειεζηέο. Έρνληαο απηή ηελ ηδηφηεηα, ν επηρεηξεκαηίαο 

δεκηνπξγνχζε έλαλ κεραληζκφ κέζσ ηνπ νπνίνπ νη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

αλαγλσξίδνληαλ θαη ηθαλνπνηνχληαλ. Οη επηρεηξεκαηίεο είλαη «νη δηακεζνιαβεηέο 

εθείλνη πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο παξαγσγηθέο ππεξεζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα θάζε πξντόλ, 

ζε ζρέζε κε ηε δήηεζε ηνπ πξντόληνο». Σνλίδεη φηη ν επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα δηαζέηεη 

ηερληθέο θαη δεμηφηεηεο γηα λα κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη λέεο επηρεηξήζεηο. 

 

Οπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο δπν πξνεγνχκελεο ζπλαθείο θαηεγνξίεο έγηλε ζηηο 

αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζην έξγν ηνπ Frank Knight (1921) θαη ηνπ Joseph Schumpeter 

(1934). Ο Knight λνεί ηνλ επηρεηξεκαηία σο απηφλ πνπ κπνξεί λα ηα ″θαηαθέξεη″ κε ηελ 

εγγελή αβεβαηφηεηα ηεο αγνξάο: «επηρεηξεκαηίαο είλαη απηόο πνπ θέξεη ηνπο θηλδύλνπο 

νη νπνίνη πεγάδνπλ από ηελ αβεβαηόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία». 

Ο Schumpeter ηαπηίδεη ηνλ επηρεηξεκαηία κε ηνλ θαηλνηφκν, απηφλ δειαδή πνπ κε ηε 

δξάζε ηνπ (θαηλνηνκία) κεηαβάιιεη ηελ αγνξά: «επηρεηξεκαηίαο είλαη απηόο πνπ εηζάγεη 

δηάθνξεο θαηλνηνκίεο». 
 

Απφ ην 19
ν
 αηψλα κέρξη ηηο εκέξεο καο ππήξμαλ ζεκαληηθέο επηζηεκνληθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη απφςεηο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ην ξφιν ηνπ επηρεηξεκαηία, 

απφςεηο πνπ πνιιέο θνξέο έξρνληαλ ζε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο.  

 

Οη ξηδνζπάζηεο, κε θχξην εθπξφζσπν ην Μαξμ, ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θεθαιαηνχρνπ-επηρεηξεκαηία, ππνζηεξίδνληαο φηη ζηεξίδεηαη ζηε δχλακε ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ δηαζέηεη, ελνηθηάδνληαο ηελ εξγαηηθή δχλακε ψζηε λα παξάγεη πξντφληα 

κεγαιχηεξεο αμίαο απφ απηήλ πνπ πιήξσζε γηα ηελ εξγαζία, άξα ην επηρεηξεκαηηθφ 

θέξδνο δελ απνηειεί αληακνηβή γηα θάπνηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Έλα άιιν 

ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ ξεχκα πνπ επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

έλλνηαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ήηαλ ε Νενθιαζηθή ρνιή (ζχλδεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε). Ο θχξηνο εθπξφζσπνο ηεο ζρνιήο 

απηήο ήηαλ ν Alfred Marshall (1842-1924), ν νπνίνο ζην έξγν ηνπ «Principles of 

Economics» επηζήκαλε ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο επηρεηξεκαηία: ζπγθέληξσζε 
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απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

νινθιήξσζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, νξγάλσζε γεληθνχ πιάλνπ νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο θαη επίβιεςε πνξείαο. 

 

Σε δεθαεηία ηνπ 1960, απμήζεθε έληνλα ε αλεζπρία θαη ε έξεπλα γηα ην θαηά πφζν νη 

επηρεηξεκαηίεο είραλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζαλ πξνζσπηθφηεηεο 

απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν. Σε δεθαεηία ηνπ 1970, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα γελλήζεθε θαη 

ζηαδηαθά αλαπηπζζφηαλ ζαλ ηνκέαο ζπνπδψλ Γηνίθεζεο (Αληχπαο θ.ά., 2012). 

 

Γηα ηνλ Drucker (1985), ε επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ είλαη νχηε επηζηήκε νχηε ηέρλε, είλαη 

πξαθηηθή ζηελ νπνία ε γλψζε απνηειεί ην κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο. Δίλαη 

ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο παξά ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  

 

Ο Gartner (1988) ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ επεζήκαλαλ φηη ε έξεπλα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνπ είρε επηθεληξσζεί ζην «πνηνο είλαη ν επηρεηξεκαηίαο», 

εζηίαδε πεξηζζφηεξν ζε ηάζεηο θαη πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξεκαηηψλ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ θαηαιήγεη ζε έλαλ ζαθή νξηζκφ ηνπ επηρεηξεκαηία νχηε λα βνεζάεη 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεηαδφηαλ λα 

επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν ζηελ ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο, δειαδή ζην «ηη πξάηηεη έλαο 

επηρεηξεκαηίαο». Έηζη, ζχκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Gartner, ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ην θαηλφκελν ίδξπζεο κηαο επηρείξεζεο. 

 

εκαληηθή εμέιημε ζηελ θαηαλφεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηέιεζε ε ζεψξεζε 

ησλ Stevenson et al. (1989) φπνπ ηελ νξίδνπλ σο ε αλαδήηεζε επθαηξηψλ αλεμάξηεηα 

απφ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Ζ παξαηήξεζε απηή δηαθνξνπνηεί ηνλ επηρεηξεκαηία απφ 

έλαλ κάλαηδεξ, ν νπνίνο αθνινπζεί ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ηεο αγνξάο. 

 

Ζ πην ζχγρξνλε άπνςε είλαη απηή πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο McGrath θαη MacMillan 

(2000) ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ηξφπνο ζθέςεο. Οη 

επηρεηξεκαηίεο πνπ δηαζέηνπλ απηφλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηξφπν ζθέςεο νλνκάδνληαη 

ζπλήζεηο επηρεηξεκαηίεο (habitual entrepreneurs) θαη ιφγσ πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο 

αλαθαιχπηνπλ ζπλερψο επθαηξίεο πνπ ηηο αμηνπνηνχλ ζε ρξφλν πνπ νη ίδηνη επηιέγνπλ. 

 

1.3 Χαρακτηριςτικϊ του επιχειρηματύα 
  

Ζ επηηπρεκέλε δεκηνπξγία κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ίδην 

ηνλ επηρεηξεκαηία. Αλ θαη είλαη δχζθνιν λα ζθηαγξαθήζεη θαλείο ην πξνθίι ηνπ θαινχ 

επηρεηξεκαηία, ππάξρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηά 

ηνπ, θάπνηεο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα δηαζέηεη. Ζ έξεπλα πνπ 
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επηθεληξψλεηαη ζηνλ επηρεηξεκαηία δηεξεπλά ηα πξνζσπηθά, ςπρνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη επεξεάδνπλ 

ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο κειινληηθέο ηεο πξννπηηθέο.  

  

Ζ αλάγθε γηα επίηεπμε είλαη έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα θίλεηξα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νξίδεηαη σο ε επηζπκία επίηεπμεο πςειψλ ζηφρσλ. Σελ 

έλλνηα εηζήγαγε ν McClelland (1961), ν νπνίνο φξηζε ηελ αλάγθε γηα επίηεπμε σο ηελ 

επηζπκία πνπ είλαη απνηέιεζκα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ηεο πξνζσπηθήο 

νινθιήξσζεο. Απφ ηηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

κεγάιε αλάγθε γηα επίηεπμε επεξεάδεη νπζηαζηηθά ηελ απφθαζε ηνπ αηφκνπ λα 

αλαπηχμεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (McClelland, 1965). 

 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε απηνπεπνίζεζε δειαδή ε πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ 

φηη δηαζέηεη ηηο ηθαλφηεηεο λα εθπιεξψζεη έλαλ ζηφρν θαη λα αληηκεησπίζεη ηα 

πξνβιήκαηα κε ηα νπνία έξρεηαη αληηκέησπνο. 

 

Με ηε επξεία έλλνηα, ε απηνπεπνίζεζε είλαη κηα έθθξαζε ηεο απηνεθηίκεζεο. Χο 

απηνεθηίκεζε νξίδεηαη ε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ. Σελ αληίιεςε πνπ έρεη ην άηνκν 

γηα ηηο λνεηηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλφηεηέο ηνπ, θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπ. Ζ 

απηνεθηίκεζε μεθηλά λα αλαπηχζζεηαη απφ πνιχ κηθξή ειηθία απφ ηηο ζρέζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ πνξεία απφ ηηο θνηλσληθέο 

ζπλαλαζηξνθέο (Locke & Baum, 2007). Ζ απηνπεπνίζεζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Απφ ηελ ζχιιεςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ηδέαο κέρξη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, κεζνιαβνχλ πνιιά ζηάδηα, φπσο ε 

εχξεζε εηαίξσλ, ε πξφζιεςε ηθαλψλ αλζξψπσλ, ε εχξεζε πφξσλ, ε παξαγσγή ηνπ 

πξντφληνο, ε εχξεζε πειαηψλ, ε δηαρείξηζε ησλ ζεζκηθψλ θαη θπβεξλεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ,  κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα, ηα νπνία ν επηρεηξεκαηίαο 

θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνυπνζέηεη φηη 

ηα άηνκα πνπ αλαιακβάλνπλ ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα έρνπλ απφιπηε 

εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο. 

 

Άιια ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηα άηνκα πνπ αλαιακβάλνπλ 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε είλαη (Vecchio, 2003):  

 

 Ζ αλάγθε γηα πιήξε έιεγρν: Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη ηα άηνκα πνπ ηδξχνπλ δηθή 

ηνπο επηρείξεζε ηείλνπλ λα έρνπλ πςειφηεξν επίπεδν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Αληηιακβάλνληαη φηη απηνί ειέγρνπλ ηελ επηρείξεζή ηνπο θαη φρη ην 

αληίζηξνθν. 
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 Ζ δηάζεζε γηα αλάιεςε θηλδχλσλ: Ζ ηθαλφηεηα αλάιεςεο θηλδχλνπ απνηειεί ην 

ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ επηρεηξεκαηία/ ηδηνθηήηε κηαο επηρείξεζεο απφ 

ηνλ manager. Ζ επηηπρήο αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο ζπλδέεηαη κε 

ηελ νξζνινγηζηηθή αλάιεςε θηλδχλνπ ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ππάξρεη κηα εχινγε 

πηζαλφηεηα επηηπρίαο, ε νπνία ζπληζηά κηα πξφθιεζε 

 Ζ αλάγθε γηα απηνπξαγκάησζε, ε απνθαζηζηηθφηεηα θ.ά. 

 
  

1.4 Επιχειρηματικϊ κύνητρα 
 

Ζ απαζρφιεζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία  ε νπνία 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ θίλεηξα θαη εξεζίζκαηα (Birley & Westhead, 1994). Σα 

θίλεηξα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο. Δζσηεξηθφο παξάγνληαο νξίδεηαη σο ε εθηέιεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο 

απφ έλα άηνκν πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ έκθπηε ηθαλνπνίεζή ηνπ. Σν άηνκν ελεξγεί γηα 

ηε δηαζθέδαζε ή ηελ πξφθιεζε, ρσξίο λα πεξηκέλεη θάπνην απνηέιεζκα. Αληίζεηα, ν 

εμσηεξηθφο παξάγνληαο παξαθίλεζεο αθνξά ηελ εθηέιεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο απφ 

έλα άηνκν, ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ κία εμσηεξηθή δχλακε θαη πεξηκέλεη έλα 

απνηέιεζκα (π.ρ. λα απνδείμεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ ή λα ιάβεη ρξεκαηηθή ακνηβή) (Ryan 

& Deci, 2000). 

 

Οπζηαζηηθήο ζεκαζίαο απνηειεί θαη ε δηεξεχλεζε ησλ αξρηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ 

ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηε 

κειινληηθή ηεο πξννπηηθήο. Σα θίλεηξα δηαθξίλνληαη ζε παξάγνληεο πξνζέιθπζεο (pull 

factors) θαη παξάγνληεο ψζεζεο (push factors). Σν κνληέιν πξνζέιθπζεο/ψζεζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ εμήγεζε ησλ δηαθνξψλ ζηα θίλεηξα ησλ γπλαηθψλ λα 

μεθηλήζνπλ κηα επηρείξεζε (Brush, 1992).  

 

Χο παξάγνληεο ψζεζεο, πνπ νδεγνχλ ην άηνκν λα ηδξχζεη δηθή ηνπ επηρείξεζε σο κέζν 

θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ, ζεσξνχληαη ζπλήζσο: 

 ε αλεξγία,  

 ε γπάιηλε νξνθή γηα ηηο γπλαίθεο,  

 ην αλεπαξθέο νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα,  

 νη κε ηθαλνπνηεηηθέο απνδνρέο απφ ηε κηζζσηή εξγαζία,  

 ε αλαγθαζηηθή κεηαλάζηεπζε,  

 ε χθεζε ηεο νηθνλνκίαο,  

 ε αλαζθάιεηα εξγαζίαο, 

 νηθνγελεηαθνί θαη άιινη ιφγνη (π.ρ. δηαδχγην, ζχληαμε θ.ιπ.). 
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Χο παξάγνληεο πξνζέιθπζεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή ηεο απηαπαζρφιεζεο ή 

ηελ ίδξπζε απφ έλα άηνκν δηθήο ηνπ επηρείξεζεο,  ζεσξνχληαη ζπλήζσο:  

 

 ε αλάγθε γηα αλεμαξηεζία,  

 ε αλάγθε γηα επίηεπγκα,  

 ε αλάγθε εθπιήξσζεο πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ,  

 ε επηζπκία απφθηεζεο πινχηνπ θαη εμνπζίαο, 

 ε αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη εκπεηξίαο ηνπ αηφκνπ. 

 

Τπνζηεξίδεηαη φηη ηα άηνκα πνπ θηλεηήξηα δχλακε ζηελ απφθαζή ηνπο λα ηδξχζνπλ 

δηθή ηνπο επηρείξεζε απνηέιεζαλ νη παξάγνληεο πξνζέιθπζεο, εκθαλίδνπλ πην 

απνδνηηθέο θαη πςειφηεξεο κεγέζπλζεο επηρεηξήζεηο (Glancey et al., 1998). 

 

Χζηφζν ππάξρνπλ θαη θάπνηνη άιινη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ έλα άηνκν λα αλαιάβεη 

κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο είλαη ν παξάγνληαο ηχρε (ηπραία γλσξηκία ή 

ηπραία ζχιιεςε κηαο ηδέαο), νη ζπνπδέο, ε ζπλέρηζε ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο, ε 

νηθνλνκηθή επηθάλεηα θ.ά. Οη παξάγνληεο απηνί αλαθέξνληαη σο νπδέηεξα θίλεηξα.  

 

χκθσλα κε Uhlaner θαη Thurik (2007) νη παξάγνληεο πξνζέιθπζεο αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνζδνθία ηνπ λα είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε σο επηρεηξεκαηίεο ελψ νη παξάγνληεο ψζεζεο 

ζπλδένληαη κε ην επίπεδν δπζαξέζθεηαο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ παξνχζα εξγαζία. Οη 

παξάγνληεο ψζεζεο θαη πξνζέιθπζεο ζπγθξίλνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

αλάγθεο θαη επθαηξίαο αληίζηνηρα (Bohla et al., 2006). Οη επηρεηξεκαηίεο επθαηξίαο 

επεξεάδνληαη απφ ηνπο παξάγνληεο πξνζέιθπζεο γηα λα μεθηλήζνπλ κηα επηρείξεζε ελψ 

νη επηρεηξεκαηίεο απφ αλάγθε απφ ηνπο παξάγνληεο ψζεζεο.  

 

πσο πξνθχπηεη απφ ην Παγθφζκην Παξαηεξεηήξην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (GEM), ε 

θαηαλνκή αλάκεζα ζε επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο 

ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο θάζε ρψξαο. ζν πςειφηεξν 

ην εηζφδεκα, ηφζν κεγαιχηεξν ην πνζνζηφ ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ 

θηλεηνπνηνχληαη απφ ηελ επηζπκία εθκεηάιιεπζεο κηα επθαηξίαο, παξά απφ ηελ αλάγθε 

βηνπνξηζκνχ.  

 

χκθσλα κε ηνλ Reynolds et al. (2002), νη επηρεηξεκαηίεο επθαηξίαο είλαη πην πηζαλφ λα 

έρνπλ κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζηελ νηθνλνκία φζνλ αθνξά ηελ θαηλνηνκία θαη ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. 
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1.5 Η επιχειρηματικότητα ςτην Ελλϊδα 

 

Σν Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ) ζπκκεηέρεη απφ ην 2003 

ζην δηεζλέο εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Global Entrepreneurship Monitor (GEM) θαη 

δεκνζηεχεη ηελ Δηήζηα Έθζεζε γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα. Σν GEM 

είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη ηε δεκνζίεπζε εθζέζεσλ, κε θχξην ζέκα 

ηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αλνίγνληαο έηζη ηνλ δηάινγν γηα 

ηελ ελίζρπζε θαη ηελ πξνψζεζή ηεο. Σν ΗΟΒΔ, είλαη ν απνθιεηζηηθφο ειιεληθφο 

εηαίξνο ζηε δηεζλή εξεπλεηηθή θνηλνπξαμία ηνπ GEM θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ εξεπλψλ ζηελ Διιάδα, ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ έληαμε 

απνηειεζκάησλ ζην δηεζλέο αλαιπηηθφ πιαίζην ηνπ GEM. 

 

Με βάζε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ΗΟΒΔ γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα 2013-

2014, ν δείθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ ην 2013 δηακνξθψζεθε ζην 

5,2% ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 18-64 εηψλ, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή κείσζε ζε ζρέζε 

κε ην 2012 πνπ ήηαλ ζην 6,4%. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ηζηνξηθά ην ρακειφηεξν πνπ 

έρεη θαηαγξάθεη απφ ηελ ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ έξεπλα ηνπ GEM θαη 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ειιεληθή 

νηθνλνκία. Χο εθ ηνχηνπ, ε Διιάδα γηα ην 2013 θαηαηάζζεηαη ζηε 19
ε
 ζέζε αλάκεζα 

ζηηο 26 ρψξεο θαηλνηνκίαο (Γηάγξακκα 1.1). 

 

Γιάγραμμα 1.1  

Πνζνζηφ αηφκσλ ειηθίαο 18-64 εηψλ πνπ εκπιέθεηαη ζε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

αξρηθψλ ζηαδίσλ αλά ρψξα (2013) 
 

 

    Υώξεο Α: Υακεινύ θόζηνπο, Υώξεο Β: βειηίσζεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, Υώξεο Γ: θαηλνηνκίαο  

    Πηγή: ΗΟΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM 
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Δλζαξξπληηθά σζηφζν είλαη ηα πξψηα ζηνηρεία γηα ην 2014 θαζψο ν δείθηεο 

παξνπζίαζε άλνδν θνληά ζην 7,8%, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ αλάθακςε ηεο 

Διιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. ην δηάγξακκα 1.2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε 

δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ γηα ηελ ζπλνιηθή 

ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ έξεπλα ηνπ GEM. 

 

Γιάγραμμα 1.2  
Δμέιημε επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ σο πνζνζηφ πιεζπζκνχ 

 

 
           Πηγή: ΗΟΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM  
  

πσο πξνθχπηεη απφ ην δηάγξακκα, ν δείθηεο παξνπζηάδεη γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

2003-2006 κηθξέο κεηαβνιέο, αιιά απφ ην 2007 πνπ μεθηλάεη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη 

κεηά, νη κεηαβνιέο απηέο γίλνληαη αξθεηά απφηνκεο. Σo γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ 

αληίδξαζε ησλ Διιήλσλ ζηελ θξίζε, πνπ δελ ήηαλ άιιε απφ ηελ ίδξπζε κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο ν δείθηεο απηφο 

έθηαζε θνληά ζην 10% δείρλνληαο κε έκκεζν ηξφπν ηελ αληίδξαζε ησλ Διιήλσλ. 

 

ε φ,ηη αθνξά ηνλ δείθηε ηεο θαζηεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε Διιάδα θαηέγξαςε 

ηελ πςειφηεξε επίδνζε κε πνζνζηφ 12,6% κεηαμχ ησλ 26 ρσξψλ θαηλνηνκίαο. Σν 

εχξεκα απηφ, πνπ παξαηεξείηαη έληνλα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ππνδεηθλχεη φηη παξά ηελ 

παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε νη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, πνπ είλαη ζπλήζσο 

νηθνγελεηαθέο, εμαθνινπζνχλ λα δεζπφδνπλ ζηελ ζχλζεζε ηεο Διιεληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ππνζηεξηδφκελεο θπξίσο απφ άηππνπο επελδπηέο (ζπγγελείο θαη 

θίινπο). 

 

ηνλ πίλαθα 1.1 πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη φηη ε Διιάδα καδί κε ηελ Διβεηία βξίζθνληαη 

ζηελ ηέηαξηε ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαηλνηνκίαο ζηε ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, 

ρακειφηεξα απφ ηηο ΖΠΑ, ηνλ Καλαδά θαη ην Σξηληληάη θαη Σνκπάγθν. Ζ πςειή 
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ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ εκθαλίδνπλ απηέο νη ρψξεο είλαη απνηέιεζκα θπξίσο 

ησλ πςειψλ επηδφζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ 

ζε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα πνπ έρεη πςειά πνζνζηά θαζηεξσκέλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Απηφ νδεγεί ηνπο κειεηεηέο ζην ζπκπέξαζκα φηη κέζσ ησλ 

θαηλνηνκηψλ θαη ησλ λενηεξηζκψλ πνπ εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο αξρηθψλ ζηαδίσλ 

ζηελ Ακεξηθή θαη ζηνλ Καλαδά, νδεγνχλ ζε πςειά πνζνζηά ζπλνιηθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαη‟ επέθηαζε ζε ηζρπξέο νηθνλνκίεο πνπ ηηο επηηξέπνπλ 

επθνιφηεξε δηείζδπζε ζηελ αγνξά θαη ηελ απφθηεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, παξαηεξείηαη κηα πξνζθφιιεζε ζηηο 

παξαδνζηαθέο δνκέο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε απνηέιεζκα λα κελ επηηξέπεη λα 

αλαπηπρζεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ θαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν λα 

απνηππψλεηαη ε ρακειή δπλακηθή ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

 

Πίνακας 1.1 πκκεηνρή ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αλά ρψξα 

(% πιεζπζκνχ ειηθίαο 18-64 εηψλ, 2013) 

Υώξεο Α: Υακεινύ θόζηνπο, Υώξεο Β: βειηίσζεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, Υώξεο Γ: θαηλνηνκίαο 

  Πηγή: ΗΟΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM 
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Σν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δηέθνςε ή αλέζηεηιε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα ην 2013 έθηαζε θνληά ζην 5%, θαηαηάζζνληαο έηζη ηελ Διιάδα ζηελ 

πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαηλνηνκίαο. χκθσλα κε ην δηάγξακκα 1.3, ν 

βαζηθφηεξνο ιφγνο δηαθνπήο ή αλαζηνιήο κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

απνηειεί ε ρακειή θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο κε πνζνζηφ 51% θαη αθνινπζεί ε 

ζπληαμηνδφηεζε ησλ αηφκσλ κε πνζνζηφ 28%. Έλαο άιινο ιφγνο δηαθνπήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο απνηειεί ην πξφβιεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κε πνζνζηφ 

11%. Αλ θαη ην πξφβιεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαηαηάζζεηαη ζηελ 3
ε
 ζέζε θαη φρη 

ζηελ 1
ε
 φπσο ζα αλακελφηαλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έξρεηαη λα εληζρχζεη απηφ 

πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ: ε Διιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θπξηαξρείηαη απφ 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο νη φπνηεο ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο απφ ηνπο άηππνπο 

επελδπηέο. 

 

Γιάγραμμα 1.3 Λφγνη δηαθνπήο ή αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο (2013) 
 

 
               

              Πηγή: ΗΟΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM 2013 
 

Ο δείθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλάγθεο ζηελ Διιάδα γηα ην 2013 δηακνξθψζεθε ζην 

23,5%, ν νπνίνο ζπγθξηηηθά κε ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ θαηλνηνκίαο (18,3%), 

εκθαλίδεηαη αξθεηά πςειφο. ρεηηθά κε ηνλ δείθηε επηρεηξεκαηηθφηεηαο επθαηξίαο, 

δηακνξθψζεθε ζην 35,8% θαη ζπγθξηλφκελνο κε ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ θαηλνηνκίαο 

(53,7%) θπκαίλεηαη ζε αξθεηά ρακειφ επίπεδν. Οη δχν απηνί δείθηεο απνηππψλνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, φπνπ νη Έιιελεο ιφγσ θξίζεο, αλαιακβάλνπλ 

κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πεξηζζφηεξν απφ αλάγθε παξά απφ ηνλ εληνπηζκφ 

κηα επθαηξίαο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηε θιαδηθή δηάξζξσζε ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 

Διιάδα, ην 2013 ην 53% ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αθνξνχζαλ ηελ 
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δηάζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, ην 27% ζηξάθεθε 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (Β2Β: Business to Business), ην 16% 

εζηηάζσ ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη ην 3,5% πεξίπνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα.  

 

Ο βαζκφο θαηλνηνκηθφηεηαο ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ ζηελ Διιάδα ην 

2013 ήηαλ ζε πςειφ επίπεδν, θαζψο ην 17,3% ζεσξνχλ φηη ην πξντφλ ή ππεξεζία πνπ 

δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά ζα ζεσξεί θαηλνηφκν απφ πνιινχο πειάηεο, ην 28,8% απφ 

κεξηθνχο πειάηεο θαη ην 53,8% απφ θαλέλα πειάηε. πγθξηηηθά κε ην 2012, ηα 

παξαπάλσ πνζνζηά είλαη ελζαξξπληηθά θαζψο ηα δχν πξψηα παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή 

αχμεζε θαηά 3% θαη 6% αληίζηνηρα ελψ ην ηειεπηαίν πνζνζηφ εκθάληζε κείσζε θαηά 

10%. Χζηφζν ε θαηλνηνκηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ εγρεηξεκάησλ θπκαίλεηαη ζε ρακειά 

επίπεδα. 

  

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί ε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ζηελ Διιάδα ην 25% ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

δειψλεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη εληειψο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ παξαγσγηθή ηνπο 

δηαδηθαζία, ην 23% ζα ρξεζηκνπνηήζεη λέεο ηερλνινγίεο ελψ ην 52% ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο παιηέο ηερλνινγίεο. Δίλαη ελζαξξπληηθφ φηη ην πνζνζηφ ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ πνπ ζα αμηνπνηήζεη ηηο εληειψο λέεο ηερλνινγίεο παξνπζίαζε 

ζεκαληηθή αχμεζε ζπγθξηηηθά κε ην 2012 θαζψο ην πνζνζηφ έθηαζε κφιηο ζην 9,4%, 

φπσο επίζεο θαη ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζηε ρξήζε παιαηψλ ηερλνινγηψλ πνπ ήηαλ ζην 

55,5%. Έηζη ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 2
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαηλνηνκίαο.  

 

Απνζαξξπληηθά σζηφζν είλαη ηα πνζνζηά ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο θαηά ηελ επνκέλε πεληαεηία, θαζψο 

ην 90% δειψλεη φηη δελ πξνζδνθά λα δεκηνπξγήζεη πάλσ απφ πέληε ζέζεηο ελψ κφιηο 

ην 3,4% πηζηεχεη φηη ζα δεκηνπξγήζεη πάλσ απφ 20. 

 

Παξά ηελ ζεηηθή εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ε Διιάδα σο πξνο ην βαζκφ 

θαηλνηνκηθφηεηαο θαη ηελ ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε, πζηεξεί ζεκαληηθά ζηηο εμαγσγηθέο 

ηεο δξαζηεξηφηεηεο. πγθεθξηκέλα γηα ην 2013, ην 43,1% ησλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ 

εμππεξεηεί κφλν εγρψξηνπο πειάηεο. Σν ίδην πνζνζηφ θαηαιακβάλνπλ θαη νη 

επηρεηξεκαηίεο φπνπ ην 1%-25% ησλ πσιήζεψλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ πειάηεο ζην 

εμσηεξηθφ. Έλα κηθξφ πνζνζηφ επηρεηξεκαηηψλ (6,9%) δειψλεη φηη ην 26%-75% ησλ 

πσιήζεψλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Ίδην είλαη ην πνζνζηφ θαη 
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γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο φπνπ ην 76%-100% ησλ πσιήζεψλ ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

πειάηεο εθηφο Διιάδαο. 

 

Σέινο, ην πξνθίι ηνπ επηρεηξεκαηία αξρηθψλ ζηαδίσλ ζηελ Διιάδα έρεη δηακνξθσζεί 

σο εμήο: είλαη αλδξηθνχ θχινπ, ειηθίαο 25-44 εηψλ, έρεη νινθιεξψζεη tελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. 
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Κεφϊλαιο 2ο Γυναικεύα απαςχόληςη 
 

2.1 Η γυναικεύα απαςχόληςη και ανεργύα ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη  

 

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ, 1995) ε 

απαζρφιεζε νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν απφ θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο, ηηο νπνίεο 

νθείιεη λα θέξεη εηο πέξαο ην άηνκν θαη αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε είδνο εξγαζίαο πνπ 

έρεη ειάρηζηε δηάξθεηα, είλαη επ‟ ακνηβή (πιεξσκέλε απαζρφιεζε) ή έρεη θέξδνο 

(απηναπαζρφιεζε). ε πνιιέο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία, νη νηθνλνκνιφγνη 

θαη κεξηθνί θνηλσληθνί εξεπλεηέο εμνκνηψλνπλ ηελ ακεηβφκελε εξγαζία κε ηελ 

απαζρφιεζε, ε νπνία νξίδεηαη σο “παξαγσγηθή” θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ άλδξεο ζε 

δηαθεθξηκέλνπο ηφπνπο δνπιεηάο. Ζ κνξθή απηήο ηεο εξγαζίαο έρεη αλαρζεί ζε πξφηππν 

κε ην νπνίν, ζπγθξηλφκελεο φιεο νη άιιεο κνξθέο εξγαζίαο  φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

νηθνγελεηαθή εξγαζία, ε απηναπαζρφιεζε, ε επνρηαθή εξγαζία, ε αζπλερήο, θαη 

γεληθφηεξα, φπνηα εξγαζία έρεη ην ραξαθηήξα ηεο «άηππεο εξγαζίαο», απνηεινχλ 

ππνδεέζηεξνπ ελδηαθέξνληνο αληηθείκελν δηεξεχλεζεο. Ζ κε ακεηβφκελε εξγαζία 

ζεσξείηαη βνεζεηηθή θαη κε παξαγσγηθή, ζπλδέεηαη κε ηηο γπλαίθεο θαη έρεη απνηειέζεη 

κέξνο ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ εξγαζία ζηα πιαίζηα ησλ θεκηληζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εξγαζία ησλ γπλαηθψλ (Νάδνπ, ρ.ρ.).  

  

Οη πνιηηηθέο ίζσλ επθαηξηψλ, ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρνπλ 

δηαδξακαηίζεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαζψο ε 

ζπκκεηνρή θαη ε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζπλεπάγεηαη πιεξέζηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ (ΚΔΘΗ, 2008).  

 

ηε ζχλνδν θνξπθήο γηα ηελ απαζρφιεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Λνπμεκβνχξγν 

ην Ννέκβξην ηνπ 1997, δξνκνινγήζεθε ε Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Απαζρφιεζε 

(ΔΑ) θαη φια ηα θξάηε-κέιε θαηέζηεζαλ θνηλνηηθή πξνηεξαηφηεηα ηηο πνιηηηθέο γηα 

ηελ απαζρφιεζε. χκθσλα  κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζηε 

Ληζζαβφλα ην 2000, ε ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ άξρηζε λα 

θαζίζηαηαη θαη νηθνλνκηθφ δήηεκα, θαζψο ζπκθσλήζεθε σο ζηφρνο ε αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο σο κέζν γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηφζν ηεο επξσπατθήο φζν θαη ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ. Έηζη, ηα θξάηε-κέιε ζηφρεπζαλ ζηελ αχμεζε ηεο γπλαηθείαο 

απαζρφιεζεο κέρξη ην 2010, ψζηε λα θηάζεη ζην 60% ηεο ζπλνιηθή απαζρφιεζεο 

(Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο, 2004). Χζηφζν, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ μέζπαζε 
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επεξέαζε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ην 2008 ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ζέζπηζε έλα επξσπατθφ ζρέδην αλάθακςεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ 

γηα ηε δηαηήξεζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ζηελ απαζρφιεζε. Σνλ Μάην ηνπ 

2009, ζην πιαίζην ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο γηα ηελ απαζρφιεζε, ζπδεηήζεθε ν 

αληίθηππνο ηεο θξίζεο θαη επαξθείο πνιηηηθέο απαληήζεηο. Ζ Δπηηξνπή πξφηεηλε κηα 

«θνηλή δέζκεπζε γηα ηελ απαζρφιεζε», ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θνηλνηηθνχ αληίθηππνπ ηεο θξίζεο θαη αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε λα εληζρπζεί ε ηζφηεηα 

ησλ θχισλ σο απάληεζε ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. ην πιαίζην ηεο ζνπεδηθήο 

πξνεδξίαο, ην ζπκβνχιην εμέδσζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή 

πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη πνιηηηθέο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε, 

ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε 

ελίζρπζεο ηεο δηάζηαζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010). Σνλ 

Μάξηην ηνπ 2010, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δξνκνιφγεζε ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» 

γηα κηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε. Ζ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή 

εγθξίζεθε επηζήκσο απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010. Σν Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ζπκθψλεζε ζρεηηθά κε πέληε πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο, ν πξψηνο απφ ηνπο 

νπνίνπο ήηαλ ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο 

ειηθίαο 20 έσο 64 εηψλ ζε 75% έσο ην 2020. Σα θξάηε κέιε δχλαληαη λα ζέζνπλ ηνπο 

δηθνχο ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο κε βάζε ηνπο ελ ιφγσ πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο θαη λα 

θαηαξηίζνπλ εζληθά κεηαξξπζκηζηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία λα πεξηιακβάλνπλ ηηο 

δξάζεηο πνπ ζθνπεχνπλ λα αλαιάβνπλ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ ηε ζηξαηεγηθή 

(Eurostat, 2015).  

