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ΣΥΝΟΨΗ 

Η παγκόσμια τάση για ολοένα και αυξανόμενη δημιουργία επιχειρήσεων από 

τις γυναίκες παρατηρείται πλέον και στη χώρα μας προσφέροντας απασχόληση και 

εισόδημα στις ίδιες αλλά και θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στη χώρα, ιδιαίτερα στον 

τριτογενή κλάδο και σε τομείς που παραδοσιακά σχετίζονται με την γυναικεία 

εργασία. Ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία 

έντονη ανάδειξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσα από τους συνεταιρισμούς. 

Προκειμένου όμως  να διατηρηθεί η δυναμικότητα και να συνεχιστεί η 

ανάπτυξη, απαιτούνται πολιτικές υποστήριξης όπως παροχή εξειδικευμένης 

κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης και ανάπτυξης 

επιχειρήσεων, αλλά και βελτίωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ώστε να 

ενισχυθεί η τόλμη και η ανάληψη εκλογικευμένων ρίσκων εκ μέρους των γυναικών 

επιχειρηματιών. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, Ευρωπαϊκά Προγράμματα,  τόσο του Κοινωνικού 

Ταμείου όσο και της Αγροτικής Ανάπτυξης, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες καθώς και 

συγχρηματοδοτούμενα εξειδικευμένα προγράμματα δημιουργούνται αποκλειστικά 

για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και την παροχή 

κινήτρων και επιχορηγήσεων, ώστε να ωθήσουν τις γυναίκες στην πραγματοποίηση 

επενδύσεων.  

Με την παρούσα εργασία έχουμε ως στόχο αρχικά να εντοπίσουμε τα 

βασικότερα χαρακτηριστικά της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

στηριζόμενοι στις τελευταίες έρευνες που έγιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και 

στη χώρα μας, και να παρουσιάσουμε φορείς και προγράμματα που δίνουν κίνητρα 

και ώθηση στις γυναίκες να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Στη συνέχεια θα 

επικεντρώσουμε την έρευνά μας στην ανάπτυξη των γυναικείων συνεταιρισμών, ως 

ένα σημαντικό κομμάτι της γυναικείας επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, όπου πέρα 

από τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο ανάπτυξης τους, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

της εις βάθους συνέντευξης για την άντληση πληροφοριών, θα εντοπίσουμε τα  

βασικά τους προβλήματα και θα προτείνουμε τρόπους για τη βελτίωση της προβολής 

τους και της προώθησης των προϊόντων τους. 

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο μέρος της εργασίας θα ασχοληθούμε με την 

γυναικεία επιχειρηματικότητα. Θα δούμε στοιχεία για την απασχόληση των γυναικών 

και τη θέση τους στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Θα 

αναφερθούμε στα προβλήματα της γυναικείας επιχειρηματικότητας και θα δούμε τα 
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βασικά χαρακτηριστικά των γυναικείων επιχειρήσεων αλλά και των επιχειρηματιών 

στη χώρα μας. Ακόμη θα δώσουμε στοιχεία για τους φορείς ενίσχυσης της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας και θα αναφερθούμε συνοπτικά στα κυριότερα προγράμματα 

στήριξης της επιχειρηματικότητας που έχουν εφαρμοστεί και εφαρμόζονται 

(Ευρωπαϊκά και Εθνικά). 

Στο δεύτερο μέρος θα επικεντρώσουμε τη μελέτη μας στους γυναικείους 

συνεταιρισμούς. Θα δούμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά που ισχύουν για όλους 

τους συνεταιρισμούς και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τα βασικά χαρακτηριστικά 

των γυναικείων συνεταιρισμών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και πώς μπορούν 

να τα επιλύσουν. Θα προτείνουμε τρόπους προβολής και προώθησης των γυναικείων 

συνεταιρισμών και των προϊόντων τους και θα κλείσουμε με την παρουσίαση τριών 

γυναικείων συνεταιρισμών. 

Στο τρίτο μέρος συνοψίζουμε τα βασικά συμπεράσματα και κάνουμε κάποιες 

προτάσεις, που πιθανότατα θα βοηθούσαν στην ενίσχυση της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας. 

Τέλος υπάρχει Παράρτημα με πλούσιο υλικό που θα βοηθήσει στην 

τεκμηρίωση και κατανόηση ορισμένων μερών της εργασίας. 

Ο δρόμος της ανάπτυξης είναι ο δρόμος της επιχειρηματικότητας. Και η 

τόνωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

την άσκηση μιας πραγματικά αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής που στηρίζει 

ενεργά την απασχόληση. Σε όλες τις σύγχρονες οικονομίες η απασχόληση είναι 

άμεση συνάρτηση του βαθμού συμμετοχής όλων των πολιτών στην παραγωγική 

διαδικασία. Οι γυναίκες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του εργατικού 

δυναμικού και πρέπει να ενισχύσουν το ρόλο τους στο κοινωνικό σύνολο. 

 

Κλείνοντας το εισαγωγικό αυτό κομμάτι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 

όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, τόσο από τον 

επαγγελματικό μου χώρο, για την κατανόηση και την εμψύχωση, όσο και από τον 

προσωπικό μου κύκλο, που δε με ξέχασαν και με ανέχτηκαν. Έφη, Ιωσήφ, Ελένη, 

Δήμητρα, Μαρία, Ιουλία, Ντίνα, Αννίτα, Γιώργο, σας ευχαριστώ. Και φυσικά ένα 

μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, στους δικούς μου ανθρώπους, για όλα. Να 

είστε όλοι καλά! 
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ΜΕΡΟΣ Α’ : ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, και ιδίως της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας, αποτελεί στη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική 

πραγματικότητα βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής εξέλιξης. Το 

θέμα είναι επίκαιρο όσο ποτέ για τη μελλοντική πορεία της οικονομίας μίας χώρας γι’ 

αυτό και η σωστή και πλήρης ενημέρωση για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα 

αποτελεί το πρώτο βήμα για την πιο ενεργό επιχειρηματική δραστηριοποίηση των 

γυναικών.   

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης των γυναικών βρίσκεται στο σημείο 

τομής των στόχων δύο βασικών δημόσιων πολιτικών: των πολιτικών για την αύξηση 

της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας και των πολιτικών για τη 

προώθηση της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας. Ο συνδυασμός των δύο 

αυτών στόχων οδήγησε στην ανάπτυξη πολιτικών για την προώθηση και ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας των γυναικών από τους σημαντικότερους διεθνείς 

οργανισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο σχεδίασε προγράμματα επιδοτήσεων 

επιχειρήσεων που ιδρύονται από γυναίκες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 

για την Απασχόληση, αλλά αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει την γυναικεία 

επιχειρηματικότητα ως έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για την μεταφορά 

τεχνολογικών καινοτομιών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 

οικονομίας. Παράλληλα, έχει συγκροτηθεί Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την προώθηση της 

Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (European Network to promote Women’s 

Entrepreneurship – WES, που ιδρύθηκε το 2000 με πρωτοβουλία της Σουηδικής 

Προεδρίας), ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας αναπτύσσει παρόμοιες δράσεις σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Πλήθος εργαλείων πολιτικής χρησιμοποιήθηκαν από τους 

οργανισμού αυτούς για να στηριχθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα.  

1 Γενικά για την Επιχειρηματικότητα 

Η επιχειρηματικότητα δεν είναι αόριστη και ασαφής έννοια. Αντίθετα, έχει πολύ 

συγκεκριμένα και διακριτά χαρακτηριστικά:  

Πρώτον, στις σύγχρονες οικονομίες η επιχειρηματικότητα αποτελεί κρίσιμο 

συντελεστή παραγωγής, καθώς αναφέρεται στο βέλτιστο τρόπο συνδυασμού των 

υπόλοιπων συντελεστών παραγωγής. Είναι δηλαδή η τεχνογνωσία παραγωγής. Όσο 

μεγαλύτερη τεχνογνωσία διαθέτει μία επιχείρηση τόσο περισσότερο αποδοτική 

καθίσταται η επιχειρηματική δραστηριότητα. 
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Δεύτερον, η επιχειρηματικότητα είναι στενά συνδεδεμένη με την καινοτομία. Η 

τεχνογνωσία είναι η άλλη όψη της καινοτομίας. Όσο πιο καινοτόμος είναι μία 

επιχείρηση τόσο περισσότερη τεχνογνωσία κατέχει, και τελικά αυτό της παρέχει ένα 

τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Τρίτον, η επιχειρηματικότητα συνδέεται άρρηκτα με την ευελιξία μιας 

επιχείρησης. Η ευελιξία με τη σειρά της αναφέρεται στην ικανότητα της επιχείρησης 

αφ’ ενός να συμβαδίζει με τις οικονομικές εξελίξεις (νέες τεχνολογίες, σύγχρονες 

αρχές διοίκησης, ένταση του ανταγωνισμού), και αφ’ ετέρου να διαμορφώνει μία 

ιδιαίτερη επιχειρηματική φυσιογνωμία.  

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι  η επιχειρηματικότητα αποτελεί το βασικό 

παράγοντα ανάπτυξης. Η επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί σήμερα τη 

μοναδική οδό για βιώσιμη, διατηρήσιμη, και ισόρροπη ανάπτυξη. Στο πρόσφατο 

παρελθόν, η ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα αντιμετωπίζονταν σαν 

οικονομικό κακό, κυρίως λόγω της ύπαρξης κερδών από τις επιχειρήσεις. Σήμερα, 

που η έννοια του επιχειρηματικού οφέλους έχει πλέον απενοχοποιηθεί, μπορεί να 

γίνεται λόγος για την αναπτυξιακή διάσταση της επιχειρηματικότητας.  

Όλα τα παραδείγματα των ώριμων και ανεπτυγμένων οικονομιών καταδεικνύουν 

ότι ο βασικός μοχλός οικονομικής μεγέθυνσης υπήρξε η ιδιωτική επιχειρηματική 

πρωτοβουλία. Ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας ήταν αυτός που έκανε επενδύσεις 

και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ήταν και είναι, αυτές που παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος 

των νέων θέσεων εργασίας.  

Όταν γίνεται αναφορά στον όρο επιχειρηματικότητα, ο νους των περισσότερων 

πηγαίνει στις μεγάλες επιχειρήσεις. Η επιχειρηματικότητα όμως αναφέρεται κυρίως 

στις ΜμΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) οι οποίες διαθέτουν και τα τρία 

χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας: Την τεχνογνωσία, την καινοτομία και την 

ευελιξία. Ιδίως η καινοτομία και η ευελιξία είναι χαρακτηριστικά που μόνο οι ΜμΕ 

διαθέτουν. Κατά συνέπεια, η τόνωση της επιχειρηματικότητας σημαίνει τόνωση των 

ΜμΕ.  

Το συμπέρασμα αυτό είναι σημαντικό, γιατί οι ΜμΕ είναι ο βασικός παράγοντας 

της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Περίπου το 90% των νέων θέσεων εργασίας 

δημιουργούνται από τις ΜμΕ. Πιο σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι αν 

συνυπολογισθούν όλες οι παράμετροι αμοιβής της εργασίας, οι αμοιβές στις ΜμΕ 

είναι καλύτερες από αυτές στις μεγάλες επιχειρήσεις, αν και κατά τεκμήριο 
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χαμηλότερες σε ύψος. Κατά συνέπεια, η επιχειρηματικότητα, και ιδίως η ενθάρρυνση 

της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης των ΜμΕ, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για 

την άσκηση μιας πραγματικά αναπτυξιακής πολιτικής απασχόλησης.  

Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι σύγχρονες οικονομίες αναπτύσσονται οικονομικά με 

τη διενέργεια επενδύσεων. Οι επενδύσεις δημιουργούν, αφ’ ενός συνθήκες αυξημένης 

συνολικής ζήτησης και αφ’ ετέρου συνθήκες αύξησης της προσφοράς, ιδιαίτερα όταν 

είναι προσανατολισμένες στην άνοδο της παραγωγικότητας. Σήμερα, σε μία εποχή 

που χαρακτηρίζεται από νομισματική σταθερότητα και σχετικά χαμηλούς ρυθμούς 

πληθωρισμού, οι επενδύσεις αποδεικνύονται ιδιαίτερα ωφέλιμες και προσοδοφόρες 

για ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο. Στις μέρες μας, θεωρείται αδιανόητο μία 

επιχείρηση να μην υιοθετεί τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να καταστεί λιγότερο 

κοστοβόρα και περισσότερο ανταγωνιστική. Πριν μερικά χρόνια όμως αυτή η εξέλιξη 

φάνταζε περίπου σενάριο επιστημονικής φαντασίας.  

Κρίσιμο ρόλο σ’ αυτήν την εξέλιξη διαδραμάτισε η άνοδος της επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης, της επιχειρηματικότητας. Αυτό συνέβη γιατί στο σύγχρονο 

οικονομικό περιβάλλον παρατηρείται μία ραγδαία άνοδος του τομέα των υπηρεσιών. 

Οι οικονομίες σήμερα χαρακτηρίζονται ώριμες και ανεπτυγμένες όταν ο τομέας των 

υπηρεσιών υπερβαίνει το 70% περίπου της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό δε 

σημαίνει ότι οι ανεπτυγμένες οικονομίες διανύουν περίοδο αποβιομηχάνισης. 

Αντίθετα, η σύγχρονη βιομηχανία είναι ο τομέας των υπηρεσιών, από το τραπεζικό 

σύστημα μέχρι τις υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής. Το γνωστό “outsourcing” είναι το 

πιο διαδεδομένο παράδειγμα της μεταβολής που συντελείτε στις σύγχρονες 

οικονομίες.  

2 Γυναίκα και Απασχόληση 
Η γυναίκα σήμερα έχει ενισχύσει το ρόλο της στο κοινωνικό σύνολο. Στηρίζεται 

στις δυνάμεις της, βγαίνει από την απομόνωση, συνδυάζει περισσότερο 

αποτελεσματικά την οικογένεια με την καριέρα. Ταυτόχρονα, ενισχύει σε σημαντικό 

βαθμό την παραγωγική δυνατότητα της οικονομίας. Όμως, παρά την αύξηση της 

συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, υπάρχουν ανισότητες που 

δυσχεραίνουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, στην 

κοινωνική πραγματικότητα καθώς και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.  

Η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και ειδικότερα στον τριτογενή 

τομέα αυξήθηκε σημαντικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο η εξέταση της 
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θέσης και των αποδοχών των γυναικών δείχνουν ότι οι διακρίσεις παραμένουν. Ο 

οριζόντιος1  και ο κάθετος2 επαγγελματικός διαχωρισμός συνεπάγεται ότι οι γυναίκες 

υπερεκπροσωπούνται σε επαγγέλματα µε μικρότερες αμοιβές και δύσκολα 

ανέρχονται στις υψηλότερες βαθμίδες της ιεραρχίας3. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα 

μεγάλο μέρος της διαφοράς του μέσου γυναικείου από το μέσο ανδρικό μισθό 

συνδέεται µε την άνιση πρόσβαση των δύο φύλων σε διαφορετικά επαγγέλματα. 

Κατά μέσο όρο η αμοιβή της γυναίκας ανέρχεται στο 75% της αμοιβής των ανδρών, 

με σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα σε διάφορους κλάδους. 

-ΣΧΗΜΑ 2.1- 

Διαφορά στο ύψος των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών στα κράτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005) 

 
Πηγή: Eurostat, Administrative data are used for LU, Labour Force Survey for FR and MT. 
Provisional results of EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions) are used for BE, EL, ES, 
IE, IT,AT, PT, and UK. All other sources are national surveys. SI: Provisional results. 

Η θεαματική αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση4 δεν αντικατοπτρίζει την εξάλειψη των διακρίσεων στην εκπαίδευση και 

την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση. Τα αγόρια κυριαρχούν σε  σχολές 

μηχανολογίας, κατασκευών τεχνολογίας και πληροφορικής, ειδικότητες δηλαδή με 

υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και υψηλές αποδοχές. Τα κορίτσια υπερτερούν 
                                                 
1  «οριζόντιος διαχωρισμός»: αναφέρεται στη συγκέντρωση γυναικών σε ορισμένους κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας. 
2 «κάθετος διαχωρισμός»: αφορά στη συγκέντρωση ή την υπεραντιπροσώπευση γυναικών σε ορισμένα 
επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας. 
3 Στρατηγάκη Μαρία, «Επιχειρηματικότητα Γυναικών, Όψεις ιδιοκτησίας και διοίκησης», Gutenberg, 
Αθήνα, 2005 
4 Παράρτημα: «Ποσοστά συμμετοχή γυναικών στην εκπαίδευση», σελ. 159 - 161 
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στις θεωρητικές και παιδαγωγικές σπουδές, στη φιλοσοφία και φιλολογία, σε σπουδές 

δασκάλων, νηπιαγωγών, ψυχολογίας, ιστορίας, αρχαιολογίας, καλών τεχνών, υγείας 

και πρόνοιας, νομικής, ειδικότητες με χαμηλή ζήτηση και αποδοχές Επίσης 

κατευθύνονται σε παραδοσιακές «γυναικείες» ειδικότητες, όπως νοσοκόμες, μαίες, 

κοινωνικοί λειτουργοί, αισθητικοί, πωλήτριες, γραμματείς, κοινωνικοί λειτουργοί, 

αισθητικοί, ειδικότητες με ικανοποιητική ζήτηση, αλλά χαμηλό μέσο εισόδημα, 

κοινωνικό κύρος και δυνατότητες ιεραρχικής ανέλιξης. Η άνιση αυτή κατανομή έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών και στη μετέπειτα 

σταδιοδρομία τους. 

Ο οριζόντιος επαγγελματικός διαχωρισμός συνδέεται µε στερεότυπα σχετικά µε 

τον ρόλο και τις ικανότητες των δύο φύλων, µε εκπαιδευτικές επιλογές και 

προσδοκίες και έχει ως συνέπεια την αυξημένη παρουσία των γυναικών σε 

συγκεκριμένα επαγγέλματα και ειδικότερα σε επαγγέλματα µε χαμηλότερες 

μισθολογικές απολαβές και δυνατότητες ανάπτυξης σταδιοδρομίας.  

Από το 1986 έχει εμφανιστεί ο όρος «γυάλινη οροφή».Το φαινόμενο της γυάλινης 

οροφής αναφέρεται στην ύπαρξη αρνητικών στάσεων και στερεοτύπων που 

εμποδίζουν τις γυναίκες να προχωρήσουν σε παραπάνω επίπεδα στην ιεραρχία μιας 

επιχείρησης5. Το εύρος της γυάλινης οροφής είναι σημαντικό ακόμα και στους 

κλάδους όπου η συμμετοχή των γυναικών είναι ιδιαίτερα αυξημένη και υπερβαίνει 

αυτή των ανδρών. 