 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ηα πνζνζηά 

ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο ζηα θξάηε-κέιε, παξαηεξείηαη κηα κηθξή αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ απαζρνινχκελσλ γπλαηθψλ. Ζ γπλαηθεία απαζρφιεζε θαηαγξάθεηαη σο 

εμήο: 

Πινάκας 2.1 Πνζνζηά γπλαηθείαο απαζρφιεζεο ειηθίαο 15-64 εηψλ 

 2004 2009 2014 % αύξηςησ 

ΕΕ-28 55,5 58,3 59,6 4,1 

Ευρωζώνη-19 54,8 58,1 58,8 4 

Βέλγιο 52,6 56,0 57,9 5,3 

Βουλγαρία 50,6 58,3 58,2 7,6 

Σςεχία 56,0 56,7 60,7 4,7 

Δανία 71,6 72,7 69,8 -1,8 

Γερμανία 59,2 65,2 69,5 10,3 

Εςθονία 60,7 63,2 66,3 5,6 

Ιρλανδία 56,5 57,4 56,7 0,2 

Ελλάδα 45,2 48,9 41,1 -4,1 

Ιςπανία 48,8 53,3 51,2 2,4 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Commission_(EC)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Commission_(EC)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Commission_(EC)
http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Council


 

 
23 

   Πηγή: Eurostat 2015 
 

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 2.1, ην πνζνζηφ ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε παξνπζηάδεη ξπζκφ αλάπηπμεο 7,4%, δειαδή αχμεζε θαηά ηέζζεξηο 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2004-2014. Άμην αλαθνξάο είλαη ην 

γεγνλφο φηη ην 2009 ε γπλαηθεία απαζρφιεζε έθηαζε ζην 58,3% πνπ είλαη πνιχ θνληά 

ζην ζηφρν ηεο Ληζαβφλαο, κνινλφηη ην πνζνζηφ απηφ γηα ηα θξάηε-κέιε θπκάλζεθε 

απφ θάησ ηνπ 40% έσο ιίγν άλσ ηνπ 70%. Χζηφζν, ε νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία 

δηέθνςε απηφ ην ζεηηθφ ξπζκφ, είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

ζηελ αλεξγία.  

 

Οη κεγαιχηεξεο απμήζεηο ησλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2004-

2014 ζεκεηψζεθαλ ζηε Mάιηα ζηε Γεξκαλία, ζηελ Απζηξία, ζηελ Πνισλία, ζην 

Λνπμεκβνχξγν, ζηε Βνπιγαξία θαη ζηελ Απζηξία ελψ νη κεγαιχηεξεο κεηψζεηο ζηελ 

Διιάδα, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Γαλία, ε νπνία φκσο είρε μεθηλήζεη απφ έλα πνιχ 

πςειφ πνζνζηφ γπλαηθείαο απαζρφιεζεο.  

 

Γαλλία 58,2 59,8 60,9 2,7 

Κροατία 47,8 53,7 50,0 2,2 

Ιταλία 45,5 46,4 46,8 1,3 

Κύπροσ 58,7 62,3 58,6 -0,1 

Λετονία 57,2 60,4 64,3 7,1 

Λιθουανία 58,3 60,4 64,9 6,6 

Λουξεμβούργο 51,9 57,0 60,5 8,6 

Ουγγαρία 50,7 49,6 55,9 5,2 

Μάλτα 32,7 38,0 49,3 16,6 

Ολλανδία 65,8 71,5 68,1 2,3 

Αυςτρία 59,7 65,2 66,9 7,2 

Πολωνία 46,2 52,8 55,2 9 

Πορτογαλία 61,5 61,5 59,6 -1,9 

Ρουμανία 52,1 52,0 53,3 1,2 

λοβενία 60,5 63,8 60,0 -0,5 

λοβακία 50,9 52,8 54,3 3,4 

Φιλανδία 65,6 67,9 68,0 2,4 

ουηδία 70,5 70,2 73,1 2,6 

Ηνωμένο 
Βαςίλειο 

65,6 64,9 67,1 1,5 

Ιςλανδία 78,8 76,5 79,3 0,5 
Νορβηγία 72,2 74,4 73,4 1,2 
Ελβετία 70,3 73,6 75,1 4,8 

Πρώην 
Γιουγκοςλαβική 
Δημοκρατία τησ 

Μακεδονίασ 

--- 33,5 37,4 --- 

Σουρκία --- 24,2 29,5 --- 

Ιαπωνία 57,4 59,8 63,6 6,2 
Ηνωμένεσ 
Πολιτείεσ 

65,4 63,4 63,0 -2,4 
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Σα πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ ήηαλ ζηαζεξά πςειφηεξα απφ ηα πνζνζηά 

απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2014, 

αλ θαη ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. πγθεθξηκέλα, ζηε Μάιηα ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πνζνζηψλ απαζρφιεζεο αλά θχιν έθηαζε ζην 25,6 %, φπνπ θαηαγξάθεθε ην ηξίην 

ρακειφηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ζην 49,3%. Ζ Ηηαιία, ε Διιάδα θαη ε 

Σζερία, αλάθεξαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 16 θαη 18 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ. Ζ Διιάδα 

θαη ε Ηηαιία, θαηέγξαςαλ ην ρακειφηεξν θαη δεχηεξν ρακειφηεξν πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ κε πνζνζηά 41,1% θαη 46,8% αληίζηνηρα. ηελ Σζερία ην 

κεγάιν ράζκα κεηαμχ ησλ θχισλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο 

ησλ αλδξψλ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ, πνπ έθηαζε ζην 77,0% θαη είλαη ην ηξίην πςειφηεξν 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ ελψ ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ είλαη 

ζπγθξηηηθά ρακειφ (60,7%). ηε Φηλιαλδία θαη ηε Ληζνπαλία αλαθέξζεθε πνιχ κηθξή 

δηαθνξά ζηα πνζνζηά απαζρφιεζεο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, φπνπ ηα πνζνζηά γηα ηηο 

γπλαίθεο ήηαλ ιηγφηεξν απφ 2% ρακειφηεξα απφ εθείλα ησλ αλδξψλ. Οη δηαθνξέο ησλ 

θχισλ ζηε νπεδία θαη ηε Λεηνλία, φζνλ αθνξά ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο, ήηαλ 

επίζεο ζρεηηθά κηθξέο. 

 

Μεηαμχ ησλ ρσξψλ κε κειψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 2.1, ε Σνπξθία θαηέγξαςε 

καθξάλ ηε κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θχισλ ζηελ απαζρφιεζε, φπνπ κε 

πνζνζηφ 29,5% γηα ηηο γπλαίθεο είλαη 40 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ρακειφηεξν απφ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο άλδξεο. Ζ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο 

Μαθεδνλίαο θαη ε Ηαπσλία αλέθεξαλ επίζεο ζρεηηθά κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν 

θχισλ. Ζ Ννξβεγία θαη ε Ηζιαλδία θαη νη δχν είραλ ζρεηηθά κηθξέο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ θχισλ ζηα πνζνζηά απαζρφιεζεο, ιηγφηεξν απφ 5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

 

ρεηηθά κε ηα πνζνζηά αλεξγίαο ζηε γπλαηθεία απαζρφιεζε, ε θαηάζηαζε ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο απηή θαηαγξάθεηαη απφ ηελ Eurostat, έρεη σο εμήο: 

 

Πινάκας 2.2 Πνζνζηά γπλαηθείαο αλεξγίαο 

 
2007 2014 

ΕΕ-28 7,9 10,3 

Ευρωζώνη 8,6 11,8 

Βέλγιο 8,5 7,9 

Βουλγαρία 7,4 10,4 

Σςεχία 6,7 7,4 

Δανία 4,2 6,8 

Γερμανία 8,7 4,6 
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Εςθονία 3,8 6,8 

Ιρλανδία 4,3 9,4 

Ελλάδα 12,9 30,2 

Ιςπανία 10,7 25,4 

Γαλλία 8,5 10,1 

Κροατία 11,4 18,3 

Ιταλία 7,8 13,8 

Κύπροσ 4,6 15,1 

Λετονία 5,6 9,8 

Λιθουανία 4,3 9,2 

Λουξεμβούργο 5,1 6,0 

Ουγγαρία 7,7 7,9 

Μάλτα 7,9 5,4 

Ολλανδία 5,2 7,8 

Αυςτρία 5,3 5,4 

Πολωνία 10,3 9,6 

Πορτογαλία 9,6 14,5 

Ρουμανία 5,2 6,1 

λοβενία 5,9 10,6 

λοβακία 12,8 13,6 

Φιλανδία 7,2 8,0 

ουηδία 6,5 7,7 

Ηνωμένο Βαςίλειο 5,0 5,8 

Ιςλανδία 2,3 4,9 

Νορβηγία 2,5 3,3 

Σουρκία --- --- 

Ηνωμένεσ 
Πολιτείεσ 

4,5 6,1 

Ιαπωνία 3,7 3,4 

                          Πηγή: Eurostat 2015 
 

ηνλ πίλαθα 2.2 παξαηεξείηαη φηη ε γπλαηθεία αλεξγία θπκαίλεηαη ζε πςειά πνζνζηά 

γηα αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα πςειφηεξα πνζνζηά γηα ην 2014 

ζεκεηψλνληαη ζηελ Διιάδα (30,2%), ζηελ Ηζπαλία (25,4%), ζηελ Κξναηία (18,3%) θαη 

ζηελ Κχπξν (15,1%), ελψ ηα ρακειφηεξα ζεκεηψζεθαλ ζηελ Γεξκαλία (4,6%) ζηελ 

Μάιηα θαη ζηελ Απζηξία (5,4%) θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (5,8%). 

 

Ηζηνξηθά, νη γπλαίθεο πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλεξγία απφ φηη νη άλδξεο. Σν 

2000, ην πνζνζηφ αλεξγίαο γηα ηηο γπλαίθεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ήηαλ πεξίπνπ 

10%, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο άλδξεο ήηαλ θάησ απφ 8%. Μέρξη ην ηέινο 

ηνπ 2002 απηφ ην ράζκα ησλ δχν θχισλ είρε πεξηνξηζηεί πεξίπνπ ζηηο 1,5 πνζνζηηαίεο 
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κνλάδεο θαη απφ ην 2002 έσο ηα κέζα ηνπ 2007 ε δηαθνξά απηή παξέκεηλε πεξηζζφηεξν 

ή ιηγφηεξν ζηαζεξή. Απφ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2008, πνπ θαηέγξαςαλ θαη ηα 

ρακειφηεξα επίπεδα ηνπο, ζην 6,3% θαη 7,4% αληίζηνηρα, ηα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ 

αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζηελ ΔΔ ζπλέθιηλαλ. Απφ ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2009 φκσο 

ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηνπο άλδξεο ήηαλ πςειφηεξν. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 θαη 

ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2011, ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ κεηψζεθε θαη ην αληίζηνηρν 

ησλ γπλαηθψλ παξέκεηλε ζηαζεξφ, θέξλνληαο θαη πάιη ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ ζε 

ρακειφηεξα επίπεδα απφ απηά ησλ γπλαηθψλ. Απφ ηφηε ηα δχν πνζνζηά έρνπλ απμεζεί 

κε ηνλ ίδην ξπζκφ κέρξη ηα κέζα ηνπ 2013, θηάλνληαο ζηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπο, ζε 

10,9%. Καηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2013, θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014, ηα 

πνζνζηά ηφζν γηα ηνπο άλδξεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο κεηψζεθαλ, θζάλνληαο 

αληίζηνηρα 10,3% θαη 10,1% ζην ηέινο ηνπ 2014. Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2014, 

ζε 15 απφ ηα 28 θξάηε κέιε ηα πνζνζηά ησλ αλδξψλ ήηαλ πςειφηεξα ζε ζρέζε κε 

απηά ησλ γπλαηθψλ. ηε δψλε ηνπ Δπξψ ν ξπζκφο ήηαλ πάληα πςειφηεξν γηα ηηο 

γπλαίθεο παξά γηα ηνπο άλδξεο. Σν 2014 ηα πνζνζηά δηακνξθψζεθαλ ζε 11,5% γηα 

ηνπο άλδξεο θαη ζε 11,8% γηα ηηο γπλαίθεο. Σν ράζκα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηα 

πνζνζηά αλεξγίαο θπκαίλεηαη απφ -6,5% ζηελ Διιάδα έσο 3,5% ζηελ Ηξιαλδία. 

 

Καζψο ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ παξνπζηάδεη αξλεηηθφ ξπζκφ ζα πξέπεη, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» ψζηε ην πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο ειηθίαο 20-64 εηψλ λα θηάζεη ζην 75%, 

λα ππάξμεη δπλακηθή αλαηξνπή ηνπ ξπζκνχ απηνχ. Οη γπλαίθεο εμαθνινπζνχλ λα 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο παξφιν πνπ ην ράζκα κεηαμχ ησλ 

δπν θχισλ ηείλεη λα κεηψλεηαη. Οη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ ζέζε ηεο γπλαίθαο 

ζηελ θνηλσλία, ην ράζκα ησλ ακνηβψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ν δηαρσξηζκφο 

ησλ επαγγεικάησλ ζε αλδξηθά θαη γπλαηθεία θ.ά. απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ γπλαηθψλ.    

 

Δηδηθφηεξα, ε νηθνλνκηθή θξίζε είρε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ απαζρφιεζε ησλ 

γπλαηθψλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο θαζψο πνιιά κέηξα ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα 

καηαηψζεθαλ ή θαζπζηέξεζαλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010). Πξνθεηκέλνπ νη γπλαίθεο 

λα κελ απνηεινχλ αλαμηνπνίεηε πεγή εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 

2020» πξνβιέπεη έλα ζχλνιν απφ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

2014), φπσο είλαη ε πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο 

θξνληίδαο εμαξηψκελσλ αηφκσλ, καθξνρξφληα πεξίζαιςε θαη εμσζρνιηθή θξνληίδα, 
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επέιηθηεο ξπζκίζεηο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηθαλνπνηεηηθέο πνιηηηθέο άδεηαο, νη νπνίεο ζα 

ελδπλακψζνπλ ηελ ηζφηεηα θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

2.2 Ο διαχωριςμόσ εργαςύασ 

 

Ζ παξνπζία ηνπ δηαρσξηζκνχ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο κε βάζε ηε κεηαβιεηή θχιν είλαη 

έλα θαηλφκελν πνπ έγηλε εκθαλέο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ νη γπλαίθεο άξρηζαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη αλαθέξεηαη θπξίσο ζηε ηάζε ησλ αλδξψλ θαη 

ησλ γπλαηθψλ λα εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα (Blackburn et al., 2002). 

 

Οη πνιηηηθέο ηζφηεηαο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, γηα ηελ 

ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

απνηέιεζαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο Διιάδαο. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ πεξίνδν 1995-2000 νη 

γπλαίθεο θαηέιαβαλ ην 85% ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, ελψ 

αλάινγε εμέιημε εθδήισζαλ ζε επαγγέικαηα, εηδηθφηεηεο θαη αλψηεξεο ηεξαξρηθά 

ζέζεηο εξγαζίαο, πνπ άιινηε θαηείραλ απνθιεηζηηθά άλδξεο (Νηεξκαλάθεο, 2004α). 
 

Παξά ηελ αδηακθηζβήηεηε πξφνδν θαη ηελ δπλακηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ έρεη παξαηεξεζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη έκθπιεο 

δηαθξίζεηο εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζηνπο ηνκείο εξγαζίαο. Σν ράζκα ησλ ακνηβψλ 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, νη άληζεο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο, ηα ρακειά 

πνζνζηά απαζρφιεζεο άιια θαη ηνπ δείθηε αλεξγίαο, απνηππψλνπλ μεθάζαξα ηηο 

δηαθξίζεηο πνπ γίλνληαη ζε βάξνο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ 

ππνηίκεζε ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο (Καξακεζίλε θ.ά, 2003). 

 

2.2.1 Ο κϊθετοσ διαχωριςμόσ εργαςύασ-Σο Φαινόμενο τησ «γυϊλινησ οροφόσ» 

 

Ο φξνο «γπάιηλε νξνθή» (glass ceiling) πηνζεηήζεθε ην 1986 απφ δεκνζηνγξάθνπο ηεο 

εθεκεξίδαο Wall Street Journal κε ζηφρν λα πεξηγξάςνπλ ηα ηερλεηά ή αφξαηα 

εκπφδηα, ηα νπνία πεγάδνπλ απφ ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη θνηλσληθέο 

πξνθαηαιήςεηο θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε ησλ γπλαηθψλ ζηηο 

αλψηεξεο θαη αλψηαηεο ζέζεηο ηεο ηεξαξρίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ 

εχξνπο ηεο «γπάιηλεο νξνθήο» βνεζάεη ζην λα απνηππσζεί ν βαζκφο δπζθνιίαο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα πξνσζήζνπλ ηελ θαξηέξα ηνπο 

ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (Νηεξκαλάθεο, 2004α). Με απηφλ ηνλ εχζηνρν παξαιιειηζκφ 

νη δεκνζηνγξάθνη πεξηέγξαςαλ ην θαηλφκελν, πνπ νη θνηλσληθνί εξεπλεηέο νλνκάδνπλ 

«Κάζεην Γηαρσξηζκφ» θαη αθνξά ζηελ άληζε κεηαρείξηζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 
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γπλαίθεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαζψο θαη ζηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, ηα νπνία είλαη ζπγθξηηηθά πεξηζζφηεξα απφ απηά ησλ 

αλδξψλ. Σα εκπφδηα απηά γίλνληαη αθφκα πην έληνλα ζηηο αλψηεξεο ηεξαξρηθέο 

βαζκίδεο ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ (Wright & Baxter, 2000).  

 

ε φηη αθνξά ην θαηλφκελν ηεο «γπάιηλεο νξνθήο» ζηελ Διιάδα, είλαη ππαξθηφ ζε 

φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΚΔΘΗ (Νηεξκαλάθεο, 

2004α), ζηηο επηρεηξήζεηο κε πεξηζζφηεξνπο απφ δέθα απαζρνινχκελνπο, ε ζπκκεηνρή 

ησλ γπλαηθψλ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε θηάλεη ην 36,1%, ελψ ζηηο αλψηαηεο 

κηζζνινγηθά - ηεξαξρηθά ζέζεηο εξγαζίαο θαηαιακβάλνπλ κφιηο ην 17,7% (ζέζεηο 

εξγαζίαο πνπ αλήθνπλ ζην αλψηεξν 10% ηεο κηζζνινγηθήο θιίκαθαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ). ην 25,4% είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηηο αλψηεξεο 

κηζζνινγηθά-ηεξαξρηθά ζέζεηο εξγαζίαο (ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αλήθνπλ ζην δεχηεξν 

αλψηεξν 10% ηεο κηζζνινγηθήο θιίκαθαο ησλ επηρεηξήζεσλ). Απφ ηα αλσηέξσ κεγέζε, 

πξνθχπηεη φηη ν γεληθφο δείθηεο ηεο «γπάιηλεο νξνθήο» έρεη ηηκή 2, θαη αληίζηνηρα, ν 

εηδηθφο δείθηεο ηεο «γπάιηλεο νξνθήο» ή δείθηεο ηεο «γπάιηλεο νξνθήο» ησλ 

αλσηέξσλ ζηειερψλ θηάλεη πεξίπνπ ζην 1,4 (Γηάγξακκα 2.1).  

 

Γιάγραμμα 2.1 

Σν εχξνο ηεο «γπάιηλεο νξνθήο» ζην ζχλνιν ησλ εμεηαδφκελσλ θιάδσλ,1995 

 
                    Πηγή: Νηεξκαλάθεο 2004α 
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Απφ ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηηο αλψηαηεο 

κηζζνινγηθά-ηεξαξρηθά ζέζεηο εξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαιχπηεη κφιηο ην 49% ησλ 

αλψηαησλ ζέζεσλ εξγαζίαο απφ απηέο πνπ ηνπο αλαινγνχλ βάζεη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, ην εχξνο ηεο «γπάιηλεο νξνθήο» εκθαλίδεη απμεηηθή 

ηάζε φζν κεγαιχηεξν είλαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, ζηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο (10-49 απαζρνινχκελνη) ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηηο αλψηαηεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαιχπηεη πεξίπνπ ην 58% ησλ αλψηαησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ηνπο 

αλαινγνχλ, κε βάζε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ε φηη αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε ησλ αλσηέξσλ ζηειερψλ ζε αλψηαηεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, πξνθχπηεη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ θαιχπηεη κφλν ην 70% ησλ 

αλψηαησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ηνπο αλαινγνχλ.  

 

ηηο επηρεηξήζεηο κεζαίνπ κεγέζνπο (50-99 απαζρνινχκελνη) ην θαηλφκελν ηεο 

«γπάιηλεο νξνθήο» παξνπζηάδεη αθφκε κεγαιχηεξε αχμεζε, θαζψο νη γπλαίθεο 

θαιχπηνπλ κφιηο ην 51% ησλ αλψηαησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ηνπο αλαινγνχλ. ε φηη 

αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε ησλ αλσηέξσλ ζηειερψλ ζε αλψηαηεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, πξνθχπηεη φηη ην εχξνο ηεο γπάιηλεο νξνθήο είλαη ζπγθξηηηθά κηθξφηεξν, 

θαζψο ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ θαιχπηεη ην 80% ησλ αλψηαησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

πνπ ηεο αλαινγνχλ. 

 

ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο (>100 απαζρνινχκελνη), νη γπλαίθεο έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλέιημε. Απφ ηηο 

αλψηαηεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αλαινγνχλ ζηηο γπλαίθεο, θαιχπηνπλ κφλν ην 30% θαη 

ηα αλψηεξα ζηειέρε θαιχπηνπλ κνλφ ην 54% ησλ αλψηαησλ ζέζεσλ, θαζηζηψληαο ην 

εχξνο ηεο «γπάιηλεο νξνθήο» ηδηαίηεξα κεγάιν. 

 

2.2.2 Ο οριζόντιοσ διαχωριςμόσ εργαςύασ 

 

Ο νξηδφληηνο δηαρσξηζκφο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηελ αληζφκεηξε ζπγθέληξσζε αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ ζε δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα. Ζ ζπγθέληξσζε απηή δελ εκπεξηέρεη 

αλαγθαζηηθά ζηνηρεία αληζφηεηαο (Blackburn et al., 2002). Απφιπηνο επαγγεικαηηθφο 

δηαρσξηζκφο πθίζηαηαη φηαλ νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο εξγάδνληαη ζε ηειείσο 

δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα. Αληίζηνηρα, δελ πθίζηαηαη επαγγεικαηηθφο δηαρσξηζκφο 

φηαλ ε αλαινγία ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζε θάζε επάγγεικα είλαη ε ίδηα κε ηελ 

αλαινγία ησλ δχν θχισλ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε (Νηεξκαλάθεο, 2005). 
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ε έξεπλα πνπ έγηλε ζρεηηθά κε ηνλ νξηδφληην δηαρσξηζκφ (Νηεξκαλάθεο, 2005), ε 

ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 1993-2003 απμήζεθε θαηά 300.000 

άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ηηο 243.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαηέιαβαλ νη γπλαίθεο. 

Παξαηεξψληαο φκσο ηηο κεηαβνιέο ηεο απαζρφιεζεο ζηα επαγγέικαηα θαη ηελ θαηά 

θχιν ζχλζεζε απηψλ ησλ κεηαβνιψλ πξνθχπηεη φηη πθίζηαηαη, αιιά θαη εληζρχεηαη, ν 

επαγγεικαηηθφο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηα δχν θχια θαζψο ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, εκθαλίδεηαη πεξηνξηζκέλε ζηηο αλψηεξεο-αλψηαηεο 

ηεξαξρηθά επαγγεικαηηθέο νκάδεο αιιά θαη ζε απηέο κε ηερληθφ πεξηερφκελν. Αληίζεηα, 

ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε επαγγεικαηηθέο 

νκάδεο πνπ αλήθνπλ ζπλήζσο ζε κεζαία θαη θαηψηεξα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο θαη ζε 

επαγγέικαηα κε πεξηνξηζκέλν ηερληθφ πεξηερφκελν. 

 

Πην αλαιπηηθά, ηελ πεξίνδν 1993-2003, ε επαγγεικαηηθή νκάδα ησλ «Δηδηθεπκέλσλ 

ζηηο πσιήζεηο θαη ζηελ εμππεξέηεζε επηρεηξήζεσλ» (κεζίηεο, αληηπξφζσπνη, 

γξακκαηείο δηνίθεζεο θ.ιπ.) παξνπζίαζε ηνπο πςειφηεξνπο ξπζκνχο αχμεζεο ηεο 

απαζρφιεζεο (πεξίπνπ 8%), ελψ ην 4,7% πξνήιζε απφ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ 

θαηέιαβαλ γπλαίθεο. 

 

Ζ δεχηεξε ζε ξπζκνχο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο επαγγεικαηηθή νκάδα ήηαλ «νη 

Γηεπζπληέο θαη ηα αλψηεξα ζηειέρε κεγάισλ επηρεηξήζεσλ» κε 4% πεξίπνπ. Χζηφζν, ε 

ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αλάπηπμε απηήο ηεο επαγγεικαηηθήο νκάδαο ήηαλ 

εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε ζην 1,37% απφ ην 4%. Αληίζηνηρα, πεξηνξηζκέλε ήηαλ ε 

ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη άιισλ επαγγεικαηηθψλ 

νκάδσλ, φπνπ γεληθφηεξα ε παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζε απηέο είλαη ζρεηηθά κηθξή 

(επαγγέικαηα επηζηεκψλ κεραληθήο, θπζηθήο θαη καζεκαηηθψλ, ηερλίηεο, νδεγνί, 

θ.ιπ.). 

 

Δπίζεο, ζηελ ίδηα έξεπλα, ην θαηλφκελν ηνπ δηαρσξηζκνχ κειεηήζεθε θαη σο πξνο ηηο 

δηαθνξεηηθέο ειηαθέο νκάδεο θαη πξνέθπςε πσο φζν κηθξφηεξε είλαη ε ειηθία ησλ 

απαζρνινχκελσλ ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν επαγγεικαηηθφο δηαρσξηζκφο αλάκεζα 

ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ειηθίαο 15-29 εηψλ, ην 1993, ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζα απαηηνχζε ηελ αιιαγή 

επαγγέικαηνο απφ ην 37% ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ελψ ην 2003 ην πνζνζηφ 

εθηνμεχηεθε ζην 43,5%. Γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ειηθίαο 30-44 εηψλ, ε έληαζε ηνπ 
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επαγγεικαηηθνχ δηαρσξηζκνχ είλαη αξθεηά κηθξφηεξε. Σν πνζνζηφ πνπ ζα έπξεπε λα 

αιιάμεη επάγγεικα γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ήηαλ γηα ην 1993 ζην 32,3% θαη 

γηα ην 2003 ζην 36%. Σέινο, κε ρακειφηεξε έληαζε εθδειψλεηαη ην θαηλφκελν ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ζηνπο απαζρνινχκελνπο ειηθίαο 45-64 εηψλ κε πνζνζηά 30,5% θαη 35,2 

γηα ην 1993 θαη 2003 αληίζηνηρα. 

 

Σν θαηλφκελν ηνπ νξηδφληηνπ δηαρσξηζκνχ εκθαλίδεηαη θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. έρνληαο 

κεγαιχηεξε έληαζε ζηηο κηθξέο (<11 απαζρνινχκελνπο), θαζψο γηα ηελ εμάιεηςή ηνπ 

ζα απαηηνχληαλ ε αιιαγή επαγγέικαηνο απφ ην 39,5% ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ην 

1993, ελψ ην 2003, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ απμήζεθε θαη έθηαζε ζην 43,8%. Αληίζεηα, 

ζηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο (>11 απαζρνινχκελνπο), ην 1993, γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζα απαηηνχληαλ ε αιιαγή επαγγέικαηνο απφ ην 36,9% 

ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ελψ ην 2003, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ κεηψζεθε ζην 35,5%. 

 

Αλαθνξηθά κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηαθνξέο επαγγεικαηηθέο 

νκάδεο γηα ην 2003, ε εηθφλα πνπ πξνέθπςε είλαη ε εμήο: νη γπλαίθεο ππν-

αληηπξνζσπεχνληαη, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ζπλνιηθή απαζρφιεζε, ζηα 

επαγγέικαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ φπσο 

κεηαιισξχρνη, ιαηφκνη, νηθνδφκνη θαη ζπλαθή επαγγέικαηα (2,9%) θαζψο ) θαη νδεγνί 

κέζσλ κεηαθνξάο θαη ρεηξηζηέο θηλεηνχ εμνπιηζκνχ (2,1%). Σέινο, αξθεηά 

πεξηνξηζκέλε είλαη ε παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο (21,2%). 

Αληίζηνηρα, νη γπλαίθεο ππεξ-αληηπξνζσπεχνληαη, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

ζπλνιηθή απαζρφιεζε, ζε επαγγέικαηα φπσο εθπαηδεπηηθνί (166,6%), ηερλνιφγνη θαη 

ηερληθνί βνεζνί ησλ επηζηεκψλ ηεο βηνινγίαο θαη πγείαο (216,9%), αλεηδίθεπηνη 

ππάιιεινη ππεξεζηψλ θαη πσιήζεσλ (185,5%), ππάιιεινη εμππεξέηεζεο πειαηψλ 

(162,9%). 
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Κεφϊλαιο 3ο Ευϋλικτεσ μορφϋσ απαςχόληςησ 

 
3.1 Η ςημαςύα των ευϋλικτων μορφών απαςχόληςησ 

     

Ζ πίεζε ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, ησλ εμειίμεσλ ζηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο 

θαη ηεο εξγαζίαο, ησλ θνηλσληθψλ εμειίμεσλ δηακνξθψλνπλ ζηελ ζχγρξνλε αγνξά 

εξγαζίαο ζπλζήθεο πνπ πξνδηθάδνπλ νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο σο πξνο ηελ αληίιεςε ηεο 

εξγαζίαο θαη ηνπ εξγαδφκελνπ. Με άιια ιφγηα ε πνξεία πξνο ηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο επηθέξεη ξηδηθέο αιιαγέο ζηα ππνδείγκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο. 

Μηα ηέηνηα αιιαγή είλαη ε εκθάληζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, απφ ηε κία ν έληνλνο αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά εξγαζίαο έρεη νδεγήζεη 

ηηο επηρεηξήζεηο ζην λα αλαδεηνχλ λένπο θαη δηάθνξνπο ηξφπνπο νξγάλσζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηελ άιιε νη ζχγρξνλνη εξγαδφκελνη αληηκέησπνη κε κία 

ζσξεία επηινγψλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ εξγαζηαθή φζν θαη θνηλσληθή ηνπο δσή 

δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα θάπνηεο κνξθέο απαζρφιεζεο - ηηο επέιηθηεο κνξθέο 

(Αβξακίθνπ, 2001). 

     

Με ηελ επειημία, φπσο θαη ε ίδηα ε ιέμε ππνδειψλεη, πεξηνξίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ησλ 

άθακπησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ηα νπνία ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζα ήηαλ 

αλαγθαία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ (Adonisi, 

2003). Ζ επειημία ζηελ εξγαζία απνηειεί κηα ζρεηηθά πξφζθαηε ζηξαηεγηθή πνπ 

εθαξκφζηεθε κε ζθνπφ λα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, λα απμεζνχλ ηα θίλεηξα γηα απηνχο θαη λα παξαζρεζνχλ νη θαηάιιειεο 

θαη επαξθείο δηεπθνιχλζεηο, ψζηε λα ππάξμεη φθεινο ηφζν γηα ηε δνκή πνπ απαζρνιεί 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, φζν θαη γηα ην ηειεπηαίν. Δπηπιένλ, έρεη ηεθκεξησζεί φηη ε επειημία 

ζηελ απαζρφιεζε ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηε δηαηήξεζε ζε πςειά επίπεδα ηνπ 

βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπλδξάκεη ζηελ Πνηφηεηα Εσήο ηνπο σο 

πξνο ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ελψ παξάιιεια ηνπο/ηηο βνεζά λα επηηχρνπλ ηελ 

ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, ελφζσ αληεπεμέξρνληαη 

πιήξσο ζηνπο ζηφρνπο θαη ηεο αλάγθεο ηεο δνκήο, ζηελ νπνία απαζρνινχληαη (Carson, 

2004). 

 

χκθσλα κε ηνπο Bailyn et al. (2001), ε επειημία ζηελ απαζρφιεζε κεηψλεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηα πνζνζηά απνπζηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, απμάλεη ην βαζκφ 

δέζκεπζεο θαη αθνζίσζήο ηνπο πξνο ηνλ θνξέα απαζρφιεζεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

ηζνξξνπία κεηαμχ νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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3.2 Ευϋλικτεσ μορφϋσ απαςχόληςησ και ανιςότητεσ μεταξύ των δυο φύλων   

 

Ο φξνο «επέιηθηεο» ή «άηππεο» κνξθέο απαζρφιεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηηο κνξθέο εθείλεο πνπ απνθιίλνπλ απφ ην θαλνληθφ κνληέιν εξγαζίαο ην 

νπνίν παξαπέκπεη ζηελ ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο (γηα ηελ 

Διιάδα 40 ψξεο εβδνκαδηαίσο) ανξίζηνπ ρξφλνπ. Γειαδή γηα εξγαζία πνπ παξέρεηαη 

έλαληη κηζζνχ ή σξνκηζζίνπ θαη είλαη εμαξηεκέλε απφ έλαλ εξγνδφηε (Αβξακίθνπ, 

2001). Βέβαηα ε έλλνηα ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο δελ αθνξά κφλν ηηο ψξεο 

εξγαζίαο θαη ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο (ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ) αιιά θαη ηνπο 

κηζζνχο θαζψο θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα (ζπληάμεηο, επηδφκαηα, άδεηεο, θνηλσληθή 

αζθάιηζε θ.ιπ.) (Λπκπεξάθε & Μνπξίθε, 1996). Απφ ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

επέιηθηεο απαζρφιεζεο, νη εξεπλεηέο δίλνπλ έκθαζε ζηηο εμήο:  

 

 Μεξηθή Απαζρόιεζε 

 Δξγαζία κε βάξδηεο  

 πκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ & κίζζσζεο έξγνπ 

 Δξγαζία ην αββαηνθύξηαθν 

 Δξγαζία ζην ζπίηη 

 

ηελ Διιάδα άξγεζαλ λα ζεζκνζεηεζνχλ επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο θαη 

εθαξκφδνληαλ αλεπίζεκα ζηνλ θφζκν ηεο παξανηθνλνκίαο. Με ηνλ λφκν 1892/90 

εηζήρζεζαλ γηα πξψηε θνξά επίζεκα ε κεξηθή απαζρφιεζε (άξζξν 38) θαη ε εξγαζία 

ην αββαηνθχξηαθν (ηέηαξηε βάξδηα/άξζξν 40). Δπηπιένλ κε ην λφκν 2639/98 γηα ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο εηζάγνληαη ξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ 

νξζφηεξε πξνζηαζία ησλ «άηππα» εξγαδνκέλσλ, ελψ παξάιιεια επηδηψθεηαη ε 

θαηαγξαθή ηνπ κεγέζνπο ηεο «άηππεο» απαζρφιεζεο (Αβξακίθνπ, 2001).  

 

Ζ θαζπζηέξεζε απηή είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε κηθξή ζρεηηθά παξαγσγή ζεσξεηηθψλ 

εξεπλψλ γηα ην εμεηαδφκελν ζέκα, θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ πεξηνξηζκέλε ζπζηεκαηηθή 

γλψζε ησλ πνηθίισλ φςεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ. Σν γεγνλφο φηη νη κνξθέο απηέο 

απαζρφιεζεο άξγεζαλ λα ζεζκνζεηεζνχλ ζηελ Διιάδα εμεγεί θαη γηαηί απνηεινχλ 

αληηθείκελν κειέηεο θαη δηεξεχλεζεο ηα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα. 