Στην έρευνα για το εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 20066, 

βρέθηκε ότι οι γυναίκες και οι άντρες μπορεί να απασχολούνται στους ίδιους τομείς, 

οι γυναίκες όμως κατέχουν κατώτερες ή μεσαίες διοικητικές θέσεις, ενώ οι άντρες 

είναι αυτοί που βρίσκονται στις ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις7. 

Συγκεκριμένα το 70% των στελεχών είναι άντρες ενώ μόνο το 30% είναι γυναίκες. 

Ακόμη και σε επαγγέλματα τα οποία θεωρούνται «γυναικοκρατούμενα»,  οι γυναίκες 

αντιπροσωπεύουν μικρό μόνο ποσοστό στις ανώτερες βαθμίδες διοίκησης. Και το 

κενό (“gender gap”) μεγαλώνει όσο ανεβαίνουμε στην ιεραρχία. Το 1,4% των ανδρών 

έχουν τον τίτλο του «Διευθυντή» ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών είναι 

μόλις 0,4%. 
                                                 
5 Petraki-Kottis, A., “Women in management and the glass ceiling in Greece: An empirical 
investigation”, Women in Management Review, 11(2), pp. 30–38, 1996   
6 European Foundation for the improvement of living and working conditions, “Industrial Relations 
Developments in Europe 2006”, Office for official publication of the European Communities, pp. 46-
47, Luxembourg, 2007 
7 Παράρτημα: «Managers στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατανομή κατά φύλλο, 2000-2005», σελ.162 
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-ΣΧΗΜΑ 2.2- 

Άντρες και γυναίκες σε διοικητικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2006) 

 
Πηγή: European Commission, database on women and men in decision making, 2006 

Πέρα όμως από το φαινόμενο της γυάλινης οροφής υπάρχουν και μύθοι που 

περιβάλλουν γενικότερα τις γυναίκες στον χώρο εργασίας και όχι μόνο αυτές που 

ανεβαίνουν την ιεραρχία σε μια επιχείρηση. Οι βασικότεροι μύθοι είναι οι εξής8: 

￭ Οι γυναίκες δεν θα εργαζόταν, αν δεν υπήρχαν οικονομικοί λόγοι που τις 
έσπρωχναν στην αγορά εργασίας. 

￭ Κανένας άντρας ή γυναίκα δεν θέλει να εργάζεται για γυναίκα προϊστάμενο. 

￭ Οι γυναίκες σε περιόδους κρίσεων, ψυχολογικά «διαλύονται». 

￭ Οι γυναίκες ενδιαφέρονται κυρίως για τα εύκολα ζητήματα και δεν μπορείς να τις 
εμπιστευτείς σε σοβαρά θέματα. 

￭ Οι γυναίκες δεν μπορούν να ταξιδεύουν εύκολα. 

￭ Οι γυναίκες συνήθως κλαίνε όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

￭ Οι γυναίκες δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους. 

￭ Οι γυναίκες επιθυμούν περισσότερο από τους άντρες να φεύγουν στην ώρα τους. 

￭ Οι γυναίκες σε περίοδο εγκυμοσύνης δεν είναι σε θέση να συγκεντρωθούν και να 
είναι παραγωγικές. 

￭ Οι γυναίκες μόλις δημιουργήσουν οικογένεια δεν ασχολούνται με τα επαγγελματικά 
τους. 

 

                                                 
8 Crampton, S & Mishra, J., Women in management. Public Personnel Management, 28(1), 
pp. 87-107 , 1999 
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2.1 Στοιχεία για τη γυναικεία απασχόληση  
Παρά την άνοδο της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, η θέση 

της γυναίκας στην αγορά εργασίας απέχει πολύ από το να θεωρηθεί ισότιμη με την 

αντίστοιχη των ανδρών. Η συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση τόσο σε 

διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο είναι περιορισμένη σε σχέση με τους άνδρες. 

 Έντονες προσπάθειες πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων και των 

εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Σύμφωνα με το εαρινό Συμβούλιο του Μαρτίου 

2003 η Επιτροπή καλείται να καταρτίζει κάθε χρόνο έκθεση προόδου όσον αφορά την 

ισότητα των φύλων καθώς και προσανατολισμούς για την ένταξη της διάστασης του 

φύλου στις διάφορες πολιτικές. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει στοιχεία και για την 

γυναικεία απασχόληση. 

Από την «Έκθεση για την ισότητα των φύλλων 2007» προκύπτει ότι, τα τελευταία 

χρόνια, η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς. 

Ωστόσο η εξέλιξη αυτή δεν ανατρέπει τη σαφώς δυσμενή θέση των γυναικών έναντι 

των ανδρών στην αγορά εργασίας. Οι αποκλίσεις παραμένουν μεγάλες και είναι 

πάντα εις βάρος των γυναικών. Οι διαφορές στις συνθήκες εργασίας και ο 

διαχωρισμός της αγοράς εργασίας δεν υποχωρούν, γεγονός που αντικατοπτρίζεται 

στη σημαντική και σταθερή διαφορά των μισθών.  

Οι γυναίκες εργαζόμενες εξακολουθούν να αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της 

οικονομικής μεγέθυνσης. Από τη δρομολόγηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας το 

2000, οι έξι από τις οκτώ εκατομμύρια θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στην ΕΕ 

στελεχώθηκαν με γυναίκες. Το 2005, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών 

αυξήθηκε για δωδέκατη συνεχή χρονιά φθάνοντας το 56,3%, δηλαδή αυξήθηκε κατά 

2,7 μονάδες από το 2000, έναντι 0,1 μονάδας που ήταν η αύξηση του ποσοστού 

απασχόλησης των ανδρών. Η συνέχιση της θετικής αυτής τάσης θα επιτρέψει την 

υλοποίηση του στόχου της Λισσαβόνας για ποσοστό γυναικείας απασχόλησης 60% 

το 2010.  
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-ΣΧΗΜΑ 2.3- 
Ποσοστά απασχόλησης ανδρών και γυναικών ( ηλικίας 15-64) στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (2005) 

Πηγή: Eurostat, Labour Force Survey (LFS), annual averages,(European Commission, “Report on 

Equality between men and women – 2007”) 

Παρομοίως, η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών άνω των 55 

ετών ήταν σαφώς ταχύτερη έναντι εκείνης των ανδρών και φθάνει πλέον το 33,7% 

δηλαδή αυξήθηκε κατά 7 μονάδες από το 2000. 

-ΣΧΗΜΑ 2.4- 
Ποσοστά απασχόλησης εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας ( ηλικίας 55-64) 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005) 

 
Πηγή: Eurostat, Labour Force Survey (LFS), annual averages,(European Commission, “Report on 

Equality between men and women – 2007”) 
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Κατά συνέπεια, η απόκλιση του ποσοστού απασχόλησης γυναικών και ανδρών 

μειώθηκε σε 15,0 μονάδες το 2005, δηλαδή κατά 2,6 μονάδες σε πέντε χρόνια9. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η απόκλιση ποικίλλει έντονα ανάλογα με την ηλικία : μεταξύ 

των νέων (ηλικίας 15-24 ετών) είναι μόνο 5,9 μονάδες, μεταξύ των εργαζομένων 

ηλικίας μεταξύ 25 και 54 ετών είναι 16,7 μονάδες και κορυφώνεται στις 18,1 μονάδες 

μεταξύ των άνω των 55 ετών. Η θετική εξέλιξη της απασχόλησης των γυναικών 

αντικατοπτρίζεται επίσης στην αναλογικά ταχύτερη μείωση του ποσοστού ανεργίας 

τους, η απόκλιση του οποίου έναντι των ανδρών μειώθηκε από 2,8 το 2000 σε 2,0 το 

2005. 

Η απασχόληση των γυναικών στην Ελλάδα παρουσιάζει μικτή εικόνα τα 

τελευταία χρόνια, συνδυάζοντας ταυτόχρονα αφενός σημεία βελτίωσης και αφετέρου 

επιμονή σε χρόνιες αδυναμίες που χρειάζονται αντιμετώπιση. 

Τα στοιχεία απασχόλησης που δημοσίευσε ο ΟΟΣΑ για το 2003 δείχνουν άνοδο 

στα ποσοστά ανεργίας στις περισσότερες χώρες κι επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η 

σύγχρονη ανεργία είναι κατά κύριο λόγο «γένους θηλυκού». Ανάμεσα στις 15 χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικείας ανεργίας 

καταγράφηκαν στην Ισπανία και την Ελλάδα,  16% και 13,8% αντίστοιχα, ποσοστά 

αισθητά υψηλότερα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο που διαμορφώθηκε στο 8,6%.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το ποσοστό 

ανεργίας των γυναικών στην Ελλάδα το 2004 κυμαινόταν στο 16,8%  και ήταν 

υπερδιπλάσιο από εκείνο των ανδρών που άγγιζε το 7,3%. Αν εξειδικεύσουμε τα 

ποσοστά ανεργίας με βάση την ηλικία παρατηρούμε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά 

ανεργίας εντοπίζονται στις ηλικίες 15-29 ετών. Σε περιφερειακό επίπεδο η περιοχή 

της Δυτικής Μακεδονίας φαίνεται ότι είναι μία από τις δέκα περιοχές της Ευρώπης με 

τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στις γυναίκες.  

Για το έτος 2005, το ποσοστό των γυναικών που ασκούν κάποιο επάγγελμα στην 

Ελλάδα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, είναι 46,1 έναντι 74,2 που είναι το 

αντίστοιχο ποσοστό των αντρών10.  

                                                 
9 Παράρτημα: «Απόκλιση του ποσοστού απασχόλησης γυναικών και ανδρών», σελ. 162 – 163, 
Πηγή : European Commission, “Report on Equality between men and women – 2007”, Office for 
official publication of the European Communities, Luxembourg, February 2007 
10 Παράρτημα: «Στοιχεία για την απασχόληση / φύλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005)», σελ. 163 
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-ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1- 

Ποσοστά απασχόλησης ανδρών και γυναικών (ηλικίας 15-64) στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση,2000 και 2005 

 
Πηγή: Eurostat, Labour Force Survey (LFS), annual averages, (2006-2007) 

Είναι αρκετά χαμηλότερο  και από τον ενδιάμεσο στόχο που τέθηκε από το 

Συμβούλιο της Στοκχόλμης την άνοιξη του 2001, να φτάσει ο δείκτης 

απασχολησιμότητας των γυναικών στην Ευρώπη το 57%.  

Επίσης από τον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ότι το ποσοστό των άνεργων 

γυναικών είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό των αντρών, στοιχείο μίας πρόσθετης 

ανισότητας που δηλώνει τις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στην αγορά 

εργασίας. Το 2005 ο ποσοστό των άνεργων γυναικών ήταν 15,3%, πολύ πάνω από το 

μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το αντίστοιχο των ανδρών ήταν  6,1%. 
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-ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2- 

Ποσοστά Ανεργίας / φύλλο στη Ευρώπη (2005) 

 
Πηγή: Eurostat yearbook 2006-2007 

 

Ακόμη από τον πίνακα που ακολουθεί διαπιστώνουμε ότι η υποαπασχόληση 

πλήττει κυρίως τις γυναίκες. Στην Ευρώπη το 7,7% των εργαζομένων ανδρών 

δουλεύουν µε καθεστώς μερικής απασχόλησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 

γυναικών είναι 32,9%. Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση στην Ελλάδα, όπου η 

μερική απασχόληση των γυναικών συνδέεται µε χαμηλό εισόδημα και µε τις 

αυξημένες ευθύνες φροντίδας των παιδιών. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ελλάδα 

είναι 10,4% για τις γυναίκες και 3% για τους άντρες. Παρατηρούμε ότι η αύξηση του 

ποσοστού της γυναικείας μερικής απασχόλησης από το 2001 στο 2006 είναι 3,2% 

ενώ των ανδρών είναι μόλις 0,7%. Τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα μας δίνει και η 

Έρευνα του εργατικού δυναμικού για το 200611 (η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το 

“European Foundation for the improvement of living and working conditions”, και 

δημοσιεύτηκε το 2007). 

                                                 
11 Παράρτημα: «Μερική απασχόληση κατά φύλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2006 », σελ. 164 
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-ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3- 

Μερική Απασχόληση σαν ποσοστό της συνολικής απασχόλησης στην Ευρώπη, 
2001 και 2006 

 
Πηγή: Eurostat yearbook 2006-2007 

Για το 2006, στοιχεία για την απασχόληση των γυναικών στην Ελλάδα μας δίνει η 

τριμηνιαία έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών12. Το 

Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, 

κοινωφελής ερευνητικός οργανισμός. Ιδρύθηκε µε σκοπό να προωθεί την 

επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής 

οικονομίας και να παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση και να διατυπώνει προτάσεις 

οι οποίες είναι χρήσιμες στη διαμόρφωση πολιτικής. 

Βάση της έκθεσης αυτής προκύπτει ότι το ποσοστό των εργαζόμενων γυναικών 

στην Ελλάδα το 2006 ήταν 47,4%, ενώ των ανδρών ήταν 74,6%. Όσον αφορά στο 

ποσοστό των ανέργων αυτό ανέρχεται σε 13,6% για τις γυναίκες, δηλαδή μειώθηκε 

κατά 1,7% από το αντίστοιχο του 2005. Επίσης η μακροχρόνια ανεργία μπορεί να 

                                                 
12 Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, «Η Ελληνική Οικονομία 2/07», Τριμηνιαία 
έκθεση, Αριθμός Τεύχους 48, Ιούνιος 2007. 
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μειώθηκε για τις γυναίκες κατά 0,9% (8.9% το 2005, 8,0% το 2006) αλλά είναι πολύ 

μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών που φτάνει το 2,6%.13 

Κάτι στο οποίο αξίζει να σταθούμε είναι η ανεργία των γυναικών σε σχέση με το 

επίπεδο εκπαίδευσης. Στον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι ακόμη και σε υψηλά 

επίπεδα μόρφωσης το χάσμα της ανεργίας μεταξύ γυναικών και ανδρών παραμένει 

μεγάλο. 

-ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4- 
Η ανεργία (%) κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού(2007) 

Τέλος, τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την ανεργία στην Ελλάδα, τόσο των 

γυναικών όσο και των αντρών, προέρχονται από το Παρατηρητήριο Απασχόλησης 

του ΟΑΕΔ (31/05/2007). Σε σύνολο 394.988 ανέργων το 64,89% είναι γυναίκες, ήτοι 

256.306 άτομα. 

-ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5- 
Στοιχεία για την ανεργία στην Ελλάδα (31-5-2007) 

Στοιχεία της 31/05/2007 
ΣΥΝΟΛΑ ΧΩΡΑΣ 
  
Φύλο Πλήθος Ανέργων Ποσοστά 
ΑΝΤΡΕΣ 138.682 35,11% 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 256.306 64,89% 
ΣΥΝΟΛΑ 394.988 100,00% 

Πηγή: Παρατηρητήριο Απασχόλησης, www.paep.org.gr 

                                                 
13 Παράρτημα: «Πίνακες για την απασχόληση και τη ανεργία-ΙΟΒΕ, Έκθεση 2/07», σελ. 165 - 168 
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 Η γυναικεία ανεργία έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε μακροχρόνια ανεργία14, η 

οποία στιγματίζει τον άνεργο και τον καθηλώνει σε µία κατάσταση, καθώς όσο 

περισσότερο διαρκεί η ανεργία τόσο δυσκολότερη γίνεται η εύρεση εργασίας.  

Επίσης παρατηρούμε ότι η ανεργία συγκεντρώνεται κυρίως στις ηλικίες από 19 

έως 55 ετών, μία τάση που όπως είδαμε παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη. 

-ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6- 

Ηλικία και ανεργία στην Ελλάδα για τις γυναίκες (31-5-2007) 
Στοιχεία της 31/05/2007 
ΣΥΝΟΛΑ ΧΩΡΑΣ 
 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  
Ηλικιακή Ομάδα Πλήθος Ανέργων 
1 15-18 ετών 610 
2. 19-25 ετών 42.324 
3. 26-35 ετών 86.074 
4. 36-45 ετών 65.741 
5. 46-55 ετών 44.587 
6. 56 ετών και άνω 16.965 
7. Δεν συμπληρώθηκε 5 
ΣΥΝΟΛΟ 256.306 

Πηγή: Παρατηρητήριο Απασχόλησης, www.paep.org.gr 

2.2 Κύριες εξελίξεις σε πολιτικές και νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Όπως είπαμε και πιο πριν, έντονες προσπάθειες πραγματοποιούνται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αύξηση της απασχόλησης των γυναικών. Η ΕΕ που αριθμεί 

πλέον 27 κράτη μέλη, ετοιμάζεται να εορτάσει την 50ή επέτειο της πολιτικής για την 

ισότητα των φύλων καθώς και το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους. 

Εξάλλου, η πολιτική για την ισότητα φαίνεται να αποτελεί το μίτο της Αριάδνης για 

δυο τομείς που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος: τον τομέα της 

οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης και τον τομέα των δημογραφικών 

μεταβολών. Και έχουν γίνει πολλά προς αυτή τη κατεύθυνση και εδώ θα αναφέρουμε 

τα πιο σημαντικά για τη γυναικεία απασχόληση.  

Με την έκδοση του χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και 

ανδρών την 1η Μαρτίου 2006, η Επιτροπή καθόρισε τις προτεραιότητές της και το 

πλαίσιο δράσης της για την προώθηση της ισότητας έως το 2010, υλοποιώντας κατά 

τον τρόπο αυτό την αποστολή της για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη 

διασφάλιση της συμβολής του συνόλου των πολιτικών της στην επίτευξη αυτού του 
                                                 
14 Παράρτημα: « Χρονικό διάστημα που παραμένουν άνεργοι στην Ελλάδα», σελ. 169 
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στόχου. Ο χάρτης πορείας απηχεί τη δέσμευση της Επιτροπής να προωθήσει και να 

ενισχύσει τη δράση της σε αυτόν τον τομέα.  

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

στις 23 και 24 Μαρτίου 2006, τα κράτη μέλη ενέκριναν το ευρωπαϊκό σύμφωνο για 

την ισότητα των φύλων . Το Σύμφωνο σηματοδοτεί τη βούληση των κρατών μελών 

να δραστηριοποιηθούν στην κατεύθυνση της υλοποίησης πολιτικών που θα 

στοχεύουν στην προαγωγή της απασχόλησης των γυναικών και της διασφάλισης 

καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ούτως ώστε να 

αντιμετωπιστούν οι δημογραφικές προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται ουσιαστική 

η ανάπτυξη υπηρεσιών φύλαξης παιδιών, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της 

Βαρκελώνης15. 

Η γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με τη μείωση της γεννητικότητας 

δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για τις κοινωνίες μας, οι οποίες παρουσιάζονται 

στην ανακοίνωση για το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης, που εκδόθηκε από την 

Επιτροπή στις 12 Οκτωβρίου 2006. Είναι προφανές ότι οι πολιτικές για την ισότητα 

των φύλων θα συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, 

αφενός με την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών που θα αντισταθμίσει κατά 

τον τρόπο αυτό την προβλεπόμενη μείωση του ενεργού πληθυσμού και αφετέρου με 

την υποστήριξη της υλοποίησης των προσωπικών επιλογών γυναικών και ανδρών, 

μια από τις οποίες είναι και η απόκτηση του επιθυμητού αριθμού παιδιών. 

Το νομοθετικό πλαίσιο της ισότητας των φύλων βελτιώθηκε αισθητά με την 

έκδοση, τον Ιούνιο του 2006, οδηγίας που απλουστεύει και εκσυγχρονίζει την 

υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία για την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών σε 

θέματα απασχόλησης. Η βελτίωση της σαφήνειας του δικαίου αναμένεται να 

διευκολύνει την καλύτερη εφαρμογή του, συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό στη 

βελτίωση της νομοθεσίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν τη μεταφορά της 

οδηγίας στο εθνικό δίκαιο το αργότερο έως τον Αύγουστο του 2008. 

Ακόμη, το Δεκέμβριο του 2006, εκδόθηκε κανονισμός για την ίδρυση 

ευρωπαϊκού ιδρύματος για την ισότητα των φύλων. Σκοπός του ιδρύματος είναι η 

παροχή σημαντικής τεχνογνωσίας για τη χάραξη πολιτικών στο τομέα της ισότητας 

των φύλων. 

 Το 2006 επίσης, εκδόθηκαν νέοι κανονισμοί για τα διαρθρωτικά ταμεία και 

κοινοτικοί στρατηγικοί προσανατολισμοί σε θέματα συνοχής για την περίοδο 2007-
                                                 
15Παροχή υπηρεσιών φύλαξης για το 33% των παιδιών ηλικίας από 0 έως 3 ετών και για το 90% των 
παιδιών ηλικίας από 3 ετών έως την ηλικία της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης μέχρι το 2010. 
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2013 που προβλέπουν τόσο ειδικές δράσεις όσο και την ένταξη της διάστασης της 

ισότητας σε όλες τις διεξαγόμενες δράσεις. Η εφαρμογή τους θα εμπίπτει κυρίως 

στην ευθύνη των κρατών μελών, μέσω των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς 

και των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης ενσωματώνει επίσης την αρχή της ισότητας των φύλων στην 

πολιτική στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης. Εξάλλου, το κοινοτικό πρόγραμμα 

PROGRESS περιλαμβάνει ένα τμήμα για την ισότητα των φύλων που θα στηρίξει την 

εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής για την ισότητα των  φύλων στον τομέα της 

απασχόλησης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Η ισότητα ανδρών και γυναικών αναγνωρίζεται ως παράγοντας που 

συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της 

ΕΕ. Το Νοέμβριο του 2006 εκδόθηκε σχέδιο δράσης πενταετίας για την ενίσχυση του 

ρόλου της γυναίκας στην κοινωνία των μεσογειακών χωρών στο πλαίσιο της 

σύμπραξης “Euromed”. Το σχέδιο αυτό αποτελεί το πλαίσιο εντός του οποίου η ΕΕ 

και οι μεσογειακές χώρες θα συνεργαστούν για την ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας 

σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο16. 

3 Η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα  
Η τόνωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για την άσκηση μιας πραγματικά αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής που στηρίζει 

ενεργά την απασχόληση. 

Ο ρόλος των γυναικών επιχειρηματιών στην ανάπτυξη του κλάδου των ΜμΕ, οι 

οποίες όπως είπαμε αποτελούν σημαντικό τροχό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας 

μίας χώρας αλλά και μία από τις κυριότερες πηγές προσφοράς νέων θέσεων εργασίας, 

αρχίζει να αναδεικνύεται καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες αναπτύσσουν δικές 

τους επιχειρήσεις. 

Οι γυναίκες αντιστοιχούν, κατά μέσο όρο, στο 30% των επιχειρηματιών στην ΕΕ 

και συχνά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες από τους άνδρες στη σύσταση 

επιχειρήσεων και στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την κατάρτιση. Θα πρέπει 

να εφαρμοστούν περαιτέρω οι συστάσεις του προγράμματος δράσης της ΕΕ για την 

επιχειρηματικότητα που αποσκοπούν στην αύξηση των επιχειρήσεων που 

                                                 
16 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών: Έκθεση για την ισότητα των φύλων – 2007», COM(2007)49, Βρυξέλλες, 7.2.2007 
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συστήνονται από γυναίκες, μέσω της καλύτερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση και 

της ανάπτυξης επιχειρηματικών δικτύων17. 

Στην Ελλάδα οι γυναίκες αρχίζουν να επιλέγουν συστηματικότερα την 

επιχειρηματική καριέρα ως εναλλακτική απασχόληση από τη δεκαετία του ’70, ενώ οι 

περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες εμφανίζονται στην δεκαετία του ’80. Οι 

περισσότερες από τις γυναίκες επιχειρηματίες στρέφονται σε επιχειρήσεις του 

τριτογενούς τομέα, με κυρίαρχη την παροχή υπηρεσιών και το λιανικό εμπόριο. Οι 

γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης επιλέγουν κυρίως 

επιχειρήσεις που έχουν παραδοσιακή σχέση με την εργασία των γυναικών στο σπίτι. 

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία των απασχολούμενων γυναικών κατά τομέα 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, για την περίοδο 1992-1997, φαίνονται στον 

ακόλουθο πίνακα. 

-Πίνακας 3.1-  
Απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και φύλλο(1992-

1997) 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ 

Στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, δάση κλπ) βλέπουμε ότι η 

απασχόληση των γυναικών εμφανίζει βαθμιαία μείωση, από 26,4% το 1992 σε 23,1% 

το 1997, δηλαδή μείωση κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες. Στον δευτερογενή τομέα 

                                                 
17 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
των Περιφερειών: Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010, 
SEC(2006) 275», COM(2006) 92, Βρυξέλλες, 1.3.2006 
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(βιομηχανία, βιοτεχνία κλπ) παρατηρείται η ίδια τάση μείωσης, όπου από το 17,2% 

το 1992 μειώνεται στο 13,3% το 1997. Τέλος στον τριτογενή τομέα ( εμπόριο, 

τράπεζες, λοιπές υπηρεσίες) υπάρχει ανοδική πορεία της απασχόλησης των γυναικών 

από 56,3% το 1992 σε 63,5% το 1997. 

Αξίζει να παραθέσουμε εδώ τα τελευταία στοιχεία που έδωσε η Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία και αφορούν στο μέσο μηνιαίο κόστος εργασία σε ευρώ κατά 

τομέα οικονομικής δραστηριότητας και φύλο, ανά τρίμηνο για τα έτη 1999-2007. 

(αναθεωρημένα δεδομένα).  

-Πίνακας 3.1-  
Απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και φύλλο 

(Α΄τρίμηνο 2007) 

 
Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ Έρευνα Εργατικού δυναμικού καθώς και δεδομένα από διοικητικές πηγές (ΙΚΑ κλπ). 

Παρατηρούμε ότι το κόστος εργασίας των γυναικών είναι μικρότερο από αυτό 

των ανδρών και στους τρεις τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και αυτό είναι 

ένα στοιχείο που εντοπίζεται σε όλα τα τρίμηνα για τα έτη 1999-200718. Επίσης, σε 

όλα τα χρόνια, παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόληση των γυναικών 

συγκεντρώνετε στον τριτογενή τομέα. 
                                                 
18 Παράρτημα: «Μέσο μηνιαίο κόστος εργασίας σε ευρώ, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και 
φύλλο, ανά τρίμηνο. Έτη: 1999-2007.», σελ. 170 - 171 
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Η τάση των γυναικών επιχειρηματιών να επιλέγουν τη δραστηριοποίηση στο 

τριτογενή τομέα παρατηρείται διεθνώς. Οι Loscocco & Rodinson (1991) 

χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών «γυναικείου 

τύπου» και τις κατασκευαστικές, οικοδομικές, υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεις 

«αντρικού τύπου». Μία πιθανή εξήγηση για αυτό είναι ότι οι γυναίκες φαίνεται να 

αποδίδουν καλύτερα από τους άντρες σε ηγετικές θέσεις που θεωρούνται «θηλυκές», 

δηλαδή θέσεις που απαιτούν ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και 

συνεργασίας, σε αντίθεση με τους άντρες που αποδίδουν καλύτερα σε ηγετικές θέσεις 

που απαιτούν καθοδήγηση και έλεγχο19. 

Αποτελέσματα που συνάδουν με τη θεωρία αυτή παρουσιάζονται και στη μελέτη 

των Σαλαμούρη Δ. και Χάλκου Γ. (2001)20. Η μελέτη αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες 

επιχειρηματίες που ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο και ιδιαίτερα με τους τομείς 

της ένδυσης και των υποδημάτων είναι περισσότερο επιτυχημένες, από ότι οι 

γυναίκες επιχειρηματίες που ασχολούνται με τη βιομηχανία. Ένα μεγάλο ποσοστό 

των επιτυχημένων επιχειρηματιών (49%) αποδίδει την επιτυχία στην οργάνωση και 

την επικοινωνία.  

Μια άλλη προσέγγιση της επιχειρηματικότητας των γυναικών δίνει περισσότερο 

έμφαση σε ψυχολογικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς  παράγοντες21. Ανάμεσα σε 

αυτές είναι και η «φιλελεύθερη φεμινιστική θεωρία», που αποδίδει τις 

παρατηρούμενες διαφορές ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες αναφορικά με την 

επιλογή τομέα απασχόλησης, στις διαφορές της κοινωνικοποίησης των γυναικών22. 

Έμφαση στα παραδοσιακά στερεότυπα της γυναικείας απασχόλησης προκύπτει 

και από την έρευνα που διεξήχθη το 2000 σε 100 επιχειρήσεις σε 5 Περιφέρειες 

(Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κρήτης, Θεσσαλίας και Ηπείρου), σε 

ιδιοκτήτες, διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων (BIC, Αττικής). Οι στάσεις της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των συμμετεχόντων, ανδρών και γυναικών, για τη 

γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι θετικές (76,5%), αλλά οι τομείς που θεωρούνται 

προσφορότεροι για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι: ο τουρισμός 

                                                 
19 Eagly A.H., Karau S.J. and Makhijani M.G., 1995, “Gender and the effectiveness of leaders: a meta-
analysis”, Psychol. Bull. (pp.125-145) 
20 Σαλαμούρης Δ. και Χάλκος Γ., (2001), «Προσδιοριστικοί παράγοντες επιτυχία – αποτυχίας των 
γυναικείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων», Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων, 57-70. 
21 Mulreany M. (1988), “Entrepreneurs, intrapreneurs and opportunity: the tourist and hospitality 
industries in conditions of severe economic constrain.”, Queen Margaret College, Edinburgh. 
22 Fischer E.M., Reuber R.A. and Dyke L.S., 1993, “A theoretical overview and extension of research 
on sex, gender and entrepreneurship”, J. Bus. Venturing (pp.151-168) 
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(87,8%), τα παραδοσιακά προϊόντα (86,6%), η εκπαίδευση (80,6%), οι 

συμβουλευτικές υπηρεσίες (66,7%) και οι αναπτυξιακές εταιρείες (57,5%). 

Σύμφωνα µε πρόσφατη μελέτη23 που διενέργησε το Ίδρυμα Οικονομικών και 

Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για λογαριασμό του “Global Entrepreneurship 

Monitor” (GEM)24, η χαμηλή γυναικεία επιχειρηματικότητα εξακολουθεί να 

χαρακτηρίζει την Ελλάδα συγκριτικά µε την υπόλοιπη Ευρώπη. Ειδικότερα σε ό,τι 

αφορά την επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων (επίδοξοι και νέοι επιχειρηματίες), 

το 2005 ένα 9,7% των ανδρών ηλικίας 18-64 ετών (περίπου 310.000 άτομα) 

βρισκόταν στη φάση έναρξης ενός νέου εγχειρήματος και αντίστοιχα ένα 3,4% των 

γυναικών (περίπου 110.000 άτομα).  

- Πίνακας 3.2-  
Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων στα δύο φύλα,% ατόμων ηλικίας 18-64 ετών 

(2005) 

 
Πηγή: Επεξεργασία αρχείων GEM 

Και οι δύο δείκτες εμφανίζουν άνοδο σε σχέση με το 2004 (8,65% στους άνδρες, 

2,9% στις γυναίκες), με τη γυναικεία μάλιστα επιχειρηματικότητα να εμφανίζει 

ταχύτερη άνοδο από τους άνδρες. Με την επίδοση στους άνδρες, η Ελλάδα 

κατατάσσεται στην 4η θέση στην Ευρώπη (μία θέση υψηλότερη σε σχέση με το 

2004), υπερτερώντας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (αλλά όχι από τον συνολικό μέσο 

όρο των χωρών GEM), ενώ στις γυναίκες, παρά την άνοδο, η Ελλάδα παραμένει σε 
                                                 
23 Σταύρος Ιωαννίδης, Άγγελος Τσακανίκας, «Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2005 – 2006», 
ΙΟΒΕ, GLOBAL ENTERPRENEURSHIP MONITOR, Αθήνα, Νοέμβριος 2006 
24 Παράρτημα: «Το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηματικότητα (GEM), σελ. 172-173 
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απόσταση από τους αντίστοιχους μέσους όρους, καταλαμβάνοντας την 12η θέση στην 

Ευρώπη (14η το 2004). 

- Πίνακας 3.3-  
Συγκριτική εικόνα διάρθρωσης επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων με βάση το 

φύλλο (% ατόμων ηλικίας 18-64 ετών) - 2005 

 
Πηγή: Επεξεργασία αρχείων GEM 

Οι έρευνες του “Global Entrepreneurship Monitor” (GEM) έχουν δείξει ότι η 

γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κινείται σταθερά σε χαμηλά επίπεδα. Το 

2003 το ποσοστό (% συμμετοχής στο σύνολο) της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

ήταν 29,4% , το 2004 ήταν 25,1% ενώ το 2005 ήταν 25,8%25. Στους τέσσερις λοιπόν 

Έλληνες οι οποίοι βρίσκονταν σε φάση εκκίνησης μιας νέας επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, μόνο μία είναι γυναίκα, και μάλιστα το δεδομένο αυτό παραμένει 

σταθερό διαχρονικά, ενώ ήταν ενισχυμένο μόνο το 2003 όπου είχε καταγραφεί και το 

υψηλότερο επίπεδο επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων. Με την επίδοση αυτή, η 

Ελλάδα κατατάσσεται στις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρώπη (ήταν στη χαμηλότερη 

το 2004). Με δεδομένο δε ότι η ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

αποτελεί κεντρικό στοιχείο των πολιτικών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στη 

χώρας μας, προκύπτει η ανάγκη βαθύτερης ανάλυσης της συμμετοχής των γυναικών 

στην επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Στην έρευνα γίνεται λόγος και για την επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, τις 

περιπτώσεις δηλαδή που κίνητρο για την ανάληψη μιας επιχειρηματικής 

δραστηριότητας αποτελεί η προσπάθεια αξιοποίησης μιας ευκαιρίας. Περίπου το 88% 

των εγχειρημάτων των Ελλήνων και το 71% των Ελληνίδων αφορά σε 

επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 

200426. Ωστόσο η διαφορά των δύο δεικτών (17 ποσοστιαίες μονάδες) είναι η 2η 

                                                 
25 Παράρτημα: «Εξέλιξη γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων στην Ευρώπη» 
(2006), σελ.174 
26 Παράρτημα: «Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων, με κίνητρο την εκμετάλλευση κάποιας  
επιχειρηματικής ευκαιρίας», σελ.175 
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υψηλότερη στην Ευρώπη μετά την Γαλλία, ενώ υπάρχουν χώρες όπου η 

επιχειρηματικότητα ευκαιρίας των γυναικών είναι υψηλότερη των ανδρών (π.χ 

Φινλανδία, Ουγγαρία, Ελβετία). Επομένως, η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην 

Ελλάδα μπορεί να εμφορείται και αυτή, κατά πλειοψηφία, από κίνητρα αξιοποίησης 

επιχειρηματικών ευκαιριών, ωστόσο υστερεί σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη 

επιχειρηματικότητα των ανδρών, κάτι που τελικά της προσδίδει λιγότερο ποιοτικά 

χαρακτηριστικά. 

Τέλος, στα θετικά στοιχεία της έρευνας περιλαμβάνεται η διαπίστωση ότι η 

Ελλάδα εμφανίζει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής γυναικών στην 

καθιερωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη ( 34,7%), μετά το Βέλγιο 

(35,5%).  

- Πίνακας 3.4-  
Ποσοστιαία συμμετοχή γυναικών στην καθιερωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα 

στην Ευρώπη (μέσος όρος 2003-2005) 

 
Πηγή: Επεξεργασία αρχείων GEM 

Πρόκειται για εύρημα που δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί, με δεδομένο μάλιστα το 

γεγονός ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων παραμένει χαμηλή και 

διαχρονικά σταθερή, άρα δεν μπορεί να υποτεθεί ότι δημιουργεί νέες Ελληνίδες 
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επιχειρηματίες με ρυθμούς τέτοιους, ώστε η γυναικεία καθιερωμένη 

επιχειρηματικότητα να τείνει να εξισωθεί με την ανδρική. Άλλωστε όπως προκύπτει 

και από τις έρευνες Εργατικού Δυναμικού (ΕΣΥΕ) το ποσοστό των 

αυτοαπασχολούμενων γυναικών δεν ξεπερνά το 2005 το 21%. 