 

χκθσλα κε ηηο Λπκπεξάθε θαη Μνπξίθε (1996), νη επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο 

ηείλνπλ λα εληζρχνπλ θαη λ‟ αλαπαξάγνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν ηεο γπλαίθαο, παξά 

λα ηνλ αλαηξέπνπλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί  πέξα απφ νξηζκέλα, θνηλά γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη κνξθέο απηέο απαζρφιεζεο αθνξνχλ εηδηθά 
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ηηο γπλαίθεο εξγαδφκελεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θπξηαξρεί ε άπνςε φηη κε ηελ επέθηαζε 

ησλ επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο επηβεβαηψλεηαη θαηαξρήλ ν ζπκπιεξσκαηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο θαη ε επθαηξηαθή ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζηελ 

παξαγσγή. Δπηπιένλ, απνηξέπεηαη ε πιήξεο θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζηελ 

παξαγσγή, θαζψο εγθισβίδεηαη ζην δίιεκκα αβέβαηε θαη ππνβαζκηζκέλε δνπιεηά ή 

αλεξγία. Δπίζεο, εληζρχεηαη ε παξαδνζηαθή δηάθξηζε αλάκεζα ζε “αλδξηθά” θαη 

“γπλαηθεία” επαγγέικαηα κε ηελ επξεία ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηηο επέιηθηεο 

κνξθέο απαζρφιεζεο. Παξάιιεια ηνλίδνπλ φηη ε αγνξά εξγαζίαο δηαηξείηαη ζ‟ έλαλ 

θνξκφ εξγαδνκέλσλ γέλνπο αξζεληθνχ (κε πιήξε απαζρφιεζε, πςειή εηδίθεπζε θαη 

ηθαλνπνηεηηθέο ακνηβέο) θαη ζε κία πεξηθέξεηα εξγαδνκέλσλ γέλνπο ζειπθνχ (κε 

επηζθαιή απαζρφιεζε, αλεηδίθεπηε θαη κε ρακειέο ακνηβέο). Χζηφζν, εθηηκνχλ φηη κε 

ηηο επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο, νη γπλαίθεο έρνπλ κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη έηζη πεξηνξίδεηαη ν απνθιεηζκφο ηνπο απ‟ απηήλ θαη επηπιένλ 

δεκηνπξγνχληαη νη ζπλζήθεο γηα ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο ζρέζεο ησλ δχν θχισλ 

εμαηηίαο κηαο ζχζηνηρεο θαηαλνκήο ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο.  

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, νη Βαίνπ θαη Γεσξγίνπ (1998) επηζεκαίλνπλ φηη 

δηαθνξεηηθνί ιφγνη σζνχλ ηα δχν θχια ζ‟ απηέο ηηο κνξθέο απαζρφιεζεο. Έηζη, ελψ νη 

άλδξεο επηιέγνπλ ηελ επέιηθηε απαζρφιεζε πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ην θχξην 

εηζφδεκά ηνπο, νη γπλαίθεο πξνζπαζνχλ, κέζα απφ απηή ηε κνξθή απαζρφιεζεο, λα 

εμαζθαιίζνπλ έλα θχξην θαη κνλαδηθφ εηζφδεκα. Ζ Κξαβαξίηνπ (1989) ππνζηεξίδεη 

φηη, αθελφο κελ ην κνίξαζκα ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο δεκηνπξγεί θάπνηεο ξσγκέο ζην 

ηζρχνλ θαζεζηψο αλάκεζα ζηα δχν θχιια, αθεηέξνπ δε, δελ εμαζθαιίδεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ θχισλ. Ζ ζρέζε αλάκεζά ηνπο δελ κπνξεί λα 

αλαηξαπεί εχθνια θαη γξήγνξα, αθφκε θαη αλ ν άλδξαο αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά κε ηηο 

δνπιεηέο ζην ζπίηη. 

     

3.3 Μερικό Απαςχόληςη και ϋμφυλεσ διακρύςεισ ςτην Ελλϊδα 

     

Ζ κεξηθή απαζρφιεζε απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή επέιηθηεο εξγαζίαο, φπνπ 

ν εξγαδφκελνο πξνζθέξεη εξγαζία κηθξφηεξεο δηάξθεηαο απφ ηελ θαλνληθή θαη 

ιακβάλεη αληηζηνίρσο θαη κηθξφηεξε ακνηβή (νπκέιε, 2002). ηε κεξηθή απαζρφιεζε 

κπνξνχκε λα εληάμνπκε ηελ θαηαλεκεκέλε εξγαζία (job sharing), φπνπ δπν 

εξγαδφκελνη θαινχληαη λα κνηξαζζνχλ κηα ζέζε εξγαζίαο (Παπαδεκεηξίνπ, 1998) θαη 

γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξείηαη σο ελαιιαθηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο. 

χκθσλα κε ηελ Αγγέιε (2004), ε κεξηθή απαζρφιεζε είλαη θαη‟ εμνρήλ 
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ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο. Απφ ην ζχλνιν ησλ ζεσξεηηθψλ εξεπλψλ 

αξθεηέο αλαθέξνληαη ζηε κεξηθή απαζρφιεζε θαη ζηηο έκκεζεο δηαθξίζεηο πνπ απηή 

ζπλεπάγεηαη γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο κε βάζε ην θχιν (Αβξακίθνπ, 2001). 

     

χκθσλα κε ηνλ Παλαγησηφπνπιν (1998) ε κεξηθή απαζρφιεζε πιήηηεη δηεζλψο 

θπξίσο ηε γπλαίθα εξγαδφκελε, θαζψο αλαπηχζζεηαη ζε ηνκείο ρακειήο πνηφηεηαο θαη 

θαηάξηηζεο θαη ρακειά ακεηβφκελεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο. Οη Νηνχιηα θαη 

Γνιγχξα (1997) επηζεκαίλνπλ φηη απηή ε κνξθή απαζρφιεζεο εληνπίδεηαη ζε 

νξηζκέλνπο ηνκείο (γεσξγία) φζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο ζηελ Διιάδα. Ζ ζπγθέληξσζε 

απηή θάλεη πην έληνλεο ηηο δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηα δπν θχια, θαζψο ε κεξηθή 

απαζρφιεζε έρεη πξνζειθχζεη ηηο γπλαίθεο ζε πεξηνξηζκέλν θάζκα κε βηνκεραληθψλ 

ηνκέσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

     

Οη ζέζεηο πνπ πξνζθέξνληαη γηα κεξηθή απαζρφιεζε θαηαιακβάλνληαη σο επί ην 

πιείζηνλ απφ γπλαίθεο θαη πξφθεηηαη γηα ζέζεηο εξγαζίαο (ηειεθσλήηξηαο, 

δαθηπινγξάθνπ, θαζαξίζηξηαο θ.ά.) πνπ δελ απαηηνχλ θάπνηα εηδίθεπζε, δελ δίλνπλ 

ηδηαίηεξεο επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη είλαη ρακειά ακεηβφκελεο. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ε κεξηθή απαζρφιεζε λα ζπληεξεί ηηο παξαδνζηαθέο 

γπλαηθείεο εξγαζίεο θαη έηζη ε παξαδνζηαθή δηάθξηζε αλάκεζα ζε γπλαηθεία θαη 

αλδξηθά επαγγέικαηα λα επαλέξρεηαη κέζσ ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο γπλαηθείαο 

απαζρφιεζεο (Γήκνπ, 1989). Σν ίδην ππνζηεξίδεη θαη ε Καξακεζίλε (1998), ε νπνία 

ζεσξεί φηη θαζψο ε κεξηθή απαζρφιεζε γίλεηαη πην «ζειπθή», εληζρχεηαη ν θπιεηηθφο 

θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ.  

     

Δπηπιένλ, νη Βαίνπ θαη ηξαηεγάθε (1989) επηζεκαίλνπλ φηη νη γπλαίθεο πθίζηαληαη 

ηδηαίηεξε εθκεηάιιεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο εμαηηίαο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

ζηελ νηθνγέλεηα αλαγθάδνληαη λα δερηνχλ ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο. Χζηφζν, ην 

θαζεζηψο ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (γηα 

παξάδεηγκα ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ), πνπ απεπζχλνληαη ζε γπλαίθεο γηαηί κπνξνχλ 

λα ηζνξξνπήζνπλ κε ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

κεηψλνληαη νη δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηα δχν θχια φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο.  

     

Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα, 

είλαη φηη ζπλαληάηαη επξέσο ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο „θαζφλ‟ ζηηο δηάθνξεο 

βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο θαη θπξίσο ζηελ θισζηνυθαληνπξγία θαη ζηνπο 
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θιάδνπο έλδπζεο θαη ππφδεζεο. Οη γπλαίθεο, απφ απηήλ ηελ άπνςε, ζπγθαηαιέγνληαη 

ζ‟ έλα θαη‟ εμνρήλ δεπηεξεχνλ εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ιεηηνπξγνχλ σο «εθεδξηθφο 

ζηξαηφο» (Νάδνπ, ρ.ρ.). 

 

Σέινο, ε ηξαηεγάθε (1996) ππνζηεξίδεη φηη ην θαζεζηψο ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο 

επζχλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηε δηαθνξεηηθή ζχλζεζε θαηά θχιν ησλ βαζκίδσλ ηεο 

ηεξαξρίαο. Δηδηθφηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ελψ παξαηεξείηαη κία ηάζε εμάιεηςεο 

ηνπ επαγγεικαηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαηά θχιν, απηή θαίλεηαη λα αλαθφπηεηαη κε ηε 

επέθηαζε ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο. Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ηνκέα είλαη φηη, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο αθνξά κεξηθή 

απαζρφιεζε, απηέο νη ζέζεηο εξγαζίαο απαηηνχλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη βξίζθνληαη ζηα ρακειά θιηκάθηα.  

 

Απφ ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ην 2015, δηαπηζηψλνπκε φηη ζηελ Διιάδα 

ην πνζνζηφ κεξηθήο απαζρφιεζεο παξακέλεη πνιχ ρακειφ ζην 9,5% (345.800 άηνκα) 

ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε. ε θάζε πεξίπησζε, ε κεξηθή απαζρφιεζε είλαη 

γπλαηθεία ππφζεζε, θαζψο ζρεδφλ ηα 2/3 απφ ην ζχλνιν ησλ κεξηθψλ απαζρνινχκελσλ 

είλαη γπλαίθεο (Πίλαθαο 3.1). 

 

 Πίνακας 3.1 Μεξηθή απαζρφιεζε ζηελ Διιάδα 

ε χιλιϊδεσ Σύνολο Άνδρεσ Γυναύκεσ 

Σύνολο 3.625,5 2.088,0 57,6% 1.537,6 42,4% 

Πλόρησ 3.279,7 1.946,1 59,3% 1.333,6 40,7% 

Μερικό 345,8 141,9 41,0% 204,0 59,0% 

% Μερικόσ 9,5% 6,8% 13,3% 

              Πηγή ΔΛΣΑΣ Β΄ ηξίκελν 2015 

 
 

3.4 Εργαςύα ςτο ςπύτι και διακρύςεισ ςτην αγορϊ εργαςύασ με βϊςη τη   

       μεταβλητό φύλο 

     

Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί απηή ηε κνξθή απαζρφιεζεο απφ ηε ζπλήζε απαζρφιεζε δελ 

είλαη νη κε θαζηεξσκέλεο ψξεο ή εκέξεο απαζρφιεζεο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο 

ππφινηπεο κνξθέο απαζρφιεζεο, αιιά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη θάπνηνο 

πξνθαζνξηζκέλνο - ηππηθφο ρψξνο εξγαζίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ε εξγαζία ζην ζπίηη ππνεθηηκάηαη, θαζψο ζπρλά αθνξά δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εληάζζνληαη ζην ρψξν ηεο παξανηθνλνκίαο. Αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα πνπ παξάγνπλ 

νη εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη κε απηφ ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο, απηά πνηθίινπλ 
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θαζψο πξφθεηηαη άιινηε γηα παξαδνζηαθά πξντφληα θαη άιινηε γηα αξθεηά ζχγρξνλεο 

ππεξεζίεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 

(Καξαληηλφο, Εηψκαο, Κεηζεηδνπνχινπ, Μνπξίθε, 1997). 

 

χκθσλα κε ηηο Νηνχιηα θαη Γνιγχξα (1997), ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο κνξθήο 

απαζρφιεζεο, είλαη ε εμαξηεκέλε, ππνδεέζηεξε θαη απνκνλσκέλε νηθνλνκηθή ζέζε 

ησλ γπλαηθψλ. Απφ ηελ άιιε βέβαηα ζεσξνχλ φηη ε θαη‟ νίθνλ απαζρφιεζε πξνζθέξεη 

ζηηο γπλαίθεο ηελ επθαηξία λα γίλνπλ νηθνλνκηθά ελεξγνί, ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη 

έιιεηςε κηζζσηήο εξγαζίαο (φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ειιεληθά ρσξηά). Έηζη, 

κεηψλνληαη νη αληζφηεηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο αλάκεζα ζηα δπν θχια φζνλ αθνξά ηελ 

πξφζβαζε ζηε κηζζσηή εξγαζία. Απηφ δε ζεκαίλεη φκσο, ζχκθσλα κε ηνπο Ρνκπφιε 

θαη Γεκνπιά (1998) φηη ε εξγαζία ζην ζπίηη (ε ηειεξγαζία απνηειεί κία θαηεγνξία 

απηήο ηεο απαζρφιεζεο), απνηειεί παλάθεηα γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 

Γηα ηηο εξγαδφκελεο γπλαίθεο, ε ακεηβφκελε εξγαζία ζην ζπίηη ζεκαίλεη αλαζθάιεηα, 

πνιιέο ψξεο δνπιεηάο γηα κηθξή ακνηβή, έιιεηςε θνηλσληθήο αζθάιηζεο θ.ά. Ζ 

ππνηίκεζε απηήο ηεο κνξθήο απαζρφιεζεο δηαησλίδεη ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε φηη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηηο γπλαίθεο απηέο ηηο ζπληεξεί ν άλδξαο, ελψ απφ ηελ άιιε, ε 

ππνηίκεζε απηή απνηειεί πεγή θνηλσληθήο ππεξνρήο γηα ηνπο άλδξεο, θαζψο εληζρχεη 

ηελ παξαδνζηαθή ηαχηηζε ησλ γπλαηθψλ κε ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη ηνπ 

λνηθνθπξηνχ. Δπηπιένλ, νη εξγαδφκελεο ζην ζπίηη δχζθνια κπνξνχλ λα δηαρσξίζνπλ 

ηνπο φξνπο εξγαζίαο ηεο “λνηθνθπξάο” θαη “ηεο εξγαδφκελεο κε ακνηβή” δηφηη 

παξαβηάδεηαη θαη αιιεινδηαπιέθνληαη ν ηδησηηθφο ρψξνο κε ην ρψξν εξγαζίαο. ηελ 

πξνζπάζεηα λα ζπλδπαζηνχλ νη δπν απηνί θφζκνη, νη θαηά θχιν αληζφηεηεο εληείλνληαη, 

ηνπνζεηψληαο ηηο γπλαίθεο ζε ππνδεέζηεξεο ζέζεηο ζε θάζε ηνκή θνηλσληθήο ηάμεο θαη 

θχινπ (Βαίνπ, ηξαηεγάθε & Υξνλάθε, 1991). 

 

Έηζη, νη εξγαδφκελεο γπλαίθεο ζην ζπίηη δε κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηαπηφηεηα 

εξγαδφκελεο, φρη κφλν ζηελ ίδηα ηνπο ηε ζπλείδεζε, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ζηε 

ζπλείδεζε ησλ άιισλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπο (Βαίνπ & Υαηδεκηράιε, 

1997). Δίλαη απηέο πνπ απνκαθξχλνληαη, κέλνπλ έμσ απφ ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θαη 

ππνβάιινληαη ζε ζθιεξή θαηαπίεζε (ηξαηνχιεο, 1987). Δπηπξφζζεηα, ην γεγνλφο φηη 

ε ακεηβφκελε εξγαζία ζην ζπίηη δελ θαηαγξάθεηαη ζηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο, έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα ππνηηκάηαη πεξηζζφηεξν ε ζπλνιηθή εξγαζία ησλ γπλαηθψλ παξά ησλ 

αλδξψλ (Βαίνπ, 1989).  
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Σέινο, ε Tate (1993) επηζεκαίλεη φηη ε ζπκθηιίσζε κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη 

θνηλσληθήο δσήο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ηηο γπλαίθεο λα επηιέγνπλ 

ηέηνηεο δπζρεξείο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Θεσξεί δε, φηη ε ακεηβφκελε εξγαζία ζην ζπίηη 

κεηψλεη ηηο επθαηξίεο ησλ γπλαηθψλ γηα λα απνθηήζνπλ θάπνηε επίζεκε ζέζε εξγαζίαο. 
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Κεφϊλαιο 4ο Γυναικεύα επιχειρηματικότητα 

 
  

4.1 Γυναικεύα Επιχειρηματικότητα 

 
Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ γπλαηθψλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αθξηβψο κηα 

λέα κνξθή απαζρφιεζεο. Ζ ελαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θπξίσο ηελ νηθνγελεηαθή, ήηαλ άκεζε αιιά αθφκα πην ζπρλά έκκεζε, 

δηαδξακαηίδνληαο έλα ξφιν βνεζεηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ. Ο ξφινο απηφο είλαη 

“άηππνο” θαη ζπλήζσο δελ αλαγλσξίδεηαη σο εξγαζία, αιιά σο θπζηθή ππνρξέσζε ηεο 

γπλαίθαο σο ζχδπγνο, κεηέξα ή θφξε. Ο ξφινο ηεο γπλαίθαο-επηρεηξεκαηία είλαη λέν-

αλαδπφκελνο θαη έξρεηαη λα δηαθνξνπνηήζεη ηε ζηεξενηππηθή εηθφλα ηνπ 

«επηρεηξεκαηία», ε νπνία είλαη ηαπηφζεκε κε ην αλδξηθφ θχιν. Γηα ηηο γπλαίθεο ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα σο ελαιιαθηηθή κνξθή απαζρφιεζεο δεκηνπξγεί λέεο επζχλεο θαη 

επθαηξίεο (Μεξηίθα θ.ά., 2005). 

 

Μαδί κε ηελ απμεηηθή ηάζε ησλ γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ, παξαηεξείηε θαη κία 

επηπιένλ αχμεζε ζηνλ αξηζκψλ ησλ κειεηψλ επάλσ ζηελ γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο έρνπλ σο ζηφρν ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη νη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, θαζψο θαη λα ηνληζηεί ε αλάγθε εθαξκνγήο 

αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ ελίζρπζή ηεο. Δμάιινπ, ε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ γπλαηθψλ απνηειεί ζεκαληηθφ πνιηηηθφ ζηφρν θαη ε δηάζηαζε ηνπ 

θχιινπ «νθείιεη λα δηαπεξλά κε ηξφπν ελεξγφ θαη απφ φιεο ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, φρη επεηδή είλαη θνηλνηηθή θαη εζληθή 

επηηαγή, αιιά επεηδή πξάγκαηη νη γπλαίθεο θέξνπλ κεγαιχηεξν ην βάξνο ζηελ 

θαηαλνκή ηεο αλεξγίαο θαη αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα έληαμεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο» (Δληαίν Κέληξν Ννκνχ Κπθιάδσλ, ρ.ρ). 

 

Οη ζχγρξνλεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ελψ αληηκεησπίδνληαη σο θχξηνο άμνλαο ηεο 

νηθνλνκίαο, κέρξη πξφζθαηα ε επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ είρε δηεξεπλεζεί ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ. Δηδηθφηεξα, δελ είρε δνζεί έκθαζε ζην θαηά πφζν νη 

επηρεηξεκαηίεο δηαθνξεηηθνχ θχινπ θαη εηδηθφηεηαο απαληνχλ ζηηο πξνθιήζεηο ηεο 

θαηλνηνκνχλ ή πξνζδέλνληαη ζε νηθείεο κεζφδνπο παξαγσγήο, ππνηάζζνληαη ζηηο 

επηηαγέο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ή θαηαθεχγνπλ ζε ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο 

αλαδηαηάζζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο (Νάδνπ, ρ.ρ.). 
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Ζ γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα, παξά ηελ ακθηζβήηεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηε 

κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ κε βάζε ηε κεηαβιεηή θχιν, πξέπεη λα κειεηάηαη μερσξηζηά 

γηαηί: α) ε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί κηα αλεθκεηάιιεπηε πεγή 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Οη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο παξέρνπλ δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζε δηνηθεηηθά θαη νξγαλσηηθά ζέκαηα, ελψ πξνζεγγίδνπλ δηαθνξεηηθά ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη β) ν ξφινο ηεο γπλαίθεηαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ππνεθηηκάηαη ηφζν ζηελ θνηλσλία φζν θαη ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο 

(Παπαδεκεηξφπνπινο, 2005). 

 

Οη πξνυπνζέζεηο γηα λα ζεσξεζεί κηα επηρείξεζε γπλαηθεία, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε (ΟΑΑ) είλαη νη εμήο: α) λα 

ππάξρεη γπλαηθεία ζπκκεηνρή ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 51% ζην θεθάιαην ηεο 

επηρείξεζεο θαη β) νη ελέξγεηεο ζηξαηεγηθήο ζθνπηκφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε 

ηεο επηρείξεζεο λα ιακβάλνληαη απφ ηελ/ηηο ηδηνθηήηξηα/-εο (θνξδίιε, 2005). Γηα ηελ 

“πξαγκαηηθή” θαηαγξαθή ησλ γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ, ν νξηζκφο ησλ παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεσλ θξίλεηαη απαξαίηεηνο, θαζψο ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ, φπνπ νη ζπλέηαηξνη είλαη δηαθνξεηηθνχ θχινπ ή αθνξνχλ νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ε γπλαίθα θαηαγξάθεηαη σο ηδηνθηήηξηα γηα θνξνινγηθνχο 

ιφγνπο, ελψ ζηελ νπζία ν άλδξαο ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη 

αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (Λακπξηαλίδεο, θνξδίιε & Καινγεξέζεο, 2003). 

 

4.2 Διαφορϋσ των δυο φύλων ςτην επιχειρηματικότητα  

 

Ζ απμεκέλε ελαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, είρε σο 

απνηέιεζκα λα πξνθαιέζεη ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη λα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε 

ησλ κειεηψλ επάλσ ζηελ γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα. Οη έξεπλεο πνπ είραλ δηεμαρζεί 

ζην παξειζφλ εζηίαδαλ ζηα ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά γλσξίζκαηα ησλ γπλαηθψλ 

επηρεηξεκαηηψλ, κε ηελ ππφζεζε φηη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο 

είλαη ακειεηέεο. Οη πην πξφζθαηεο κειέηεο εζηηάδνπλ ζηηο δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ 

ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ βαζίδνληαη πάλσ ζε ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο ζεσξίεο. 

χκθσλα κε απηή ηελ ππφζεζε, ν θνηλσληθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ γπλαηθψλ 

ζηξέθεηαη θπξίσο ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη βιέπνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κέζα απφ 

έλα ζπλδπαζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ νηθνγέλεηα, ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

θαη ηελ επηρείξεζε (Brush, 1992). Απηή ε ππφζεζε επηθεληξψλεηαη ζηηο γελεηηθέο 

δηαθνξέο, ζηα επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ απφδνζε απφ ηελ πηπρή ησλ 

ζεσξηψλ ηνπ «θηιειεχζεξνπ θεκηληζκνχ» θαη ηνπ «θνηλσληθνχ θεκηληζκνχ» ν νπνίνο 
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πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηελ βάζε ηνπ ρακειφηεξνπ θνηλσληθνχ “status” ζηελ θνηλσλία 

(Fischer et al., 1993). 

 

Ζ δηαθνξά ηνπ θηιειεχζεξνπ απφ ηνλ θνηλσληθφ θεκηληζκφ είλαη φηη ν πξψηνο εμεγεί 

ηηο δηαθνξέο ησλ επηηεπγκάησλ αλάκεζα ζηελ γπλαίθα θαη ηνλ άληξα επηζεκαίλνληαο 

ηηο δηαθξίζεηο θαη ηνπο παξάγνληεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζηεξνχλ ηηο γπλαίθεο απφ 

νπζηαζηηθέο επθαηξίεο, φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ε εκπεηξία ελψ ν δεχηεξνο εμεγεί φηη 

απηέο νη δηαθνξέο, κέζσ ηεο εμειηζζφκελεο δηαδηθαζίαο θνηλσληθνπνίεζεο, έρνπλ 

νδεγήζεη ηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο ζηελ αληίιεςε φηη δηαθέξνπλ εγγελψο (Levent et 

al., 2002).  

 

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα ηελ γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηα 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ φπσο ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα επηρεηξεκαηηθά θίλεηξα θαζψο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Χζηφζν, νη πην πξφζθαηεο έξεπλεο εμεηάδνπλ ηα 

νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηα επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηξαηεγηθέο, 

πξνβιήκαηα, κνληέια δηαρείξηζεο θαζψο θαη ηνλ βαζκφ εμνηθείσζεο κε ηελ ηερλνινγία. 

Απηέο νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ νκνηφηεηεο αλάκεζα ζε άληξεο θαη γπλαίθεο 

επηρεηξεκαηίεο σζηφζν, ππάξρνπλ θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ην 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία, ηηο δεμηφηεηεο αιιά θαη ηνπο 

επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο (Brush, 1992). Παξαθάησ αθνινπζεί ν πίλαθαο 4.1, πνπ 

δείρλεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο. 

 

Πίνακας 4.1 Γηαθνξέο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαηά θχιν 

 

Μέγεθορ επισείπηζηρ: 

Οη γπλαηθείεο επηρεηξήζεηο είλαη λεφηεξεο, κηθξφηεξεο θαη απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο 

εξγαδφκελνο απφ ηηο αλδξηθέο (Brush, 1992). 

Τομέαρ: 

Οη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά θφξνλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ιηγφηεξν ζε θαηαζθεπαζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο ηνκείο. 

Απόδοζη: 

Οη γπλαηθείεο επηρεηξήζεηο έρνπλ κεγαιχηεξν δείθηε απνηπρίαο θαη έρνπλ κηθξφηεξε 

απφδνζε θεξδψλ ζε ζρέζε κε ηηο αλδξηθέο επηρεηξήζεηο (Brush, 1992). 

Δμπειπικό ςπόβαθπο: 
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 Οη γπλαίθεο έρνπλ κηθξφηεξε εθπαίδεπζε ζε επηρεηξεζηαθά ζέκαηα απ‟ φηη νη 

άλδξεο. 

 Οη άλδξεο ζπλήζσο έρνπλ κεγαιχηεξε εκπεηξία πάλσ ζε ζέκαηα κηζζνδνζίαο, 

ίδξπζεο θαη δηαρείξηζεο αηνκηθήο επηρείξεζεο. Δπίζεο, έρνπλ πεξηζζφηεξε 

εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα πξνζσπηθνχ, 

θαζψο θαη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο θχζεο (Brush, 1992). 

Κίνηηπα: 

 Οη άλδξεο επηρεηξεκαηίεο έρνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα θαζψο ζέινπλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία γη‟ απηνχο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, 

ελψ νη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο εκπλένληαη πην πνιχ απφ ην αίζζεκα ηνπ 

επηηεχγκαηνο. 

 Οη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο εκπλένληαη απφ νπζηαζηηθνχο ζηφρνπο φπσο γηα 

παξάδεηγκα «ην λα είζαη αθεληηθφ ηνπ εαπηνχ ζνπ» θαη ην αίζζεκα ηεο 

απηνπξαγκάησζεο παξά απφ νηθνλνκηθά θίλεηξα φπσο π.ρ. έλα έμηξα 

εηζφδεκα. 

 Οη άληξεο αλνίγνπλ επηρεηξήζεηο βάζε επθαηξηψλ, ελψ νη γπλαίθεο έιθνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλάγθε (Verheul et al, 2001). 

Αξίερ: 

 Οη άλδξεο επηρεηξεκαηίεο ηείλνπλ λα δψζνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο αμίεο, θαη ζε πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά επηηεχγκαηνο θαη 

επηηπρίαο, φπσο ε θνηλσληθή θαηαμίσζε θαη ηνλ πινχην, ελψ νη γπλαίθεο 

επηρεηξεκαηίεο ηείλνπλ λα δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε θνηλσληθέο αμίεο 

θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηνπξαγκάησζε θαη ηζρπξέο πξνζσπηθέο 

ζρέζεηο. 

 Οη άλδξεο επηρεηξεκαηίεο ζπλήζσο δηαρσξίδνπλ ηελ δνπιεηά απφ ηελ 

πξνζσπηθή δσή, ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο. Βιέπνπλ ηελ δνπιεηά σο 

κέξνπο ηνπ δηθηχνπ γλσξηκηψλ ηνπο ζην νπνίν πξνζσπηθή δσή, θνηλσλία θαη 

επηρείξεζε αλακεηγλχνληαη (Verheul et al, 2001). 

 Οη γπλαίθεο είλαη πην πηζαλφ λα ιεηηνπξγνχλ σο ν «βαζηθφο γνλέαο, ε 

λνηθνθπξά, θαη ε ληαληά» θαη είλαη πην πηζαλφ λα ζπλαληήζνπλ πξνβιήκαηα 

αλάκεζα ζηελ επηρείξεζε θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή. Απφ ηελ άιιε κεξηά 

ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ησλ αλδξψλ είλαη λα εμαζθαιίδνπλ ηα πξνο ην δελ. 

 Οη άλδξεο πξνβιέπεηαη λα δίλνπλ κεγάιε ελέξγεηα ζηνλ ηνκέα ηεο θαξηέξαο 

ηνπο θαη ηεο δνπιεηάο ηνπο, ελψ νη γπλαίθεο πξνβιέπεηαη φηη ε θπξηφηεξε 

αξκνδηφηεηα ηεο είλαη ε νηθνγέλεηα θαη ε δνπιεηά. Οη γπλαίθεο βιέπνπλ ηελ 
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επηρεηξεκαηηθφηεηα φρη σο θαξηέξα αιιά σο ζηξαηεγηθή δσήο. 

 Δλψ νη άλδξεο επηρεηξεκαηίεο δίλνπλ έκθαζε ζην κέγεζνο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο επηηπρίαο βάζε αξηζκψλ, ζε αληίζεζε νη γπλαίθεο 

επηρεηξεκαηίεο ζα κεηξήζνπλ ηελ επηηπρία κε ιηγφηεξν αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα (Cliff, 1998). 

Πποηιμήζειρ: 

 Οη γπλαίθεο πξνηηκνχλ δνπιεηέο πνπ πξνζθέξνπλ πξννπηηθή θαη επθαηξίεο 

γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ελψ νη άλδξεο πξνηηκνχλ δνπιεηέο πνπ 

πξνζθέξνπλ πςειφ εηζφδεκα 

 Οη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο επηζπκνχλ κηθξφηεξν βαζκφ επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο απφ ηνπο άλδξεο, θαζψο επηθεληξψλνληαη ζηνπο ζηφρνπο θαη φρη 

ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απφδνζε. 

 Οη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο έρνπλ ζπκπεξηθνξά αλάιεςεο κηθξνχ ξίζθνπ. 

 Οη γπλαίθεο ζπλήζσο ελδηαθέξνληαη γηα δηαρεηξηζηηθά θαη νξγαλσζηαθά 

ζέκαηα, θαη ιηγφηεξν γηα νηθνλνκηθά απφ φηη νη άλδξεο. 

Σηόσοι και ζηπαηηγικέρ: 

 Οη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο είλαη πηζαλφηεξν λα δηαιέμνπλ κία θιεηζηή 

(niche) αγνξά, θαη λα επηθεληξσζνχλ εθεί, πηνζεηψληαο κία πην ακπληηθή 

ζηξαηεγηθή απφ ηνπο άλδξεο επηρεηξεκαηίεο (Verheul et al, 2001). 

 Οη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο ηείλνπλ λα έρνπλ κία ηζνξξνπία αλάκεζα ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο φπσο ην θέξδνο θαη ε αλάπηπμε θαη ζηνπο κε-

νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο φπσο ε πνηφηεηα παξαγσγήο, ε πξνζσπηθή 

επραξίζηεζε, θαη ε βνήζεηα ζηνπο άιινπο. πλήζσο επηζπκνχλ λα επηηχρνπλ 

ζπλδπαζηηθνχο ζηφρνπο ζε αληίζεζε κε ηνπο άλδξεο. 

 Οη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο. Οη γπλαίθεο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

δηαηζζεηηθή πξνζέγγηζε (Cliff, 1998). 

Γιασειπιζηικό ζηςλ: 

 Οη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο έρνπλ πην ήπην δηαρεηξηζηηθφ ζηπι θαη είλαη πην 

αλνηρηέο ζηελ επηθνηλσλία θαη πην ειαζηηθέο ζηηο επηρεηξεζηαθέο δνκέο. Δίλαη 

πην πηζαλφ λα δεκηνπξγήζνπλ κία πην δηαδξαζηηθή θαη νκαδηθή δηαρείξηζε 

απφ ηνπο άλδξεο. 

 Οη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο είλαη πην πηζαλφ λα αλαζέζνπλ εξγαζίεο ζηνπο 

εξγαδφκελνχο ηνπο θαη λα ηνπο επηβξαβεχζνπλ γηα ηελ νκαδηθή απφδνζε, ζε 

αληίζεζε κε ηελ αηνκηθή απφδνζε απφ ηνπο άλδξεο. 
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 Οη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο είλαη πην πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

πξνζσπηθά ηνπο δίθηπα γηα ηελ πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ θαη λα επηιέμνπλ 

εξγαδνκέλνπο γπλαίθεο ζε αληίζεζε κε ηνπο άλδξεο (Cliff, 1998). 

Γίκηςα: 

 Οη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο είλαη πην πηζαλφ λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα δίθηπν 

θαη είλαη πην ζεηηθέο ζηελ ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ ζε αληίζεζε κε 

ηνπο άλδξεο πνπ είλαη πην δηζηαθηηθνί ζην λα ηαμηδέςνπλ ζε κεγάιεο 

απνζηάζεηο. 

 Οη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο μνδεχνπλ ιηγφηεξν ρξφλν ζε δεκηνπξγία δηθηχσλ 

απφ ηνπο άλδξεο, εμαηηίαο ζπλδπαζκνχ νηθνγέλεηαο θαη εξγαζίαο. 

 Σα δίθηπα ησλ γπλαηθψλ είλαη κηθξφηεξα θαη πην πξνζσπηθά απφ απηά ησλ 

αλδξψλ (Brush, 1992). 

Πηγή: http://www.cemi.com.au/sites/all/publications/Brush%201992.pdf 

 
  

4.3 Σύποι γυναικών επιχειρηματιών 

  

Πνιινί εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα αλαπηχμνπλ κηα ηππνινγία γηα ηηο γπλαίθεο 

επηρεηξεκαηίεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο θαη 

ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Οη Starr θαη Yudkin (1996) πξνέβεζαλ ζε κηα επξεία ηαμηλφκεζε 

γηα γπλαίθεο ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη: γπλαίθεο πνπ βξήθαλ, 

θιεξνλφκεζαλ, ή απέθηεζαλ κηα επηρείξεζε, γπλαίθεο πνπ μεθίλεζαλ επηρεηξήζεηο κε 

ηνπο ζπδχγνπο ή ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο, γπλαίθεο πνπ δεκηνχξγεζαλ κηα 

ηαρέσο αλαπηπζζφκελε επηρείξεζε θαη γπλαίθεο πνπ ηνπο αλήθνπλ κεξηθήο 

απαζρφιεζεο θαη αξγήο αλάπηπμεο επηρεηξήζεηο. 

 

Οη Goffee θαη Scase (1985) πξφηεηλαλ κηα ηππνινγία γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ 

κειεηψληαο ηελ πξνζθφιιεζε ηνπο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο αμίεο θαη ζηνπο ζπκβαηηθνχο 

γπλαηθείνπο ξφινπο. Λακβάλνληαο ππφςε απηνχο ηνπο δπν παξάγνληεο, νη γπλαίθεο 

επηρεηξεκαηίεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηνπο εμήο ηχπνπο: ζηηο ζπκβαηηθέο, ζηηο 

ξηδνζπαζηηθέο, ζηηο θαηλνηόκεο θαη ζηηο νηθηαθέο. 

 

Οη ζπκβαηηθέο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο είλαη απφιπηα αθνζησκέλεο ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο θαη νηθνγελεηαθέο αμίεο θαη ν ιφγνο πνπ δεκηνπξγνχλ κηα επηρείξεζε 

είλαη γηα νηθνλνκηθή απνθαηάζηαζε ή γηα λα εληζρχζνπλ ην ρακειφ νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα. Γηα ην ιφγν απηφ αλαιακβάλνπλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηα 

αληηθείκελα ηνπο ραξαθηεξίδεηαη σο παξαδνζηαθά “γπλαηθεία”. 

http://www.cemi.com.au/sites/all/publications/Brush%201992.pdf
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Οη ξηδνζπαζηηθέο αληηζέησο, είλαη θεκηλίζηξηεο πνπ έρνπλ ρακειή αθνζίσζε ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο αμίεο θαη δελ ππνζηεξίδνπλ ηνπο παξαδνζηαθνχο ξφινπο ησλ δπν 

θχισλ. Δλδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο ζπιινγηθέο πνιηηηθέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

πξσηνβνπιίεο πνπ βειηηψλνπλ ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία. 

 

Καηλνηόκεο, είλαη νη γπλαίθεο πνπ μεθίλεζαλ θαηά θχξην ιφγν κηα επηρείξεζε γηα λα 

ακθηζβεηήζνπλ ηηο ζπκβαηηθέο παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ 

γπλαηθψλ. Πξνηεξαηφηεηά ηνπο είλαη νη επηρεηξεκαηηθέο αμίεο θαη επηιέγνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ πξννπηηθψλ γηα ζηαδηνδξνκία εληφο ησλ 

νξγαληζκψλ.  

 

Οη νηθηαθέο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο, είλαη απφιπηα αθνζησκέλεο ζηνπο παξαδνζηαθνχο 

ξφινπο ησλ δπν θχισλ θαη έρνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο αμίεο ζε δεπηεξεχνπζα ζέζε. 

πλήζσο ιεηηνπξγνχλ κηα επηρείξεζε κηθξήο θιίκαθαο πνπ ηνπο πξνζθέξεη πξνζσπηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη απηνλνκία. 

 

Οη Cromie θαη Hayes (1988) αλέπηπμαλ κηα ηππνινγία γηα ηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο 

έρνληαο σο θχξην άμνλα κειέηεο ηελ απφθαζε ησλ γπλαηθψλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ 

δηθηά ηνπο επηρείξεζε. Μέζσ ηεο αλάπηπμεο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ σο πξνο 

ηελ επηινγή, νκαδνπνηνχλ ηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο ζηελ κειέηε ηνπο ζε θαηλνηόκεο, 

δπαδηθέο θαη επηζηξέθνπζεο. Καηλνηόκεο είλαη νη γπλαίθεο πνπ εηζρψξεζαλ ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. Γπαδηθέο είλαη 

νη γπλαίθεο πνπ εηζρψξεζαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

ηζνξξνπήζνπλ κεηαμχ νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. Δπηζηξέθνπζεο είλαη νη 

γπλαίθεο πνπ δηέθνςαλ ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπο ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ 

(αλαηξνθή παηδηψλ θ.ιπ.) θαη εηζρψξεζαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα γηα πξνζσπηθή 

ηθαλνπνίεζε. 

 

Ο Moore (1990) δηαρσξίδεη ηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο ζε παξαδνζηαθέο θαη ζε 

ζύγρξνλεο κε βάζε ηελ ρξνλνινγηθή έλαξμε ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο, νξηζκέλα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπλαηθψλ ηδηνθηεηψλ θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. πσο επηζεκαίλεη ν Moore, νη παξαδνζηαθέο γπλαίθεο 

επηρεηξεκαηίεο αλήθνπλ ζηηο πξψηεο γεληέο πνπ είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα εκπιαθνχλ ζε 

παξαδνζηαθνχο αλδξνθξαηνχκελνπο ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά 

επηθεληξψλνληαη ζηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε ηελ εξγαζία ζην ζπίηη θαη ζην 

ιηαληθφ εκπφξην αλη' απηνχ. Γελ δηαζέηνπλ επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ζπρλά 
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αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο. Οη 

επηρεηξήζεηο ηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο ρακεινχ εηζνδήκαηνο, ρακειήο θαζαξήο ζέζεο 

θαη αξγήο αλάπηπμεο. Αληίζεηα, νη ζύγρξνλεο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε δεκηνπξγία θέξδνπο θαη λέσλ αγνξψλ. Δίλαη πεξηζζφηεξν 

εθηεζεηκέλεο ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, πξηλ γίλνπλ επηρεηξεκαηίεο, έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο θαη ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη έρνπλ θαιχηεξε αληίιεςε 

ησλ νηθνλνκηθψλ. 

Ζ Mitra (2002) ηαμηλνκεί ηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο κε βάζε αξθεηέο άιιεο βαζηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο φπσο ην θίλεηξν, ηελ απνδνρή ησλ ζπκβαηηθψο θαζνξηζκέλσλ ξφισλ 

ησλ δχν θχισλ, ηε ζεκαζία ησλ ζρέζεσλ ζηήξημεο θαη ην ππφβαζξν ησλ γπλαηθψλ 

επηρεηξεκαηηψλ. Ζ Mitra ηφληζε επίζεο ηε ζεκαζία ηνπ πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο γηα 

ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ. Σηο νκαδνπνηεί 

ζε επηρεηξεκαηίεο λεαξήο ειηθίαο (young achievers), ζε επηρεηξεκαηίεο ιφγσ αξλεηηθψλ 

παξαγφλησλ (block-factor entrepreneurs), ζε επηρεηξεκαηίεο νδεγνχκελεο απφ ηελ 

νηθνγέλεηα (family-driven entrepreneurs) θαη ζε επηρεηξεκαηίεο νδεγνχκελεο απφ ην 

εηζφδεκα (income-driven entrepreneurs). 

Οη επηρεηξεκαηίεο λεαξήο ειηθίαο είλαη απηέο πνπ μεθίλεζαλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ζε 

λεαληθή ειηθία, παξαθηλνχκελεο απφ ηνπο ζεηηθνχο παξάγνληεο έιμεο θαη δίλνπλ πνιχ 

κηθξή ζεκαζία ηφζν ζηηο ζπκβαηηθέο παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ 

γπλαηθψλ φζν θαη ζηηο ζέζεηο ζηήξημεο. 

Οη επηρεηξεκαηίεο ιφγσ αξλεηηθψλ παξαγφλησλ είλαη εθείλεο πνπ μεθίλεζαλ κηα 

επηρείξεζε εμαηηίαο ησλ αξλεηηθψλ παξαγφλησλ ψζεζεο φπσο είλαη ε δπζαξέζθεηα απφ 

ηνπο ρακεινχο κηζζνχο πνπ ηνπο θαηαβάιινληαλ. Γίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ηφζν ζηηο 

ζρέζεηο ζηήξημεο φζν θαη ζηνπο ζπκβαηηθνχο ξφινπο ηνπο σο γπλαίθεο.  

Παξφκνηα ηδαληθά παξνπζηάδνπλ θαη νη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο νδεγνχκελεο απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, εθηφο απφ ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο θίλεηξα. Βαζηθή ηνπο πξνηεξαηφηεηα 

είλαη ην ζπκθέξνλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη κεηά ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ηηο νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ γηα ρφκπη θαη γηα πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε. 

Αληίζεηα, νη επηρεηξεκαηίεο νδεγνχκελεο απφ ην εηζφδεκα, αλαιακβάλνπλ κηα 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρνληαο σο θίλεηξν ηελ θάιπςε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

αλαγθψλ, παξφηη θαη ζ‟ απηήλ ηελ θαηεγνξία, έρνπλ ζέζεη σο πξνηεξαηφηεηα ηνπο 

ζπκβαηηθνχο ξφινπο ηνπο σο γπλαίθεο. 
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Οη παξαπάλσ ηχπνη γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ αληηθαηνπηξίδνπλ φρη κφλν 

δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο ή θίλεηξα πνπ νη γπλαίθεο έρνπλ ζηελ έλαξμε κηαο επηρεηξήζεηο, 

αιιά θαη δηαθνξέο ζηα πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο 

θαηεγνξίεο απηέο. Γηα παξάδεηγκα, αλαθνξηθά κε ην θξηηήξην ηεο ειηθίαο, 

παξαηεξήζεθε φηη νη γπλαίθεο πνπ μεθίλεζαλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ζηελ ειηθία ζηελ 

αξρή ησλ είθνζη εηψλ ή κφιηο απνθνίηεζαλ απφ ην παλεπηζηήκην, ηείλνπλ λα 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζε εγρεηξήκαηα κε κεγαιχηεξν θέξδνο ζε ζχγθξηζε κε εθείλεο πνπ 

θαζπζηέξεζαλ κέρξη λα γίλνπλ 35 κε 40 εηψλ ή κε εθείλεο πνπ πεξίκελαλ λα εμαιεηθζεί 

ε δηακάρε θαξηέξα-νηθνγέλεηα πξνηνχ πξνβνχλ ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο εγρείξεκα 

(Mitra, 2002). Πξνγελέζηεξα, παξαηεξήζεθε φηη νη γπλαίθεο ηδηνθηήηξηεο 

παξαδνζηαθψλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ πην δπλαηέο πξνζδνθίεο εμηζνξξνπήζεηο ησλ 

απαηηήζεσλ θαξηέξαο-νηθνγέλεηαο ελψ νη επηρεηξεκαηίεο κε παξαδνζηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ έρνπλ κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο ρξεκαηηθψλ απνιαβψλ (Anna et al.,1999). 

 

4.4 Αναςταλτικού παρϊγοντεσ γυναικεύασ επιχειρηματικότητασ 

 

Ζ κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ δπν θχισλ γεληθφηεξα, άιια θαη ησλ έκθπισλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο εηδηθφηεξα, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ επηζήκαλζε εκπνδίσλ-αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ γηα ηελ αλάπηπμε γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ν 

δηαρσξηζκφο ησλ επαγγεικάησλ ζε «αλδξηθά» θαη «γπλαηθεία», θαζψο θαη ε 

γεληθεπκέλε αληίιεςε φηη ε επηρεηξεκαηηθή ηδηφηεηα δχζθνια ζπκβηβάδεηαη κε ηηο 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο θαη ηελ πξφζιεςε γηα ηε «ζειπθή εηθφλα» ηεο γπλαίθαο 

εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά θαηλφκελα, πνπ απνδεηθλχνπλ ην 

ζπληεξεηηζκφ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζε πνιιά πεδία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

(Αλζνπνχινπ, 2005). πλεπψο, ν «εγθισβηζκφο» ησλ γπλαηθψλ ζε ζηεξενηππηθνχο 

ξφινπο πνπ αλαπαξάγνληαη απφ γεληά ζε γεληά απνηειεί ην γεληθφ πιαίζην 

απνζάξξπλζεο ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ κέζα απφ ην 

νπνίν πξνθχπηνπλ επηκέξνπο – ζπγθεθξηκέλνη θξαγκνί (Νάδνπ, ρ.ρ). χκθσλα κε ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ ΚΔΘΗ (2008), ηα βαζηθφηεξα εκπφδηα γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ γπλαηθψλ είλαη: 

Έλλειτη διαθέζιμος σπόνος: Οη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο πεξηνξίδνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ γπλαηθψλ γηα ζπλερή έξεπλα, δηθηχσζε, θαηάξηηζε θαη γεληθά γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ αλάγθε εμηζνξξφπεζεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο 

αλαδεηθλχεηαη, πιένλ, σο ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηε δεκηνπξγία επέιηθηεο 
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νηθνλνκίαο θαη παξφιν πνπ έρνπλ πξνσζεζεί ζρεηηθέο πνιηηηθέο θαη έρνπλ ζρεδηαζηεί 

θαιέο πξαθηηθέο, ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα εμαθνινπζεί λα απνηειεί εκπφδην γηα ηηο 

γπλαίθεο. 

 

Έλλειτη επισειπημαηικών πποηύπυν πόλυν: Σα επηρεηξεκαηηθά πξφηππα 

δηαζαθελίδνπλ ζπκπεξηθνξέο, ηάζεηο θαη δξάζεηο, θαζηζηψληαο ειθπζηηθή ηελ επηινγή 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο απαζρφιεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά πνπ έρνπλ 

γνλείο απηναπαζρνινχκελνπο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα γηα αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, παξνπζηάδεη κε ζαθήλεηα ηε ζεκαζία ησλ πξνηχπσλ 

γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα σο 

πηζαλή κνξθή απαζρφιεζεο. 

 

Έλλειτη αςηοπεποίθηζηρ: Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

απηνπεπνίζεζε, θαζψο ε απφθαζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο 

ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην βαζκφ κειινληηθήο επηηπρίαο ή 

απνηπρίαο. Οη κειέηεο γηα ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο, 

νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο αθφκα θαη νη γπλαίθεο κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν 

δελ επηιέγνπλ ηε ιχζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απην-απαζρφιεζεο, ιφγσ ηεο 

αλαζθάιεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έιιεηςε ζρεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη αλαδεηνχλ 

επηπιένλ θίλεηξα γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 

Έλλειτη σπημαηικού και γνυζηικού κεθαλαίος: Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα θαη γηα ηηο δχν κνξθέο θεθαιαίνπ. Δίλαη 

γεγνλφο πσο έλα πςειφ πνζνζηφ γπλαηθψλ απαζρνιείηαη ζε θιάδνπο πνπ παξέρνπλ 

ρακειφ εηζφδεκα, θαζηζηψληαο, έηζη, δχζθνιε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ 

ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ. Δπνκέλσο, νη γπλαίθεο ιφγσ ησλ ρακειψλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

πεγψλ πνπ ζπλήζσο δηαζέηνπλ, νδεγνχληαη ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ρακειήο εληάζεσο θεθαιαίνπ, κε ρακειέο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο, δεκηνπξγψληαο 

έηζη έλα θαχιν θχθιν ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

ρακειήο εληάζεσο θεθαιαίνπ, επηθέξνπλ ιηγνζηέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο, κηθξφηεξεο 

πηζαλφηεηεο επηβίσζεο ηεο επηρείξεζεο, αξλεηηθά επηρεηξεκαηηθά πξφηππα, ρακειή 

απηνπεπνίζεζε θαη, ηειηθά, επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ αλάγθε θαη φρη απφ 

επθαηξία. Έξεπλεο δείρλνπλ πσο ε γπλαίθα αληηκεησπίδεη κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ζε ζρέζε κε ην αλδξηθφ θχιν. Αλαιπηηθφηεξα, ηα πην ζεκαληηθά 

εκπφδηα είλαη: 

 

i) ε δπζθνιία άληιεζεο θεθαιαίσλ γηα ηελ έλαξμε επηρείξεζεο, 
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ii) νη εγγπήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάιεςε δαλείσλ, νη νπνίεο είλαη 

ζπλήζσο κεγαιχηεξεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ γπλαηθψλ, 

iii) ε πεξηνξηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο είλαη 

κηθξφο ν βαζκφο ρξεζηκνπνίεζεο άηππσλ ρξεκαηνδνηηθψλ δηθηχσλ απφ 

γπλαίθεο θαη ηέινο 

iv) νη ζρέζεηο ησλ απηναπαζρνινχκελσλ κε ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, 

πνπ δηέπνληαη απφ ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο κε βάζε ην θχιν, αιιά θαη ηνπο 

κε ειθπζηηθνχο θιάδνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπλήζσο 

επηιέγνπλ νη γπλαίθεο. 

 

Σέινο, ε έιιεηςε γλσζηηθνχ θεθαιαίνπ απνηειεί βαζηθφ εκπφδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Βέβαηα, θάλνληαο ιφγν γηα γλσζηηθφ θεθάιαην δελ 

ελλννχκε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γπλαηθψλ, αιιά θπξίσο ηε κε επαξθή εμνηθείσζε 

ησλ γπλαηθψλ ζηηο λέεο κεζφδνπο δηνίθεζεο θαη παξαγσγήο. Δηδηθφηεξα, ε έιιεηςε 

εμεηδηθεπκέλεο θαηάξηηζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειιηπή πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε 

γηα πξνγξάκκαηα, επηδνηήζεηο θαη λέεο κεζφδνπο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ηεο 

επηρείξεζεο, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ απνδπλάκσζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ γπλαηθψλ. 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθήο έξεπλαο ζε Διιάδα, Ηηαιία, Απζηξία, 

Γεξκαλία θαη Κχπξν, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Γίθηπν Γπλαηθψλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Δπηκειεηεξίσλ (2005) ζε δείγκα γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ θαη κηζζσηψλ 

εξγαδνκέλσλ, ζην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ησλ γπλαηθψλ επηθξαηνχλ παγησκέλεο 

ζηεξενηππηθέο απφςεηο γηα ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ, αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο, φκσο δελ 

είλαη ηφζν ηζρπξέο, κε απνηέιεζκα ε αλάπηπμε ζεηηθψλ δξάζεσλ λα κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ αιιαγή ηνπο. Πνζνζηφ 50% ησλ εξσηεζέλησλ έρεη έξζεη αληηκέησπν κε 

ηελ άπνςε φηη «ε επηρείξεζε είλαη αλδξηθή ππφζεζε», ελψ πιένλ ηνπ 80% κε ηελ 

άπνςε φηη «είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ γηα ηνπο άλδξεο παξά γηα ηηο γπλαίθεο λα 

έρνπλ κηα επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία». Σα ζηεξεφηππα θαη νη 

πξνθαηαιήςεηο ησλ ηξίησλ γηα ηνλ ξφιν ησλ γπλαηθψλ έξρνληαη ζε πιήξε αληίθαζε κε 

απηά πνπ πηζηεχνπλ νη ίδηεο νη γπλαίθεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (90% ησλ εξσηεζέλησλ), φηη 

δειαδή έρνπλ ην δηθαίσκα θαη ηηο ηθαλφηεηεο λα «αλέβνπλ ηε ζθάια ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο» αιιά ζπλαληνχλ σο εκπφδην ηελ αληίζηαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο απφ ηηο ίδηεο (Eurochambers Women 

Network, 2002).  
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4.5 Επιχειρηματικότητα των Ελληνύδων κατϊ την ϋναρξη τησ απαςχόληςησ 

 

χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Ηδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ 

Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ, 2014) γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα (2012-2013), ν 

δείθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ γηα ην γπλαηθείν πιεζπζκφ (ειηθίαο 18-

64 εηψλ) θπκάλζεθε ζην 32,8% ηεο ζπλνιηθήο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ γηα ηνπο άλδξεο ήηαλ δηπιάζηα απφ απηήλ ησλ 

γπλαηθψλ, θαζψο ν δείθηεο θπκάλζεθε ζην 67,2% ηεο ζπλνιηθήο ειιεληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Γηάγξακκα 4.1). 

 

Γιάγραμμα 4.1 

Πνζνζηηαία θαηαλνκή επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ αλά θχιν ζηελ Διιάδα 

γηα ην 2012 

 
      Πηγή: ΗΟΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM 

 

 

ιεο νη εζληθέο έξεπλεο ηνπ GEM γηα ηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο απνθαιχπηνπλ πσο ε 

ζπκκεηνρή ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρηθψλ 

ζηαδίσλ πζηεξεί έλαληη ηεο αληίζηνηρεο ζπκκεηνρήο ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ. 

 

ρεηηθά κε ηα θίλεηξα ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ 

ηνλ πίλαθα 4.2, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο ησλ Διιελίδσλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ 

ζηαδίσλ εκθαλίδεηαη ηζρπξφηεξε (0,40%) απ‟ φηη ζηνπο άλδξεο (0,25%). Μεηαμχ ησλ 

ρσξψλ θαηλνηνκίαο, ε Διιάδα θαηαγξάθεη έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά. Σν γεγνλφο 

απηφ απνδίδεηαη ζηελ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ Διιάδα, ε νπνία έρεη 

πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηηο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο θαη ζπγρξφλσο ηα πνζνζηά 

αλεξγίαο απμάλνπλ κε ηαρείο ξπζκνχο κε απνηέιεζκα νη γπλαίθεο λα ζηξέθνληαη ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ψζηε λα εληζρχζνπλ ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα.  
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Πίνακας 4.2 

Πνζνζηφ επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλάγθεο ζηε ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ 

ζηαδίσλ αλά θχιν (2012) 

 
 Υώξεο Α: Υακεινύ θόζηνπο, Υώξεο Β: βειηίσζεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, Υώξεο Γ:θαηλνηνκίαο 

Πηγή: ΗΟΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM 
 
 

4.6 Η καθιερωμϋνη επιχειρηματικότητα των Ελληνύδων 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ην δηάγξακκα 4.2, πνπ άθνξα ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε 

θαζηεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλά θχιν απφ ηελ ζπλνιηθή ζπκκέηνρε ηεο 

Διιάδαο ζην GEM, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2003-2007 εκθαλίδεηαη κηα ηζρπξή ηάζε 

εμίζσζεο ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ θαζηεξσκέλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Απφ ην 2008 θαη κεηά φκσο ε εηθφλα απηή αιιάδεη, θαζψο ην 

πνζνζηφ ησλ Διιελίδσλ θαζηεξσκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ δελ κεηαβάιιεηαη νπζηαζηηθά, 

ελψ ησλ αλδξψλ απμάλεη, απνθιίλνληαο ζεκαληηθά απφ απηφ ησλ γπλαηθψλ. Απηφ 
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ζεκαίλεη φηη νη άλδξεο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ νη 

ίδηνη είραλ μεθηλήζεη πξσηχηεξα - θαη νη νπνίεο έρνπλ πιένλ ηνλ ραξαθηήξα ησλ 

θαζηεξσκέλσλ - ελψ ζην παξειζφλ θάπνηνη ζα κεηαβίβαδαλ απηφ ην ξφιν, ηνπ 

επηρεηξεκαηία, ζε κηα γπλαίθα. 

 

χκθσλα κε ηνλ ΗΟΒΔ, ε εμίζσζε ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

θαζηεξσκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα κε εθείλα ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ 

(πεξίπνπ 70% άλδξεο έλαληη κφλν 30% ησλ γπλαηθψλ), νδεγεί ζε κηα αξλεηηθή 

δηαπίζησζε, θαζψο απνθαιχπηεη φηη κεηψλεηαη, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην 

πνζνζηφ ησλ Διιελίδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Απηφ δελ έρεη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο κφλν ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν, αιιά επεξεάδεη αξλεηηθά ην πνιχ 

επξχηεξν πξφβιεκα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ γπλαηθψλ απφ έλα θξίζηκν ηνκέα 

έληαμεο, φπσο είλαη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Γιάγραμμα 4.2 

Γηαρξνληθή εμέιημε θαζηεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλά θχιν 

 
 Πηγή: ΗΟΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM 

 
 

4.7 Κλαδικό διϊρθρωςη τησ επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ των γυναικών 

 

Οη γπλαίθεο ζηελ Διιάδα αξρίδνπλ λα επηιέγνπλ ζπζηεκαηηθφηεξα ηελ επηρεηξεκαηηθή 

θαξηέξα σο ελαιιαθηηθή απαζρφιεζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70, ελψ νη πεξηζζφηεξεο 

γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο εκθαλίδνληαη ζηε δεθαεηία ηνπ ‟80. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο ζηξέθνληαη ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα κε θπξίαξρε 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ην ιηαληθφ εκπφξην. Οη γπλαίθεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο επηιέγνπλ θπξίσο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ παξαδνζηαθή 
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ζρέζε κε ηελ εξγαζία ησλ γπλαηθψλ ζην ζπίηη (π.ρ. ελδπκάησλ, παξαδνζηαθψλ γιπθψλ, 

βηνηερλία επίπισλ θ.ά.) (Νίλα-Παδαξδή & Γηαλλαθνχξνπ, 2003). 

 

Σα ζηνηρεία ησλ απαζρνινχκελσλ γπλαηθψλ γηα ην 2015 θαηά ηνκέα νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή, θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 4.3.  

 

Πίνακας 4.3 Απαζρνινχκελνη 15 εηψλ θαη άλσ θαηά κνλνςήθηεο θαηεγνξίεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
  

Σομέασ οικονομικήσ δραςτηριότητασ 
ύνολο:  

ςε 
χιλιάδεσ 

Γυναίκεσ 
% Γυναικείασ 
Απαςχόληςησ 

Γεωργύα, δαςοκομύα και αλιεύα 472,4 190,3 40,3% 

Ορυχεύα και λατομεύα 9,5 0,5 5,7% 

Μεταπούηςη 332,0 100,2 30,2% 

Παροχό ηλεκτρικού ρεύματοσ, φυςικού 
αερύου, ατμού και κλιματιςμού 

25,2 6,4 25,3% 

Παροχό νερού, επεξεργαςύα λυμϊτων, 
διαχεύριςη αποβλότων και δραςτηριότητεσ 
εξυγύανςησ 

22,7 5,0 22,0% 

Καταςκευϋσ 149,4 8,1 5,4% 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιςκευό 
μηχανοκινότων οχημϊτων και 
μοτοςυκλετών 

657,3 281,7 42,9% 

Μεταφορϊ και αποθόκευςη 169,6 28,6 16,9% 

Ξενοδοχεύα και εςτιατόρια 333,7 152,8 45,8% 

Ενημϋρωςη και επικοινωνύα 74,3 28,4 38,1% 

Χρηματοπιςτωτικϋσ και αςφαλιςτικϋσ 
δραςτηριότητεσ 

87,1 44,4 51,0% 

Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ 6,1 2,6 42,8% 

Επαγγελματικϋσ, επιςτημονικϋσ και τεχνικϋσ 
δραςτηριότητεσ 

216,1 99,4 46,0% 

Διοικητικϋσ & υποςτηρικτικϋσ  
δραςτηριότητεσ 

85,5 37,6 44,0% 

Δημόςια διούκηςη και ϊμυνα, υποχρεωτικό 
κοινωνικό αςφϊλιςη 

304,9 102,9 33,7% 

Εκπαύδευςη 297,9 199,2 66,9% 

Υγεύα και την κοινωνικό μϋριμνα 213,0 143,4 67,3% 

Τϋχνεσ, διαςκϋδαςη και ψυχαγωγύα 42,1 15,9 37,8% 

Άλλεσ δραςτηριότητεσ παροχόσ υπηρεςιών 77,2 44,2 57,3% 
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Δραςτηριότητεσ νοικοκυριών ωσ 
εργοδοτών 

47,5 45,2 95,1% 

Δραςτηριότητεσ ετερόδικων οργανιςμών 
και φορϋων 

2,1 0,7 35,9% 

  Πηγή ΔΛΣΑΣ Β′ Σξίκελν 2015 
 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ ΗΟΒΔ γηα ην 2013, νη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο επηιέγνπλ 

λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε θιάδνπο πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, νη 

νπνίνη φκσο ζεσξνχληαη σο ρακειφηεξεο εληάζεσο ηερλνινγίαο θαη δελ ζπλεηζθέξνπλ 

ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. πγθεθξηκέλα, ην 62% ησλ Διιελίδσλ 

επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ παξέρεη ππεξεζίεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, 

απνθιίλνληαο ζεκαληηθά απφ ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ (44,19%). Υακειφηεξα είλαη ηα 

πνζνζηά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (19%), ζηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαπνίεζεο (14,29%) θαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (4,76%) (Γηάγξακκα 4.3). Παξφιν 

πνπ ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα έρεη απμεζεί ζεκαληηθά, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηεξνχληαη αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο θαη νδεγνχλ θαηά απηφ ηνλ 

ηξφπν ζε κηα «ξερή» επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε κηθξέο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο θαη ρσξίο 

νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

Γιάγραμμα 4.3 Κιαδηθή δηάξζξσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
 

 
  

  Πηγή: ΗΟΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM 
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Κεφϊλαιο 5ο Tα ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ των Ελληνύδων 

επιχειρηματιών 

 
5.1 Ειςαγωγό 

 

ηηο Δηήζηεο Δθζέζεηο ηνπ ΗΟΒΔ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα, δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

θαζψο ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, φρη ηφζν κέζσ ηνπ πιήζνπο ησλ 

εγρεηξεκάησλ, φζν θπξίσο κέζσ απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. πγθεθξηκέλα, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά αθνξνχλ: ην βαζκφ ηεο θαηλνηνκηθφηεηαο, ηελ ηερλνινγηθή 

αλαβάζκηζε, ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκφ, ηνλ βαζκφ εμσζηξέθεηαο θαη ηηο πξνζδνθίεο 

γηα ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηαζζνχλ ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

Διιάδα γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2012-2013. 

 

5.2 Η Καινοτομικότητα 
 

Ζ θαηλνηνκία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαζψο βξίζθεηαη 

ζε ζπλερή αλαδήηεζε γηα θάηη λέν θαη πξσηνπνξηαθφ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. ε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ 

αιιάδεη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, ε δπλαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα εηζάγνπλ ζηελ 

αγνξά λέα θαη θαηλνηφκα πξντφληα πξηλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, απνηειεί ίζσο ην 

κεγαιχηεξν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπο. Απηφ είλαη πξνθαλέο, αθνχ κε ηνλ 

ηξφπν απηφ νη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο απνθηνχλ ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο κε 

παξάιιειε αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο (Κνθθίλεο, 2006). 

 

Ζ πξψηε επίζεκε θαηαγξαθή ηνπ νξηζκνχ ηεο θαηλνηνκίαο, ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, 

δφζεθε απφ ηνλ Schumpeter θαη αθνξά ηνπο λένπο ζπλδπαζκνχο. πγθεθξηκέλα, ν 

Schumpeter (1934) νξίδεη ηελ θαηλνηνκία σο λένο ζπλδπαζκόο λέαο ή ππάξρνπζαο 

γλώζεο, πόξσλ, εμνπιηζκνύ θ.ιπ. κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εκπνξηθή ηνπ αμηνπνίεζε. 

χκθσλα κε ηνπο Landström et al. (2012), αλαθέξνπλ φηη ε βαζηθή δηαπίζησζε ηνπ 

Schumpeter ήηαλ φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ζπζζψξεπζεο 

ηνπ θεθαιαίνπ, αιιά απφ ηηο θαηλνηνκίεο ή ηνπο “λένπο ζπλδπαζκνχο” πνπ 

δεκηνπξγνχλ κηα αληζνξξνπία ζηελ αγνξά. 

  
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (ΟΟΑ, 2005) ε θαηλνηνκία νξίδεηαη σο «ε εθαξκνζκέλε ρξήζε ηεο 

γλψζεο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ή/θαη παξνρή λέσλ ε νπζηαζηηθά βειηησκέλσλ 
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πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ ή/θαη ππεξεζηψλ πνπ βξίζθνπλ άκεζεο παξαγσγηθήο ή θαη 

εκπνξηθήο εθαξκνγήο». Γηα ηελ θαιχηεξε απνηχπσζε ηεο θαηλνηνκίαο, έρεη νξίζεη 

ηέζζεξα  είδε θαηλνηνκίαο: 

 

 Καηλνηνκία πξντφληνο ή ππεξεζίαο: ηαλ έλα λέν ή ζεκαληηθά βειηησκέλν 

πξντφλ ή ππεξεζία, ην νπνίν είλαη ηερλνινγηθά αλψηεξν απφ ηα ππάξρνληα, 

εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά.  

 

 Καηλνηνκία δηαδηθαζίαο: Αθνξά ζε λέεο ή βειηησκέλεο ιεηηνπξγηθέο ή 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο δειαδή θαηλνηνκίεο πνπ ζπλδένληαη 

κε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ή δηάζεζεο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ, ή ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο ψζηε λα κεηψλεηαη ην θφζηνο ηνπο θαη λα απμάλεηαη ε εμππεξέηεζε 

θαη ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

  

 Δκπνξηθή θαηλνηνκία (marketing innovation): ηαλ εθαξκφδεηαη κηα λέα ή 

ζεκαληηθά βειηησκέλε κέζνδνο κάξθεηηλγθ απφ κηα επηρείξεζε. Ζ λέα απηή 

κέζνδνο κπνξεί λα αλαπηπρζεί απφ ηελ εηαηξεία ή λα πηνζεηεζεί απφ άιιεο θαη 

αθνξά ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο, ζηε ζπζθεπαζία ηνπ, ζηελ απνζήθεπζε 

θαη ζηε δηαλνκή ηνπ, ζηε δηαθήκηζή ηνπ θαη ζηελ ηηκνιφγεζή ηνπ. 

 

 Οξγαλσζηαθή θαηλνηνκία (organizational innovation): ηαλ κηα επηρείξεζε 

εθαξκφδεη κηα λέα ή ζεκαληηθά βειηησκέλε κέζνδν νξγάλσζεο ηεο εκπνξηθήο 

ηεο πξαθηηθήο, ηεο εξγαζίαο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο, φπσο 

θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο κε εμσηεξηθνχο νξγαληζκνχο ή επηρεηξήζεηο. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε είλαη ε λέα κέζνδνο νξγάλσζεο λα κελ είλαη πεξηζηαζηαθή, αιιά 

λα εληάζζεηαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. 