Μια πιθανή εξήγηση αυτού του παραδόξου είναι ότι φαίνεται να λειτουργεί ένας 

άρρητος καταμερισμός εργασίας ανάμεσα στα φύλα, όπου ο άνδρας αναλαμβάνει 

βασικά την πρωτοβουλία για την εκκίνηση ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος, αλλά 

σε μεγάλο ποσοστό είναι η γυναίκα που αναλαμβάνει τη διαχείριση, καθώς το 

συγκεκριμένο εγχείρημα καθιερώνεται. Ενδεχομένως πρόκειται για ενδοοικογενειακό 

καταμερισμό ρόλων, με τη σύζυγο να διαδέχεται τον σύζυγο στο ρόλο του 

επιχειρηματία. Η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να ερμηνεύσει σε κάποιο βαθμό την 

αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην καθιερωμένη επιχειρηματική 

δραστηριότητα διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά μπορεί απλώς 

να ερμηνεύεται από ρυθμιστικούς ή φορολογικούς περιορισμούς του ελληνικού (και 

ίσως όχι μόνο) φορολογικού / νομικού συστήματος, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η 

επιχείρηση ανήκει ουσιαστικά σε άνδρες, αλλά λόγω παράλληλης απασχόλησης ή για 

λόγους που εξυπηρετούν το φορολογικό προφίλ του ζευγαριού να προτιμάται η 

καταγραφή της ιδιοκτησίας στη γυναίκα. 

3.1 Προβλήματα  που συνδέονται με τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα  
Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι η τάση για τη δημιουργία επιχειρήσεων από 

γυναίκες υπάρχει. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι η δημιουργία νέων καινοτομικών 

δομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας, αλλά και ο ουσιαστικός συντονισμός μεταξύ των υφιστάμενων 

δομών για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής, 

καθοδήγησης και υποστήριξης, τόσο κατά την περίοδο ίδρυσης όσο και κατά τη 

διάρκεια των πρώτων ετών λειτουργίας των επιχειρήσεων που δημιουργούνται από 

γυναίκες. 

Και αυτό γιατί σε ότι αφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γυναικεία 

επιχειρηματικότητα, πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να 

υστερούν σημαντικά σε σχέση με τους άντρες σε ότι αφορά την ανάληψη 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, τη συμμετοχή τους σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, 
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αλλά και τη μισθολογική αντιμετώπιση. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι βασικότερες 

αιτίες αυτής της υστέρησης εντοπίζονται στους παρακάτω παράγοντες27:  

￭ Έλλειψη αυτοπεποίθησης των γυναικών να δημιουργήσουν τη δική τους 

επιχείρηση. Αυτό αντανακλάται άμεσα στο γεγονός ότι οι περισσότερες γυναίκες 

που αποφασίζουν να ιδρύσουν μία επιχείρηση είναι μεταξύ 36 και 45 ετών.  

￭ Ανισορροπίες στο συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με κύριο 

ανασταλτικό παράγοντα τις ανεπάρκειες που παρουσιάζονται στην παροχή 

υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών.  

￭ Αδυναμίες στην εξεύρεση κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση της επένδυσης. Αν 

σ’ αυτήν την παράμετρο προστεθεί και η διαπίστωση ότι οι γυναίκες αποφεύγουν 

τις μεγάλες δανειακές υποχρεώσεις, γίνεται εύκολα αντιληπτός ο λόγος για τον 

οποίο οι γυναίκες δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά κυρίως σε μικρές ή μεσαίες 

επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι γυναίκες εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμες από τους 

άνδρες να αναλάβουν επιχειρηματικούς κινδύνους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να 

προωθήσουν ένα νέο προϊόν ή να εισάγουν κάποια καινοτομία.  

￭ Δυσκολίες επιμόρφωσης και τεχνικής στήριξης. Το στοιχείο αυτό αφορά την μη 

επαρκή εξοικείωση των γυναικών στις νέες μεθόδους διοίκησης και παραγωγής. 

Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι διαχρονικά το επίπεδο μόρφωσης και 

κατάρτισης των γυναικών επιχειρηματιών αυξάνεται.  

￭ Ελλιπής πρόσβαση στην πληροφόρηση. Αυτό συνδέεται με την ελλιπή δικτύωση 

των γυναικών σε ομάδες-συνδέσμους μέσω των οποίων θα έχουν καλύτερη, 

αμεσότερη και κυρίως ταχύτερη ενημέρωση σε ότι αφορά προγράμματα, 

επιδοτήσεις και νέες μεθόδους διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης, που 

στοχεύουν στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.  

3.2 Χαρακτηριστικά Γυναικείων Επιχειρήσεων και Γυναικών Επιχειρηματιών 
στην Ελλάδα 

Η πλειονότητα των γυναικείων επιχειρήσεων έχει ιδρυθεί στην περίοδο 1960-80. 

Την εποχή αυτή είναι έντονη η παρουσία των ανδρών επιχειρηματιών, ενώ η 

συμμετοχή των γυναικών αυξήθηκε δραστικά μόνο το διάστημα των τελευταίων 

                                                 
27 Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ρεγκούζα στην Ημερίδα της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., 
του Β.Ε.Θ. και του Συνδέσμου Αρίστη με θέμα: «Η γυναικεία επιχειρηματικότητα ως παράγοντας 
οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης», Θεσσαλονίκη,  29 Νοεμβρίου 2004 
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ετών. Παρά όμως το γεγονός ότι η συμμετοχή των γυναικών στην ίδρυση των 

επιχειρήσεων είναι περιορισμένη, αυτή έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, (από 

15% στη δεκαετία του 1970, σε 18% και σε 27% στις δεκαετίες 1980 και 1990 

αντίστοιχα), κάτι που δείχνει την εντατικότερη προσπάθεια των γυναικών για είσοδό 

τους στον επιχειρηματικό τομέα της οικονομίας μας. 

Από έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, παρατηρείται το φαινόμενο οι 

γυναικείες επιχειρήσεις να έχουν χαμηλό τζίρο και λίγο προσωπικό. Σε μία μελέτη 

του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ, 1994) σε δείγμα 

4.000 μεταποιητικών επιχειρήσεων στην Αττική βρέθηκε ότι οι γυναίκες διοικούν 

συνήθως μικρές επιχειρήσεις, τόσο από πλευράς κύκλου εργασιών, όσο και από 

πλευράς οργανωτικής δομής. Έτσι μόνο το 25% των επιχειρήσεων διοικείται από 

γυναίκες με ετήσιο τζίρο μικρότερο των 6.000€. Οι περισσότερες γυναικείες 

επιχειρήσεις είναι ατομικές (19%) και πολλές εξ αυτών τυπικά μόνο φέρουν την 

επωνυμία των γυναικών αλλά ουσιαστικά διοικούνται από του συζύγους τους. Μόνο 

το 12% των γυναικείων επιχειρήσεων είναι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, το 

12% Ομόρρυθμες Εταιρείες, το 7,8% Ετερόρρυθμες Εταιρείες και το 8,3% Ανώνυμες 

Εταιρείες. Το 21% των επιχειρήσεων αυτών δεν απασχολούν προσωπικό και μόνο το 

3% έχει 5-10 απασχολούμενους. Είναι άξιο αναφοράς ότι σε δείγμα 4.000 

επιχειρήσεων ούτε μία επιχείρηση άνω των 50 απασχολούμενων δεν διοικείται από 

γυναίκα. 

Μία άλλη ενδιαφέρουσα έρευνα είναι αυτή των Χασσίδ Ι. και Καραγιάννη Δ. 

(1999)28 σε ένα τυχαίο δείγμα 500 επιχειρήσεων, από τις οποίες ένα ποσοστό 15% 

διοικείται από γυναίκες-επιχειρηματίες. Εξετάζοντας το φύλο των επιχειρηματιών σε 

συσχετισμό με την ηλικία τους, παρατήρησαν ότι το 65% των γυναικών 

επιχειρηματιών έχει γεννηθεί μετά το 1950, ενώ μόνο το 39% των ανδρών έχει 

γεννηθεί αυτή την περίοδο. Με άλλα λόγια, οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι, σε 

γενικές γραμμές, μικρότερης ηλικίας από τους άνδρες. Αυτό οφείλεται, σε ένα βαθμό 

στο γεγονός ότι οι γυναίκες ακολούθησαν επιχειρηματική καριέρα, στρέφοντας το 

ενδιαφέρον τους στον τριτογενή τομέα που είναι και ο «νεότερος» της ελληνικής 

οικονομίας. Επίσης, η μεταβολή στις παραδοσιακές αρχές και τις αξίες της κοινωνίας 

μας μόνο τις τελευταίες δεκαετίες άφησε χώρο για δραστηριοποίηση γυναικών στις 

επιχειρήσεις. 
                                                 
28 Ι. Χασσίδ - Αναστ. Καραγιάννης, Η Επιχειρηματικότητα στην Ελληνική Οικονομία-Οικονομική και 
Κοινωνική Προσέγγιση, εκδ. Interbooks, Αθήνα, 1999. 
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Από την έρευνα αυτή προκύπτει ακόμη ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες δεν 

στρέφονται τόσο σε εξαγορά επιχειρήσεων όσο οι άνδρες και προτιμούν είτε να 

ιδρύουν μόνες τους τις επιχειρήσεις ή να συνεχίσουν την οικογενειακή επιχείρηση. 

Και επίσης, σε γενικές γραμμές,  ιδρύουν και λειτουργούν μικρότερες επιχειρήσεις 

από αυτές των ανδρών. Τέλος, διαπίστωσαν ότι οι περισσότερες γυναίκες 

επιχειρηματίες κατάγονται από μεγάλες πόλεις. Αυτό ίσως δείχνει μια μορφή 

συντηρητισμού που παρουσιάζεται στις μικρές πόλεις και τα χωριά σχετικά με την 

ευχέρεια των γυναικών να δραστηριοποιηθούν ως επιχειρηματίες. 

Η έρευνα των Σαλαμούρη Δ. και Χάλκου Γ. (2001)29 σε δείγμα 148 ΜμΕ 

γυναικών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον εμπορικό κλάδο και στην 

παροχή υπηρεσιών, δείχνει ότι οι λόγοι που οδηγούν τις επιτυχημένες επιχειρηματίες 

στη δημιουργία επιχειρήσεων είναι ρεαλιστικά προσδιορισμένοι και έχουν 

μεγαλύτερο ορίζοντα εφαρμογής (π.χ. εξασφάλιση επιπλέον εισοδήματος, βελτίωση 

της ποιότητας ζωής). Από το δείγμα, ένα μόνο μικρό ποσοστό φαίνεται να έχει 

σχεδιάσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, παρότι οι περισσότερες 

επιχειρηματίες προσβλέπουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Επομένως τα 

οικονομικά οφέλη και η ανάπτυξη της επιχείρησης, αν και θεωρούνται σημαντικά, 

δεν αποτελούν τον πρωταρχικό στόχο.  

Βασικό εμπόδιο των γυναικών επιχειρηματιών είναι η έλλειψη χρηματοδότησης 

εφόσον οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί παρουσιάζονται αρκετά επιφυλακτικοί στη 

δανειοδότηση γυναικείων επιχειρήσεων. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

επιχειρήσεις των γυναικών απασχολούν λιγότερα άτομα και έχουν μικρότερο κύκλο 

εργασιών. Έτσι, λόγω του μικρότερου κεφαλαίου, έχουν μικρότερη δανειοληπτική 

ικανότητα και κατά συνέπεια έχουν μικρότερη πρόσβαση στο ιδιωτικό τραπεζικό 

σύστημα. Οι περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες δηλώνουν ότι για την ίδρυση της 

επιχείρησής τους χρησιμοποίησαν δικά τους κεφάλαια (66,8%) ή δανείστηκαν 

χρήματα από το οικογενειακό τους περιβάλλον (33,6%), ενώ  δηλώνουν  ότι τα κέρδη 

τους είναι κάτω του μετρίου, δηλαδή περίπου στο 2,5%. 

Το 2004 το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) πραγματοποίησε μία 

έρευνα από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα 

των Ελληνίδων επιχειρηματιών στη σημερινή εποχή. Τα αποτελέσματά της 

υποστηρίζουν την άποψη ότι δύο είναι οι αποφασιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν 
                                                 
29 Σαλαμούρης Δ. και Χάλκος Γ., (2001), «Προσδιοριστικοί παράγοντες επιτυχία – αποτυχίας των 
γυναικείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων», Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων, 57-70. 
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την απόφαση μια γυναίκας να γίνει επιχειρηματίας: η ηλικία και το εκπαιδευτικό της 

υπόβαθρο. Περιληπτικά, τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα: 

 Οι γυναίκες ξεκινούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα σχετικά αργά, 

συνήθως μεταξύ 36 και 45 ετών. (Η καθυστέρηση αυτή είναι δικαιολογημένη, αν 

συνεκτιμηθεί το χαμηλό επίπεδο των παρερχομένων κρατικών υπηρεσιών 

φροντίδας και απασχόλησης των βρεφών και νηπίων στη χώρα). 

 Η πλειονότητά τους έχει υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (είναι απόφοιτες Λυκείου 

τουλάχιστον). 

 Προτιμούν να ξεκινήσουν μια μικρή επιχείρηση. 

 Οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι, κατά σειρά προτεραιότητας: 

έλλειψη χρηματοδότησης, ανάγκες κατάρτισης και τεχνικής υποστήριξης, 

συνδυασμός οικογένειας και επαγγελματικής ζωής. 

 Συγκριτικά με τους άντρες επιχειρηματίες, φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικές 

στους τομείς του μάρκετινγκ, των δημοσίων σχέσεων, της επικοινωνίας, του 

επιχειρηματικού προγραμματισμού και της λογιστικής παρακολούθησης. 

Τέλος από έρευνα που έκανε το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

(υπό την αιγίδα του καθηγητή Θεόδωρου Κατσανέβα) (2007), προκύπτουν επίσης 

κάποια βασικά χαρακτηριστικών των  γυναικών επιχειρηματιών. Πάνω από το 58% 

των γυναικών επιχειρηματιών είναι απόφοιτες λυκείου ή ΑΕΙ, ή ΑΤΕΙ. Η μέση 

γυναίκα επιχειρηματίας είναι παντρεμένη με παιδιά  (66,4% του συνόλου), ενώ το 

18,5% του συνόλου είναι ανύπαντρες. Το 48,8% του συνόλου δηλώνουν ότι 

αφιερώνουν 40-60 ώρες στην επιχείρησή τους και 28,5%  ότι απασχολείται  πάνω 

από 60 ώρες εβδομαδιαίως. Δηλώνουν ότι  βιώνουν αρνητικές επιπτώσεις στην 

οικογενειακή συνοχή και επικοινωνία, καθώς και περιορισμούς  στον ελεύθερο χρόνο 

τους (70,8%), στις κοινωνικές  σχέσεις (41,3%), στην προσωπική τους ανάπτυξη 

(28,2%), στην υγεία  (25,2%) και στην ενασχόλησή  με τα κοινά (20,5%).  

Οι γυναίκες επιχειρηματίες δηλώνουν ότι επηρεάστηκαν: 

￭ από το πατρικό πρότυπο (19,7%) ,  
￭ από τη μητέρα (7,1%),  
￭ από προηγούμενους προϊσταμένους (8,7%), 
￭ από τους εκπαιδευτικούς  (6,3%), 
￭ από συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού (2,4%), 
￭ από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (2,4%), 
￭ και από το φιλικό περίγυρο (6,3%). 
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Επίσης στην έρευνα αυτή, ποσοστό 89,9%, δηλώνει ότι ο ρόλος στο σπίτι 

συγκρούεται με τον επαγγελματικό ρόλο και αυτό οδηγεί σε μειωμένες δυνατότητες 

επαγγελματικής επιτυχίας. Η μητρότητα δύσκολα συνδυάζεται με υψηλό 

επαγγελματισμό πιστεύει το 81,8%. Τέλος παρατηρούνται πολύ μικρά ποσοστά 

συμμετοχής γυναικών σε Δ.Σ.. Μόλις το 9,1% των μελών των Δ.Σ. Επιμελητηρίων 

είναι γυναίκες (124 σε σύνολο 1.362 μελών), ενώ σε 4 από αυτά δεν συμμετέχουν 

καθόλου γυναίκες. Σε 72 μεγάλες εταιρείες συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

σε ποσοστό 6,9%. 

4 Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 
Από την ανάλυση που προηγήθηκε διαπιστώνουμε ότι οι ανισότητες που 

χαρακτηρίζουν την ένταξη του γυναικείου φύλου στην αγορά εργασίας παραμένουν, 

παρά τις δράσεις για την άρση τους. Οι ανισότητες εμφανίζονται ταυτόχρονα και στις 

μισθολογικές απολαβές και των δύο φύλων και στη διαφορετική εκπροσώπηση των 

δύο φύλων σε επαγγελματικούς κλάδους και στα ανώτατα κλιμάκια της ιεραρχίας.  

Συνειδητοποιώντας την ανάγκη στήριξης και ενθάρρυνσης της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας εφαρμόστηκαν πολλά προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση.  

Τα αποτελέσματα όμως των κεντρικών ή τοπικών παρεμβάσεων υπέρ της ενίσχυσης 

της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα δεν ήταν τα αναμενόμενα καθώς 

διαπιστώθηκε30: 

 Ελλιπής πληροφόρηση και αδυναμία πρόσβασης της ομάδας στόχου σε 
υφιστάμενες υπηρεσίες και προγράμματα  

 Ελλιπείς επαγγελματικές, κοινωνικές και εργασιακές γνώσεις, ικανότητες και 
δεξιότητες της ομάδας στόχου των γυναικών  

 Αποσπασματικότητα και κατακερματισμός των προσφερόμενων υπηρεσιών 

 Απουσία στρατηγικής αντιμετώπισης του προβλήματος και έλλειψη ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος καθοδήγησης µε άμεση εμπλοκή όλων των 
ενδιάμεσων μερών. 

Έτσι δημιουργήθηκαν φορείς και καινούργια προγράμματα με βασική 

προτεραιότητα την τόνωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Οι γυναίκες 

αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του εργατικού δυναμικού. Στις σύγχρονες 

οικονομίες, η απασχόληση είναι άμεση συνάρτηση του βαθμού συμμετοχής όλων των 
                                                 
30 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, «Καλές Πρακτικές Ενίσχυσης της Γυναικείας 
Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας», Σχέδιο: “Women in Business support growth and 
competitiveness” 
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πολιτών στην παραγωγική διαδικασία. Άρα ο δρόμος της ανάπτυξης είναι ο δρόμος 

της επιχειρηματικότητας και κυρίως της γυναικείας επιχειρηματικότητας. 

Παρακολουθώντας ιστορικά την όλη πορεία και τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν 

στην Ελλάδα προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας, η πολιτική για τη ισότητα των δύο φύλων ασκείται μόλις από το 

1981, όταν η χώρα έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε προηγηθεί η 

Συνταγματική Αναθεώρηση του 1975, η οποία όριζε τη νομική ισότητα των φύλων, 

την αρχή της ισότητας των αμοιβών και την υποχρέωση προσαρμογής της 

υπάρχουσας νομοθεσίας στην αρχή της ισότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, το 1983, το Οικογενειακό Δίκαιο μεταρρυθμίστηκε, με 

γνώμονα την ισότητα των φύλων, σε συνέχεια των έντονων αιτημάτων του 

γυναικείου κινήματος κατά τη δεκαετία του 1970. Ο νέος νόμος (1329/83) άλλαξε 

ριζικά το νομικό καθεστώς των γυναικών μέσα στην οικογένεια, ενώ προστατεύτηκε 

και η μητρότητα. Η «πατριαρχική οικογένεια», όπου ο σύζυγος θεωρείται αρχηγός 

της οικογένειας, αντικαταστάθηκε από την έννοια «της ισότητας των συζύγων μέσα 

στο θεσμό του γάμου». 

Η συνταγματική αναθεώρηση και οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αποτέλεσαν τη βάση για την εισαγωγή της αρχής της ισότητας στις εργασιακές 

σχέσεις. Το άρθρο 22 του Συντάγματος, που μιλάει για ίση αμοιβή για ίδια εργασία, 

και οι Οδηγίες 75/117 και 76/207 οδήγησαν στην εισαγωγή των νόμων 1414/84 και 

1483/84, οι οποίοι είχαν στόχο την απόδοση ισότητας μεταξύ γυναικών και αντρών 

στην κοινωνική ασφάλιση και την απασχόληση: 

 Ο νόμος 1414/84 όρισε ότι όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη 

πρόσβαση στην εργασία, την επαγγελματική κατάρτιση και τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό, ανεξαρτήτως φύλου. Διευκρίνισε ότι οι γυναίκες έχουν 

δικαίωμα σε όλα τα οφέλη, με ίσους όρους με τους άντρες. 

 Ο νόμος 1483/84 εστιάστηκε στην προστασία των δικαιωμάτων μητρότητας. 

Απαγόρευσε την απόλυση των γυναικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και 

για χρονικό διάστημα ενός έτους έπειτα από τον τοκετό και εισήγαγε την άδεια 

μητρότητας και τη γονική άδεια. 

Στην τελευταία συνταγματική μεταρρύθμιση, το 2000, εισήχθη στο Ελληνικό 

Σύνταγμα, με υιοθέτηση του άρθρου 116, η έννοια της «θετικής δράσης», η οποία 



 34

υπερβαίνει την ισοδύναμη διάταξη της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 

141). 

 Η νομική μεταρρύθμιση διαμόρφωσε ένα πλαίσιο για την καταπολέμηση των 

διακρίσεων κατά των γυναικών, αλλά οι ανισότητες που δημιουργούνται στις 

γενικότερες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες συνέχισαν να υπάρχουν. 

Για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων αυτών αναπτύχθηκαν σημαντικές δημόσιες 

πολιτικές στην Ελλάδα, οι οποίες υιοθέτησαν σε σημαντικό βαθμό τις αντίστοιχες 

πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κυριότερα εργαλεία των ευρωπαϊκών 

πολιτικών ήταν η εφαρμογή των θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών και η ένταξη 

της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές, Η ένταξη της ισότητας των φύλων σε 

όλε τις πολιτικές εφαρμόστηκε και στις εθνικές πολιτικές που εντάχθηκαν στα 

επιχειρησιακά προγράμματα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006). 

4.1 Φορείς Ενίσχυσης και Υποστήριξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 
Για την υποβοήθηση της κυβέρνησης στην ανάπτυξη πολιτικών ισότητας 

αναπτύχθηκαν οι κατάλληλοι μηχανισμοί σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο κατά 

τη δεκαετία του 1980. Οι πιο σημαντικοί από αυτούς είναι η Γενική Γραμματεία 

Ισότητας (ΓΓΙ), το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και οι 

Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας. Πέρα όμως από τους φορείς αυτούς 

δημιουργήθηκαν και άλλοι ανεξάρτητοι, μη κυβερνητικοί οργανισμοί οι οποίοι 

ασχολήθηκαν επίσης με την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας31.  

4.1.1 Γενική Γραμματεία Ισότητας (ΓΓΙ) 
Το 1988 το Συμβούλιο για την ισότητα των φύλων αντικαταστήθηκε από τη 

Γενική Γραμματεία Ισότητας, η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η Γ.Γ.Ι. είναι ουσιαστικά ο αρμόδιος 

κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της 

εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στον 

πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα. 

Οι προτεραιότητές της συναρτώνται με τους τομείς προτεραιότητας του Γ’ Κ.Π.Σ. 

και ενσωματώνουν  τα μέτρα των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση 

(ΕΣΔΑ), καθώς επίσης και τους σημαντικότερους στόχους της πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συμβουλευτική ιδιότητά της εντάσσεται η ένταξη της 

                                                 
31 Παράρτημα: «Στοιχεία επικοινωνίας με τους φορείς», σελ.176 - 177 
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διάστασης του φύλου σε όλες τις δημόσιες πολιτικές, καθώς επίσης και η προώθηση 

των θετικών δράσεων με στόχο την ουσιαστική ισότητα των φύλων.  

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας εργάζεται με βάση τις Εθνικές Προτεραιότητες 

της χώρας, την απασχόληση, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, υλοποιώντας 

για την περίοδο 2004-2008 μια ολοκληρωμένη και συνεκτική στρατηγική. Οι 

πολιτικές της κινούνται σε τέσσερις άξονες με ισάριθμους στόχους: 

 την προώθηση των γυναικών στην απασχόληση και την καταπολέμηση του 

ελλείμματος ισότητας στην αγορά εργασίας,  

 την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας με θύματα γυναίκες,  

 την καταπολέμηση των στερεοτύπων αντιλήψεων για το ρόλο των δύο φύλων 

μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία  

 την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.  

Κύρια αναπτυξιακή επιλογή και κεντρικός στόχος της πολιτικής της Γ.Γ.Ι. είναι η 

ανάδειξη του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των 

θεμάτων ισότητας, η άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές 

προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση - κοινωνική συνοχή) και η αποδέσμευσή 

τους από την κατηγορία των περιθωριακών θεμάτων. Η οριζόντια διάσταση των 

πολιτικών ισότητας των φύλων θα πρέπει να παρουσιάζεται με τη μορφή 

ολοκληρωμένης παρέμβασης που επιχειρεί να αναδείξει το πολιτικό, οικονομικό, 

κοινωνικό χαρακτήρα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Συνεπώς η 

διάσταση της ισότητας θα πρέπει να διατρέχει όλες τις τομεακές και περιφερειακές 

πολιτικές και δράσεις. 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας, κα Ευγενία Τσουμάνη, τονίζει (Μήνυμα της 

Γενικής Γραμματέως στο site http://www.isotita.gr): «Η ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών δεν είναι μόνο ζήτημα δημοκρατίας αλλά ένας σημαντικός παράγοντας 

οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Αποτελεί ένα θέμα με πολλές 

διαστάσεις, πολιτική, οικονομική, κοινωνική, αναπτυξιακή, οι οποίες 

αλληλοσυνδέονται. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των γυναικών συνιστά ακέραιο 

τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λαμβάνεται υπόψη από τους διεθνείς 

οργανισμούς στην αξιολόγηση του επιπέδου ανάπτυξης όλων των χωρών. Η 

αναγνώριση ίσων ευκαιριών στις γυναίκες, που αποτελούν το 52% του συνολικού 
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πληθυσμού της χώρας, εξασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότερη συμμετοχή της 

κοινωνίας επιτυγχάνοντας έτσι ευρύτερη κοινωνική συνοχή.  

 Φροντίζουμε για την άμεση και σταθερή εναρμόνιση του θεσμικού μας πλαισίου και 

τη συμπόρευση με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες.  

 Δημιουργούμε νέους θεσμούς και νέους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην μείωση 

των διακρίσεων στην πράξη.  

Με την παρουσία και τον ενεργό ρόλο μας στο διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο 

γινόμαστε συνδιαμορφωτές πολιτικών και ενδυναμώνουμε το έργο μας. Τα θέματα που 

σχετίζονται με την Ισότητα είναι ένας τομέας που χρειάζεται γνώση και ευαισθησία 

λόγω του πολυδιάστατου χαρακτήρα τους και των αγώνων που έχουν γίνει μέχρι 

σήμερα.» 

4.1.2 Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) 
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου, ιδρύθηκε το 1994 και λειτουργεί κεντρικά στην Αθήνα και περιφερειακά 

στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο και το Βόλο, υπό την εποπτεία και 

χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

Βασικός άξονας ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Κ.Ε.Θ.Ι. είναι η διεξαγωγή 

κοινωνικής έρευνας σε θέματα ισότητας των φύλων και η προώθηση των γυναικών σε 

όλους τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής μέσα στο πλαίσιο 

της πολιτικής που καθορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας. Βασικοί στόχοι 

του Κ.Ε.Θ.Ι είναι32: 

 Η διεξαγωγή ερευνών και επιστημονικών μελετών για θέματα ισότητας 

 Η τεκμηρίωση και παροχή πληροφόρησης για ζητήματα ισότητας των φύλων 

στην απασχόληση, επιχειρηματικότητα και κοινωνική ένταξη  

 Η υποστήριξη γυναικών για την προώθηση στην αγορά εργασίας  

 Η ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και επιμόρφωση ατόμων, φορέων, ομάδων και 

οργανισμών σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων  

 Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων, σε 

ιδιαίτερες συνθήκες πολυπολιτισμικότητας  

 Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση προγραμμάτων 

που προωθούν τους στόχους για την ισότητα των φύλων  

                                                 
32 Πηγή: Ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι. , www.kethi.gr 
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 Η ενημέρωση σε θέματα ισότητας των φύλων με την έκδοση και δημοσίευση 

μελετών, ερευνών και άλλου ενημερωτικού υλικού, καθώς και με παραγωγή 

οπτικοακουστικού υλικού  

 Η δημιουργία και λειτουργία πιλοτικών θεσμών που υποστηρίζουν και προωθούν 

την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών   

Στο Κ.Ε.Θ.Ι. λειτουργούν «Κέντρα Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής 

Γυναικών» για την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ένταξη 

(στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Βόλο) και «Τμήμα Τεκμηρίωσης», 

το οποίο οργανώνει και διαχειρίζεται πολλαπλές βάσεις δεδομένων, και ενημερώνει 

τις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου του Κ.Ε.Θ.Ι., οι οποίες παρέχουν πληροφόρηση 

για: προγράμματα δράσης, μελέτες, εκδόσεις και θεματικούς άξονες για την ισότητα 

των φύλων. Επίσης συντάσσει την περιοδική έκθεση για την κατάσταση της 

απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα (Διεθνής Σύμβαση CEDAW). 

Τέλος το Κ.Ε.Θ.Ι  έχει κάνει πολλές μελέτες και έχει κυκλοφορήσει εκδόσεις33, με 

κύριο στόχο την ενημέρωση και την ενθάρρυνση των γυναικών προς την κατεύθυνση 

της ισότητας και της επιχειρηματικότητας. 

4.1.3 Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας (ΠΕΙ) 
Το 1983, δημιουργήθηκαν Επιτροπές Ισότητας και Γραφεία Ισότητας σε όλες τις 

νομαρχίες και το 1998 λειτούργησαν τα Περιφερειακά Κέντρα Ισότητας σε κάθε 

διοικητική Περιφέρεια, τα οποία αντικαταστάθηκαν το 2000 από τις Περιφερειακές 

Επιτροπές Ισότητας. 

Έτσι σε κάθε Περιφέρεια συγκροτείται με απόφαση Γενικού Γραμματέα, 

Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας που αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, β) δύο εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 

του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσια Διοίκησης και Αποκέντρωσης, γ) έναν 

εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας ( Ε.Ν.Α.Ε.) και δ) 

έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας 

(Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.). Οι εκπρόσωποι της Γ.Γ.Ι. και τα μέλη που υποδεικνύονται από την 

Ε.Ν.Α.Ε. και την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., ορίζονται με τους αναπληρωτές τους για διετή θητεία. 

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας εκτελεί υπάλληλος της 

Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα τη Περιφέρειας34. 

                                                 
33 Παράρτημα: «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας: μελέτες και εκδόσεις»,σελ. 178 - 180 
34 Άρθρο 6 παρ 2 του Ν.2839/2000 
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Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα 

αρμόδια όργανα της Περιφέρειας, καθώς και στη  Γενική Γραμματεία Ισότητα του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσια Διοίκησης και Αποκέντρωσης τη λήψη των 

αναγκαίων μέτρων για την προώθηση και κατοχύρωση της ισότητας των φύλλων σε 

όλους τους τομείς. Είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων 

συζητήσεων, συνεδρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων, με στόχο την ισότητα 

των δύο φύλλων στην Περιφέρεια. 

Καταγράφει σε Περιφερειακό επίπεδο τις δομές και τους φορείς που προωθούν 

θέματα ισότητας των δύο φύλων και προωθεί τη διασύνδεση και το συντονισμό των 

Ο.Τ.Α., των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των κοινωνικών φορέων της 

Περιφέρειας σε θέματα Ισότητας. 

Ακόμη εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας την 

ένταξη έργων στη Σ.Α.Ε.Π. (Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας), με 

αντικείμενο την κατοχύρωση των ίσων ευκαιριών και για τα δύο φύλα, καθώς και την 

ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών της Περιφέρειας σε θέματα που αφορούν 

στην ισότητα των δύο φύλλων. 

4.1.4 E.O.M.M.E.X 
Ένας ακόμη φορέας που έχει στηρίξει την γυναικεία επιχειρηματικότητα, κυρίως 

μέσω προγραμμάτων είναι ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.  

Ο ΕΟΜΜΕΧ δημιουργήθηκε με το Ν. 707/77, ως Ν.Π.Ι.Δ., στο πλαίσιο του 

οποίου ενοποιήθηκαν οι Οργανισμοί ΕΟΕΧ (Χειροτεχνία) και ΚΕΒΑ (Βιοτεχνία), με 

στόχο να προωθήσει και να στηρίξει, με κάθε πρόσφορο τρόπο, τη βιοτεχνία και τη 

χειροτεχνία, στα πλαίσια της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής 

Από το 1977 έως το 1984, παρέχει δωρεάν υπηρεσίες τεχνικο-οικονομικού 

συμβούλου, εισάγοντας την ιδέα της συστηματικής διοίκησης των επιχειρήσεων και 

της οργάνωσης εργασίας στο χώρο των ΜμΕ, δημιουργώντας βαθμιαία μία αγορά για 

τους συμβούλους επιχειρήσεων. Το έργο του, την ίδια περίοδο, με νομοθετικές 

ρυθμίσεις, εμπλουτίζεται με μια νέα σειρά δραστηριοτήτων, όπως η ίδρυση 

εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου, η αξιολόγηση και αξιοποίηση καινοτομιών και η 

ίδρυση και συμμετοχή σε υφιστάμενες επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας 

βιοτεχνικών προϊόντων.  

Από το 1983, με τροποποίηση του νομικού πλαισίου (Ν.1479/84), αρχίζει η 

ενασχόλησή του με χρηματοπιστωτικά θέματα, όπως, δάνεια, οικονομικές ενισχύσεις, 
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εγγυητικές επιστολές και η συμμετοχή του στην εφαρμογή των Αναπτυξιακών 

Νόμων, διευρύνοντας τους ορίζοντες στήριξης των ΜμΕ. 

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις ΜμΕ, η ανάπτυξη του θεσμού της 

υπεργολαβίας, η αξιολόγηση και ενίσχυση καινοτομιών, η προώθηση της 

συνεταιριστικής και κοινοπρακτικής οργάνωσης, η εισαγωγή της ιδέας του 

βιομηχανικού σχεδιασμού, της λειτουργίας του μάρκετινγκ, της οργάνωσης εκθέσεων 

προϊόντων ΜμΕ αλλά και των προγραμμάτων κατάρτισης των βιοτεχνών, αποτελούν 

αναπτυξιακό έργο, που μπορεί, για τα ελληνικά δεδομένα, να χαρακτηριστεί 

πρωτοποριακό. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.2414/96 μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία 

(Π.Δ.159/97), με μοναδικό μέτοχο το Υπουργείο Ανάπτυξης και λειτουργεί χάριν του 

δημοσίου συμφέροντος, με βάση τους κανόνες ιδιωτικής οικονομίας, με πεδίο 

αρμοδιότητας τη στήριξη των ΜμΕ του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα της 

Οικονομίας. 

Μετά την ψήφιση του Ν. 2702/99, ο ΕΟΜΜΕΧ αναδιαρθρώνεται συνολικά, στο 

πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, εξυγιαίνεται οικονομικά και 

αναπροσαρμόζει το ρόλο και τη στρατηγική του, προκειμένου να συνεχίσει να 

συμβάλει οικονομικά και αποτελεσματικά, στην αντιμετώπιση των αναγκών των 

μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων στην εποχή της νέας οικονομίας.  

Με την πολυετή εμπειρία του, έχει αποκτήσει συνθετική αντίληψη και ειδική 

γνώση των προβλημάτων και των αναγκών των ΜμΕ, διαθέτει ισχυρό δίκτυο 

συνεργασιών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, κατέχει σημαντική 

τεχνογνωσία στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στη διαχείριση αναπτυξιακών 

προγραμμάτων κι έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων.  

Ο ΕΟΜΜΕΧ, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται 

διεθνώς, με τη συνεργασία και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει 

εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό κι επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο 

προσδιορίζει το όραμα και την αποστολή του Οργανισμού, τις δράσεις και τα μέσα 

υλοποίησης τους, με σαφείς στόχους και συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

Τα επόμενα χρόνια θα δραστηριοποιηθεί με την ιδιότητα του Συμβούλου της 

Πολιτείας, του Φορέα διαχείρισης και υλοποίησης δράσεων και έργων για τις ΜμΕ 

και του Δημόσιου Οργανισμού υποστήριξης αναγκών συντονισμού δικτύων και 
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δομών παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ. Θα συνεχίσει να μελετά, 

να σχεδιάζει και να εφαρμόζει καινοτόμα προγράμματα και ειδικές δράσεις, με στόχο 

τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη του επιχειρηματικού 

πνεύματος και της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

μικρών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας ενεργητικά στην υλοποίηση των στόχων της 

εθνικής πολιτικής.  

4.1.5 Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων (Ε.Σ.Ε.) 
Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων (ΕΣΕ) είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, 

μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών ( International Council of Women), 

ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών 

(European Center of the International Council of Women), μέλος της Association 

Feminine de l΄ Europe Meridionale και του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών (European 

Women's Lobby). 