 

Ζ θαηλνηνκία απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη εθαξκφδεηαη 

ζε φια ηεο ηα επίπεδα. Ζ αλάπηπμε θαη ε πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκηθήο ηδέαο νδεγεί 

θαηαξράο ζηε δηαθνξνπνίεζε απφ ηνπο αληαγσληζηέο, ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ πειαηψλ θαη ζηελ θαηάθηεζε κεγαιχηεξσλ κεξηδίσλ ηεο αγνξάο. Δπηπξφζζεηα, 

δεκηνπξγεί αμία ζην λέν πξντφλ ή ππεξεζία, δεκηνπξγεί λέα έζνδα, απμάλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη βειηηψλεη ηελ πξνζαξκνγή ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά. Ζ 

ηθαλφηεηα θαηλνηνκίαο είλαη απφ ηηο βαζηθφηεξεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο 

επηρεηξεκαηίαο θαζψο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηακνξθψζεη δπλεηηθέο επθαηξίεο 

αθφκε θαη ζε ζπλζήθεο ακθηβνιίαο (Λνπθήο, 2014). 
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ηα πιαίζηα ηνπ GEM, ε εηήζηα έξεπλα ηνπ ΗΟΒΔ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ 

Διιάδα ην 2012, δηεξεπλά ην βαζκφ θαηλνηνκηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη επηρεηξεκαηίεο ζηελ αγνξά. Σν βαζηθφ εξψηεκα πνπ 

πξέπεη λα απαληήζνπλ νη λένη επηρεηξεκαηίεο είλαη αλ ην πξντφλ ή ππεξεζία πνπ 

παξέρνπλ ζηελ αγνξά είλαη λέν θαη πξσηνπνξηαθφ. Αλ θαη νη απαληήζεηο είλαη 

ππνθεηκεληθέο, κπνξνχλ λα παξέρνπλ θαιχηεξε γλψζε ζρεηηθά κε ην ηη ζεσξεί ν 

επηρεηξεκαηίαο φηη παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηνπ. Παξαθάησ αθνινπζεί ην δηάγξακκα 5.1 

ζην φπνην παξαηίζεληαη δεδνκέλα γηα ην έηνο 2012. 

 

Γιάγραμμα 5.1  

Καηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

 
        Πηγή: ΗΟΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM 

 

Απφ ην δηάγξακκα 5.1 πξνθχπηεη φηη ην 16,28% ησλ αλδξψλ επηρεηξεκαηηψλ ζεσξεί 

πσο ην πξντφλ ή ππεξεζία πνπ πξνζθέξνπλ, ζα ζεσξεζεί θαηλνηνκηθφ απφ φινπο ηνπο 

πειάηεο ηνπο, έλαληη ησλ γπλαηθψλ κε πνζνζηφ 9,52%. Γελ ζα ζεσξεζεί θαηλνηνκηθφ 

απφ θαλέλαλ πειάηε ηνπο ην πξντφλ ή ππεξεζία πνπ πξνζθέξνπλ δειψλεη ην 68,6% 

ησλ αλδξψλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ είλαη 

52,38%. Σν 38,1% ησλ λέσλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ δειψλεη φηη ην πξντφλ ή 

ππεξεζία ηνπο ζα ζεσξεζεί λέν θαη πξσηνπνξηαθφ απφ θάπνηνπο πειάηεο, έλαληη ησλ 

αλδξψλ κε πνζνζηφ 15,12%. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ είλαη φηη 

νη Διιελίδεο επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ πην θαηλνηνκηθά εγρεηξήκαηα, ζε 

ζρέζε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Σν ίδην ζπκπέξαζκα είρε επηζεκαλζεί απφ ην 

ΗΟΒΔ ζηε κειέηε ηνπ 2007 γηα ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαζψο ηα αληίζηνηρα 
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πνζνζηά κε ηα παξαπάλσ ήηαλ γηα ηηο γπλαίθεο 17,1%, 63,6%, 19,3% θαη γηα ηνπο 

άληξεο 13,2%, 68,%, 18,7%, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φρη κφλν ηελ ππεξνρή ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ θαηλνηνκία άιια θαη ην γεγνλφο φηη ε θξίζε δελ επεξέαζε απηφ ην 

ηζρπξφ πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Διιελίδσλ επηρεηξεκαηηψλ. 

5.3 Σεχνολογικό αναβϊθμιςη 

 

Πνιχ ζπρλά αλαθέξεηαη φηη νη θαηαλαισηέο θαη νη επηρεηξήζεηο θηλνχληαη πιένλ ζε κηα 

“παγθφζκηα νηθνλνκία” (global economy) ή ζε έλα “παγθφζκην ρσξηφ” (global village). 

Οη θξάζεηο απηέο πξνζπαζνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηηο ξηδηθέο αλαθαηαηάμεηο πνπ έρνπλ 

ζπκβεί ζηηο κνξθέο, ζηνλ φγθν θαη ζηελ ηαρχηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. Δθηφο απφ ηελ ξαγδαία κείσζε ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ 

εκπνδίσλ πνπ δπζθφιεπαλ θαη πεξηφξηδαλ ζεκαληηθά ηηο εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ξαγδαία ήηαλ θαη ηα ηερλνινγηθά άικαηα 

θαη νη θαηλνηνκίεο πνπ επηηεχρζεθαλ ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, ησλ ζπγθνηλσληψλ, 

ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. 

 

Οη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνπο ηνκείο απηνχο ζπληειέζαλ νπζηαζηηθά ζηε 

δξαζηηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο δηεζλνχο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, κεραλεκάησλ, 

αλζξψπσλ, θεθαιαίσλ θαη πιεξνθνξηψλ. ια ηα παξαπάλσ ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ηεο δηεμαγσγήο ησλ Γηεζλψλ 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003). 

 

Οη πηέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ νη δηεζλνπνηεκέλεο αγνξέο ζηηο επηρεηξήζεηο, ηνπηθέο ή 

δηεζλείο, είλαη ζεκαληηθέο. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα αληηκεησπίδνπλ νη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο θαζψο πξέπεη λα αληαγσληζηνχλ δηεζλείο εηαηξείεο  πνπ ιφγν ηνπ γλσζηνχ 

ηνπο νλφκαηνο θαη ηεο θήκεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη, ηα πξντφληα ηνπο απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο ζεσξνχληαη πνηνηηθά αλψηεξα ζε ζρέζε κε ηα ηνπηθά (Υαηδεδεκεηξίνπ, 

2003). Γηα λα κπνξέζνπλ ινηπφλ νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο λα επηβηψζνπλ θαη λα 

αληαγσληζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο, ζα πξέπεη λα 

εθζπγρξνληζηνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα απηά δεδνκέλα. Ζ πηνζέηεζε ηεο λέαο 

ηερλνινγίαο απφ κηα επηρείξεζε θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηξαηεγηθνί 

ηεο ζηφρνη, πνπ δελ είλαη άιινη απφ ηελ βειηίσζε ή/θαη δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθήο 

ζέζεο θαη ε βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε αλάπηπμε θαη ε δηάδνζε λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη ξαγδαία, νη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ηηο αμηνπνηήζνπλ, γηα λα βειηηψζνπλ θαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο 
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ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

θαηλνηνκία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη γηα λα βειηηψζνπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ 

ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Άιιεο επλντθέο ζπλέπεηεο απνηεινχλ ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο επηρείξεζεο 

(φπσο ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ), ην νπνίν κε ηελ ζεηξά 

ηνπ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, ζηελ 

αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ κεζφδσλ δηνίθεζεο θαη κάξθεηηλγθ θ.ά. 

(Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003). 

  

Ζ ηερλνινγία επίζεο δίλεη ην θίλεηξν ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, κέζα απφ ηα 

βειηησκέλα θαη πνηνηηθά αλσηέξα πξντφληα ηεο, λα πξνρσξήζεη ζε εμαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηνπ GEM, πνπ αθνξνχλ ηηο επηδφζεηο ησλ Διιήλσλ θαη 

Διιελίδσλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ, ζηελ ρξεζηκνπνίεζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ/δηεξγαζηψλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ, θαίλνληαη ζην δηάγξακκα 5.2. Σα δεδνκέλα αθνξνχλ ην έηνο 2012. 

 

Γιάγραμμα 5.2 

Νέεο ηερλνινγίεο / δηεξγαζίεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ θαηά θχιν 
 

 
         Πηγή: ΗΟΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM 

 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα δίλεη ηελ ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

απφ ηηο Διιελίδεο, απνηππψλνληαο μεθάζαξα ηε ππεξνρή ηνπο, έζησ θαη ζε νξηαθφ 

βαζκφ. Πην αλαιπηηθά, ην 42,86% ησλ γπλαηθψλ ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο 
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ζηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ θηάλεη ζην 

31,4%. Με πνζνζηφ 59,3%, νη άληξεο επηρεηξεκαηίεο είλαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

πξνζθνιιεκέλνη ζηηο παιαηφηεξεο ηερλνινγίεο ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο (47,62%) 

πνπ θάλνπλ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο. ην ίδην ζπκπέξαζκα είρε θαηαιήμεη θαη ε κειέηε ηνπ ΗΟΒΔ γηα ην 

2007. 

 

5.4 Ένταςη ανταγωνιςμού 

 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα εθθξάδεη ην θαηά πφζν ην πξντφλ κηαο εηαηξείαο πξνηηκάηαη απφ 

ηνπ θαηαλαισηέο έλαληη άιισλ αληαγσληζηψλ θαη ηεο εμαζθαιίδεη κεξίδην ηεο αγνξάο 

πνπ επηηξέπεη ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο 

νπνηνπδήπνηε πξντφληνο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ πξντφληνο, ηελ ηηκή ηνπ, ηελ 

πνηφηεηά ηνπ, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε, 

ηελ έγθαηξε εμππεξέηεζε αγνξάο θ.ά. Γηα λα είλαη ινηπφλ κηα επηρείξεζε 

αληαγσληζηηθή ζα πξέπεη ν ζπλδπαζκφο δχν ή πεξηζζφηεξσλ παξακέηξσλ απφ ηνπο 

παξαπάλσ, λα είλαη θαιχηεξνο απφ απηφλ πνπ πξνζθέξνπλ νη αληαγσληζηέο ηεο ή λα 

θαίλεηαη θαιχηεξνο ιφγσ δηαθήκηζεο, επσλπκίαο θ.ιπ. (Γθαγθάηζηνο, 2008). 

 

Οη δηαθνξέο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο πνπ 

παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο κπνξνχλ ζε έλα βαζκφ ηνπιάρηζηνλ, 

λα απνδνζνχλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάπηπμεο θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ, 

δηαδηθαζηψλ ή ππεξεζηψλ. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη πνπ ζπλεγνξνχλ πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε. Αξρηθά, ηα λέα πξντφληα βνεζνχλ ζην λα δηαηεξεζνχλ θαη λα βειηησζνχλ 

ηα κεξίδηα ηεο αγνξάο θαη ε θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ζε απηέο ηηο αγνξέο. ηελ 

επνρή καο, πνπ έρεη κεησζεί ξηδηθά ν θχθινο δσήο ησλ πξντφλησλ, ε ηθαλφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο λα αλαπιεξψλεη πξντφληα ηεο κε λέα απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία. 

Ζ ζεκαζία απηή γίλεηαη κεγαιχηεξε αλ αλαινγηζζεί θαλείο ην επκεηάβιεην ηνπ 

ζεκεξηλνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη δηαξθείο αιιαγέο ζηα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά δεδνκέλα δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο αιιά θαη πεξηνξηζκνχο. 

Παξφκνηεο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ή 

ζηε λνκνζεζία. ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κηα επηρείξεζε ρξεηάδεηαη ηελ ηθαλφηεηα 

θαηλνηνκίαο πξντφλησλ (Ραθαειίδεο & Σζειεθίδεο, 2005). 

 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε 

ηερλνινγία. Γηα λα θαηνξζψζεη κηα εηαηξεία λα πξνζθέξεη θάηη δηαθνξεηηθφ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη λέα ηερλνινγία ή λα αμηνπνηήζεη ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο κε λένπο 
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ηξφπνπο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή πνπ αθνξά ηηο ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο κηαο εηαηξείαο 

ζπλήζσο επηηξέπεη ηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε καθξνπξφζεζκνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. Ζ δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα αθνξά θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο, ην 

κίγκα κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο, ηελ θαηνρή ζπγθεθξηκέλσλ πφξσλ, ην κέγεζνο ηεο 

εηαηξείαο θ.ά. Δπίζεο ζπκβάιιεη ζηε ζπλερή εμεηδίθεπζε θαη ζηε βειηίσζε ησλ 

δεμηνηήησλ εθ κέξνπο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ηνπο. Σα ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα φκσο 

πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ζπλήζσο βξαρππξφζεζκα θαζψο εχθνια απνηεινχλ αληηθείκελν 

κίκεζεο (Γθαγθάηζηνο, 2008). 

 

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ηνπ GEM, ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εξσηψκελνη επηρεηξεκαηίεο ζηελ Διιάδα, γηα ην 

έηνο 2012, είλαη ε εμήο: εάλ ππάξρνπλ πνιιέο, ιίγεο ή θακία επηρείξεζε πνπ είηε λα 

πξνζθέξνπλ ην ίδην ή φκνην πξντφλ είηε λα παξέρνπλ ίδηα ή φκνηα ππεξεζία. 

 

Γιάγραμμα 5.3  

Έληαζε αληαγσληζκνχ θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ θαηά θχιν. 
 

 
       Πηγή: ΗΟΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM 

 

χκθσλα κε ην δηάγξακκα 5.3, ην 59,52% ησλ Διιελίδσλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ 

δειψλεη φηη έρεη πνιινχο αληαγσληζηέο, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ είλαη 

56,98%. Λίγνπο αληαγσληζηέο ζεσξεί φηη αληηκεηψπηζε ην 33% ησλ γπλαηθψλ θαη ην 

39,5% ησλ αληξψλ. Σν 7,14% ησλ γπλαηθψλ δειψλεη φηη δελ αληηκεηψπηζε θαλέλαλ 

αληαγσληζηή έλαληη ησλ αληξψλ κε πνζνζηφ 3,49%. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππέξνρε ησλ γπλαηθψλ ηφζν ζηελ 

θαηλνηνκηθφηεηα φζν θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο, πξνθχπηεη φηη νη 
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Διιελίδεο επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο αγνξέο θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ρακειφηεξν αληαγσληζκφ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

5.5 Βαθμόσ Εξωςτρϋφειασ 

 

Ζ έλλνηα εμσζηξέθεηα είλαη έλαο πνιηηηθφο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αξθεηά 

πξφζθαηα πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ηε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ηεο 

ρψξαο κε ηηο παγθφζκηεο αγνξέο ζε έλα πιαίζην απειεπζέξσζεο θαη αλνίγκαηνο ησλ 

δηεζλψλ αγνξψλ θαη αλάπηπμεο δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ εζληθέο 

επηρεηξήζεηο. Οη εμσζηξεθείο δξαζηεξηφηεηεο νπζηαζηηθά αλαθέξνληαη ζε 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αηφκσλ, επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ πνπ μεπεξλνχλ 

ηα εζληθά ζχλνξα θαη επεθηείλνληαη ζε άιιεο ρψξεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, νη 

νπνίεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία απνθαινχληαη International Business, δηαθξίλνληαη ζηηο 

αθφινπζεο ηέζζεξηο γεληθέο θαηεγνξίεο (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003). 

 

 Γηεζλέο εκπφξην αγαζψλ (International Merchandise Trade): αγνξέο θαη 

πσιήζεηο αγαζψλ κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξεκαηηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ δχν ρσξψλ (εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο αγαζψλ). 

 

 Γηεζλέο εκπφξην ππεξεζηψλ (International Service Trade): φπσο θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε αιιά νη ζπλαιιαγέο αθνξνχλ παξερφκελεο ππεξεζίεο 

φπσο κεηαθνξέο, λαπηηιηαθέο, αζθαιηζηηθέο, ηξαπεδηθέο, θ.ά. 

 

 Γηεζλείο επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ (International Portfolio Investment): αθνξά 

ηηο ζπλαιιαγέο αηφκσλ, επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ ζε φιεο ηηο αγνξέο 

ρξενγξάθσλ (κεηνρέο, νκφινγα, θ.ιπ.). 

 

 Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο (Foreign Direct Investment): πεξηιακβάλεη ηε 

κεηαθνξά θεθαιαίνπ απφ κηα ρψξα ζε κηα άιιε κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία εθεί κηαο λέαο επηρείξεζεο ή ηελ εμαγνξά ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο ηνπηθήο επηρείξεζεο. Ο πξσηαξρηθφο αληηθεηκεληθφο 

ζηφρνο ηνπ ηδηνθηήηε ησλ θεθαιαίσλ απηψλ είλαη ν νιηθφο ή κεξηθφο έιεγρνο 

ηεο ηνπηθήο επηρείξεζεο θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

ε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεξεο, δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα 

αληηκεησπίζνπλ ην ζθιεξφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ ηνπηθή αγνξά, ηδηαίηεξα 
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φηαλ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα επηβίσζεο θαη κεησκέλα θέξδε θαη λα αληηκεησπίζνπλ 

ην πεξηνξηζκέλν κέγεζνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο εηδηθά φηαλ απηέο 

έρνπλ θνξεζζεί. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ GEM ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ εμσζηξέθεηαο ησλ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ γηα ηελ ρψξα καο θαίλνληαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα 5.4. Σα δεδνκέλα αθνξνχλ ην έηνο 2012. 

 

Γιάγραμμα 5.4  

Γηεζλνπνίεζε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ θαηά θχιν 
 

 
          Πηγή: ΗΟΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, νη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο εκθαλίδνπλ 

νξηαθά κεγαιχηεξε ηάζε λα πξαγκαηνπνηνχλ εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο άληξεο επηρεηξεκαηίεο. Αλαιπηηθφηεξα, ην 9,52% ησλ Διιελίδσλ επηρεηξεκαηηψλ 

δειψλεη πσο ην 76 - 100% ησλ πσιήζεψλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ εμαγσγέο, ελψ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ είλαη ιίγν θάησ απφ 7%. Αληίζηνηρα, ην 46,51% ησλ 

αλδξψλ επηρεηξεκαηηψλ δειψλνπλ πσο δελ εμάγνπλ θαζφινπ έλαληη ηνπ 42,86% ησλ 

γπλαηθψλ, δεκηνπξγψληαο κηα ζεκαληηθή δηαθνξά θαηά 3,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

Χζηφζν, ηα πςειά πνζνζηά ηφζν ησλ αλδξψλ φζν θαη ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ 

πνπ δελ πξαγκαηνπνηνχλ εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνθαιχπηνπλ ηνλ εζσζηξεθή 

ραξαθηήξα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε ρψξα καο, ν νπνίνο είλαη απφξξνηα ηεο θξίζεο.  
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5.6 Προςδοκύεσ για τη δημιουργύα θϋςεων απαςχόληςησ 

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία, αλεμαξηήηνπ θχινπ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο γηαηί βνεζά απνηειεζκαηηθά ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη επηπξφζζεηνπ εηζνδήκαηνο, εηδηθφηεξα ζηηο 

πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο φπσο απηή πνπ βηψλνπκε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Γηα ην 

ιφγν απηφ νη θπβεξλήζεηο, νη δηάθνξεο νξγαλψζεηο θαη ελψζεηο θαη ηα παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα ησλ πξνεγκέλσλ θξαηψλ έρνπλ ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

Οη λέεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο 

έλαληη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Οη ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε αχμεζε 

ζηα πνζνζηά επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ θαη ηε κεγαιχηεξε κείσζε 

ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο (Audretsch, 2002). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, 

νη ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα ζηηο Κάησ Υψξεο, ζην δηάζηεκα κεηαμχ 1994 θαη 1998, ην 

8% ησλ ηαρέσο αλαπηπζζφκελσλ επηρεηξήζεσλ δεκηνχξγεζαλ ην 60% ησλ λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζην πιαίζην πθηζηακέλσλ επηρεηξήζεσλ (Entrepreneurship in the 

Netherlands, 2002). ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 350.000 ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο  

επηρεηξήζεηο δεκηνχξγεζαλ ηα δχν ηξίηα φισλ ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην δηάζηεκα 

1993 θαη 1996 (NCOE, 2001). 

 

Ο Errik Liikanen, κέινο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη αξκφδηνο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο 

θαη ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, επηζήκαλε φηη: «ε επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη νη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο απνηεινύλ – ηδίσο γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία – βαζηθή πεγή ζέζεσλ 

απαζρόιεζεο, επηρεηξεκαηηθνύ δπλακηζκνύ θαη θαηλνηνκίαο. Γύξσ ζηα 25 εθαηνκκύξηα 

ΜΜΔ ζηελ Δπξώπε πξνζθέξνπλ πάλσ από ηα δπν ηξίηα ηνπ ζπλόινπ ησλ ζέζεσλ 

απαζρόιεζεο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. Απηό ζεκαίλεη όηη νη ΜΜΔ απαζρνινύλ πάλσ από 

100 εθαηνκκύξηα άηνκα. ηηο πην δπλακηθέο ΜΜΔ καο αληηζηνηρεί πεξίπνπ ην 80% ησλ 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνύληαη». 

 

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ηνπ GEM, έλα ελδηαθέξνλ εξψηεκα πνπ έπξεπε λα 

απαληήζνπλ νη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο ήηαλ ζρεηηθά κε ην πφζεο ζέζεηο εξγαζίαο ζα 

κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ε λέα ηνπο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο 

επφκελεο πεληαεηίαο. Οη απαληήζεηο ηφζν ησλ γπλαηθψλ φζν θαη αλδξψλ 

επηρεηξεκαηηψλ (Γηάγξακκα 5.5) παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, δεδνκέλεο ηεο 
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πνιπεηήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ πςειψλ πνζνζηψλ αλεξγίαο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ζηελ ρψξα καο.  

 

Γιάγραμμα 5.5 

Πξνζδνθψκελε απαζρφιεζε ζε νξίδνληα πεληαεηίαο 

 

 
        Πηγή: ΗΟΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM 

 
 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, νη Διιελίδεο επηρεηξεκαηίεο έρνπλ πςειέο 

πξνζδνθίεο θαζψο κε πνζνζηφ 50,62% εθηηκνχλ φηη ηελ επφκελε πεληαεηία ζα 

δεκηνπξγήζνπλ 1 έσο 5 ζέζεηο εξγαζίαο ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο άλδξεο 

αλέξρεηαη ζην 45,28%. Ίδηα πνζνζηά παξνπζηάδνπλ θαη ηα δχν θχια ζηελ πεξίπησζε 

λα κελ δεκηνπξγήζνπλ θακία ζέζε εξγαζίαο. Οη άλδξεο επηρεηξεκαηίεο πνπ ζεσξνχλ 

φηη ε επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ζα εμειηρζεί ζε «γαδέια», δειαδή φηη ζα 

αλαπηπρηεί κε ηαρείο ξπζκνχο θαη ζα δεκηνπξγήζεη πάλσ απφ 20 ζέζεηο εξγαζίαο, 

θηάλεη ζην 7,55%, νξηαθά αλψηεξν απφ ην πνζνζηφ γπλαηθψλ θαηά 1,4 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο. 
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Κεφϊλαιο 6ο Δημογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ των Ελληνύδων 

επιχειρηματιών 

 
6.1 Ειςαγωγό 

 

ηηο Δηήζηεο Δθζέζεηο ηνπ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα, ν ΗΟΒΔ, ζηα 

πιαίζηα ηεο έξεπλαο ηνπ GEM, δηεξεπλά θαη αλαιχεη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ ρψξαο καο, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαθνξέο πνπ 

θαηαγξάθνληαη κεηαμχ ησλ δχν θχιισλ. πγθεθξηκέλα, ζην παξφλ θεθάιαην 

εμεηάδνληαη πέληε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Διιελίδσλ επηρεηξεκαηηψλ γηα 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2012-2013 θαη απηά είλαη: α) ε ειηθηαθή θαηαλνκή, β) ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, γ) ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, δ) νη επηρεηξεκαηηθέο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο θαη ε) ν θφβνο ηεο απνηπρίαο. 

 

6.2 Ηλικιακό κατανομό 

 

Γηαρξνληθά ζηηο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ην GEM, παξαηεξήζεθε φηη γηα φιεο ηηο 

ρψξεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο, νη γπλαίθεο αλαιακβάλνπλ έλα επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα 

ζε κεγαιχηεξε ειηθία απ‟ φηη νη άλδξεο. Απηφ εμεγείηαη θπξίσο απφ ηνπο 

ζηεξενηππηθνχο ξφινπο πνπ ζέινπλ ηελ γπλαίθα ζην ζπίηη. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

ΗΟΒΔ, πνπ αθνξνχλ ηελ Διιάδα γηα ην 2012, εμαθξηβψλεηαη ε παξαπάλσ παξαηήξεζε, 

θαζψο νη άλδξεο λένη επηρεηξεκαηίεο εηζέξρνληαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν ζε 

κηθξφηεξε ειηθία ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο (Γηάγξακκα 6.1). πγθεθξηκέλα, ζην 

ειηθηαθφ θιηκάθην 25-34 εηψλ, νη άληξεο επηρεηξεκαηίεο μεθηλνχλ ην επηρεηξεκαηηθφ 

ηνπο εγρείξεκα κε πνζνζηφ 39,53% έλαληη ησλ γπλαηθψλ κε πνζνζηφ 30,95%. ην 

ειηθηαθφ θιηκάθην 35-44 εηψλ νη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο εκπιέθνληαη ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα κε πνζνζηφ 35,71%, ππεξέρνληαο θαηά πνιχ ησλ αληξψλ, θνληά 

ζηηο 13,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο.  

 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε εξκελεία γηα ηελ είζνδν ησλ γπλαηθψλ ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν ζε κεγαιχηεξε ειηθία είλαη φηη ηφηε κεηψλνληαη νη νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα αθηεξψζνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη πξνζσπηθή 

πξνζπάζεηα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε ηελ εηδηθή έξεπλα 

ηεο ΔΛΣΑΣ ην 2010, ην 22,3% ησλ γπλαηθψλ δηέθνςε ηελ εξγαζία ηνπο γηα λα 

θξνληίζνπλ κηθξά παηδηά έλαληη ησλ αληξψλ κε πνζνζηφ 4,4%. Έλαο άιινο ιφγνο πνπ 

νη γπλαίθεο μεθηλνχλ λα εξγάδνληαη ζε κεγαιχηεξε ειηθία είλαη γηα λα εληζρχζνπλ ην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 
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 Γιάγραμμα 6.1  

Ζιηθηαθή θαηαλνκή επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ θαηά θχιν 
 

 
   Πηγή: ΗΟΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM 

 

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν γηα ηελ γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη απηφ γηαηί έξρεηαη αληηκέησπε κε ηελ λεαληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε νπνία δηαθξίλεηαη απφ κεγαιχηεξν βαζκφ θαηλνηνκίαο, θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη κεγαιχηεξεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζα πξέπεη ην θξάηνο λα ραξάμεη πνιηηηθέο 

θαη λα ιάβεη κέηξα πνπ ζα άξνπλ ηα εκπφδηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηηο γπλαίθεο λα 

εηζέιζνπλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν ζε πην κηθξή ειηθία θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

ηζνξξνπία κεηαμχ νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. Μέηξα φπσο ε πξφζβαζε 

ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ, καθξνρξφληαο 

πεξίζαιςεο θαη εμσζρνιηθήο θξνληίδαο, επέιηθηεο ξπζκίζεηο εξγαζίαο, θαζψο θαη 

ηθαλνπνηεηηθέο πνιηηηθέο άδεηαο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014) ζα έρνπλ 

πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ζε φξνπο πςειήο δπλακηθήο επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλεπψο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 

6.3 Εκπαιδευτικό επύπεδο 

 

Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απφθαζε ελφο 

άηνκνπ γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ. Δθηφο απηνχ φκσο, ε εθπαίδεπζε 

θαη ε θαηάξηηζε παξέρνπλ ζηα άηνκα ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπο θαη λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ απμεκέλε 

αληαγσληζηηθφηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 



 

 
68 

Ήδε απφ ην 2000 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δπξσπατθή χλνδνο ζηε Ληζζαβφλα θαη 

νξηνζεηήζεθαλ νη λένη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη γηα ηελ απαζρφιεζε, ηέζεθε ζην πκβνχιην 

ηεο Δπξψπεο ε πνιηηηθή βνχιεζε ζρεηηθά κε ηελ ελδπλάκσζε ηεο εθπαίδεπζεο, σο 

κέζνπ γηα ηελ πξνψζεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη: «λα γίλεη αληαγσληζηηθόηεξε θαη δπλακηθόηεξε ε 

νηθνλνκία ηεο γλώζεο αλά ηελ πθήιην, ηθαλή γηα βηώζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κε 

πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κεγαιύηεξε θνηλσληθή ζπλνρή» (Europarliament, 

2000). Ο ζηφρνο απηφο επηβεβαηψζεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο ηνθρφικεο 

ην 2001 (European Council, 2001) θαη ηνλίζηεθε εθ λένπ ε ζεκαζία θαη ε 

αλαγθαηφηεηα γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε, ε νπνία θαιχπηεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε ζε φια ηα επίπεδα θαη ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

 

Ζ Πξάζηλε Βίβινο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (2003) αλαθέξεη φηη: «Ζ εθπαίδεπζε θαη 

ε θαηάξηηζε πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ηεο θαηάιιειεο λννηξνπίαο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο όζνλ αθνξά ηηο 

επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε ηδηόηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ησλ 

δεμηνηήησλ». Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα πξνζθέξεη ηφζν ηηο απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο φζν θαη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

Απφ ηελ έξεπλα ηνπ ΗΟΒΔ γηα ηελ Διιάδα, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 6.2. 

  

Γιάγραμμα 6.2  

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ θαηά θχιν 
 

 
     Πηγή: ΗΟΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM  
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Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα αξρηθά παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηα εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

λέσλ επηρεηξεκαηηψλ. Δπίζεο, θαη ζηα δπν θχια είλαη πςειά ηα πνζνζηά ησλ λέσλ 

επηρεηξεκαηηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Χζηφζν, 

παξαηεξψληαο θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο μερσξηζηά, πξνθχπηεη πσο νη γπλαίθεο 

απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πζηεξνχλ απφ ηνπο άλδξεο 

απφθνηηνπο, πεξίπνπ θαηά 4% αληίζηνηρα. Ηδηαίηεξα πςειφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ 

γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν, 

ππεξέρνληαο θαηά 7,5% πεξίπνπ απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ. χκθσλα κε 

ηνπο εξεπλεηέο, ην ελζαξξπληηθφ απηφ εχξεκα δελ εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηηο 

Δθζέζεηο ηνπ ΗΟΒΔ θαη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ επηρείξεκα γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οη 

εμηδαληθεπκέλεο γλψζεηο ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 

νπζηαζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη λα κεηαηξέςνπλ ηελ «ξερή» 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε επηρεηξεκαηηθφηεηα εληάζεσο γλψζεο.  

 

6.4 Οικογενειακό ειςόδημα 
 

Έλα απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ κειεηήζεθε ζηελ έξεπλα ηνπ ΗΟΒΔ είλαη ην 

επίπεδν ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ θαηά θχιν ζηελ 

Διιάδα γηα ην 2012. Σν ζπγθεθξηκέλν δεκνγξαθηθφ ζηνηρείν θαηαλέκεηαη ζε ηξία 

δηαθξηηά εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ρακειφηεξν, ζην κεζαίν θαη ζην 

πςειφηεξν 1/3 επίπεδν εηζνδήκαηνο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 6.3 πνπ 

αθνινπζεί. 

Γιάγραμμα 6.3 

 Δηζνδεκαηηθφ επίπεδν θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ θαηά θχιν 

 
          Πηγή: ΗΟΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM  
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χκθσλα κε ην δηάγξακκα, πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ ησλ δπν θχισλ σο πξνο ην εηζνδεκαηηθφ θιηκάθην ζην φπνην δειψλνπλ 

πσο αλήθνπλ. πγθεθξηκέλα, ην 38,1% ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ δειψλεη πσο 

αλήθεη ζην πςειφηεξν θιηκάθην νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο έλαληη ησλ αληξψλ κε 

πνζνζηφ 25,58%. ην ρακειφηεξν εηζνδεκαηηθφ θιηκάθην δειψλεη πσο αλήθεη ην 

26,19% ησλ γπλαηθψλ ελψ ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ θηάλεη ζην 41,86%. Σν 2012 ε 

αληίζηνηρε θαηαλνκή δηακνξθψζεθε εληειψο αληίζηξνθα, θαζψο ην 41,86% ησλ 

γπλαηθψλ δήισζε πσο αλήθεη ζην ρακειφηεξν εηζνδεκαηηθφ θιηκάθην. 

 

Σν γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ δειψλεη πσο αλήθεη ζην πςειφηεξν 

εηζνδεκαηηθφ θιηκάθην, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην πςειφ πνζνζηφ πνπ εκθαλίδνπλ 

ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο. Καη απηφ γηαηί ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηε 

ρακειφηεξε βαζκίδα νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, σζνχληαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

θπξίσο απφ αλάγθε. Χζηφζν, ε αληίζεζε απηή κπνξεί λα εμεγεζεί. Ζ αληίιεςε πνπ 

επηθξαηεί ζηελ Διιάδα είλαη φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη αλδξηθή ππφζεζε. Έηζη, νη 

άληξεο ρακεινχ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο είλαη απηνί θπξίσο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξεκαηηθά. Αληίζεηα, νη νηθνγέλεηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

πςειφηεξε βαζκίδα εηζνδήκαηνο, δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα λα αλαιάβνπλ 

έλα επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα. πλεπψο, νη γπλαίθεο απηψλ ησλ νηθνγελεηψλ έρνπλ έλα 

ζνβαξφ πιενλέθηεκα. 

 
6.5 Επιχειρηματικϋσ γνώςεισ και δεξιότητεσ των Ελληνύδων 

 
Ζ επηηπρεκέλε δεκηνπξγία κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ίδην 

ηνλ επηρεηξεκαηία. Αλ θαη είλαη δχζθνιν λα πεξηγξάςεη θαλείο ην πξνθίι ηνπ θαινχ 

επηρεηξεκαηία, ππάξρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά 

ηνπ, θάπνηεο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα δηαζέηεη. 

 
χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ ΗΟΒΔ, ζηελ Διιάδα ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ ζεσξεί 

φηη δηαζέηεη ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαζψο θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ψζηε λα αλαιάβεη 

επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία θπκαίλεηαη ζην 42%, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

αλδξψλ θηάλεη ζην 53% (Γηάγξακκα 6.4).  
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Γιάγραμμα 6.4 

Πνζνζηφ αηφκσλ αλά θχιν πνπ πηζηεχνπλ πσο έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

λα μεθηλήζνπλ κηα επηρεηξεκαηηθή πξνζπάζεηα. 
 

 
        Πηγή: ΗΟΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM 

 
Απηή ε κεγάιε απφθιηζε πνπ παξαηεξείηαη ζηα πνζνζηά κεηαμχ ησλ δπν θχισλ, 

εμεγεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

αξρηθψλ ζηαδίσλ (32,8% γηα ηηο γπλαίθεο θαη 67,20% γηα ηνπο άλδξεο). Καη απηφ γηαηί 

ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ πεπνίζεζε πσο κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηελ εθθίλεζε κηαο 

επηρείξεζεο είλαη πην πηζαλφ λα είλαη θαη απηά πνπ ηειηθά ζα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε 

κηαο λέαο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο. πσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ Διιελίδσλ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ θαη απηφ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ππάξρνπλ παξάγνληεο, θνηλσληθνί θαη πνιηηηζκηθνί, πνπ επεξεάδνπλ 

ηηο αληηιήςεηο ησλ γπλαηθψλ σο πξνο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο γηα επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε. Γηα ην ιφγν απηφ, απαηηείηαη ε δηεξεχλεζε απηψλ ησλ αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ ψζηε λα ιεθζνχλ κέηξα θαη λα ραξαρζνχλ πνιηηηθέο πνπ ζα εληζρχνπλ ηελ 

γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 

6.6 Ο φόβοσ αποτυχύασ των Ελληνύδων 

 

Έλα άιιν πξνζσπηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηεξεπλά ην πξφγξακκα ηνπ GEM είλαη ην 

θαηά πφζνλ ν θφβνο ηεο απνηπρίαο απνηειεί έλα ζνβαξφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην δηάγξακκα 6.5, νη Διιελίδεο γηα ην 

2012 εκθαλίδνληαη λα θνβνχληαη ηελ απνηπρία κηαο λέαο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε πνζνζηφ 77%, πνζνζηφ πνπ είλαη αξθεηά πςειφ ζπγθξηηηθά κε 

απηφ ησλ αληξψλ (69%). Δπίζεο, ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ εληνπίδεη κηα 
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επηρεηξεκαηηθή επθαηξία αιιά ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ θφβν απνηπρίαο, θπκαίλεηαη 

ζην 66%, αξθεηά πην πςειφ απφ απηφ ησλ αλδξψλ θαηά 6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

 

Γιάγραμμα 6.5 

 Φφβνο απνηπρίαο αλά θχιν 
 

 
           Πηγή: ΗΟΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM 

 

Σν δηάγξακκα 6.6 πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ θφβνπ απνηπρίαο 

αλά θχιν απφ ηελ ζπλνιηθή ζπκκέηνρε ηεο Διιάδαο ζηελ έξεπλα ηνπ GEM. 

Γηαρξνληθά νη Διιελίδεο εκθαλίδνπλ πςειφηεξν θφβν απνηπρίαο σο πξνο ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ην πνζνζηφ ηνπ θφβνπ απνηπρίαο γηα ηηο γπλαίθεο θπκάλζεθε 

κεηαμχ 50% θαη 60%. Δμαίξεζε απνηειεί ην 2004, φπνπ ηα πνζνζηά ηνπ θφβνπ 

απνηπρίαο θαη γηα ηα δχν θχια, θπκάλζεθαλ ζην ίδην επίπεδν. Απφ ηελ έλαξμε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη κεηά, ην πνζνζηφ απηφ γηα ηηο γπλαίθεο θιηκαθψλεηαη 

θηάλνληαο ζην 77%.  

Γιάγραμμα 6.6  

Γηαρξνληθή εμέιημε θφβνπ απνηπρίαο αλά θχιν 
 

 
           Πηγή: ΗΟΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM 
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Ζ επηινγή ησλ γπλαηθψλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα φπσο θαη ν βαζκφο 

ηνπ θφβνπ απνηπρίαο, δηαζαθελίδνληαη πιήξσο απφ ηελ εμνηθείσζε ησλ γπλαηθψλ κε 

ηα επηρεηξεκαηηθά πξφηππα. Σν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ GEM δηεξεπλά απηφ ην 

δήηεκα ζέηνληαο ην εξψηεκα ζε νιφθιεξν ην δείγκα ηεο έξεπλαο πεδίνπ θαηά πφζνλ 

γλσξίδνπλ πξνζσπηθά θάπνηνλ/α πνπ μεθίλεζε κηαλ επηρείξεζε θαηά ηελ ηειεπηαία 

δηεηία. Σν δηάγξακκα 6.7 παξνπζηάδεη ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ δηαρξνληθά ζε απηφ 

ην εξψηεκα απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο. 

  

Γιάγραμμα 6.7 

Γηαρξνληθή εμέιημε εμνηθείσζεο κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε αλά θχιν 
 

 
          Πηγή: ΗΟΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM 

 
πσο πξνθχπηεη απφ ην δηάγξακκα, νη άλδξεο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε 

ηα επηρεηξεκαηηθά πξφηππα θαζψο ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα είλαη κεγαιχηεξε ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη έλαο θαχινο θχθινο φπνπ ε κηθξή 

ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ νδεγεί ζε ρακειφηεξε εμνηθείσζε κε ηα επηρεηξεκαηηθά 

πξφηππα θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα εληείλεη ηνπο θφβνπο θαη ηηο δπζθνιίεο γηα 

ηελ αλάιεςε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο. Χζηφζν, ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο 

επηρεηξεκαηηθψλ πξνηχπσλ, κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί κέζα απφ ζεζκνχο θαη 

κεραληζκνχο νη νπνίνη ζα έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν πξνο ηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο, 

θαζψο θαη απφ ηε θαζηέξσζε θαη δηεχξπλζε δπλαηνηήησλ πξνζθπγήο ζε ππεξεζίεο 

mentoring, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα νξγαλσζεί ηφζν απφ δεκφζηεο, φζν θαη απφ 

ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο. 
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Κεφϊλαιο 7ο Σο θεςμικό πλαύςιο 
 
 

7.1 Η Ευρωπαώκό Νομοθεςύα 

 

Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ απαζρφιεζε γηα πξψηε θνξά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη θαη‟ 

επέθηαζε ην θνηλνηηθφ δίθαην ζην πιαίζην ηεο άκβιπλζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ζέζπηζε ηνπ άξζξνπ 119/1957 ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο (European 

Committee, 1957), θάλνληαο γηα πξψηε θνξά ιφγν γηα ίζε ακνηβή γηα ίζε εξγαζία. 

ηαδηαθά, πξνρψξεζε ζηε δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ πξνζψπνπ ηεο Δλσκέλεο 

Δπξψπεο, δηακνξθψλνληαο θαη πξαγκαηνπνηψληαο ηε ζεζκηθή ηζνλνκία ησλ θχισλ, ε 

νπνία πιένλ θαίλεηαη λα απνηειεί κηα αδηακθηζβήηεηε πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Έηζη ινηπφλ ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, αθνχ απφ ηελ αξρή ηεο ίδξπζήο ηεο ζεζκνζέηεζε 

ηελ αξρή ηεο ίζεο ακνηβήο, πξνρψξεζε κέζα απφ κηα ζεηξά λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη 

κέηξσλ πνιηηηθήο  γηα ηελ εθαξκνγή ζεηηθψλ δξάζεσλ ππέξ ησλ γπλαηθψλ ζηε δηπιή 

ζηξαηεγηθή ηεο έληαμεο ηεο δηάζηαζεο ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ (gender mainstreaming). 

Καη απηφ, έρνληαο ζαλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ίζσλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο 

ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ 

θνηλσληθή πξνζηαζία. ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ 1970- 80 εθδφζεθε έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο νδεγηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ δχν θχισλ ζηελ 

απαζρφιεζε. Ζ νπζηαζηηθφηεξε φκσο εμέιημε ζεκαηνδνηήζεθε κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ (1997), ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Μαΐνπ 1999, φπνπ 

εληζρχεηαη ζεκαληηθά ε λνκηθή βάζε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

γπλαηθψλ. Ζ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα έρεη ζαλ θχξην ζηφρν λα εμαιεηθζνχλ νη αληζφηεηεο 

θαη λα πξναρζεί ε ηζφηεηα ζην επίπεδν ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο. Γηα πξψηε θνξά, ε ηζφηεηα νξίδεηαη σο βαζηθφο ζηφρνο ηεο Κνηλφηεηαο, 

ελψ φια ηα θξάηε-κέιε ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο 

ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο ηνπο. 

 

Μηα ζεηξά απφ Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε λνκηθά θείκελα (Οδεγίεο, Απνθάζεηο, 

πζηάζεηο, Φεθίζκαηα, Αλαθνηλψζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο), ζπληζηνχλ ην εδξαησκέλν 

θνηλνηηθφ θεθηεκέλν γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ απαζρφιεζε. Σα λνκηθά απηά 

θείκελα αθνξνχλ ζε έλα κεγάιν κέξνο ηνπο ζηελ ηζφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο 

θαη ηεο εξγαζίαο, φπσο: 

 

 ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηα ζέκαηα θαη ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
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 ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο θαη ζηε γνληθή άδεηα. 

 ηελ ίζε πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ηελ έληαμε θαη επαλέληαμε, ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο 

αμηνπξέπεηαο ησλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηελ εξγαζία. 

 ηε θχιαμε παηδηψλ. 

 ηελ πξνψζεζε ζεηηθψλ δξάζεσλ ππέξ ησλ γπλαηθψλ. 

 ηελ πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ. 

 ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ, θαη 

 ηελ ίζε ακνηβή γηα εξγαζία ίζεο αμίαο (αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ ακνηβψλ 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ). 

 

Ζ παξαθάησ θαηαγξαθή ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ αιιά θαη ησλ πξνηάζεσλ αλαθέξεηαη 

θπξίσο ζηε λνκηθή θαηνρχξσζε θαη ηε θαζνξηζκέλε πνιηηηθή, γηα ηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηελ πλζήθε ηεο Ρψκεο (1975) 

κέρξη ζήκεξα: 

 

1. Οδεγία 75/117/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1975, κε ηελ νπνία ηα 

θξάηε κέιε ηεο Κνηλφηεηαο ππνρξενχληαη λα εθαξκφζνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο ακνηβήο 

γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο, γηα εξγαζία ζηελ νπνία απνδίδεηαη ίζε αμία. 

 

2. Οδεγία 76/207/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1976 γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ φζν αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ 

απαζρφιεζε, ηελ επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε θαη πξναγσγή θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο. 

 

3. Οδεγία 79/7/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19
εο 

Γεθεκβξίνπ 1978 γηα ηελ πξννδεπηηθή 

πινπνίεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κε ηελ νπνία εθαξκφδεηαη πξννδεπηηθά ε αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο, φζνλ αθνξά ηα λνκηθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 

4. Οδεγία 86/378/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24
εο

 Ηνπιίνπ 1986 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηα επαγγεικαηηθά ζπζηήκαηα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 

5. Οδεγία 86/613/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11
εο

 Γεθεκβξίνπ 1986 γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ αζθνχλ αλεμάξηεηε δξαζηεξηφηεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γεσξγηθήο, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο. 
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6. Οδεγία 92/85/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19
εο

 Οθησβξίνπ 1992 ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή κέηξσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαηά 

ηελ εξγαζία ησλ εγθχσλ, ιερψλσλ θαη γαινπρνπζψλ εξγαδνκέλσλ (εηδηθή νδεγία θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 16, παξάγξαθνο 1, ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 89/391/ΔΚ). 

 

7. Οδεγία 96/34ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3
εο

 Ηνπλίνπ 1996 ζρεηηθά κε ην πιαίζην γηα ηε 

γνληθή άδεηα πνπ ζπλήθζε απφ ηελ UNISE, ηελ CEEP θαη ηελ CES, ε νπνία απνζθνπεί 

ζην ζπλδπαζκφ νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. Απηή ήηαλ ε πξψηε νδεγία 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή κηαο ζπκθσλίαο πιαηζίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο 

θνηλνηηθνχο εηαίξνπο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. 

 

8. Οδεγία 97/80/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13
εο

 Γεθεκβξίνπ 1997 ζρεηηθά κε ην βάξνο 

απφδεημεο ζε πεξηπηψζεηο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ιφγσ θχινπ, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ην βάξνο απφδεημεο θέξνπλ νη θαηεγνξνχκελνη γηα δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζην 

ρψξν εξγαζίαο θαη θαινχληαη λα απνδείμνπλ φηη δελ έρεη παξαβηαζζεί ε αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο. Ζ Οδεγία απηή επεθηάζεθε κε ηελ Οδεγία 98/52/ΔΚ. 

 

9. Οδεγία 97/81/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15
εο

 Γεθεκβξίνπ 1997 ζρεηηθά κε ηελ 

ζπκθσλία πιαίζην γηα ηελ εξγαζία κεξηθήο απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ 

UNICE, ην CEEP, θαη ηελ CES, ε νπνία απνζθνπεί ζηνλ ζπλδπαζκφ νηθνγελεηαθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο. 

 

10. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2836/98 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22
αο

 Γεθεκβξίνπ 1998 γηα ηελ 

έληαμε ησλ ζεκάησλ θχινπ ζηε ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε.  

 

11. Οδεγία 2000/78 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27
εο

 Ννεκβξίνπ 2000 γηα ηε δηακφξθσζε 

γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία. 

Τπνδεηθλχεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη: «Σν πκβνύιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο … 

εθαξκόδνληαο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο … ζηνρεύεη ζηελ εμάιεηςε αληζνηήησλ θαη 

ζηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, ηδηαίηεξα θαζώο νη γπλαίθεο 

ζπρλά πθίζηαληαη πνιιαπιέο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπο» (European Union Council, 

2000). 

 

12. Οδεγία 2004/113/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13
εο

 Γεθεκβξίνπ 2004, γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο. 
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Με ηελ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ (1997), ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Μάηνπ ηνπ 

1999, νη πξνζπάζεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ επίηεπμε ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

εληζρχζεθαλ κε ην άξζξν 141 (πξψελ άξζξν 119 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο). Ζ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα 

ηελ πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

θαη απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνφδνπ, δηφηη ελδπλακψλεη έκπξαθηα ηελ αξρή ηεο 

ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. Καη απηφ είλαη εκθαλέζηεξν ζηα άξζξα ηεο 

πλζήθεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ηζφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα 

έγηλαλ νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο: 

 

 Πξνζζήθε ζην άξζξν 2 ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (ΔΚ) 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πιαίζην απνζηνιήο ηεο Κνηλφηεηαο. 

 

 Πξνζζήθε λένπ εδαθίνπ ζην άξζξν 3 ηεο ΔΚ, πνπ δηεπθξηλίδεη φηη «ζε όιεο ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ άξζξν, ε Κνηλόηεηα επηδηώθεη λα 

εμαιεηθζνύλ νη αληζόηεηεο θαη λα πξναρζεί ε ηζόηεηα κεηαμύ αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ». 

 

 Πξνζζήθε λένπ άξζξνπ 13 (πξψελ 6Α) ζηε ΔΚ, πνπ θαζηζηά δπλαηή ηε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε νπνηαζδήπνηε δηάθξηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ. 

 

 Δλζσκάησζε ηνπ θνηλσληθνχ πξσηνθφιινπ ζην άξζξν 137 (πξψελ άξζξν 118), 

παξάγξαθνο 1, πέκπην εδάθην (ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε φηη 

αθνξά ηηο επθαηξίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηε κεηαρείξηζε ζηελ εξγαζία) θαη 

ζην άξζξν 141 (πξψελ άξζξν 119) ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

ηζφηεηαο ησλ ακνηβψλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

 

 Πξνζζήθε λένπ ηίηινπ γηα ηελ Απαζρφιεζε (ηίηινο VIII, πξψελ VIa), ζηνλ 

νπνίν ηα άξζξα 125 έσο 130 πξνζθέξνπλ λέα λνκηθή βάζε πξνθεηκέλνπ λα 

εγθξηζνχλ δξάζεηο ελζάξξπλζεο ππέξ ησλ γπλαηθψλ. 

 

α. ην άξζξν 2 ηεο ΔΚ δηαθεξχζζεηαη ε πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

σο ζεκειηψδεο θαζήθνλ ηεο Κνηλφηεηαο. πγθεθξηκέλα ην άξζξν έρεη σο εμήο: «Ζ 

Κνηλόηεηα έρεη σο απνζηνιή, κε ηε δεκηνπξγία θνηλήο αγνξάο, νηθνλνκηθήο θαη 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο, θαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλώλ πνιηηηθώλ θαη δξάζεσλ πνπ 



 

 
78 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 3 θαη 3Α, λα πξνάγεη ζην ζύλνιν ηεο Κνηλόηεηαο ηελ αξκνληθή, 

ηζόξξνπε θαη αεηθόξν αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, πςειό επίπεδν 

απαζρόιεζεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηζόηεηα κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, 

αεηθόξν, κε πιεζσξηζηηθή αλάπηπμε, πςειό βαζκό αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ζύγθιηζεο 

ησλ νηθνλνκηθώλ επηδόζεσλ, πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο, ηελ νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ αιιειεγγύε κεηαμύ θξαηώλ-κειώλ».  

 

β. ην άξζξν 3 παξ. 2 πξνβιέπεηαη ε εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ θχισλ 

ζηνπο ζηφρνπο, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο δξάζεηο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα, φηη 

ζε φιεο ηηο εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην άξζξν 3, παξ. 1 ε 

Κνηλφηεηα ζα πξέπεη λα επηδηψθεη ηελ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο 

ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ. 

 

γ. ην άξζξν 13 (πξψελ 6Α) πξνβιέπεηαη φηη ην «πκβνύιην, απνθαζίδνληαο νκόθσλα, 

κεηά από πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη δηαβνύιεπζε κε ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, κπνξεί 

λα αλαιάβεη θαηάιιειε δξάζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιόγνπ θύινπ, 

θπιεηηθήο ή εζληθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή 

γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ». 

 

δ. ην άξζξν 137 (πξψελ 118) παξ. 1 ε Κνηλφηεηα θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη ηηο δξάζεηο 

ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ, φζν αθνξά ηηο επθαηξίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ ίζεο κεηαρείξηζε. 

πγθεθξηκέλα λα: 

 

 Βειηηψζεη, ηδηαηηέξσο ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Αθνκνηψζεη ηα απνθιεηζκέλα απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο πξφζσπα. 

 Ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ φζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ηελ κεηαρείξηζε ζηελ εξγαζία. 

 

ε. ην άξζξν 141 (πξψελ 119) παξ.1 νξίδεηαη φηη ε ίζε ακνηβή ζα πξέπεη λα ηζρχεη φρη 

κφλν γηα φκνηα εξγαζία, αιιά θαη γηα εξγαζία ηεο απηήο αμίαο.  

 

ζη. Σν άξζξν 141 παξ. 3 απνζθνπεί ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο. Σα κέηξα απηά 

εγθξίλνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ζπλ-απφθαζεο. Σν πκβνχιην, νθείιεη λα 



 

 
79 

ζεζπίδεη κέηξα κε ηα νπνία εμαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ 

θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο. 

Σν άξζξν 141 απνηειεί ηε λνκηθή βάζε γηα ηα κέηξα ηεο Κνηλφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηηο 

ίζεο επθαηξίεο θαη ηελ ίζε κεηαρείξηζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε δεηήκαηα 

απαζρφιεζεο. 

 

δ. ην άξζξν 141 παξ. 4 πξνβιέπεηαη ε ζέζπηζε κέηξσλ πνπ πξνβιέπνπλ εηδηθά 

πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ην ππν-εθπξνζσπνχκελν θχιν λα ζπλερίζεη 

κία επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή πξνιακβάλνπλ ή αληηζηαζκίδνπλ ηα 

κεηνλεθηήκαηα ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. 

 

ε. ην άξζξν 13, δηαηππψλεηαη ε ξεηή εληνιή γηα αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, κεηαμχ άιισλ, ιφγσ θχινπ. ε αληίζεζε κε ην άξζξν 

137 παξ. 1 θαη ην άξζξν 141, ηα κέηξα βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ππφθεηληαη ζηε νκνθσλία, 

κε απιή δηαβνχιεπζε απφ ην Κνηλνβνχιην. 

 

Οη αθφινπζεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζεζπίζηεθαλ κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ: 

 

1) Οδεγία 2002/73/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23
εο

 

επηεκβξίνπ 2002, πνπ ηξνπνπνηεί ηελ νδεγία 76/207/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ φζν αθνξά ηελ 

πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη πξνψζεζε θαη ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε νδεγία έρεη εθαξκνγή απφ ηηο 5 Οθησβξίνπ 

2005. 

 

2) Καλνληζκφο αξηζ.806/2004/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε ηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηε ζπλεξγαζία γηα ηελ 

αλάπηπμε, ν νπνίνο εγθξίζεθε ζηηο 21 Απξηιίνπ 2004 ζχκθσλα κε ην άξζξν 179 ηεο 

πλζήθεο ΔΚ. 

 

3) Ζ νδεγία 2004/113 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

Αμηνζεκείσηεο είλαη θαη νη πξνηάζεηο θαζψο θαη νη γλσκαηεχζεηο πνπ εθθξάδνληαη 

απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (2004) θαζψο θαη απφ ην πκβνχιην πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ηζφηεηα θαη ζηελ ίζε κεηαρείξηζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

θαη ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο αθφινπζεο: 
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i) Πξφηαζε απφθαζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2001/51/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο θνηλήο δξάζεο ζρεηηθά κε ηελ 

θνηλνηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, θαζψο 

θαη ηεο απφθαζεο 848/2004ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ζέζπηζε 

πξνγξάκκαηνο θνηλνηηθήο δξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε νξγαλψζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο ηζφηεηα κεηαμχ 

ησλ δχν θχισλ.  

 

ii) Πξφηαζε νδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο. 

 

iii) Γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηελ Αλαθνίλσζε ηεο 

Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην, ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζηελ Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ επηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ 

ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ην δεχηεξν γχξν ηεο 

θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο EQUAL πνπ αθνξά ηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία γηα 

ηελ πξναγσγή λέσλ κεζφδσλ θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη 

αληζνηήησλ πάζεο θχζεσο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο «Διεχζεξε 

θπθινθνξία θαιψλ ηδεψλ». 

 

iv) Πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ  

 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο 

επαξθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξναγσγή πξαγκαηηθήο ηζφηεηαο πξνρψξεζε ζε κηα ζεηξά 

απφ πξνζπάζεηεο πνπ ζθνπφ είραλ ηελ πξνψζεζε εηδηθψλ κέηξσλ πνιηηηθήο θαη πνπ 

απνζθνπνχζαλ ζηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κέζσ δηαδνρηθψλ 

πνιπεηψλ πξνγξακκάησλ: 

 

 Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20
εο

 Γεθεκβξίνπ 2000 γηα ηελ Κνηλνηηθή 

ηξαηεγηθή-Πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ (2001-2005), ε νπνία 

εγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ΔΚ. Με ηελ απφθαζε απηή ζεζπίδεηαη 

ην Πέκπην Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ Φχισλ, κε ζηφρν ηελ 

πξναγσγή θαη δηάδνζε ησλ αμηψλ θαη πξαθηηθψλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε 
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πνιηηηθή ηζφηεηαο, ηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ δεηήκαηνο απηνχ, ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ λα δξάζνπλ κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κνηλνηηθνχ 

Πιαηζίνπ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. 

 

 Απφθαζε αξηζ. 803/2004/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο θνηλνηηθήο δξάζεο (2004-2008), κε 

ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο ζε βάξνο παηδηψλ, λέσλ θαη 

γπλαηθψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ θαη ησλ νκάδσλ θηλδχλνπ 

(Πξφγξακκα Daphne II), ε νπνία εγθξίζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 πλζήθε 

ΔΚ (πνιηηηθή γηα ηε δεκφζηα πγεία). 

 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ πνπ εηζήγαγε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (NOW, 

DAPHNE, LEADER, URBAN, ΑΠΑΥΟΛΖΖ), έρνπλ βνεζήζεη αξθεηά ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ αληζνηήησλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, ζηελ 

πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε. Αλάινγεο πξσηνβνπιίεο έρνπλ αλαιεθζεί θαη ζην πιαίζην ηνπ Γ΄ 

Κ.Π.., ηδηαίηεξα κέζα απφ ην πξφγξακκα EQUAL, κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. 

Θεσξεηηθά, ε λέα απηή πνιηηηθή παξέρεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ηελ αιιαγή ηεο 

θπξίαξρεο θνπιηνχξαο ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ πνιηηηθή, ζην ζπλδηθαιηζκφ, ζηελ 

νηθνλνκία, ζηελ νηθνγέλεηα. 

 

Ζ ΔΔ έρεη λα παξνπζηάζεη πινχζην λνκνζεηηθφ έξγν ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ έρεη, ζε κεγάιν βαζκφ, 

ελζσκαησζεί ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη πνιηηηθέο. H δηαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο 

απαηηεί πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε πνπ λα πεξηιακβάλεη έλα ζπλδπαζκφ κέηξσλ 

πνιηηηθήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ε ελζσκάησζε ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο αθνξνχλ ηελ παξνρή ζηηο γπλαίθεο ίζσλ 

επθαηξηψλ ζηελ θνηλσλία, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ νηθνλνκία, ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

ζηα θεληξηθά θαη ηνπηθά φξγαλα πνιηηηθήο εμνπζίαο. 

 
 

7.2 Εναρμόνιςη τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ με το Κοινοτικό Δύκαιο 

  

Σε δεθαεηία ηνπ 1980 αξρίδεη ζηελ Διιάδα ε δεκηνπξγία ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Με εθαιηήξην ην χληαγκα ηνπ 1975, πνπ 

θαηνρπξψλεη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, ςεθίζηεθε κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ λφκσλ πνπ 
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δεκηνπξγνχλ ην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη αθνξνχλ ηνπο 

ηνκείο: 

 Απαζρφιεζεο, εξγαζίαο, ίζεο ακνηβήο /ίζεο κεηαρείξηζεο  

 Παηδείαο  

 Κνηλσληθήο αζθάιηζεο  

 Τγείαο  

 Οηθνγέλεηαο, γνληθήο κέξηκλαο, κεηξφηεηαο  

 Βίαο 

 

Έλα κεγάιν ηκήκα απηψλ ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην 

ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη θνηλνηηθέο 

νδεγίεο. εκαληηθφ φκσο ηκήκα ηνπο ςεθίζηεθε ζε ζπλέρεηα ησλ δηεξγαζηψλ θαη ηεο 

πίεζεο ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα.  

  

Οη δηαηάμεηο ηνπ ζπληάγκαηνο πνπ αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ εκπινπηίζηεθαλ κε 

ηελ ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ πνπ θαηνρπξψλνληαη κε δηεζλείο ζπκβάζεηο 

νη νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 Ο Ν.46/75 γηα ηελ θχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο 100/51 πεξί ηζφηεηαο γηα 

ηελ ακνηβή κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

 

 Ο Ν.1302/82 γηα ηελ θχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο 103/52 γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο κεηξφηεηαο. 

 

 Ο Ν.1342/8313 γηα ηελ θχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηνπ ΟΖΔ ηνπ 1979 γηα 

ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ δηάθξηζεο θαηά ησλ γπλαηθψλ (CEDAW), πνπ 

ππνγξάθηεθε απφ ηελ Διιάδα ζηηο 2 Μαξηίνπ 1982, θπξψζεθε λνκνζεηηθά απφ 

ηε Βνπιή ρσξίο θακηά επηθχιαμε θαη έγηλε λφκνο ηνπ θξάηνπο ζηηο 30 Απξηιίνπ 

1983. 

 

 Ο Ν.1423/84 γηα ηελ θχξσζε ηεο 122/64 Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ πνιηηηθή 

ηεο απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία παίξλνληαη κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ηεο ππναπαζρφιεζεο, ηα νπνία πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ εξγαζία γηα φζνπο ην επηζπκνχλ αλεμάξηεηα απφ θχιν, θπιή, 

ζξεζθεία. 
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 Ο Ν.1424/84 γηα ηελ θχξσζε ηεο 111/58 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο γηα ηε 

δηάθξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ζην επάγγεικα ε νπνία απαγνξεχεη θάζε 

δηάθξηζε πνπ βαζίδεηαη ζηε θπιή, ην θχιν, ζηε ζξεζθεία θ.ιπ.. 

 

 Ο Ν.1426/84 γηα ηελ θχξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε ηεο Γηεζλνχο 

χκβαζεο, κε ηνλ νπνίν δηαζθαιίδνληαη ρσξίο δηάθξηζε θχινπ φια ηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα (εξγαζία, πξνζηαζία κεηξφηεηαο, δηθαίσκα γηα 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, πξνζηαζία ηεο 

πγείαο, δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε). 

 

 Ο Ν.1576/85 γηα ηελ θχξσζε ηεο 156/81 Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ ηζφηεηα 

επθαηξηψλ θαη ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δχν θχισλ, πνπ 

αθνξά εηδηθφηεξα ηνπο εξγαδνκέλνπο κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

 

 Οη Ν.2434/1996 θαη 2874/2000 αθνξνχλ ζηα κέηξα γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

 

 Ο Ν.2683/1999 βειηηψλεη ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία αλαθνξηθά κε ηηο 

δηεπθνιχλζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. 

 

 Ο Ν.3227/2004 πνπ αθνξά ζηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο, 

πξνβιέπεη επηπξφζζεηεο δηαηάμεηο ππέξ ησλ γπλαηθψλ. 

 

 Ο Ν.3304/2005 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζληθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. θνπφο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ είλαη ε ζέζπηζε ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ ξπζκίζεσο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θπιεηηθήο ή εζληθήο θαηαγσγήο θαζψο θαη 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ - άκεζσλ ή εκκέζσλ - ιφγσ 

ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε 

ηηο Οδεγίεο 200/43/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29
εο

 Ηνπλίνπ 2000 θαη 2000/78/ΔΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27
εο

 Ννεκβξίνπ 2000, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή 

ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. 

 

Σαπηφρξνλα, ην Διιεληθφ χληαγκα θαηνρπξψλεη κε ζαθήλεηα ηε λνκηθή αξρή ηεο 

ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ ζηελ απαζρφιεζε, κε ην άξζξν 22, παξ. 1: «όινη νη 



 

 
84 

εξγαδόκελνη, αλεμάξηεηα από ην θύιν ή άιιε δηάθξηζε, έρνπλ δηθαηώκαηα ίζεο ακνηβήο 

γηα παξερόκελε εξγαζία ίζεο αμίαο». Παξάιιεια, ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο 

ην 2001, ην άξζξν 116 (παξ. 2), πξνβιέπεη φηη: «Γελ απνηειεί δηάθξηζε ιόγσ θύινπ ε 

ιήςε ζεηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ. Σν 

Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ πνπ πθίζηαληαη ζηελ πξάμε, ηδίσο ζε 

βάξνο ησλ γπλαηθώλ», ελαξκνλίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε 

ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θαηαξγψληαο πξνεγνχκελε λνκνινγία ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ζηελ νπνία αλαθεξφηαλ φηη ε ιήςε ζεηηθψλ κέηξσλ ππέξ 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο παξαβίαδε ηελ ηζφηεηα έλαληη ηνπ λφκνπ 

(Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, 2003). 

 

ηελ θηινζνθία ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπνζεηήζεθε θαη ν λνκνζέηεο. Έηζη ινηπφλ ε 

ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ είλαη ε αθφινπζε: 

 

i. Με ην Ν.133/75 επήιζε ε εθαξκνγή ηεο ίζεο ακνηβήο ζηελ εξγαζία αξξέλσλ θαη 

ζειέσλ θαη θαζηέξσζε ηνπ 45σξνπ (Κχξσζε φξσλ ηεο ΔΓΔ ηεο 26.2.1975). 

ii. χκθσλα κε ην Γεκνζηνυπαιιειηθφ Κψδηθα Π.Γ. 611/77 πνπ απνηειεί ηελ θαη‟ 

εμνρήλ λνκνζεζία γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε ζην δεκφζην ηνκέα, θαζψο 

επίζεο θαη ην Νφκν 1320/83, δελ ππάξρνπλ δηαθξίζεηο γηα ην δηνξηζκφ ζε ζέζεηο 

ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. 

iii. Με ην Ν.1082/80 απαγνξεχηεθε ε απφιπζε ηεο εγθχνπ. 

iv. Με ην Ν.1250/82 θαζηεξψζεθε ν πνιηηηθφο γάκνο σο ηζφηηκνο κε ηνλ 

ζξεζθεπηηθφ. 

v. Με ην Ν.1239/83 ην Οηθνγελεηαθφ Γίθαην εθζπγρξνλίζηεθε θαη πξνζαξκφζηεθε 

ζηελ ζπληαγκαηηθή επηηαγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ. 

 

Έηζη θαηαξγήζεθαλ: 

 

i. Ζ έλλνηα ηεο παηξηαξρηθήο νηθνγέλεηαο πνπ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ηεο ηζφηεηαο. 

ii. Ο ζεζκφο ηεο πξνίθαο θαη νξίζηεθε φηη θαη νη δπν ζχδπγνη ππνρξεψλνληαη λα 

ζπκβάιινπλ, αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπο, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο. 

iii. Ζ γπλαίθα δηαηεξεί ην νηθνγελεηαθφ ηεο επψλπκν θαη κεηά ην γάκν 

ππνρξεσηηθά. 

iv. Σν 18
ν
 έηνο σο ρξφλνο ελειηθίσζεο ησλ λέσλ θαη θαηψηαην φξην γηα ηελ ηέιεζε 

γάκνπ θαη γηα ηα δχν θχια. 
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v. Ζ αλαηξνθή θαη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο δηάθξηζε 

θχινπ. 

vi. Ζ επηινγή ζπζηήκαηνο θνηλνθηεκνζχλεο.  

vii. Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δηαδπγίνπ θαη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ 

ζπλαηλεηηθνχ δηαδπγίνπ. 

viii. Ζ απφιπηε εμνκνίσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ πνπ γελλήζεθαλ “ρσξίο 

γάκν” ησλ γνληψλ ηνπο κε ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ πνπ γελλήζεθαλ “κέζα 

ζην γάκν”, θαη ε λνκηθή ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο αλχπαληξεο γπλαίθαο. 

 

χκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα ν εξγνδφηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεηαρεηξίδεηαη κε 

ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, εθηφο εάλ ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε 

πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν. 

 

Με ηνλ Ν.1414/84 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ζε ελαξκφληζε κε ηηο 75/117 θαη 76/207 νδεγίεο ηεο ΔΟΚ 

πξνβιέπνληαη: 

 

 Ζ εμάιεηςε θάζε κνξθήο δηάθξηζεο, άκεζεο ή έκκεζεο, ζηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο, πνπ βαζίδεηαη ζην θχιν. 

 Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο γηα 

άλδξεο θαη γπλαίθεο. 

 Ζ ίζε ακνηβή γηα ίζεο αμίαο εξγαζία. 
 

 Ίδηνο επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο γηα αγφξηα θαη θνξίηζηα. 
 

 Ζ απαγφξεπζε θαηαγγειίαο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην θχιν. Με ηνλ ίδην λφκν ηδξχεηαη Γξαθείν Ηζφηεηαο ζε θάζε Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο. 

 Δπίζεο ξπζκίδεηαη ην φξην ειηθίαο εηζφδνπ ζην επάγγεικα εληαία θαη γηα ηα δχν 

θχια. 

 

Με ην Ν.1483/84 πξνζηαηεχνληαη θαη δηεπθνιχλνληαη νη εξγαδφκελνη κε νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο ζηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη κεηαμχ άιισλ: 

 

 Ζ απαγφξεπζε δηάθξηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ιφγσ ησλ νηθνγελεηαθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ. 

 Ζ γνληθή άδεηα απνπζίαο. 
 

 Ζ άδεηα απνπζίαο γηα αζζέλεηα εμαξησκέλσλ κειψλ 
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 Σν κεησκέλν σξάξην εξγαδνκέλσλ γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδηά κε ζνβαξή λφζν. 
 

 Ζ άδεηα απνπζίαο γνλέσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζρνιηθήο πξνφδνπ ησλ 

παηδηψλ. 

 Ζ λνκηθή ππνρξέσζε ησλ εξγνδνηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία βξεθνλεπηαθψλ 

ζηαζκψλ. 