Είναι η πρώτη Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 

1908 με τη συμμετοχή, από το πρώτο έτος, 50 νομικά αναγνωρισμένων γυναικείων 

οργανώσεων της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο αριθμός αυτός υπέστη αυξομειώσεις 

διαχρονικά, αλλά χωρίς να υπολείπεται από τα αρχικά του επίπεδα. Το Ε.Σ.Ε. έχει 

επίσης άτομα-μέλη, διακεκριμένα πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας που στηρίζουν 

την οργάνωση αλλά δεν προσδιορίζουν την διοίκηση ή την πολιτική του. Όλες οι 

οργανώσεις - μέλη, Ελλάδας και Κύπρου, καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα επί μέρους 

σκοπών και ενδιαφερόντων αλλά παράλληλα επιδιώκουν από κοινού την εξύψωση 

της θέσης της γυναίκας. Βασικοί σκοποί του Ε.Σ.Ε. είναι: 

o Η προώθηση της θέσης της γυναίκας σε όλους τους τομείς της ζωής: οικογένεια, 
κοινωνία, πολιτεία.  

o Η προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ιδιαίτερα των δικαιωμάτων 
των γυναικών και των παιδιών.  

o Η συμβολή στην εδραίωση της ειρήνης , της ανάπτυξης , της κατανόησης μεταξύ 
των λαών.  

o Η συμβολή στη διαπαιδαγώγηση της νεότητας, η ανάπτυξη πνευματικών, 
σωματικών δεξιοτήτων και άθλησης των νέων.  

Η ενημέρωση των γυναικών στα θέματα των γυναικείων δικαιωμάτων και 

διεκδικήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, 

και η προβολή των γυναικείων θέσεων προς κάθε κατεύθυνση (κοινό, αρχές και κάθε 

αρμόδιο φορέα) υπήρξε και εξακολουθεί πάντοτε να είναι πολύ σημαντική προσφορά 
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του Ε.Σ.Ε. Για το σκοπό αυτό διατηρεί πυκνές σχέσεις με τις οργανώσεις -μέλη του 

και με άλλες σημαντικές γυναικείες οργανώσεις με τις οποίες συνεργάζεται τακτικά. 

4.1.6 Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) 
Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού φορέων στήριξης των ΜμΕ σε περιφερειακό επίπεδο, 

σε συνδυασμό µε το χαμηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, δημιούργησαν  

κενά και σύγχυση στις επιχειρήσεις και οδήγησαν σε περιορισμένη και μερική 

αξιοποίηση των υπηρεσιών αυτών. 

Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δομών 

επιχειρηματικής  υποστήριξης, τα «Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης» (Κ.Ε.Τ.Α.) Τα Κέντρα αυτά λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο µε 

κεντρικό συντονισμό, µε την αξιοποίηση και των υφιστάμενων δομών και 

μηχανισμών (π.χ. Επιμελητήρια, Συλλογικοί Επιχειρηματικοί Φορείς, Φορείς 

εκπροσώπησης επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού, Αναπτυξιακές 

εταιρείες, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά ιδρύματα, φορείς των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι 

που έχουν αναπτύξει δραστηριότητα εφαρμοσμένης έρευνας και σύνδεσης µε την 

επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λ.π.), και με στόχο την παροχή αξιόπιστων 

υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικού προσανατολισμού προς τις 

επιχειρήσεις (π.χ. πληροφόρηση για δυνατότητες χρηματοδοτικής στήριξης, παροχή 

βασικής πληροφόρησης και προσανατολισμού σε εξειδικευμένα θέματα: νομικά, 

χρηματοπιστωτικά, προβολής, ανεύρεση εξειδικευμένων συμβούλων ή προμηθευτών, 

ανεύρεση συνεργατών - εταίρων κ.λ.π.).  

Τα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α) λειτουργούν 

στις έδρες των 13 περιφερειών της χώρας και διαθέτουν ικανοποιητική κάλυψη σε 

νομαρχιακό επίπεδο µε γραφεία-αντένες, στελεχωμένα ανάλογα µε τις ανάγκες των 

περιοχών.  

Η παροχή από τα Κ.Ε.Τ.Α. υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης προς τις 

επιχειρήσεις των αντίστοιχων περιφερειών χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας στα πλαίσια της Δράσης 1.4.1. 

Οι δραστηριότητες που καλούνται να αναπτύξουν τα ΚΕΤΑ αφορούν τους 

παρακάτω τομείς: 

o Ενημέρωση - Πληροφόρηση - Καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος 

o Παρακολούθηση ανταγωνιστικότητας ΜμΕ 
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o Εξατομικευμένη υποστήριξη / Πυρήνας επιχειρηματικών συμβούλων 

o Οργάνωση της παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών 

o Δράσεις οργάνωσης, διαμεσολάβησης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων 

o Ενέργειες υποστήριξης στη διεθνοποίηση - εξαγωγικό προσανατολισμό. 

Τα Κ.Ε.Τ.Α. προβλέπεται να δικτυωθούν και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Ο 

συντονισμός και η δικτύωση των ΚΕΤΑ θα γίνει από Κεντρικό φορέα που θα επιλεγεί 

από το Υπουργείο Ανάπτυξης Η προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας τους  είναι από 

1/1/2002 μέχρι 31/12/2007. 

Όσον αφορά στις γυναίκες, στο πλαίσιο δράσης των ΚΕΤΑ πραγματοποιήθηκαν 

οι ακόλουθες δράσεις που αφορούν: 

 Ευαισθητοποίηση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού 

 Διοργάνωση εργαστηρίων επιχειρηματικότητας σε διαφορετικές ομάδες 

γυναικών: Το κάθε εργαστήριο παρείχε υποστήριξη και εκπαίδευση σε 20 άνεργες 

γυναίκες στην διαχείριση και οργάνωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και 

Συνεταιρισμών Απευθυνόταν σε γυναίκες, οι οποίες είχαν στόχο να ξεκινήσουν 

την δική τους επιχείρηση, αξιοποιώντας τόσο τα σχετικά προγράμματα ενίσχυσης 

της αυτοαπαχόλησης, του ΟΑΕΔ, αλλά και άλλα προγράμματα ενίσχυσης της 

αυτοαπαχόλησης και της επιχειρηματικότητας τα οποία υπήρχαν (ΕΟΜΜΕΧ), ή 

επρόκειτο να αναπτυχθούν στο μέλλον.  

4.1.6.1 Επιχειρηματικοί άγγελοι 
Στα πλαίσια της προσπάθειας για προώθηση και ανάπτυξη των ΜμΕ, ο 

ΕΟΜΜΕΧ σε συνεργασία µε τα ΚΕΤΑ προτίθεται να καθιερώσει τον θεσμό των 

«Business Angels (BA)», όρος που στα ελληνικά αποδίδεται ως «Επιχειρηματικοί 

Άγγελοι», και συνεπάγεται τη δημιουργία και ανάπτυξη δικτύων που συνδέουν 

άτυπους επενδυτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα του άτυπου τομέα επιχειρηματικών κεφαλαίων35. 

Οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι κατά βάση ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι 

επενδύουν χρήματα και διαθέτουν χρόνο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης. Γενικά, τα άτομα αυτά έχουν 

                                                 
35 Πηγή: Σύρος Κοσκοβόλης, ΕΟΜΜΕΧ, Παρουσίαση του θέματος “Business angels” στο εργαστήρι 
που πραγματοποίησε το Κέντρο Εργάνη με θέμα «Συμβουλευτική στην Επιχειρηματικότητα-Μέθοδοι 
& Εργαλεία - Συνδυασμός Μεθόδων και Εργαλείων»  στις 17 Μαΐου 2007. 
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μεγάλη εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται µε την διοίκηση και την οργάνωση 

επιχειρήσεων, την ορθολογική διαχείριση επιχειρησιακών πόρων, καθώς και το 

marketing. Οι επιχειρηματικοί άγγελοι, συνήθως, είναι μέτοχοι ή ιδιοκτήτες 

επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη εταιριών, senior managers ή σύμβουλοι 

επιχειρηματικού σχεδιασμού, αλλά και συνταξιούχοι πρώην σύμβουλοι επιχειρήσεων. 

Ο ρόλος τους στην επιχείρηση µε την οποία συνεργάζονται είναι διττός: από τη 

μια είναι επενδυτές που επενδύουν τα κεφάλαιά τους, και από την άλλη έχουν ενεργό 

ρόλο στην επιχείρηση αυτή είτε μετέχοντας στο διοικητικό συμβούλιο παρέχοντας 

ανεπίσημα συμβουλευτικές υπηρεσίες είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, δουλεύοντας 

σε αυτήν υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. 

4.1.7 Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας 
Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας είναι ένας μη κυβερνητικός και 

μη κερδοσκοπικός οργανισμός για γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1997 στη Θεσσαλονίκη και διοικείται από 

ένα 9μελές διοικητικό συμβούλιο και τις 3-μελείς επιτροπές του Εμπορίου, της 

Μεταποίησης και των υπηρεσιών.  

Ο ΣΕΓΕ είναι μέλος της Επιτροπής Εμπορίου & Ανάπτυξης του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 

(ΣΒΒΕ), του Συνδέσμου Γυναικών επιχειρηματιών της Μεσογείου (FAEME), ενώ 

αρκετά μέλη του συμμετέχουν στις διοικήσεις Επιμελητηρίων. Συνεργάζεται με 

υπουργεία, κοινωνικούς φορείς, επαγγελματικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε 

τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση των συμφερόντων των γυναικών 

που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Βασικές επιδιώξεις του Συνδέσμου είναι να παρέχει στις γυναίκες επιχειρηματίες 

της Ελλάδος το περιβάλλον για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις και τους εαυτούς 

τους, να προάγει τη νεανική επιχειρηματικότητα, να βελτιώσει την αναγνωρισιμότητα 

των επιτευγμάτων τους στις επιχειρήσεις τους και να προωθήσει την ανάπτυξη των 

γυναικείων επιχειρήσεων μέσα από την έρευνα και την πληροφόρηση. Ο ΣΕΓΕ 

προάγει τη δεοντολογία και την ηθική στην άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας των γυναικών, ενώ συγχρόνως αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που 

αποδεικνύουν τη συναίσθηση της κοινωνικής του ευθύνης.  

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

οποία απολαμβάνουν τη δυνατότητα να:  
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 Συνδέονται με γυναίκες επιχειρηματίες που έχουν παρόμοιο τρόπο σκέψης και 
διάθεση να μοιραστούν ιδέες, πληροφορίες και ευκαιρίες.  

 Παρακολουθούν εκδηλώσεις, συνέδρια και φόρουμ για ζωτικά θέματα που 
αφορούν στην επιχειρηματικότητα  

 Διευρύνουν την επιχειρηματική τους δικτύωση και γνωστική βάση  

 Αποκτούν πρόσβαση σε επιχειρηματικά δίκτυα της Ελλάδας και του εξωτερικού 
για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

 Συμμετέχουν και επωφελούνται από τη θέση του ΣΕΓΕ ως φορέα εκπροσώπησης 
για τη βελτίωση των κοινωνικών, πολιτικών και επιχειρηματικών θεμάτων που 
αφορούν στις γυναίκες επιχειρηματίες.  

 Εκπαιδεύονται αυτές και το προσωπικό τους σε εξειδικευμένα προγράμματα και 
σεμινάρια  

 Ενημερώνονται για επιχειρηματικά, αναπτυξιακά εθνικά και κοινοτικά 
προγράμματα και οικονομικά θέματα άμεσου ενδιαφέροντος.  

 Συμμετέχουν σε μια κοινότητα που αναγνωρίζει τη σημασία της προσωπικής 
ανάπτυξης και αλλαγής. 

 Ανταλλάσσουν εμπειρίες, αποκτούν πρόσβαση στη γνώση και αναζητούν νέους 
συνεργάτες.  

 Διατηρούν και διευρύνουν δίκτυα επικοινωνίας.  

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

επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους. Τέλος, τα μέλη του ΣΕΓΕ ενθαρρύνονται να 

λάβουν ενεργή δράση στην υποστήριξη των συναδέλφων τους και των στόχων του 

ΣΕΓΕ.  

4.1.8 Κέντρο Εργάνη 
Ένας ακόμη φορέας υποστήριξης της γυναίκας-επιχειρηματία που αξίζει να 

αναφερθούμε, καθώς η δράση του είναι πολύ γνωστή και έχει συμβάλει σημαντικά 

στην ενημέρωση και την ενίσχυση των γυναικών επιχειρηματιών, είναι το Κέντρο 

Εργάνη. 

Το Κέντρο Εργάνη αποτελεί μία κοινοπραξία φορέων για την προώθηση και την 

υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί από το 

1991, χρηματοδοτούμενο αρχικά από την Κοινοτική Πρωτοβουλία Απασχόληση - 

Αξονας NOW. Η αρχική κοινοπραξία επεκτάθηκε σημαντικά στα πλαίσια της 

υλοποίησης των προγραμμάτων που ακολούθησαν, το NOW 2 και το πρόγραμμα 

Απασχόλησης/NOW. Το ΕΡΓΑΝΗ έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα (Αστική 

μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) από τον Ιούνιο του 2001 και είναι μέλος του μητρώου μη 

κυβερνητικών οργανώσεων των Υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας Πρόνοιας.  
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Οι στόχοι του Κέντρου "ΕΡΓΑΝΗ" είναι οι ακόλουθοι36: 

 Ενθάρρυνση και υποστήριξη των γυναικών για τη δημιουργία επιχειρήσεων 

 Υποστήριξη ανέργων γυναικών για τη βελτίωση των προσόντων και των 
δεξιοτήτων τους.  

 Προώθηση των ανέργων γυναικών στην αγορά εργασίας.  

 Διάχυση των εκπαιδευτικών εργαλείων και της τεχνογνωσίας του σε τοπικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο  

 Θεσμοθέτηση ενός ευρύτερου Δικτύου γυναικών επιχειρηματιών  

 Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των υπηρεσιών του   

 Οργάνωση ερευνών σε θέματα απασχόληση  

Οι δράσεις του Κέντρου εντάσσονταν στα πλαίσια δύο βασικών υπηρεσιών : 

α)Υπηρεσία ανάπτυξης δεξιοτήτων ανέργων γυναικών, με στόχο την διευκόλυνση της 

ένταξης και της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας με συμβουλευτικές 

διαδικασίες και πληροφόρηση σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, και την ευέλικτη 

κατάρτιση με επαγγελματικό προσανατολισμό σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.  

β)Υπηρεσία στήριξης υποψηφίων και νέων γυναικών επιχειρηματιών, με στόχο τη 

συμβουλευτική υποστήριξη και πληροφόρησή τους καθώς και την ευέλικτη 

κατάρτισή τους, ώστε να διευκολυνθούν στην λήψη της επιχειρηματικής απόφασης 

αλλά και στην έναρξη και λειτουργία της επιχείρησής τους στα πρώτα κρίσιμα για τη 

βιωσιμότητά της στάδια 

Το Κέντρο Εργάνη είναι δικτυωμένο με δύο γραφεία στήριξης της απασχόλησης 

και επιχειρηματικότητας τα οποία λειτουργούν ως Αντένες του Εργάνη σε 

διαφορετικά σημεία της πόλης. Παρέχουν πληροφόρηση και ορισμένες 

υποστηρικτικές υπηρεσίες στις ενδιαφερόμενες γυναίκες, ενώ προωθούν τις 

επωφελούμενες στις εξειδικευμένους συμβούλους και στα προγράμματα του Κέντρου 

Εργάνη. Οι συνεργαζόμενες δομές είναι :  

 Το Γραφείο Υποστήριξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης  

 Η "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε." Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία της Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο Εργάνη συνεργάζεται με την Ανατολική στους τομείς: 

i)Υποστήριξη ανέργων γυναικών, ii)Υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, 

iii)Προώθηση στην απασχόληση. 

                                                 
36 Πηγή: Ιστοσελίδα Κέντρου Εργάνη, http://www.ergani.gr  
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4.1.9 Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών & Στελεχών 
Επιχειρηματικών Φορέων ( Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.) 

Τα επιμελητήρια, αποτελώντας θεσμοθετημένα όργανα αντιπροσώπευσης του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, οφείλουν να διαδραματίζουν έναν ευρύ 

και ενεργό ρόλο στην προώθηση της Απασχόλησης, της Επιχειρηματικότητας, της 

Προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις νέες συνθήκες της 

αγοράς και στην προώθηση των ίσων ευκαιριών. 

Η ισότιμη και επιτυχημένη ενσωμάτωση των γυναικών στην αγορά εργασίας 

αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 

(Κ.Ε.Ε.Ε.) – του αντιπροσωπευτικού φορέα των 59 εμπορικών και βιομηχανικών 

ελληνικών επιμελητηρίων – κάτι που φανερώνει η σύσταση υπό την αιγίδα της του 

Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών & 

Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων (Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.).  

Το Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε. έχει τη νομική μορφή αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας µε 

τους ακόλουθους στόχους:  

 την ευαισθητοποίηση των επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων µελών τους σε 

τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τα πλεονεκτήματα 

της πλήρους ενσωμάτωσης γυναικών στην Οικονομία και την ισότιμη συμμετοχή 

και αντιπροσώπευση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, 

 την αποτύπωση εμποδίων που αποτρέπουν τις γυναίκες να συμμετάσχουν στην 

Οικονομία,  

 τον εντοπισμό καλών πρακτικών στα πλαίσια του επιμελητηριακού δικτύου που 

έχουν υλοποιηθεί για την πλήρη ενσωμάτωση των γυναικών στο οικονομικό 

περιβάλλον, 

 την ενθάρρυνση και καθοδήγηση των επιμελητηρίων που δεν έχουν ακόμα 

αντιμετωπίσει το θέμα της γυναικείας ισότητας, στην ανάπτυξη σχετικών δράσεων 

και την βελτίωση και ενίσχυση των ικανοτήτων ολόκληρου του επιμελητηριακού 

δικτύου στην προώθηση του ρόλου των γυναικών στις επιχειρήσεις και στη λήψη 

αποφάσεων, 

 την προώθηση του ρόλου των γυναικών στις επιχειρήσεις.  

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του δικτύου αφορούν την αύξηση του αριθμού των 

γυναικών που συμμετέχουν ενεργά στην Οικονομία και σε σχετικές διαδικασίες 
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λήψης αποφάσεων και τη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος για τις γυναίκες 

που να διευκολύνει την ικανοποιητική αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν στην εργασία και την οικογένειά τους. 