 Ζ πξνζηαζία απφ ηελ απφιπζε γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 
 

 Σν δηθαίσκα ζηελ πιήξε απαζρφιεζε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δήηεζαλ 

κεησκέλε απαζρφιεζε ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 Ζ πξνζηαζία ηεο εγθχνπ απφ απφιπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη 

έλα έηνο κεηά ηνλ ηνθεηφ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ζπνπδαίν ιφγν. 

 

Με ην Ν.1539/85 ε άδεηα κεηξφηεηαο απμάλεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απφ δψδεθα ζε 

δεθαηέζζεξηο εβδνκάδεο, ελψ ζην δεκφζην ηνκέα γίλεηαη δεθαέμη εβδνκάδεο. Με ην 

Ν.1541/85 ρνξεγείηαη επίδνκα ηνθεηνχ θαη ινρείαο ζηηο αγξφηηζζεο πνπ είλαη 

αζθαιηζκέλεο ζηνλ ΟΓΑ. 

 

Με ην Ν.1576/85 πξνβιέπεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ αηφκσλ πνπ ακείβνληαη κε ην 

θνκκάηη θαη εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ. Με ηνλ 

ίδην Νφκν (άξζξν 30) ν αλαζθάιηζηνο ζχδπγνο, νη γνλείο θαη ηα αδέιθηα απνθηνχλ 

δηθαίσκα αζθάιηζεο ζε Σακείν ή ζε Κιάδν Αζζέλεηαο ηεο αζθαιηζκέλεο ή 

ζπληαμηνχρνπ ησλ νξγαληζκψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

 

Με ην Ν.1849/89 εμαζθαιίδεηαη ρξφλνο ζπλνιηθήο άδεηαο κεηξφηεηαο 15 εβδνκάδσλ 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε επηδφκαηνο γάκνπ ζηνπο άγακνπο 

γνλείο, ζηνπο ρήξνπο θαη δηαδεπγκέλνπο. 

 

Με ην Ν.1892/90 θαζηεξψλεηαη ε κεξηθή απαζρφιεζε θαη ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεξηθψλ απαζρνινχκελσλ ζηα 

ειάρηζηα φξηα απνδνρψλ, ζηηο εηήζηεο άδεηεο κε απνδνρέο, ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε 

θαη γεληθά ζηελ εθαξκνγή φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

 

χκθσλα κε ην Ν.1892/90 (άξζξν 63) ρνξεγείηαη επίδνκα επί ηξηεηίαο ζηε κεηέξα πνπ 

απνθηά ηξίην παηδί. ηε κεηέξα πνπ ζεσξείηαη πνιχηεθλε θαηαβάιιεηαη κεληαίν 

επίδνκα ίζν πξνο ελάκηζε εκεξνκίζζην αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, πνιιαπιαζηαδφκελν κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ άγακσλ παηδηψλ ηεο κέρξη ειηθίαο 25 εηψλ. Σν επίδνκα απηφ 
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θαηαβάιιεηαη έσο φηνπ παχζεη ε πνιχηεθλε λα έρεη άγακα παηδηά ειηθίαο κέρξη 25 

εηψλ. Δπίζεο ζηε κεηέξα πνπ δε δηθαηνχηαη πιένλ ην παξαπάλσ επίδνκα ρνξεγείηαη 

ηζφβηα ζχληαμε, ίζε πξνο ην ηεηξαπιάζην ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε. 

Σα παξαπάλσ επηδφκαηα θαηαβάιινληαη ζηε κεηέξα αλεμάξηεηα απφ θάζε άιιν 

επίδνκα, κηζζφ, ζχληαμε, ακνηβή θ.ιπ. 

 

Με ην Ν.2085/92 γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε πξνβιεπφηαλ ζε θάζε ππεξεζηαθφ 

ζπκβνχιην, γηα ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ηνπ, ε ζπκκεηνρή κηαο ηνπιάρηζηνλ γπλαίθαο 

πνπ λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα. Ζ ξχζκηζε απηή έρεη 

θαηαξγεζεί κε ην Ν.2190/94. 

 

Οη ξπζκίζεηο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ κέζσ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

μεθίλεζαλ ζηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε εξγαζίαο (ΔΓΔ) ην 1975 κε ηελ 

ζέζπηζε ηεο ίζεο ακνηβήο αξξέλσλ - ζειαίσλ, (ζηαδηαθή ηζφηεηα ακνηβήο αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ απφ ηελ 1-1-1975 έσο ηελ 1-3-1978), θαη επαθνινχζεζαλ ην 1984 άξζξν 4, 

άδεηεο κεηξφηεηαο 14 εβδνκάδσλ θαη επίδνκα γάκνπ 10%. 

 

Δλ ζπλερεία, ε ΔΓΔ ηνπ 1989 ζην άξζξν 4, πξνλφεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ 

επηδφκαηνο γάκνπ 10% ζε φινπο ηνπο έγγακνπο εξγαδνκέλνπο αλεμαξηήησο θχινπ θαη 

ζην άξζξν 5 γηα ηελ άδεηα κεηξφηεηαο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 15 εβδνκάδσλ. 

 

Ζ ΔΓΔ ηνπ 1993 ζην άξζξν 7, αχμεζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο 

απφ 15 ζε 16 εβδνκάδεο. ην άξζξν 8 ζεζπίζηεθε γνληθή άδεηα ρσξίο απνδνρέο γηα ηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, ζην άξζξν 9 ρνξεγήζεθε γνληθή άδεηα ζειαζκνχ θαη θξνληίδαο 

λεπίσλ σο 2 εηψλ θαη γηα ηνλ άλδξα ελαιιαθηηθά κε ηελ κεηέξα, ελψ ζην άξζξν 11 

έρνπκε ηελ χζηαζε Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο. 

 

Ζ ΔΓΔ ηνπ 1996-1997 πξνέβε ζηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ γνληθψλ αδεηψλ ζχκθσλα 

κε ην Πξσηφθνιιν θαη ηελ πκθσλία Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο ΔΔ θαη κε ην άξζξν 11 

ζχζηεζε ηνλ θνξέα γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. 

 

Ζ ΔΓΔ ηνπ 2000-2001 ζην άξζξν 8 αχμεζε ηελ άδεηα ηεο κεηξφηεηαο ζε 18 

εβδνκάδεο. ην άξζξν 11 δφζεθε άδεηα 12 εκεξψλ εηεζίσο ζε θάζε εξγαδφκελν γνλέα 

πνπ έρεη 3 παηδία γηα ηελ κέξηκλα ησλ παηδηψλ. ην άξζξν 20 δηαθεξχρζεθαλ αξρέο γηα 

ηελ ξχζκηζε άιισλ κνξθψλ απαζρφιεζεο. 
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Ζ ΔΓΔ ηνπ 2002-2003 ζηα άξζξα 6 θαη 7 παξέρεη βειηηψζεηο ζηηο άδεηεο θξνληίδαο 

παηδηψλ κε εηδηθή ξχζκηζε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, ρήξνπο, 

δηαδεπγκέλνπο , πνπ έρνπλ ηελ επηκέιεηα παηδηψλ. 

 

Καη ηέινο ε ΔΓΔ 2004-2005 ζηα άξζξν 8 ρνξεγεί άδεηα ζειαζκνχ 9 εβδνκάδσλ 

κεηά ηνλ ηνθεηφ, ελψ ζην άξζξν 98 δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ηζφρξνλεο 

ζπλερφκελεο άδεηαο κε απνδνρέο αληί ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ. Δπίζεο ζην άξζξν 12 

ηεο παξνχζαο ΔΓΔ δίλεηαη άδεηα 10 εκεξψλ εηεζίσο ζε γνλείο πνπ έρνπλ παηδί 

ειηθίαο έσο 16 εηψλ πνπ πάζρεη απφ λφζεκα πνπ απαηηεί κεηάγγηζε αίκαηνο. Σέινο, 

ζην άξζξν 18 παξέρεηαη κειέηε γηα ηελ επζπγξάκκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ κε ην 

θνηλνηηθφ δίθαην γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη εμεηδίθεπζε 

ησλ φξσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο εζηθήο παξελφριεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 

Σν 1985 κε ην Ν.1558/85 ζπζηάζεθε ε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο (Γ.Γ.Η.), ε νπνία 

αξρηθά ππαγφηαλ ζην Τπνπξγείν Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη κεηέπεηηα ζην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, σο αξκφδηα δεκφζηα 

ππεξεζία γηα ηελ πξνψζεζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ηεο λνκηθήο θαη νπζηαζηηθήο 

ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Παξάιιεια κε ηνλ θεληξηθφ 

κεραληζκφ ηζφηεηαο, δεκηνπξγήζεθαλ νη Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Ηζφηεηαο (ΝΔΗ) απφ 

εθπξνζψπνπο θξαηηθψλ, ηνπηθψλ θνξέσλ θαη γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ ζε θάζε 

Ννκαξρία, θαζψο θαη ηα Ννκαξρηαθά Γξαθεία Ηζφηεηαο (ΝΓΗ) γηα ηελ θαιχηεξε 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Οη δχν απηνί ζεζκνί, πνπ 

ιεηηνχξγεζαλ βάζεη εγθπθιίνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηελ 

αξρή, ζεζκνζεηήζεθαλ ην 1989 κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Π.Γ. 370/1989) θαη απφ ην 

1994 κε ηνπο Ν.2218 θαη Ν. 2240/1984, ηα Γξαθεία Ηζφηεηαο ησλ Ννκαξρηψλ 

εληάζζνληαη ζηνπο απηνηειείο Οξγαληζκνχο θάζε Ννκαξρίαο θαη νη Ννκαξρηαθέο 

Δπηηξνπέο Ηζφηεηαο ζπγθξνηνχληαη κε απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Ννκάξρε. Σέινο, 

απφ ην 2000 ζεζκνζεηήζεθαλ κε ην Ν.2839/2000 θαη ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο 13 

Δπηηξνπέο Ηζφηεηαο (ΠΔΗ). 

 

Δπίζεο, κε ην Ν.1835/1989, ηδξχζεθε ην Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο 

(Κ.Δ.Θ.Η.), ην νπνίν βάζεη ηνπ Ν.2266/1994 ιεηηνπξγεί σο ΝΠΗΓ θαη επνπηεχεηαη απφ 

ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Βαζηθφο άμνλαο 

αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ είλαη ε δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη ε εθπφλεζε 

κειεηψλ ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ, θαζψο θαη ε ελίζρπζε θαη πξνψζεζε ησλ 

γπλαηθψλ ζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. Σν Κ.Δ.Θ.Η. ιεηηνπξγεί 
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θεληξηθά ζηελ Αζήλα θαη πεξηθεξεηαθά ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ Πάηξα, ην Ζξάθιεην θαη 

ην Βφιν. 

 

Σν Γ΄ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (ΚΠ) έξρεηαη λα ππνζηεξίμεη ηε ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ ηζφηεηα, κέζσ ηεο έληαμεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζεηηθψλ δξάζεσλ ππέξ ησλ γπλαηθψλ. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, δηακνξθψλεηαη κηα ζηξαηεγηθή ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ, ε 

νπνία δελ πεξηνξίδεηαη ζε εμεηδηθεπκέλα κέηξα αξσγήο ησλ γπλαηθψλ, αιιά επηθέξεη 

θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ γεληθψλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ Ζ Διιάδα έζεζε σο ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ γπλαηθείαο απαζρφιεζεο θαηά ηελ πξνζερή πεξίνδν, ψζηε λα 

πιεζηάζεη ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν ηνπ 50%, θαζψο θαη ηελ αληίζηνηρε κείσζε ηεο 

αλεξγίαο θαη καθξνρξφληαο αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ. 

 

Δπηπξφζζεηα, πηνζεηήζεθε ε πξνζέγγηζε ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηεο ηζφηεηαο 

ησλ θχισλ ζε φια ηα πεδία πνιηηηθήο θαη ζε φια ηα ζρεηηθά κέηξα ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ (ΔΠ) ηνπ ΚΠ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ θαη πξνβιέθζεθε φηη κηα ζπγθεθξηκέλε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΔΠ 

«Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε θαη Απαζρφιεζε» ζα αθνξά ζηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο 

θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ησλ πξννπηηθψλ επαγγεικαηηθήο ηνπο αλέιημεο, κε ηελ 

εθαξκνγή εηδηθψλ κέηξσλ, πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλεο 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

γπλαίθεο αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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Κεφϊλαιο 8ο Ενύςχυςη τησ γυναικεύασ επιχειρηματικότητασ 

 

8.1 Φορεύσ και υπηρεςύεσ για την ενύςχυςη τησ γυναικεύασ επιχειρηματικότητασ 
 

ην πιαίζην ηφζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, νη πνιηηηθέο 

ίζσλ επθαηξηψλ έρνπλ δηαδξακαηίζεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη γεληθφηεξα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαζψο ε ζπκκεηνρή 

θαη ε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζπλεπάγεηαη πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε 

ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη θαηά ζπλέπεηα αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Οη θνξείο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη νη αθφινπζνη: 

 

 Σύνδεζμορ Δπισειπημαηιών Γςναικών Δλλάδορ 
 

Ο χλδεζκνο Δπηρεηξεκαηηψλ Γπλαηθψλ Διιάδνο (ΔΓΔ) είλαη κηα κε θπβεξλεηηθή 

νξγάλσζε, κε κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα θαη απεπζχλεηαη ζε γπλαίθεο πνπ αζθνχλ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα. Ηδξχζεθε ην 1997 ζηε Θεζζαινλίθε θαη 

ην  δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνηειείηαη απφ ελληά κέιε. Δίλαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

Δκπνξίνπ & Αλάπηπμεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ), ηνπ 

πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ), ηνπ πλδέζκνπ Γπλαηθψλ 

Δπηρεηξεκαηηψλ ηεο Μεζνγείνπ (AFAEMME), ελψ αξθεηά κέιε ηνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

δηνηθήζεηο Δπηκειεηεξίσλ. πλεξγάδεηαη κε ππνπξγεία, θνηλσληθνχο θνξείο, 

επαγγεικαηηθέο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ζε ηνπηθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν γηα 

ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ γπλαηθψλ πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

Ζ θηινζνθία ηνπ  ΔΓΔ είλαη λα παξέρεη ζηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο ηεο Διιάδνο ην 

πεξηβάιινλ γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εαπηνχο ηνπο, λα πξνάγεη ηε 

λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, λα βειηηψλεη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ επηηεπγκάησλ 

ηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο θαη λα πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ησλ γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ 

κέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ πιεξνθφξεζε. Ο ΔΓΔ πξνάγεη ηε δενληνινγία θαη ηελ 

εζηθή ζηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ γπλαηθψλ, ελψ ζπγρξφλσο 

αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλαίζζεζε ηεο θνηλσληθήο ηνπ 

επζχλεο. 

 

Ο ΔΓΔ, απαξηζκεί ζήκεξα πεξηζζφηεξα απφ 700 κέιε απ' φιε ηελ Διιάδα, ηα νπνία 

απνιακβάλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα: 

 

 πλδένληαη κε γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο πνπ έρνπλ παξφκνην ηξφπν ζθέςεο θαη 

δηάζεζε λα κνηξαζηνχλ ηδέεο, πιεξνθνξίεο θαη επθαηξίεο.  
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 Παξαθνινπζνχλ εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θαη φηη αθφξα γηα δσηηθά ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

 

 Γηεπξχλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δηθηχσζε θαη γλσζηηθή βάζε 

 

 Απνθηνχλ πξφζβαζε ζε επηρεηξεκαηηθά δίθηπα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 

 πκκεηέρνπλ θαη επσθεινχληαη απφ ηε ζέζε ηνπ ΔΓΔ σο θνξέα 

εθπξνζψπεζεο γηα ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο. 

 

 Δθπαηδεχνληαη απηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο ζε εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα θαη 

ζεκηλάξηα.  

     

 Δλεκεξψλνληαη γηα επηρεηξεκαηηθά, αλαπηπμηαθά εζληθά θαη θνηλνηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα άκεζνπ ελδηαθέξνληνο. 

 

 πκκεηέρνπλ ζε κηα θνηλφηεηα πνπ αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο θαη αιιαγήο. 

 

 Αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο, απνθηνχλ πξφζβαζε ζηε γλψζε θαη αλαδεηνχλ λένπο 

ζπλεξγάηεο  

 

 Γηαηεξνχλ θαη δηεπξχλνπλ δίθηπα επηθνηλσλίαο. 

 

Οη δξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ζηξέθνληαη γχξσ απφ: ηελ ζπκβνπιεπηηθή ζε 

επηρεηξεκαηηθά δεηήκαηα, ηελ εθπαίδεπζε ηφζν ζε γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο φζν θαη ζε 

ππαιιήινπο ζε γπλαηθείεο επηρεηξήζεηο, ην Mentoring-Coaching ζε γπλαίθεο πνπ είηε 

είλαη επηρεηξεκαηίεο, είηε επηζπκνχλ λα γίλνπλ, ζηε δηθηχσζε επηρεηξήζεσλ εληφο θαη 

εθηφο ζπλφξσλ, ζηελ νξγάλσζε θαη ππνζηήξημε επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ(Β2Βs) 

θαη ζηελ ελεκέξσζε ζε επηρεηξεκαηηθά ζέκαηα.  

 

 Σύνδεζμορ Δπισειπημαηιών Γςναικών ηηρ Μεζογείος (AFAEMME) 

  

Ο ζχλδεζκνο Δπηρεηξεκαηηψλ Γπλαηθψλ ηεο Μεζνγείνπ (AFAEMME) ηδξχζεθε ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2002 θαη απνηειεί ηελ έλσζε ησλ Οξγαληζκψλ ησλ γπλαηθψλ 

επηρεηξεκαηηψλ ηεο Μεζνγείνπ. Σα κέιε ηνπ πξνέξρνληαη απφ 23 ρψξεο ηεο 

Μεζνγείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο. θνπφο ηνπ AFAEMME είλαη λα 

ζπλδέζεη ηηο Δλψζεηο θαη ηνπο πλδέζκνπο ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ζηειερψλ 
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ησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ θαη λα ηηο εθπξνζσπήζεη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

πξνσζήζνπλ θαη λα ζπληνλίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κε θνηλφ ζθνπφ ζε 

επξσπατθφ επίπεδν. 

 

Μέξνο ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ AFAEMME απνηειεί θαη ε εθζηξαηεία Woman Mobility 

Information Campaign, ε νπνία πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο, απαξαίηεηεο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

 

 WOMEN MOBILITY MED PLATFORM:  

κηα δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ γηα βαζηθέο 

πηπρέο ηεο εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο ζε κεζνγεηαθέο ρψξεο. 

 

 WOMENMOBILITY.ORG:  

κία δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ηελ on-line ελεκέξσζε φισλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

γπλαηθψλ ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνπλ νη κεζνγεηαθέο αγνξέο. 

 

 Portal ενημέπυζηρ για ηη γςναίκα επισειπημαηία 
 

Σν businesswoman.gr είλαη ην πξψην ειιεληθφ ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ γηα ηε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ζηφρν ηελ άκεζε ελεκέξσζε θαη αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε φισλ 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επαγγεικαηηψλ, ζηειερψλ θαη επηρεηξεκαηηψλ γπλαηθψλ. 

Γεκηνπξγήζεθε απφ κηα νκάδα γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ, κε ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ηεο 

ζχγρξνλεο γπλαίθαο επηρεηξεκαηία κε ηε ζπλερψο εμειηζζφκελε ηερλνινγία. Πξφζεζή 

ηνπ είλαη λα θέξεη ζε επαθή ηηο επηρεηξεκαηίεο κε θαηαμησκέλνπο επηζηήκνλεο θαη 

εηδηθνχο ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη παξάιιεια, λα ηηο ελεκεξψζνπλ ππεχζπλα θαη 

ιεπηνκεξεηαθά γηα πξνγξάκκαηα, ππεξεζίεο θαη πεγέο πνπ ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν θαη ρξήκα. 

 

Σν businesswoman.gr είλαη έλα εξγαιείν επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπδεηνχληαη 

ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη αληαιιάζζνληαη απφςεηο κε γπλαίθεο-επηρεηξεκαηίεο 

ζηελ Διιάδα θαη ζε φιν ηνλ θφζκν. Καιχπηεη πνιχπιεπξα ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο 

ηεο ζχγρξνλεο γπλαίθαο επηρεηξεκαηία ρσξίο λα είλαη εμαξηεκέλν απφ ζπιιφγνπο, 

νκάδεο εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ ή άιινπο θνξείο. 

 

ηα πεξηερφκελά ηνπ ζα βξείηε έξεπλεο, απφςεηο θαη ζπκβνπιέο εηδηθψλ, ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα, ζεκηλάξηα θαη εθζέζεηο, ρξεζηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή θαζεκεξηλφηεηα, παξνπζηάζεηο βηβιίσλ ζρεηηθψλ κε ηνλ θφζκν ησλ 
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business θαη ηεο επηηπρίαο, ηα ηειεπηαία λέα ηεο ηερλνινγίαο, λέα θαη δεκνζηεχζεηο 

επηρεηξήζεσλ. 

 

 Portal ενημέπυζηρ για ηη γςναίκα επισειπημαηία από ηην Δςπυπαφκή Ένυζη 
 

Ζ πχιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνρεχεη ζηελ 

παξνρή θαηάιιεισλ δηαδηθηπαθψλ ζπλδέζεσλ κε νξγαλψζεηο, πξνγξάκκαηα θαη 

αληηπξνζσπεπηηθέο εθδειψζεηο γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνψζεζε 

θαη ηε ζηήξημε ηνπ γπλαηθείνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο. 

 

 European Network to Promote Women’s Entrepreneurship (WES) 
 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

δεκηνχξγεζε ην “Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Γπλαηθείαο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Έρεη κέιε απφ 30 Δπξσπατθέο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  

ηεο Ηζιαλδίαο, ηεο Ννξβεγίαο θαη ηεο Σνπξθίαο.  

 

Οη εληεηαικέλνη ηνπ δηθηχνπ εθπξνζσπνχλ θεληξηθέο εζληθέο θπβεξλήζεηο θαη 

ηλζηηηνχηα κε ηελ αξκνδηφηεηα λα πξνσζήζνπλ ηελ γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα. ηα 

κέιε ηνπ δηθηχνπ παξέρνληαη ζπκβνπιέο, ελίζρπζε, πιεξνθνξίεο θαη ζπλδέζκνπο 

επηθνηλσλίαο ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Δπίζεο, βνεζνχλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη εθαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

Μέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δλίζρπζεο ηεο Γπλαηθείαο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

(WES) είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο, ε νπνία θαη πινπνηεί δχν έξγα ζηα πιαίζηα 

ηνπ Γ‟ ΚΠ: α) ην Έξγν: "Οινθιεξσκέλεο Παξεκβάζεηο ππέξ ησλ γπλαηθψλ" θαη β) ην 

Έξγν "Θεηηθέο Γξάζεηο ππέξ ησλ γπλαηθψλ ζηηο Μηθξνκεζαίεο θαη Μεγάιεο 

Δπηρεηξήζεηο". 

 

 Κένηπο Δπεςνών για Θέμαηα Ιζόηηηαρ και πποώθηζηρ γςναικείαρ 

επισειπημαηικόηηηαρ ζηην Δλλάδα 
 

Σν Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (Κ.Δ.Θ.Η.) ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία θαη 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Μεξηθνί απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο 

αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Κ.Δ.Θ.Η. είλαη ε δηεμαγσγή θνηλσληθήο έξεπλαο ζε 

ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ε ηεθκεξίσζε θαη παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηελ 

απαζρφιεζε, επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θνηλσληθή έληαμε, ε ππνζηήξημε γπλαηθψλ γηα 

ηελ πξνψζεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θ.ά. Γεληθφηεξα ζην Κ.Δ.Θ.Η. ιεηηνπξγνχλ Κέληξα 
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Πιεξνθφξεζεο θαη πκβνπιεπηηθήο Γπλαηθψλ γηα ηελ απαζρφιεζε, ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ζηελ Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, 

Ζξάθιεην θαη Βφιν. 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κ.Δ.Θ.Η είλαη νη αθφινπζεο: 
 

o Γηεμαγσγή εξεπλψλ θαη κειεηψλ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. 

 

o Γεκνζίεπζε θαη έθδνζε κειεηψλ, εξεπλψλ θαη άιινπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ 

(έληππνπ θαη νπηηθφ-αθνπζηηθνχ). 

 

o ρεδηαζκφο, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ δξάζεο, πνπ πξνσζνχλ 

ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ άξζε ησλ δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθψλ. 

 

o Μεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο ζε ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο γπλαηθψλ γηα 

ηελ απαζρφιεζε, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε. 

 

o Παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ. 

 

o Αλάιεςε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επηκφξθσζεο 

αηφκσλ, νκάδσλ, θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα 

ησλ θχισλ. 

 

o Λεηηνπξγία πηινηηθψλ ζεζκψλ πνπ πξνσζνχλ θαιέο πξαθηηθέο ππέξ ησλ 

γπλαηθψλ. 

 

o Πξνψζεζε ηεο ακθίδξνκεο πιεξνθφξεζεο ζε ζέκαηα πνιηηηθήο γηα ηελ ηζφηεηα 

ησλ θχισλ κε δηεζλείο θαη επξσπατθνχο νξγαληζκνχο. 

 

o Τπνζηήξημε ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο ζχλδεζεο θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ πξνψζεζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

ζηελ θνηλσληθή έληαμε. 

 

o Γηνξγάλσζε δηαιέμεσλ, εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε δξάζεσλ. 

 

Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην Κ.Δ.Θ.Η: 

 

 Δλεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε 

ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ. 

 

 Γηελέξγεηα κειεηψλ, εξεπλψλ θαη εθδφζεσλ ζηνπο/ζηηο ελδηαθεξφκελνπο/-εο. 



 

 
95 

 Promoting Women’s Enterprise Support Services (PROWESS)  
 

Σν PROWESS είλαη έλα δίθηπν απφ άηνκα θαη νξγαλψζεηο πνπ ζηεξίδνπλ ηε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. ηφρνο ηνπο είλαη ε παξνρή θαιχηεξεο πιεξνθφξεζεο θαη 

ελίζρπζεο λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ. 

 

 Γενική Γπαμμαηεία Ιζόηηηαρ 
 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο είλαη ν αξκφδηνο θπβεξλεηηθφο θνξέαο αξκφδηνο γηα ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ γηα 

ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Ζ ΓΓΗ ησλ θχισλ 

κέζσ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ ηεο, 

πινπνηεί ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο. ην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ 

Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ νπζηαζηηθή Ηζφηεηα ησλ θχισλ πινπνηνχληαη έξγα κε ζηφρν ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αληζφηεηαο ησλ θχισλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκαηηθά πεδία ηεο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη ηελ δεκηνπξγία ή ελίζρπζε ζεζκψλ, δνκψλ θαη νξγάλσλ 

παξαγσγήο πνιηηηθψλ. 

 

 Το Δθνικό επιμεληηηπιακό Γίκηςο Δλληνίδυν Δπισειπημαηιών 
 

Σν Δζληθφ Δπηκειεηεξηαθφ Γίθηπν Διιελίδσλ Γπλαηθψλ, είλαη Αζηηθή κε 

θεξδνζθνπηθή εηαηξεία, ε νπνία ζπλεζηήζε ην 2004 απφ ηελ Κεληξηθή Έλσζε 

Διιεληθψλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ηα 59 Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε 

ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο ζε ζέζεηο επζχλεο, 

ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Ληζζαβφλαο, πνπ ζέινπλ ηελ Δπξψπε δεζπφδνπζα 

δχλακε θαη κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ. 

 

ηφρνη ηνπ Γηθηχνπ είλαη: 
 

 Ζ εμάιεηςε επαγγεικαηηθψλ ζηεξενηχπσλ θαη ε δεκηνπξγία ίζσλ επθαηξηψλ  
 

 Οη ρξεκαηνδνηήζεηο 
 

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ - κειψλ ηνπο 

ζρεηηθά κε ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πιήξε ελζσκάησζε ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ νηθνλνκία. 

 

 Ζ ελίζρπζε θαη εμπγίαλζε ησλ ππαξρνπζψλ γπλαηθείσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

κνλάδσλ θαη ε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο γπλαίθαο κε ηελ ίδξπζε 

λέσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζε  

 

 Ζ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο θαη ζηα θέληξα ιήςεο 

απνθάζεσλ 
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 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ, ηα νπνία απνηξέπνπλ ηηο γπλαίθεο απφ ηελ 

πιήξε έληαμε ηνπο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηα ζεκαληηθφηεξα ησλ νπνίσλ είλαη: 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, αλαηξνθή παηδηψλ, θαζψο θαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ 

επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, κε ην ξφιν ηεο γπλαίθαο ζπδχγνπ, 

κάλαο, θφξεο  θαη λνηθνθπξάο. 

  

Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πιήξε 

έληαμε ηεο γπλαίθαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζα είλαη πνιιαπιά, κε ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

νηθνγέλεηα, ηελ θνηλσλία θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία. ηα πιαίζηα ηεο εκβέιεηάο ηνπ θαη 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηνπ, ην Γίθηπν αλαιακβάλεη Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα 

θαη έρεη ζπζζσξεχζεη αξθεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη εθπαίδεπζεο, 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πξνψζεζεο ζπλεξγαζηψλ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ 

επίπεδν, νξγάλσζεο θέληξσλ πιεξνθφξεζεο, θαη άιισλ δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σν Γίθηπν ζπλεξγάδεηαη κε Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη δηεμάγεη 

έξεπλεο, κε Παλεπηζηήκηα θαη εθπαηδεπηηθά θέληξα, ζηνρεχνληαο ζηελ θαηλνηνκία θαη 

ηελ επηζηεκνληθή θαη απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Έρεη νξγαλψζεη πιεζψξα εκεξίδσλ ζηελ Αζήλα θαη ηελ 

πεξηθέξεηα γηα ηελ αλάδεημε ησλ ζηφρσλ ηνπ Γηθηχνπ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ θαη ησλ άιισλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο γπλαίθαο. Σν Γίθηπν παξεκβαίλεη ζηα Κέληξα Λήςεο 

Απνθάζεσλ θαη δηεθδηθεί γηα ηελ γπλαίθα επηρεηξεκαηία θαη επαγγεικαηία, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζηεξίδεη ην έξγν ηεο πνιηηείαο. 

 

 100 MIRRORS - Δπγαλεία για ηην παπακίνηζη ηηρ γςναικείαρ 

επισειπημαηικόηηηαρ  
 

Σν πξφγξακκα «100 MIRRORS» ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ηεο αληζφηεηαο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, κε ηελ αλάπηπμε κίαο γξακκήο επηθνηλσλίαο, ηελ ηζηνζειίδα, φπνπ νη 

γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα 

παξνπζηάδνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη 

ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, θαζψο επίζεο αλαθέξνληαη θαη ζην πψο θαηφξζσζαλ 

λα βειηηψζνπλ ηε δσή ηνπο κέζσ ηεο εγεζίαο ζε δηάθνξνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο ην πλεχκα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο απηελέξγεηαο. 

  

Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:  
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 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δεηθηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη 

ηδξπκάησλ πνπ ζα ρξεζηκεχζνπλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ 

ζε δηάθνξα θνηλσληθά πεξηβάιινληα, 

 

 Ζ επηινγή 100 γπλαηθψλ-επηρεηξεκαηηψλ απφ δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο, νη 

νπνίεο ζα ρξεζηκεχζνπλ σο πξφηππα γηα άιιεο πνπ επηζπκνχλ λα μεθηλήζνπλ 

ηελ δηθή ηνπο επηρείξεζε ή ζηελ ελίζρπζε ησλ δεκηνπξγηθψλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο, 

 

 Να αξρίζεη κία αλάιπζε γηα ην πψο νη γπλαίθεο έγηλαλ επηρεηξεκαηίεο, ηηο 

κεζφδνπο πνπ αθνινχζεζαλ, ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ θαη ηηο επηδφζεηο 

ηνπο ζηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο.  

 

ην πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ εθηά νξγαληζκνί απφ ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, ηε 

Γαιιία, ηε Βξεηαλία θαη ηελ Πνισλία κε δηαθνξεηηθή εμεηδίθεπζε  (Παλεπηζηήκηα, 

Σνπηθέο Δπηρεηξεκαηηθέο Δλψζεηο, Οξγαληζκνί γπλαηθείαο απαζρφιεζεο, νκνζπνλδίεο 

θαη ελψζεηο γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ, νξγαληζκνί θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ) θαη επηπιένλ 36 θνξείο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζπλεξγαδφκελνη 

θνξείο (silent partners). Ζ θάζε ρψξα εθπξνζσπείηαη απφ δηάθνξνπο ηνκείο γλψζεο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο, Παλεπηζηήκην, 

εθπξφζσπνη ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ, επηκειεηήξην θαη εθπξφζσπνη απφ άιινπο 

ηνκείο άηππεο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ. 

 

8.2 Προγρϊμματα για τη ςτόριξη τησ γυναικεύασ επιχειρηματικότητασ 
 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ελζσκαηψζεη ζηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ 

δξάζεηο θαη εξγαιεία πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ γπλαηθψλ, ηελ 

νπνία ζεσξεί πεγή δπλακηζκνχ θαη θαηλνηνκίαο θαη παξάγνληα βειηίσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ Διιεληθή Πνιηηεία, ελαξκνλίδνληαο ηηο πνιηηηθέο ηεο κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρεη εληάμεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα σο θχξην 

άμνλα ηεο νηθνλνκίαο ηεο θαη έρεη δεκηνπξγήζεη πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο 

γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σα πξνγξάκκαηα απηά απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε, 

ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ γπλαηθψλ πνπ επηζπκνχλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά, αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο, ηελ θαηάξηηζε θαη ηα 

ηαιέληα ηνπο. Οη ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ αθνξνχλ ηελ ηερληθή 

βνήζεηα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, ελεκέξσζε γηα 

ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο, νηθνλνκηθή ελίζρπζε φπσο επηδνηνχκελα δάλεηα θαη 
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επηρνξεγήζεηο θ.ά., ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθά θαη θνηλνηηθά θνλδχιηα. Σα 

πξνγξάκκαηα θαη νη δξάζεηο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Ππόγπαμμα «Δνίζσςζη Δπισειπημαηικόηηηαρ Γςναικών» 
 

Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΠΑΝ ΗΗ) 2007-2013 θαη εληάζζεηαη 

ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2, ν νπνίνο επηδηψθεη ηελ επέθηαζε ηεο εμσζηξεθνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο ηζρπξήο θαη ηθαλήο ζπλζήθεο γηα ηελ παξαγσγηθή αλαβάζκηζε 

ηεο ρψξαο πξνο αγαζά θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κε ελζσκάησζε 

γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο κε πνηφηεηα θαη πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία. Σν πξφγξακκα 

απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζε – κέζσ ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ – ηεο ίδξπζεο λέσλ 

επηρεηξήζεσλ απφ γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο (Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Γπλαηθψλ) ζε φινπο 

ζρεδφλ ηνπο ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο – ΔΣΠΑ) θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

 

Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) γηα ηελ Έθδνζε ηεο Πξνθήξπμεο είλαη ε 

Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο/Γηεχζπλζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ. Δλδηάκεζνο 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) γηα ηελ Αμηνιφγεζε, Γηαρείξηζε θαη Παξαθνινχζεζε 

Τινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Μηθξψλ – Μεζαίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο Αλψλπκε Δηαηξεία (ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ.). 

 

Ζ επηρνξήγεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ζα αλέιζεη ζην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ 

εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζε 60% ζε λεζηά θάησ ησλ 5.000 θαηνίθσλ θαη ζε 

ππξφπιεθηεο πεξηνρέο ησλ λνκψλ Ζιείαο, Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, Αξθαδίαο, Δχβνηαο, 

πεξηνρή Αηγηαιείαο θαη επηιεγκέλεο πεξηνρέο ησλ λνκψλ Κεθαιιελίαο θαη Μαγλεζίαο 

πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ππξφπιεθηεο. 

 

Ο ζπλνιηθφο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηα 200.000€ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηνπ ηνκέα ηεο 

αλαθχθισζεο/πεξηνξηζκνχ ξχπαλζεο, ηα 100.000€ γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη ηνπξηζκνχ θαη ηα 80.000€ γηα ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο κε θαηψηαην 

φξην γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα 30.000€. 

 

 Ππόγπαμμα «Δπισοπήγηζη για ηην παποσή Ολοκληπυμένυν Παπεμβάζευν 

ςπέπ ηυν γςναικών» 
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Σν έξγν «Δπηρνξήγεζε γηα ηελ παξνρή Οινθιεξσκέλσλ Παξεκβάζεσλ ππέξ ησλ 

γπλαηθψλ», εληάζζεηαη ζην Μέηξν 5.3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Απαζρφιεζε & Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ζην πιαίζην ηνπ Γ‟ ΚΠ. Απφ ην πξφγξακκα απηφ, φπνπ 

ηειηθφο δηθαηνχρνο είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο (ΓΓΗ) θαη Δπηζηεκνληθφο 

χκβνπινο ην Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (Κ.Δ.Θ.Η.), αλακέλεηαη λα 

σθειεζνχλ ζπλνιηθά πάλσ απφ 9.000 γπλαίθεο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 2004-2006. 

 

 Κοινοηική Ππυηοβοςλία EQUAL 
 

Ζ EQUAL απνηειεί εξγαιείν ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Απαζρφιεζε, 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ζηνρεχεη ζηελ πεηξακαηηθή 

εθαξκνγή θαη δηάδνζε λέσλ ηξφπσλ θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο 

αληζφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. Ζ EQUAL νινθιεξψλεη ηηο εκπεηξίεο πνπ 

απνθηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ πξνεγνχκελσλ Πξσηνβνπιηψλ EMPLOYMENT & 

ADAPT θαη ζπκπιεξψλεη ηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο γηα ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο.  

 

Σν πξφγξακκα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζηεξίμεη κηα νξηδφληηα πξνζέγγηζε ζηηο πνιηηηθέο 

θαη ηηο ππεξεζίεο πξνο ηηο νπνίεο ζα έρνπλ πξφζβαζε πνιιαπιέο θαηεγνξίεο 

απνθιεηζκέλσλ ή απεηινχκελσλ απφ απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο νκάδσλ θαη 

λα αληηκεησπίζεη ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα θαη ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ ησλ 

εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ. Έρεη δνκεζεί πάλσ ζε ελλέα ζεκαηηθά πεδία – κέηξα. 

 

Βαζηθέο αξρέο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ: 

 

 Οη Αλαπηπμηαθέο πκπξάμεηο, σο ηζρπξέο θαη δεζκεπηηθέο ζπκθσλίεο θνξέσλ 

κε ηε κνξθή αζηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ εηαηξηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ 

λνκηκνπνηνχληαη ηα έξγα  

 

 Ζ δηαθξαηηθφηεηα κέζσ ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ & ηερλνγλσζίαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο θνηλψλ δξάζεσλ ζηα ζεκαηηθά αληηθείκελα ηεο EQUAL  

 

 Ζ θαηλνηνκία σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο κεζφδνπο, ηνπο ζηφρνπο & ην 

πεξηερφκελν ησλ ελεξγεηψλ 

 

 Ζ ελδπλάκσζε σο ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ ζηφρνπ ζηελ επηινγή θαη 

πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ  
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 Ζ νξηδφληηα πξνζέγγηζε ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ  

 

 Ζ ελζσκάησζε (mainstreaming) ησλ θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ ζηνλ θεληξηθφ 

θνξκφ ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ απαζρφιεζε 

 

Σα ζεκαηηθά πεδία ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα απηά βαζίδνληαη 

θαη αλαθέξνληαη ζηνπο ππιψλεο ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Απαζρφιεζε 

πνπ είλαη: 

 

 Ζ βειηίσζε ηεο απαζρνιηζηκφηεηαο 

 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο 

 

 Ζ ελζάξξπλζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

απαζρνινπκέλσλ. 

 

 Ζ ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ ίζσλ επθαηξηψλ γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. 

 

 Ζ ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο & επαγγεικαηηθήο έληαμεο ησλ αηηνχλησλ άζπιν. 

 

 Κοινοηική Ππυηοβοςλία LEADER+ 
 

Ζ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία LEADER (Liaisons Entre Actions pour le Développement 

des Economies Rurales) απνηειεί ηε ζπνπδαηφηεξε πξσηνβνπιία ηεο Κνηλφηεηαο ε 

νπνία ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο ιηγφηεξν 

επλνεκέλεο πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ (νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο), φπνπ θαη 

εθαξκφδεηαη. 

 

 Κοινοηική Ππυηοβοςλία NOW 

 

Ζ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία NOW "Νέεο Δπαγγεικαηηθέο Δπθαηξίεο γηα ηηο Γπλαίθεο" 

(New Opportunities for Women) έρεη δηαπηζησζεί φηη απνηέιεζε έλα απνηειεζκαηηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ γπλαηθψλ. Ζ Πξσηνβνπιία NOW 

παξαθηλεί ηηο γπλαίθεο λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηε κνξθή κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ ζε αηνκηθή ή ζπιινγηθή βάζε. Έρεη δηεπθνιχλεη θαη έρεη παξάζρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε νκάδεο γπλαηθψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα κεγάιε θιίκαθα 

πξσηνβνπιηψλ θαη ζπλεξγαζηψλ. 
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8.3 Η κοινωνικό ευθύνη των επιχειρόςεων 

 

ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, ηεο ηερλνινγίαο, ηνπ πινπξαιηζκνχ, ηεο πιεξνθφξεζεο θαη 

ηεο ππεξεζληθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνιιά είλαη ηα γεγνλφηα πνπ 

έθαλαλ ην ζέκα ηεο Κνηλσληθήο Δπζχλεο επίθαηξν. Ζ δηεξγαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

θαη ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ, κε ηα ακθηζβεηνχκελα απνηειέζκαηα ηνπο, ε 

αλάγθε χπαξμεο ειάρηζησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ, νη επηπηψζεηο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν κεγαιχηεξν 

αξηζκφ αηφκσλ θαη θξαηψλ, ε αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 

θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θ.ά. έθηηαμαλ έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν νη 

επηρεηξήζεηο θαινχληαη ζήκεξα λα εληάμνπλ ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ζηνλ ππξήλα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο ζθέςεο. Οη πξνζδνθίεο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

απέλαληη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη νη επηρεηξήζεηο 

δηαξθψο απμάλνληαη. Οη επηρεηξήζεηο επνκέλσο αληηκεησπίδνπλ έλα λέν θφζκν πνπ 

απαηηεί λέν ηξφπν ζθέςεο, έλα θφζκν πνπ ζα πξέπεη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο απηήο ηεο 

γεληάο αιιά θαη ησλ κειινληηθψλ (Θαλφπνπινο, 2003). 

 

Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε δηεζλψο αιιά θαη ζηελ Διιάδα, αλαδεηθλχεηαη σο 

ζεκαληηθή πνιηηηθή ζηάζε. χκθσλα κε απηήλ, νη εηαηξείεο εληάζζνπλ νηθεηνζειψο 

ζηηο επηρεηξήζεηο ελέξγεηεο θαη ζπλαιιαγέο ηνπο, δξαζηεξηφηεηεο κε ηδηάδνλ θνηλσληθφ 

θαη πεξηβαιινληηθφ πεξηερφκελν. Βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο είλαη ε ζπλεηζθνξά πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, ηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία θαη ε ζπκβνιή ηνπο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε θαη πξφνδν. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιηηηθή δέζκεπζε πνπ 

αλαιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο απέλαληη ζηελ παγθφζκηα θνηλσλία, ηνπο δηεζλείο θαη 

ηνπηθνχο θνηλσληθνχο εηαίξνπο (Ληάπε & Σδαβάξα, 2005).  

Ζ ΔΚΔ δηαθξίλεηαη ζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή, κε βάζε ηνπο σθεινχκελνπο θαη ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο ζε κηα εηαηξηθή θνηλσληθή δξάζε. 

Ζ εζσηεξηθή Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε αθνξά θπξίσο ηνπο ππαιιήινπο θαη 

ζπλδένληαη κε ζέκαηα φπσο, ε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε πγεία θαη ε 

αζθάιεηα θαζψο θαη ε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο ελψ νη πεξηβαιινληηθέο ππεχζπλεο 

πξαθηηθέο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή. Αλνίγνπλ ην δξφκν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο 

θαη ην ζπλδπαζκφ ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο κε ηε βειηησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα 

(Porter & Kramer, 2006). 
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Δπηπιένλ, ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο εζσηεξηθήο ΔΚΔ πεξηιακβάλεη ηε δηα βίνπ κάζεζε, 

ηελ παξαρψξεζε αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ηελ θαιχηεξε 

ελεκέξσζε ζε φιε ηελ επηρείξεζε, ηελ θαιχηεξε ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο, 

νηθνγέλεηαο θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηε κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, ηελ ίζε ακνηβή θαη ηηο πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο γηα ηηο γπλαίθεο θ.ά. 

(Porter & Kramer, 2006). 

   

Ζ εμσηεξηθή Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε αθνξά ηελ επέθηαζε ηεο επζχλεο ηεο 

εηαηξείαο ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη αθνξά έλα επξχ ζχλνιν ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ νη 

νπνίνη είλαη φρη κφλν νη εξγαδφκελνη θαη νη κέηνρνη αιιά θαη νη επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη, 

νη πξνκεζεπηέο, νη πειάηεο, νη δεκφζηεο αξρέο θαη νη Με Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί 

(ΜΚΟ) πνπ εθπξνζσπνχλ ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο ή αζρνινχληαη κε ην πεξηβάιινλ 

(Porter & Kramer, 2006). 

    

Ζ επηρείξεζε πνπ πηνζεηεί ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, ηελ ζέηεη ζηελ θαξδηά ηεο 

εηαηξηθήο θηινζνθίαο θαη αλαδηακνξθψλεη ηελ ιεηηνπξγία θαη ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ψζηε λα ηελ ππεξεηήζεη. Δπηδηψθεη κέζα απφ ζπλεξγαζίεο κε άιινπο 

θνξείο λα ζπκβάιιεη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ρσξίο λα απνδεηά βξαρππξφζεζκα νθέιε. 

Οη εξγαδφκελνη απηήο ηεο επηρείξεζεο δελ απνηεινχλ έλα εζσηεξηθφ αθξναηήξην αιιά 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθά ππεχζπλεο δξάζεο  (Ληάπε & 

Σδαβάξα, 2005). 
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υμπερϊςματα και προτϊςεισ 
 

Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ επίκνλσλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ θχισλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

θνηλσλίαο είλαη κηα καθξνπξφζεζκε πξφθιεζε, δεδνκέλνπ φηη ζπλεπάγεηαη 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

ξφισλ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ. Ζ πξφνδνο είλαη αξγή θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ θχισλ επηκέλνπλ φζνλ αθνξά ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο, ηελ πιεξσκή, ηηο ψξεο 

εξγαζίαο, ηηο ζέζεηο επζχλεο, ηνλ επηκεξηζκφ ηεο θξνληίδαο ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη ησλ 

νηθηαθψλ θαζεθφλησλ, θαζψο θαη ηνλ θίλδπλν θηψρεηαο. Ζ απμαλφκελε ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη κηα ζεηηθή εμέιημε θαη απνηειεί ζεκαληηθή 

ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ΔΔ, αληηζηνηρψληαο ζην έλα ηέηαξην ηεο 

εηήζηαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απφ ην 1995 (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010). ην πιαίζην 

ηεο ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο ηεο ΔΔ γηα αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ηίζεηαη ζην επίθεληξν αθνχ απνηειεί κνλφδξνκν γηα 

ηζφξξνπε θαη βηψζηκε αλάπηπμε. 

 

Ζ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζην ξφιν ησλ γπλαηθψλ 

επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ γεληθφηεξα, αθνχ απνηεινχλ βαζηθφ 

παξάγνληα πξνψζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, έρεη νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο 

ζπκκέηνρεο ησλ γπλαηθψλ ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 

Παξά, φκσο ηηο απμεηηθέο ηάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, εμαθνινπζεί λα είλαη επδηάθξηηε ε δηαθνξνπνίεζε ζηα πνζνζηά 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

 

Παξφιν πνπ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη νη γπλαίθεο πιένλ ππεξηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζηνπο 

πηπρηνχρνπο παλεπηζηεκίνπ, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ θξαγκνί πνπ δπζρεξαίλνπλ 

ηελ αλάπηπμε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο: 

 

 Ζ έιιεηςε πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο θξνληίδαο εμαξηψκελσλ αηφκσλ (παηδηά, 

άηνκα κε αλαπεξία, ειηθησκέλνη). 

 Ζ έιιεηςε αλεπαξθψλ ζπζηεκάησλ ιήςεο αδεηψλ θαη επέιηθησλ εξγαζηαθψλ 

ξπζκίζεσλ θαη γηα ηνπο δχν γνλείο. 

 Ζ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη ν θφβνο ηεο απνηπρίαο ησλ γπλαηθψλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε. 

 Ζ αδπλακία ζπλδπαζκνχ επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο. 
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 Ζ έιιεηςε επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

 Ζ ειιηπήο πιεξνθφξεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειιηπή δηθηχσζε ησλ γπλαηθψλ. 

Απηφ ζπλεπάγεηαη κεησκέλε ελεκέξσζε ζε φηη αθνξά πξνγξάκκαηα, 

επηδνηήζεηο θαη γεληθφηεξα λέεο κεζφδνπο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Ζ έιιεηςε ρξεκαηηθνχ θαη γλσζηηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

Γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα θαη πνιηηηθέο, ψζηε λα 

αξζνχλ ηα εκπφδηα πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ είζνδφ ηνπο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν. Ζ 

ελαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ αθνξά κφλν ηελ πνζνηηθή 

δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο αιιά θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγρεηξήκαηφο ηνπο. Σα 

κέηξα θαη νη πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδνληαη: 

 

 ηε δεκηνπξγία θηιηθνχ θαη επέιηθηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο κε 

ελζάξξπλζε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε απινχζηεπζε ησλ ζρεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 

     

 Πξφηαζε θαη αλάπηπμε απινπζηεχζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζχζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ. 

 

 Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ άξζεο ζεζκηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

νξγαλσηηθψλ εκπνδίσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

 Ζ κεηάβαζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ γπλαηθψλ απφ «επηρεηξεκαηηθφηεηα 

αλάγθεο» πξνο κία επηρεηξεκαηηθφηεηα βαζηζκέλε ζηελ θαηλνηνκία θαη γλψζε. 

Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο, 

θαζψο θαη ηεο Αλάπηπμεο Νέσλ Πξντφλησλ ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 

 Ζ ιήςε κέηξσλ ζηα πιαίζηα ησλ ελεξγεηψλ δηα βίνπ κάζεζεο γηα ηελ ελίζρπζε 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο θαη ησλ πξνζφλησλ ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ αλάιεςε 

επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. 

 

 Πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ 

γπλαηθείνπ εξεπλεηηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Έξεπλα θαη ηελ Σερλνινγηθή 

αλάπηπμε (ΔΣΑ). 
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 Κάιπςε ησλ λνκνζεηηθψλ θελψλ (π.ρ. ζε θνξνινγηθά, εξγαζηαθά νηθνγελεηαθά 

δεηήκαηα) θαη άκεζε πξνζαξκνγή κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία ζε ζέκαηα φπσο 

ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, ζηελ ζεμνπαιηθή/ εζηθή 

παξελφριεζε θ.ιπ. κε ηελ πξνζαξκνγή ηεο αληίζηνηρεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο.  

 

 Έληαζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ησλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ κε θηλεηνπνίεζε ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ. 

 

 Δμαζθάιηζε νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ζηηο ακνηβέο ε νπνία ζα παξνηξχλεη ηηο 

γπλαίθεο λα επηρεηξήζνπλ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη λα παξακείλνπλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο γηα κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε θαζεζηψο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο. Απηφ εθηφο απφ ηελ λνκνζεηηθή επηηαγή απνηειεί θαη κέζνλ 

ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ 

νξηδφληηνπ θαη θάζεηνπ επαγγεικαηηθνχ δηαρσξηζκνχ. 

 

 Δπελδχζεηο ζην αλζξψπηλν θεθάιαην - ζηξαηεγηθέο δηα βίνπ κάζεζεο, αλάπηπμε 

θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο 

θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο απνηεινχλ βαζηθά εξγαιεία άζθεζεο πνιηηηθψλ γηα 

ηελ αγνξά εξγαζίαο. Σα ζπλερηδφκελα ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ σο πξνο ηα 

επαγγέικαηα θαη ε κε αμηνπνίεζε φισλ ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ ακεηβφκελε εξγαζία απνηεινχλ ζεκαληηθή ηξνρνπέδε γηα ηελ 

ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

 Γηεχξπλζε ησλ ππνδνκψλ θξνληίδαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ζηήξημεο ψζηε λα 

ππνζηεξηρζεί ε νηθνγέλεηα, λα δηεπθνιπλζεί ε αλαθαηαλνκή ξφισλ θαη επζπλψλ, 

θπξίσο δε ε έληαμε θαη παξακνλή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ηεο δνκήο ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο. 

 

 Τηνζέηεζε θηλήηξσλ γηα ηελ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ππεξεζηψλ παηδηθήο 

θξνληίδαο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (π.ρ. κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζρεηηθψλ δνκψλ 

ηνπιάρηζηνλ ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο) ψζηε λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

 Μέηξα ζπκθηιίσζεο επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηα νπνία 

ζα ζπκπεξηιάβνπλ ηελ νπδεηεξνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ησλ γνληθψλ αδεηψλ σο κέζν 

γηα ηελ πξνψζεζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε. 



 

 
106 

 

 θφπηκε θξίλεηαη ε παξνρή θηλήηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζηήξημε γπλαηθείσλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη 

δηαρείξηζεο θαη δεκηνπξγία θαη ππνζηήξημε δηθηχσλ γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί ζεκαληηθφ 

πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζηφρν θαη ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο. Ζ ιήςε 

απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ θαη ε ράξαμε νξζψλ πνιηηηθψλ, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ, πξέπεη λα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ άξζε ησλ 

έκθπισλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ απνηξέπνπλ ηηο γπλαίθεο λα αλαπηχμνπλ 

επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο. Ζ έληαμε ησλ γπλαηθψλ, πνπ απνηεινχλ θαηά θαλφλα 

ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, επαγγεικαηηθή θαη 

θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, κε φξνπο ίζσλ δηθαησκάησλ, ππνρξεψζεσλ θαη επθαηξηψλ κε 

απηνχο ησλ αλδξψλ, εμαζθαιίδεη αληηπξνζσπεπηηθφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ηεο 

θνηλσλίαο, επηηπγράλνληαο έηζη επξχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή, ε νπνία είλαη κε ηε ζεηξά 

ηεο κνριφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
107 

          ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

          Ελληνόγλωςςη 

 Αβξακίθνπ, Α. (2001), Δπέιηθηεο Μνξθέο Απαζρόιεζεο θαη Αληζόηεηεο ζηνλ Δξγαζηαθό 

Υώξν, Μειέηε, Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο, Αζήλα. 

 

 Αγγέιε, Δ. (2004), «Ζ κεξηθή απαζρφιεζε ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 1996-2002», 

Κείκελα Δξγαζίαο Νν 15, Παξαηεξεηήξην Απαζρφιεζεο Δξεπλεηηθή Πιεξνθνξηθή 

Α.Δ. 

 

 Αλζνπνχινπ, Θ. (2005), Πνιηηηζκηθέο ζηάζεηο θαη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ γπλαηθψλ, ζην: ηξαηεγάθε, Μ. (επηκ.), Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

Γπλαηθώλ - Όςεηο ηδηνθηεζίαο θαη Γηνίθεζεο. Gutenberg, Αζήλα, ζζ.145-164. 

 

 Αληχπαο, Γ., Αλαγλψζηνπ, Π. & Μπαηζνιάθε, Μ. (2012),  «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα - 

Δπξσπατθή πξαθηηθή θαη δξάζεηο ζην Διιεληθφ Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα», 

Παξνπζηάζεηο ΔΓΟ, ζζ.1-22. 

 

 Βαίνπ, ΝΣ. & ηξαηεγάθε, Μ. (1989), «Ζ Δξγαζία ησλ γπλαηθψλ: αλάκεζα ζε δπν 

Κφζκνπο», ύγρξνλα ζέκαηα, η.40, ζζ.16-40 ζην: Αβξακίθνπ, Α. (2001), Δπέιηθηεο 

Μνξθέο Απαζρόιεζεο θαη Αληζόηεηεο ζηνλ Δξγαζηαθό Υώξν, ΚΔΘΗ, Αζήλα. 

 

 Βαίνπ, ΝΣ. & Υαηδεκηράιεο, Κ. (1997), «Με ηε ξαπηνκεραλή ζηελ θνπδίλα θαη ηνπο 

Πνισλνχο ζηνπο αγξνχο», Αζήλα: Δμάληαο, ζζ.155-159 & 208-209, ζην: Αβξακίθνπ, 

Α. (2001), Δπέιηθηεο Μνξθέο Απαζρόιεζεο θαη Αληζόηεηεο ζηνλ Δξγαζηαθό Υώξν, 

ΚΔΘΗ, Αζήλα. 

 

 Βαίνπ, ΝΣ. (1989), «Ο Σφπνο δνπιεηάο θαη ην ζπίηη: Καηά θχιν θαηακεξηζκνί εξγαζίαο 

ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο Αζήλαο», ύγρξνλα Θέκαηα, η. 40, ζζ.81-90, ζην: 

Αβξακίθνπ, Α. (2001), Δπέιηθηεο Μνξθέο Απαζρόιεζεο θαη Αληζόηεηεο ζηνλ Δξγαζηαθό 

Υώξν, ΚΔΘΗ, Αζήλα. 

 

 Βαίνπ, ΝΣ., ηξαηεγάθε, Μ. & Υξνλάθε, Ε. (1991), «Ακεηβφκελε Δξγαζία ζην ζπίηη: 

κηα γπλαηθεία δνπιεηά θαη κηα ηδενινγία», ύγρξνλα Θέκαηα, η. 45, ζζ.47-53, ζην: 

Αβξακίθνπ, Α. (2001), Δπέιηθηεο Μνξθέο Απαζρόιεζεο θαη Αληζόηεηεο ζηνλ Δξγαζηαθό 

Υώξν, ΚΔΘΗ, Αζήλα. 

 
 Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο (2004), Δζληθέο Πξνηεξαηφηεηεο Πνιηηηθήο θαη Άμνλεο 

Γξάζεηο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ (2004-2008), Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Αζήλα. 

 

 Γηδαξάθνπ, Η. (2008),  Γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηνπηθή αλάπηπμε,  Πξαθηηθά 

1
νπ 

Αλαπηπμηαθνχ πλεδξίνπ Ν. Καξδίηζαο. 

 

 Γθαγθάηζηνο, Η. (2008), Καηλνηνκία-Δπηρεηξεκαηηθόηεηα-Δπηρεηξήζεηο, Κέληξα 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ΗΗ. 

     
 Γήκνπ, Α. (1989), «Ζ Μεξηθή Απαζρφιεζε: Έλα Γπλαηθείν Φαηλφκελν ηεο Αγνξάο 

Δξγαζίαο», ύγρξνλα ζέκαηα, η.40, ζζ.55-60, ζην: Αβξακίθνπ, Α. (2001), Δπέιηθηεο 

Μνξθέο Απαζρόιεζεο θαη Αληζόηεηεο ζηνλ Δξγαζηαθό Υώξν, ΚΔΘΗ, Αζήλα. 

 Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (2010), Δηδηθή Έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ ζπλδπαζκό Δξγαζίαο 

θαη Οηθνγελεηαθήο Εσήο (Ad hoc 2010), Πεηξαηάο. Γηαζέζηκν: 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO23/2010 (27/11/2015). 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO23/2010


 

 
108 

 

 Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (2015), Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (Σξηκεληαία): Β’ 

Σξίκελν 2015. Γηαζέζηκν: http://www.statistics.gr/el/statistics/-

/publication/SJO01/2015-Q2 (19/11/2015). 

 

 Δληαίν Κέληξν Ννκνχ Κπθιάδσλ (ρ.ρ.), Αλάπηπμε γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, 

Equal-Andromeda, ζην: Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (2008), Αμηνιόγεζε ησλ 

Αλαπηπμηαθώλ Πξσηνβνπιηώλ πνπ Τπνζηεξίδνπλ ηηο Γπλαίθεο ζηε πκκεηνρή ηνπο ζηελ 

Σνπηθή Αλάπηπμε. Μειέηεο - Έξεπλεο, ΚΔΘΗ, Αζήλα. 

 

 Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (2003), Πξάζηλε Βίβινο γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Δπξώπε, Βξπμέιιεο, 21.1.2003 COM(2003) 27 ηειηθφ. 

 

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2010), Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνύιην, ην Δπξσπατθό 

Κνηλνβνύιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηώλ, 

Ηζόηεηα κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ, Βξπμέιιεο, 18.12.2009, COM(2009) 694 ηειηθφ. 

 

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2014), ρέδην Έθζεζεο ηεο επηηξνπήο θαη ηνπ πκβνύιηνπ γηα ηελ 

απαζρόιεζε πνπ ζπλνδεύεη ηελ αλαθνίλσζε ηεο επηηξνπήο γηα ηελ εηήζηα επηζθόπεζε ηεο 

αλάπηπμεο 2015, Βξπμέιιεο, 28.11.2014, COM(2014) 906 final. 

 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (2001). πκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο-Δπξσπατθό πκβνύιην 

ηεο ηνθρόικεο 23 & 24 Μαξηίνπ 2001. 

Γηαζέζηκν: http://www.eu2001.se/static/pdf/conclusions/00100gr1.pdf (27/11/2015). 

 

 Θαλφπνπινο, Ν.Γ. (2003), Δπηρεηξεκαηηθή Ζζηθή & Γενληνινγία, Δθδφζεηο Interbooks, 

Αζήλα. 

 

 Ησαλλίδεο, . & Γησηφπνπινο, Η. (2014), Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα 2012-2013: 

Δλδείμεηο αλάθακςεο ηεο κηθξήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο;, Παξαηεξεηήξην 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ΗΟΒΔ-GEM, Αζήλα.  

 

 Ησαλλίδεο, . & Γησηφπνπινο, Η. (2015), Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα 2013-2014. 

Ζ δπλακηθή ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, Παξαηεξεηήξην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

ΗΟΒΔ-GEM, Αζήλα.  

  

 Ησαλλίδεο, . & Σζαθαλίθαο, Α. (2006), Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα 2005-2006, 

Παξαηεξεηήξην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ΗΟΒΔ-GEM, Αζήλα. 

 

 Ησαλλίδεο, . & Σζαθαλίθαο, Α. (2007), Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα 2006-2007. 

Δπηζθόπεζε από ηε ζθνπηά ηεο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, Παξαηεξεηήξην 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ΗΟΒΔ-GEM, Αζήλα.  

 

 Καξαγηάλλεο, Γ. Α. (1999), Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Οηθνλνκία, Αζήλα, Δθδφζεηο 

INTERBOOKS.  

 

 Καξακεζίλε, Μ. (1998), «Γπλαίθεο θαη Απαζρφιεζε ζηελ Διιάδα: ηάζεηο θαη δηεζλείο 

ζπγθξίζεηο», ζην: Αβξακίθνπ, Α. (2001), Δπέιηθηεο Μνξθέο Απαζρόιεζεο θαη 

Αληζόηεηεο ζηνλ Δξγαζηαθό Υώξν, ΚΔΘΗ, Αζήλα. 

 

 Καξακεζίλε, Μ., Ησαθείκνγινπ, Ζ., Νηεξκαλάθεο, Ν., Γηαλλαθνχξνπ, Μ., νπκέιε, Δ. 

& Θαλνπνχινπ, Μ. (2003), Ίζε ακνηβή πξνζνρή ζην θελό: Μειέηεο-Έξεπλεο, Κέληξν 

Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο, Αζήλα. 

 

 Καξαληίλνο, Γ., Εηψκαο, Γ., Κεηζεηδνπνχινπ, Γ. & Μνπξίθε, Γ. (1997), Δπέιηθηε 

απαζρόιεζε θαη ειαζηηθνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο: ηάζεηο, εμειίμεηο, πξννπηηθέο, 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO01/2015-Q2
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO01/2015-Q2
http://www.eu2001.se/static/pdf/conclusions/00100gr1.pdf


 

 
109 

Αζήλα: Δζληθό Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο, ζζ.11-47,78-82 & 161-169, ζην: Αβξακίθνπ, Α. 

(2001), Δπέιηθηεο Μνξθέο Απαζρόιεζεο θαη Αληζόηεηεο ζηνλ Δξγαζηαθό Υώξν, ΚΔΘΗ, 

Αζήλα. 

  

 Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (2008), Αμηνιόγεζε ησλ Αλαπηπμηαθώλ 

Πξσηνβνπιηώλ πνπ Τπνζηεξίδνπλ ηηο Γπλαίθεο ζηε πκκεηνρή ηνπο ζηελ Σνπηθή 

Αλάπηπμε. Μειέηεο - Έξεπλεο, ΚΔΘΗ, Αζήλα. 

 

 Κνθθίλεο, Γ. (2006), «Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Marketing ζηα Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα 

Γηθαηφρξεζεο», πεξ. Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκία, η.3, εθδ. Παπαδήζε. 

 

 Κνζκά Γηαζεκή - Γξακκαηέα ηνπ EC-BIC εξξψλ,  Γπλαηθεία Δπηρεηξεκαηηθόηεηα, 

Δπηιεγκέλε πηπρηαθή εξγαζία. Γηαζέζηκν: 

http://www.eif.gov.cy/mlsi/dl/genderequality.nsf/All/4680982843D6AC32C22579A70

02E1CAE/$file/%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5

%CE%AF%CE%B1%20EPIXIRIMATIKOTHTA.pdf (3/9/2015). 

 

 Κξαβαξίηνπ, Γ. (1989), «Οη γπλαίθεο ζηε κεηακνληέξλα θνηλσλία: θησρφηεξεο ή 

πινπζηφηεξεο;» ύγρξνλα ζέκαηα, η.40, ζζ.25-30, ζην: Αβξακίθνπ, Α. (2001), Δπέιηθηεο 

Μνξθέο Απαζρόιεζεο θαη Αληζόηεηεο ζηνλ Δξγαζηαθό Υώξν, ΚΔΘΗ, Αζήλα. 

 

 Λακπξηαλίδεο, Λ., θνξδίιε, . & Καινγεξέζεο, Θ. (2003), Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ 

ειιεληθή χπαηζξν, ζην: Λακπξηαλίδεο, Λ. (επηκ.), Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ 

επξσπατθή ύπαηζξν, Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε, ζζ.233-266. 

 

 Ληάπε, Μ. & Σδαβάξα, Μ. (2005), Οδεγόο Δθαξκνγήο ρεδίσλ Ηζόηεηαο. Αλαπηπμηαθή 

χκπξαμε: Equal-Αλδξνκέδα: Γξάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ζην 

ρψξν εξγαζίαο. 

 

 Λνπθήο, Δ. (2014), Ο ξόινο ηεο θαηλνηνκίαο ζηε ζύγρξνλε επηρείξεζε, Γξάζε 4: 

Δθπαίδεπζε & Τπνζηήξημε πξνο ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, άκνο. 

Γηαζέζηκν:https://pithos.grnet.gr/pithos/rest/vdiamant@aegean.gr/files/SamosBiz/11_Ο

+ξφινο+ηεο+θαηλνηνκίαο+ζηε+ζχγρξνλε+Δπηρείξεζε.pdf (27/10/2015). 

 

 Λπκπεξάθε, Α. & Μνπξίθε, Α. (1996), Ζ Αζόξπβε Δπαλάζηαζε: Μνξθέο Οξγάλσζεο 

ηεο Παξαγσγήο θαη ηεο Δξγαζίαο, Αζήλα, Δθδ. Gutenberg, ζζ.140-142, 145-148, 167-

173 & 175-177, ζην: Αβξακίθνπ, Α. (2001), Δπέιηθηεο Μνξθέο Απαζρόιεζεο θαη 

Αληζόηεηεο ζηνλ Δξγαζηαθό Υώξν, ΚΔΘΗ, Αζήλα. 

 

 Μεξηίθα, Α., Ξπδνπνχινπ, Δ.Κ. & Παπαζαλαζίνπ, Υ. (2005), Βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε 

θαη θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ αλαθνξηθά κε ηηο λέεο επθαηξίεο απαζρόιεζεο γηα ηηο 

γπλαίθεο, ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ηνπο θαη ηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ησλ 

δπν θπιώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο, Έξγν 

ODISSEIA, Αζήλα. 

 

 Μηρηψηεο, . & Οηθνλφκνπ, Κ. (2006), Ζ έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

ζήκεξα, Απφζπαζκα απφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ εθδνζέλ απφ ην Δζληθφ Ίδξπκα Νεφηεηαο. 

Γηαζέζηκν: http://www.tetras-

consult.gr/resources/Resources/Papers%20in%20Greek/Entrepreneurship%20today.pdf 

(21/10/2015). 

 

 Νάδνπ, Γ. (ρ.ρ), Γπλαίθεο θαη Δξγαζία ζηελ Διιάδα: Παξνπζίαζε θαη ρνιηαζκόο ηεο 

Βηβιηνγξαθίαο κε Έκθαζε ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, Μειέηε Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

Γηαζέζηκν:http://www.aegean.gr/gender-

postgraduate/Documents/Μειέηε%20Νάδνπ.pdf (14/10/2015). 

http://www.eif.gov.cy/mlsi/dl/genderequality.nsf/All/4680982843D6AC32C22579A7002E1CAE/$file/%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20EPIXIRIMATIKOTHTA.pdf
http://www.eif.gov.cy/mlsi/dl/genderequality.nsf/All/4680982843D6AC32C22579A7002E1CAE/$file/%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20EPIXIRIMATIKOTHTA.pdf
http://www.eif.gov.cy/mlsi/dl/genderequality.nsf/All/4680982843D6AC32C22579A7002E1CAE/$file/%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20EPIXIRIMATIKOTHTA.pdf
https://pithos.grnet.gr/pithos/rest/vdiamant@aegean.gr/files/SamosBiz/11_Ο+ρόλος+της+καινοτομίας+στη+σύγχρονη+Επιχείρηση.pdf
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