4.1.10 Ευρωπαϊκό Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών (European Chambers Network) 
Στις 8 Μαρτίου 2003, ημερομηνία με την οποία συμπίπτει με την ημέρα του 

εορτασμού της γυναίκας, ιδρύθηκε ύστερα από την ενεργό δράση και συμμετοχή της 

ΚΕΕΕ, μέσω του Γραφείου Βρυξελλών, το Ευρωπαϊκό Επιμελητηριακό Δίκτυο 

Γυναικών ( European Chambers Network) η επίσημη παρουσίαση του οποίου έλαβε 

χώρα στις Βρυξέλλες την 10 Σεπτεμβρίου 2003.  

Το δίκτυο αυτό απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες των ευρωπαϊκών επιμελητηρίων 

και σε όλες τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στην οικονομία, είτε σαν 

εργαζόμενοι, είτε σαν επιχειρηματίες. Ο στόχος του είναι η παροχή υποστήριξης στις 

γυναίκες των ευρωπαϊκών επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων – µελών τους 

σχετικά µε: 

 Την ανταλλαγή πληροφόρησης και την προώθηση συγκεκριμένων θέσεων στα 

πλαίσια του δικτύου  

 Την παροχή δομημένης βοήθειας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της 

γυναικείας επιχειρηματικότητας συμπεριλαμβάνοντας τη διάχυση καλών πρακτικών 

 Tην αύξηση της συμμετοχής τους στην οικονομική ανάπτυξη σε συγκεκριμένα 

περιβάλλοντα 

 Τη συμμετοχή τους σε κοινοπραξίες οργανισμών δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου 

σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο  

 Την αναγνώριση των δικαιωμάτων ίσων ευκαιριών 

 Την άσκηση πίεσης στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε κάθε επίπεδο 

 Τον ενεργό τους ρόλο στην ενίσχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  

 Την εξασφάλιση ευνοϊκών προϋποθέσεων για την εξισορρόπηση μεταξύ της 

επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 

Μία από τις βασικές προτεραιότητες του Ευρωεπιμελητηρίου είναι η συμβολή 

στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και βασισμένου στη γνώση ευρωπαϊκού 

περιβάλλοντος, το οποίο θα ευνοεί την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και εν γένει της 

επιχειρηματικότητας, σύμφωνα µε τους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας, 
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όπως αυτοί τέθηκαν το 2000. Στα πλαίσια αυτά, το Ευρωεπιμελητήριο υποστηρίζει 

την επιτυχημένη ένταξη των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία, προβλέποντας 

μέτρα για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σαν ένας βασικός 

παράγοντας που συμβάλλει στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στα 

πρότυπα των Ηνωμένων Πολιτειών.  

Το Δίκτυο βασίζεται στην κοινή πρόθεση και συμφωνία των µελών του να37: 

 δημιουργήσει και συντηρήσει ένα ισχυρό και ενεργό δίκτυο γυναικών τόσο στις 

Βρυξέλλες όσο και στις 41 αντιπροσωπευτικές ενώσεις επιμελητηρίων – µέλη του 

Ευρωεπιμελητηρίου, χρησιμοποιώντας όλους τους τρόπους επικοινωνίας όπως 

συνεδριάσεις, Internet , διασκέψεις, ενημερωτικά δελτία  

 προωθήσει τη συνεργασία µε άλλα δίκτυα και οργανώσεις παγκοσμίως για την 

ανταλλαγή των ορθών πρακτικών σχετικά µε παρόμοιες δραστηριότητες και την 

οργάνωση ομάδων εργασίας  

 καθιερώσει μια πλατφόρμα για τη συνεχή συζήτηση των ζητημάτων που 

συνδέονται µε την καθημερινή εργασία των επαγγελματιών γυναικών και την 

προώθηση αυτών των ζητημάτων στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων  

 παρέχει τα όργανα που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση και την αμοιβαία 

κατανόηση μεταξύ των µελών και να προωθήσει την ανάπτυξη σχεδίων και 

στρατηγικών για τη δια βίου εκπαίδευση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των 

ικανοτήτων και των δυνατοτήτων για τις γυναίκες επιχειρηματίες  

 ενισχύσει το ρόλο των γυναικών που εργάζονται στα επιμελητήρια και γενικότερα 

των εργαζομένων γυναικών σε φορείς λήψης αποφάσεων, προώθησης των ίσων 

ευκαιριών, παροχής πληροφόρησης και υποστήριξης για την εξασφάλιση του 

μέλλοντος των γυναικών στον επιχειρηματικό στίβο  

 συμβάλει στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία λ.χ. να υποστηρίξει μέτρα που ενισχύουν 

τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των γυναικών και αυξάνουν την παρουσία τους 

στις επιτελικές θέσεις  

 συμβάλει στο στόχο του Ευρωεπιμελητηρίου σχετικά µε την προώθηση της 

έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δημιουργώντας και προωθώντας 

                                                 
37 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, «Καλές Πρακτικές Ενίσχυσης της Γυναικείας 
Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας», Σχέδιο: “Women in Business support growth and 
competitiveness” 
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επιτυχημένα μοντέλα και καλές πρακτικές σχετικά µε διευκολύνσεις για τις 

εργαζόμενες γυναίκες και τις οικογένειές τους 

 προωθήσει την εικόνα του Ευρωεπιμελητηρίου, των εθνικών και τοπικών 

Επιμελητηρίων στα μέσα μαζική ενημέρωσης και στις διαπραγματεύσεις τους µε τα 

ευρωπαϊκά, εθνικά και περιφερειακά όργανα. 

Το Δίκτυο στην παρούσα φάση έχει µία ευέλικτη δομή βασισμένη στην 

εθελοντική εργασία των µελών του, τα οποία έχουν κοινές ευθύνες στη διοργάνωση 

συναντήσεων, στο σχεδιασμό, στη συλλογή πληροφοριών και στις δραστηριότητες 

επικοινωνίας. 

4.1.11 Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης 
Το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης, που ιδρύθηκε το 1983 από μία μικρή ομάδα 

γυναικών στις Βρυξέλλες, είναι μία γυναικεία μη κερδοσκοπική οργάνωση με 

εθελοντικό χαρακτήρα, που λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίκτυο εργάζεται 

ώστε να συντονίσει και να εισαγάγει δράσεις γύρω απ’ τα θέματα που αφορούν τις 

γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέλη του Δικτύου είναι ομάδες γυναικών και 

οργανώσεις που λειτουργούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και παίρνουν μέρος σε 

εκστρατείες που έχουν ως στόχο να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή πολιτική για τα 

θέματα ισότητας.   

Στους στόχους του Δικτύου περιλαμβάνονται: ίσα και ανθρώπινα δικαιώματα και 

για τα δύο φύλα, εστιάζοντας κυρίως στην προσωπική και οικονομική ανάπτυξη 

(ενδυνάμωση-συμμετοχή) των κοινωνικά αποκλεισμένων γυναικών, ιδιαίτερα στο 

βαθμό που επηρεάζονται από τις ευρωπαϊκές πολιτικές.  

Το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης έχει έναν τομέα νεότητας που στοχεύει στη 

στήριξη της διαφορετικότητας και την ενδυνάμωση των νέων μέσα από σεμινάρια και 

άλλες δραστηριότητες. Από το 1983 το Δίκτυο έχει κατορθώσει να προκαλέσει και να 

διατηρήσει έντονο ενδιαφέρον, ανάμεσα στις γυναίκες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, σχετικά με τη νομοθεσία για την ισότητα και την πολιτική για ίσες 

ευκαιρίες. Το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης είναι ιδρυτικό μέλος αρκετών άλλων 

Ευρωπαϊκών δικτύων, όπως το E.W.L. (European Women’s Lobby) και το ENAR 

(European Network Against Racism).  

Το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης ασχολείται με τα παρακάτω αντικείμενα:  
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 Παροχή συμβουλών και ενημέρωσης σχετικά με τις πολιτικές ισότητας για τις 

γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Δικτύωση ανάμεσα σε γυναικείες ομάδες και οργανώσεις μέσα στην Ε.Ε. 

 Συνεργασία με διάφορες Ευρωπαϊκές οργανώσεις για κοινές εκστρατείες. 

 Διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων πάνω σε θέματα Ε.Ε. και τις πολιτικές 

ίσων ευκαιριών στα κράτη-μέλη, σε περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 Μελέτες κριτικής αξιολόγησης και προγράμματα δράσης σε σχέση με κοινοτικές 

πολιτικές π.χ. για την κοινωνική ασφάλεια, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

της βίας, για την αντιρατσιστική κι αντισεξιστική εκπαίδευση.  

 Άσκηση πίεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου 

κ.τ.λ. για πιο αποτελεσματικές πολιτικές για τις γυναίκες. 

 Οικοδόμηση ειρήνης και ανάπτυξης. Αντιρατσιστική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

 Έρευνα πάνω στη διαχείριση συγκρούσεων.  

 Έρευνα και δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δυνατότητα σύστασης 

γυναικείων συνεταιρισμών και μικρών επιχειρήσεων.  

 Προγράμματα κατά της βίας για γυναίκες και παιδιά, εκλαμβάνοντας τη βία ως το 

μεγαλύτερο μέσο παρεμπόδισης της ανθρώπινης ανάπτυξης.  

 Μελέτες, συνέδρια και διεθνής συνεργασία για την πρόληψη, την προστασία των 

θυμάτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς της αστυνομίας και την 

παρακολούθηση των φορέων σχεδιασμού πολιτικής.  

Ακόμη το Δίκτυο παρέχει και Υποστηρικτικές υπηρεσίες : 

Α)Υποστηρικτικές τηλεφωνικές γραμμές: Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες 

του Δικτύου, μέσω των οποίων το Δίκτυο παρέχει στα θύματα ψυχολογική 

υποστήριξη, νομική κάλυψη, οικονομική ενίσχυση, ακόμα και εύρεση εργασίας. 

Λειτουργούν δύο υποστηρικτικές τηλεφωνικές γραμμές,: «SOS Δίπλα σου», για 

γυναίκες (αλλά και άνδρες και παιδιά) που υφίστανται σωματική ή ψυχολογική βία 

στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον τους, «SOS κατά της σωματεμπορίας», για 

γυναίκες που έχουν ήδη πέσει θύματα ή τους ασκείται πίεση να εκδοθούν, και, 

γενικά, για άτομα που ζουν σε συνθήκες καταπίεσης. 

Β)Καταφύγιο: Ειδικά για τις γυναίκες-θύματα κακοποίησης, λειτουργεί καταφύγιο 

στο οποίο μεταφέρονται τα θύματα μαζί με τα παιδιά τους όποτε κρίνεται ανάγκη. 
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Γίνονται προσπάθειες παρέμβασης στο νομοθετικό πλαίσιο, για την καλυτέρευση των 

κρατικών υπηρεσιών και την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και ενέργειες 

για τη βελτίωση των θεσμών και την αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών, ακόμα 

και σε πλαίσιο ευρωπαϊκής πολιτικής. Οι προσπάθειες αποβλέπουν και στη 

συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, ώστε να εξασφαλιστούν πόροι για 

την συνέχιση και την ανάπτυξη της δράσης του Δικτύου. 

4.2 Προγράμματα Ενίσχυσης και Υποστήριξης της Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας 
Σε επίπεδο πολιτικής, έχει οπωσδήποτε παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, 

τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη χώρα μας, μια έξαρση του ενδιαφέροντος 

για την αντιμετώπιση της περιορισμένης συμμετοχής των γυναικών στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Στόχος όλων των μέτρων πολιτικής είναι η 

διευκόλυνση των γυναικών στο ξεκίνημα μιας επιχείρησης, καθώς και η υποστήριξή 

τους στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων. Οι επιμέρους στόχοι των 

σχετικών προγραμμάτων περιλαμβάνουν υποστηρικτικές δράσεις και συγκεκριμένα 

τεχνική βοήθεια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, 

ενημέρωση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης, παρακολούθηση της νέας 

επιχείρησης από ειδικούς συμβούλους για κάποια αρχική περίοδο λειτουργίας της και 

οικονομική ενίσχυση (επιδοτούμενα δάνεια ή/και επιχορηγήσεις) για συγκεκριμένες 

επιχειρηματικές δαπάνες.  

Στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικά τα κυριότερα προγράμματα που 

εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται στη χώρα μας και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της 

γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. 

4.2.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου 

Ανάπτυξης εντάσσεται στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ' ΚΠΣ) 2000-2006 και 

περιλαμβάνει μια δέσμη δράσεων και ενισχύσεων που έχουν ως στρατηγικό στόχο τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την επίτευξη της 

κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης της χώρας μας με τις άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στο επίκεντρο των δράσεων του ΕΠΑΝ βρίσκεται η ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας σε τομείς όπως οι νέες τεχνολογίες, η απελευθερωμένη αγορά 

ενέργειας, το περιβάλλον, ο τουρισμός, σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού όπως οι 

νέοι, οι γυναίκες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και η χρηματοδότηση 
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δράσεων εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στη μεταποίηση, στον τουρισμό και στις υπηρεσίες.  

Το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ προωθεί επίσης έργα 

αναβάθμισης των βιομηχανικών περιοχών, του εθνικού συστήματος ποιότητας, των 

ενεργειακών υποδομών και των περιφερειακών δομών πληροφόρησης, εκπαίδευσης, 

διαχείρισης και υποστήριξης των επιχειρήσεων. Παράλληλα με την υλοποίηση των 

έργων και δράσεων του ΕΠΑΝ, το Υπουργείο Ανάπτυξης δρομολογεί μια σειρά από 

μεταρρυθμίσεις δομών και θεσμών που έχουν σχέση με την απλοποίηση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη μακροχρόνια ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και της ενέργειας.  

Το ΕΠΑΝ αρθρώνεται σε 9 άξονες προτεραιότητας και 42 μέτρα στα οποία 

εντάσσονται δράσεις που αποτελούν εφαρμογή των αντίστοιχων πολιτικών στους 

τομείς παρέμβασης του προγράμματος38. Οι περισσότερες από αυτές τις δράσεις 

έχουν ολοκληρωθεί, ενώ κάποιες άλλες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2008. 

Στο Πρόγραμμα αντιστοιχούν 6,5 δις €. Η κοινοτική συνεισφορά ύψους 1,98 δις € 

που διατίθενται για το Πρόγραμμα προέρχεται από:  

Α)Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 1,83 δις €, το οποίο 

συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων που υπάρχουν στην ανάπτυξη και το 

βιοτικό επίπεδο διαφόρων περιφερειών, καθώς και στη μείωση της καθυστέρησης 

των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β)Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 151 εκατ. €, το οποίο συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της απασχόλησης μέσα από την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος, 

της απασχολησιμότητας, της ικανότητας προσαρμογής των εργαζομένων και της 

ισότητας των ευκαιριών, καθώς και της επένδυσης στους ανθρώπινους πόρους. 

4.2.1.1 Δράση 2.8.2. Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των γυναικών 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 2: “Στήριξη και Ενθάρρυνση της 

Επιχειρηματικότητας” και ειδικότερα, το Μέτρο 2.8 στοχεύει στη δημιουργία νέων 

ΜμΕ με την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας ομάδων πληθυσμού. 

Το Μέτρο υποστηρίζει, πέραν της μεταποίησης, καινοτόμες δραστηριότητες 

καθώς και δραστηριότητες που αφορούν την αξιοποίηση υψηλής τεχνολογίας. Τέλος 

περιλαμβάνει και τις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

                                                 
38 Παράρτημα: «Άξονες και Μέτρα του ΕΠΑΝ», σελ. 181 - 185 
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και χρησιμοποίησης του διαδικτύου ως μέσου υποστήριξης ηλεκτρονικών εμπορικών 

συναλλαγών. 

Ένα πρόγραμμα που εντάσσεται στο Μέτρο αυτό και έχει πλέον ολοκληρωθεί 

είναι το πρόγραμμα «Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας» (Δράση 2.8.2.). 

Το πρόγραμμα αυτό βοήθησε τις γυναίκες να δημιουργήσουν σύγχρονες και βιώσιμες 

επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στους τομείς της μεταποίησης, του ηλεκτρονικού εμπορίου, 

των υπηρεσιών και του τουρισμού, µε ιδιαίτερη έμφαση στην τοπική και 

περιφερειακή ανάπτυξη. 

Σκοπός του προγράμματος ήταν να διευκολύνει τις γυναίκες ηλικίας 18 έως 55 

ετών, χωρίς εμπειρία στην διαχείριση μιας επιχείρησης, να γίνουν επιχειρηματίες, 

παρέχοντας χρηματοοικονομική υποστήριξη για την αξιοποίηση των γνώσεων, των 

σπουδών και του ταλέντου τους. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε για την περίοδο 2000-

2006 από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και 

Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) και προκηρύχθηκε τέσσερις κύκλους.   

Το όλο πρόγραμμα ήταν αποτέλεσμα μίας προσπάθειας αύξησης της 

περιορισμένης συμμετοχής των γυναικών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και 

κάλυπτε ολόκληρη τη χώρα, µε τη χορήγηση χρηματοδότησης στους δικαιούχους 

µέσω των εξουσιοδοτημένων τοπικών γραφείων του ΕΟΜΜΕΧ στις διάφορες 

νομαρχίες. Η χρηματοδότηση κάλυπτε έως και 50 % των εγκεκριμένων 

προϋπολογισμών των ενοποιημένων επιχειρηματικών σχεδίων 

(συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την αγορά κατασκευαστικού εξοπλισμού, 

την έρευνα και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου, υπηρεσιών κατάρτισης και 

εμπορικής προώθησης, κλπ.) που υποβλήθηκαν από τις γυναίκες υποψηφίους. Το 

ποσό της χρηματοδότησης συσχετιζόταν µε το είδος της επιχείρησης39.  

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος αναμενόταν η επίτευξη διαφόρων 

στόχων. Ένας από τους βασικούς στόχους ήταν η δημιουργία σύγχρονων και 

βιώσιμων επιχειρήσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περιφερειακή ανάπτυξη 

και την τοπική οικονομία. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε επίσης σε επιχειρήσεις που 

δημιουργήθηκαν στους τομείς της μεταποίησης, του ηλεκτρονικού εμπορίου, των 

υπηρεσιών και του τουρισμού και σχετίζονταν µε την κοινωνική οικονομία ή/και 

ασχολούνταν µε την προστασία του περιβάλλοντος. Οι αντίστοιχες επιχειρήσεις 

έπρεπε να κάνουν χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών που θα είχαν ως 

                                                 
39 Παράρτημα: «Επιλέξιμες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες», σελ. 186 - 188 
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αποτέλεσμα την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία «νέων» ή βελτιωμένων προϊόντων. 

Επιπλέον, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των Ελληνίδων έπρεπε να οδηγήσουν 

στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού µε 

δημιουργικό τρόπο. 

Οι περισσότεροι από τους παραπάνω στόχους επιτεύχθηκαν. Το στοίχημα για την 

αύξηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας κερδίσθηκε, και αυτό φάνηκε από την 

μεγάλη ανταπόκριση των γυναικών σε αυτό το κάλεσμα. Ας δούμε τα συγκεντρωτικά 

στοιχεία και τα αποτελέσματα κάθε κύκλου για να έχουμε μία γενική εικόνα40: 

Α’ κύκλος: Ο πρώτος κύκλος προκήρυξης του Προγράμματος για τη Γυναικεία 

Επιχειρηματικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 

(ΕΠΑΝ) ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2001 και η περίοδος υποβολής προτάσεων 

έληξε στα τέλη Ιανουαρίου του 2002 και ανέδειξε το ενδιαφέρον των Ελληνίδων να 

αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται από τα Προγράμματα του 

Υπουργείου Ανάπτυξης.  

Η πρώτη ομάδα γυναικών επιχειρηματιών που εντάχτηκαν στο ΕΠΑΝ το 

φθινόπωρο του 2002 ήταν 276 γυναίκες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε 

διάφορα παραγωγικά αντικείμενα και υπηρεσίες. 

Επισημαίνεται ότι ποσοστό 65% των επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν, 

πραγματοποιούνται σε περιοχές εκτός Αττικής με αξιόλογη παρουσία των 

Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας (ποσοστό 14% των σχεδίων), της Κρήτης (11%) 

και Πελοποννήσου (7%). Από την υλοποίηση των 275 επενδυτικών σχεδίων 

γυναικών δημιουργήθηκαν 490 νέες θέσεις εργασίας πέραν της απασχόλησης που 

δημιουργήθηκε για τις ίδιες τις επιχειρηματίες και παρά το γεγονός ότι πρόκειται για 

πολύ μικρές επιχειρήσεις στο σύνολό τους.  

Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις γυναικών που ενισχύθηκαν ήταν ατομικές 

επιχειρήσεις (ποσοστό 69%), ωστόσο δεν είναι καθόλου αμελητέα η παρουσία 

οργανωμένων εταιρικών μορφών (ΕΠΕ, ΟΕ κλπ). Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η 

παρουσία επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν από δύο και περισσότερες γυναίκες που 

συνεταιρίστηκαν με αφορμή και κίνητρο το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Υπολογίζεται 

ότι για τη δημιουργία των 275 νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

συνεταιρίσθηκαν 380 γυναίκες συνολικά.  

                                                 
40 Πηγή: ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. 
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Είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός της συμμετοχής στο πρόγραμμα όλων 

ανεξαιρέτως των κατηγοριών ηλικίας, ένδειξη ότι η επιχειρηματική πρωτοβουλία δεν 

είναι αποκλειστικότητα των νέων ή των ηλικιωμένων γυναικών, αλλά πεδίο 

δημιουργίας της σύγχρονης, ανεξαρτήτως ηλικίας, Ελληνίδας γυναίκας που αναζητεί 

διέξοδο από την ανεργία και την περιθωριοποίηση, μέσω του «Επιχειρείν».  

Β’ κύκλος: Ο δεύτερος κύκλος προκήρυξης του Προγράμματος για τη Γυναικεία 

Επιχειρηματικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», 

ολοκληρώθηκε στις 15 Απριλίου του 2003. Το ενδιαφέρον τον γυναικών σε αυτόν το 

κύκλο ήταν μεγαλύτερο σε σχέση με τον πρώτο. 

Εγκρίθηκαν συνολικά 378 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 28,5 εκατ.€. Το 

35% των προτάσεων ήταν στην Περιφέρεια Αττικής, το 21% στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας ενώ ακολουθούσαν η Περιφέρεια Κρήτης (7,14%) και η 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (5,56%). 

Οι πιο πολλές προτάσεις αφορούσαν στον τομέα τις μεταποίησης (149 

προτάσεις), ενώ ακολουθούσαν οι προτάσεις για παιδικούς & βρεφονηπιακούς 

σταθμούς και παιδότοπους (74 προτάσεις), για πλυντήρια αυτοκινήτων (28 

προτάσεις) και για Υπηρεσίες Διαφήμισης ( 23 προτάσεις). 

Γ’ κύκλος: Ο τρίτος κύκλος προκήρυξης του Προγράμματος για τη Γυναικεία 

Επιχειρηματικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», 

άρχισε το Νοέμβριο του 2003 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2004. Η διάρκεια 

υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τους δύο πρώτους Κύκλους ήταν 

12μηνη και για τον Γ' Κύκλο 18μηνη. 

Εγκρίθηκαν συνολικά 568 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 47,02 εκατ.€. 

Το 47,2% των προτάσεων ήταν στην Περιφέρεια Αττικής, το 26,98% στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενώ ακολουθούσαν και πάλι η Περιφέρεια 

Κρήτης (13,23%) και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (11,11%). 
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- Πίνακας 4.1-  
Συγκεντρωτικά στοιχεία Α, Β, Γ κύκλων του προγράμματος "Γυναικεία 

Επιχειρηματικότητα» 

Κύκλος 
Προγράμματος 

Εντεταγμένες 
Προτάσεις 

Προϋπολογισμός 
Προτάσεων (εκ. ευρώ)

Αυτοαπασχόληση & 
Νέες Θέσεις Εργασίας 

Α 275 17,8 870 

Β 357 28,5 1.061 

Γ 567 47,02 1.639 

 Πηγή: ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. 

Από την εξέταση των στοιχείων αυτών προκύπτει μια σημαντική αύξηση της 

ανταπόκρισης από τις γυναίκες επιχειρηματίες η οποία ανέρχεται στο ύψος του 58,8% 

ως προς τον αριθμό των εγκεκριμένων προτάσεων, στο ύψος του 64,9% ως προς το 

ύψος του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού των προτάσεων και στο ύψος του 

54,47% ως προς τις νέες θέσεις εργασίας και αυτοαπαχόλησης.  

Δ’ κύκλος: Ο τέταρτος κύκλος προκήρυξης του Προγράμματος για τη Γυναικεία 

Επιχειρηματικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», 

ολοκληρώθηκε στις 13 Μαΐου 2005 Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών 

σχεδίων ήταν 18μηνη. 

Εγκρίθηκαν συνολικά 1.634 σχέδια και δημιουργήθηκαν 2.147 νέες θέσεις 

εργασίας. Το 36,3% των προτάσεων ήταν στην Περιφέρεια Αττικής, το 20% στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενώ ακολουθούσαν και η Περιφέρεια Κρήτης 

(6,1%) και οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (5%). 

Παρατηρούμε ότι στον Δ’ κύκλο, το σύνολο των εγκεκριμένων σχεδίων 

υπερβαίνει σε αριθμό το σύνολο των εγκεκριμένων σχεδίων και των τριών 

προηγούμενων κύκλων μαζί. 

4.2.1.2 Δράσεις για τις γυναίκες στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 «Ανθρώπινο 
Ερευνητικό & Τεχνολογικό Δυναμικό» 

Το ζήτημα της συμμετοχής των γυναικών στην επιστημονική & τεχνολογική 

έρευνα, πριν λίγα χρόνια, θεωρείτο ανύπαρκτο ακόμα και για τον γυναικείο 

πληθυσμό της Ελληνικής ερευνητικής κοινότητας. Υπό την επίδραση όμως των 

σχετικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για την Γυναίκα στην Επιστήμη και τέλος των 



 57

μελετών που εκπονούνται για την «Προώθηση της αριστείας μέσα από την 

ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στις επιστημονικές πολιτικές», 

στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, άρχισαν να παίρνονται πρωτοβουλίες και σε αυτόν 

τον τομέα. 

Έτσι, στο πλαίσιο του «ΕΠΑΝ», η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

(ΓΓΕΤ), έχει για πρώτη φορά εντάξει στην πολιτική της κάποια θέματα ισότητας των 

φύλων στην Επιστήμη, παρόλο που ο κυρίαρχος στόχος που διέπει την όλη λογική 

σχεδίασης του ΕΠΑΝ είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών 

επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο λοιπόν της πολιτικής της για την κατάκτηση του 

ευρωπαϊκού στόχου της επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας, με την 

αξιοποίηση του 100% του ελληνικού ερευνητικού δυναμικού, η ΓΓΕΤ προσπαθεί να 

στηρίξει την μεγαλύτερη συμμετοχή του γυναικείου ερευνητικού δυναμικού στα 

ερευνητικά της προγράμματα.  

Σ' αυτή την προσπάθεια και πάντα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Δράσεις της ΕΕ, η 

ΓΓΕΤ έχει εντάξει τα θέματα ισότητας στην Επιστημονική Πολιτική, στο Μέτρο 8.3 

«Ανθρώπινο Ερευνητικό & Τεχνολογικό Δυναμικό» και ειδικότερα στα πλαίσια της 

Δράσης 8.3.4 «Παρακολούθηση των κενών σε Ε&Τ της αγοράς εργασίας και 

εντοπισμός ελλείψεων σε Ε&Τ ειδικότητες».  

Στα πλαίσια των στόχων αυτής της Δράσης υλοποιούνται ουσιαστικά οι 

αντίστοιχες Κοινοτικές Δράσεις: α) το «ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ως πλατφόρμα 

επικοινωνίας μεταξύ των γυναικών επιστημόνων (Κοινοτική Δράση 24), β) το 

«ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» για τον καθορισμό ΔΕΙΚΤΩΝ (Κοινοτική Δράση 

25) και γ) η «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» για την κινητοποίηση 

γυναικών στον ιδιωτικό τομέα (Κοινοτική Δράση 26). Ας δούμε, συνοπτικά, την κάθε 

Δράση ξεχωριστά.  

Α) «ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ» (PERIKTIONE NETWORK) 

Με πρωτοβουλία μιας τριμελούς ομάδας στελεχών της ΓΓΕΤ, στην οποία κατόπιν 

προσχώρησε και ομάδα στελεχών του ΕΚΚΕ, σχηματίστηκε τον Ιανουάριο του 2000, 

το πρώτο άτυπο Ελληνικό ανθρώπινο δίκτυο Γυναικών, το οποίο στη συνέχεια 

εμπλουτίστηκε με φορείς που είχαν σημαντική εμπειρία σε γυναικεία θέματα, όπως 

το Κέντρο Μελετών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), η Ένωση Διπλωματούχων 

Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ), το ΕΜΠ κλπ. Στόχος του δικτύου, αρχικά, ήταν η 

αλληλο-ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από την χώρα, η ανταλλαγή 
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εμπειριών και η ανάληψη πρωτοβουλιών για ην επεξεργασία προτάσεων για την 

ένταξη των θεμάτων ισότητας στις πολιτικές της Έρευνας και τεχνολογικής 

Ανάπτυξης.  

Στη συνέχεια, και μέσα στο πλαίσιο του «ΕΠΑΝ», φάνηκε η αναγκαιότητα για 

την θεσμοθέτηση του δικτύου, ώστε να μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο 

υποστήριξης της πολιτικής της ΓΓΕΤ. Έτσι, δημιουργήθηκε το «Δίκτυο 

ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ», από την ομώνυμη Πυθαγόρεια φιλόσοφο και μαθηματικό του 5ου 

αιώνα και μητέρα του Πλάτωνα, στην οποία οφείλει άλλωστε την αγάπη του για τα 

μαθηματικά. Προβλέπεται η συμμετοχή στο Δίκτυο εκπροσώπων από όλες τις 

περιφέρειες της χώρας όπου υπάρχουν ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα και Πάρκα, 

η συμμετοχή εκπροσώπων από παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπων από γυναικείες 

επιστημονικές οργανώσεις. Οι δραστηριότητες του δικτύου αρθρώνονται σε πέντε 

επίπεδα:  

 Ενδοεπικοινωνία και αλληλοενημέρωση των μελών του δικτύου.  

 Διάχυση πληροφοριών.  

 Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα Ε&Τ.  

 Συμμετοχή στη διαμόρφωση και υποστήριξη Ε&Τ πολιτικής.  

 Ενίσχυση δεσμών με βαλκανικές & παραευξείνιες χώρες.  

Β) «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

Ο στόχος του Εθνικού Παρατηρητηρίου είναι να παρακολουθεί τις τάσεις και 

ελλείψεις στην αγορά εργασίας, στον τομέα της Ε&Α, σε διάφορες επαγγελματικές 

κατηγορίες και επιστημονικές ειδικότητες προκειμένου να είναι δυνατή η πρόβλεψη 

των εξελίξεων και η διαμόρφωση αντίστοιχης πολιτικής. Συγκεκριμένες έρευνες θα 

διεξαχθούν για την παρακολούθηση της συμμετοχής των γυναικών επιστημόνων στην 

αγορά εργασίας. 

Γ) «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ» 

Η δράση στόχευε την ανάπτυξη αποκλειστικά της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας, με στόχο την ανάπτυξη Spin-off εταιρειών από Γυναίκες 

Επιστήμονες / Επιχειρηματίες.  

Τέλος η  ΓΓΕΤ, εκτός από τις Δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.4, προώθησε 

επίσης και έμμεσα την συμμετοχή των γυναικών στα ερευνητικά της προγράμματα,  
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μέσω της Δράσης 8.3.1, στην οποία ανήκει το "Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού 

Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ). Στην Προκήρυξη του 2001, η ΓΓΕΤ έκανε μία 

πιλοτική εφαρμογή της πολιτικής της προώθησης των γυναικών επιστημόνων σε Ε&Τ 

δραστηριότητες.  

Το ΠΕΝΕΔ αφορούσε σε νέους ερευνητές, (κατόχους βασικού πανεπιστημιακού 

πτυχίου, Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς) και στόχευε στην ολοκλήρωση 

Διδακτορικής Διατριβής από κάθε ένα από τους νέους ερευνητές. Η ενίσχυση της 

συμμετοχής ερευνητριών, αποκλειστικά στην Προκήρυξη του έτους 2001, 

προωθήθηκε έμμεσα, μέσω της πριμοδότησης κάθε μίας υποψήφιας Διδάκτορος, με 

ένα bonus 1.05, που τίθεται -μετά το πέρας της επιστημονικής αξιολόγησης των 

προτάσεων- επί της βαθμολογίας της κάθε πρότασης για το αμιγώς επιστημονικό 

αντικείμενό της.  

4.2.1.3  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (2007-2013) 
    Τέσσερις λοιπόν οι κύκλοι προκηρύξεων της Δράσης του Ε.Π.ΑΝ. που 

επιδότησε και στήριξε τη γυναικεία επιχειρηματική δραστηριότητα. Πιο 

συγκεκριμένα, 2.833 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 227.266 εκατ. €, 

που κατέθεσαν γυναίκες ηλικίας 18-55 ετών, από όλη την Ελλάδα, επιλέχθηκαν προς 

επιδότηση, με ποσοστό χρηματοδότησης 53% (120.305 εκατ. €) για την ίδρυση νέων 

επιχειρήσεων στους τομείς των υπηρεσιών, της μεταποίησης και του εμπορίου.  

Αξίζει να σημειωθεί δε, ότι η ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων που 

εντάχθηκαν στη γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα του Ε.Π.ΑΝ., 

δημιούργησαν, μέχρι τώρα, περισσότερες από 4.500 θέσεις εργασίας, γεγονός που 

αναδεικνύει άλλη μια πτυχή της σπουδαιότητας και αναγκαιότητας ενθάρρυνσης της 

επιχειρηματικής αυτής δραστηριότητας. 

Παράλληλα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της 

βιωσιμότητας των νέων επιχειρήσεων και ανάδειξης του ρόλου που διαδραματίζουν 

οι νέοι και οι γυναίκες ως επιχειρηματίες, χρηματοδότησε  με 1.364 εκατ. €, μέσω του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), ενέργειες κατάρτισης- μεταφοράς 

τεχνογνωσίας σε 1.334 επιχειρηματίες, των οποίων τα σχέδια είχαν εγκριθεί και 

ενταχθεί στις συγκεκριμένες Δράσεις. 

Η συμμετοχή νέων και γυναικών στα προγράμματα ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας (που παρουσίασε θεαματική αύξηση κατά 158% τα τελευταία 3 
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χρόνια), καθώς και η προσέλευση επιχειρηματιών από όλη την Ελλάδα στα σεμινάρια 

κατάρτισης, αποδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση. 

Αξιοποιώντας, λοιπόν, την εμπειρία αλλά και βλέποντας την όλο και θερμότερη 

ανταπόκριση των γυναικών στα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, 

συνεχίζεται η στήριξή τους και κατά την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2007-

2013. Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα», περιλαμβάνει Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας 

των νέων σε πεδία καινοτομίας, καθώς και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις κατάρτισης 

και αναβάθμισης ανθρώπινου δυναμικού, εδραιώνοντας την προώθηση των ίσων 

ευκαιριών.  

Οι εμπειρίες όλων εκείνων που επωφελήθηκαν από τις δράσεις του ΕΠΑΝ, αλλά 

και όλων όσων σκοπεύουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα και 

χρειάζονται τη στήριξη των κοινοτικών προγραμμάτων κρίνονται άκρως απαραίτητες 

για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος. Για δεν αρκεί να δίνονται οι επιδοτήσεις. 

Πρέπει να παρακολουθούνται οι προσπάθειές και η έκβαση των επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών. 

Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», εστιάζει στην 

επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης, στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας του Έλληνα και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και στην 

ενθάρρυνση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση 

του υγιούς ανταγωνισμού. Δίνετε έμφαση στην αναβάθμιση του ανθρώπινου 

δυναμικού και την αύξηση της απασχόλησης.  

Αξιοποιώντας τις προτάσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας με το νέο πρόγραμμα 
δίνετε ώθηση: 

 Στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες. 

 Στην αξιοποίηση του γυναικείου ερευνητικού δυναμικού . 

 Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών, μέσω των δομών και των 
εργαλείων στήριξης των επιχειρήσεων. 

 Στην προώθηση γυναικείων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων στο πεδίο της 
κοινωνικής οικονομίας 

Το πρόγραμμα βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Οι νέοι άξονες προτεραιότητας θα είναι οι εξής: 
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Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυσης της έρευνας, της τεχνολογίας και της 

καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα για την αναδιάρθρωση  

της ελληνικής οικονομίας και την μετάβαση στην οικονομία της γνώσης. 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας – 

Αναβάθμιση του παραγωγικού ιστού της χώρας – Αύξηση των παραγωγικών 

επενδύσεων και των εισροών ξένων άμεσων επενδύσεων και γενική ποιοτική 

αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τομείς και 

κλάδους της ελληνικής οικονομίας. 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος και των 

υποστηρικτικών δομών, υποδομών, μηχανισμών και εργαλείων για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας – Ενδυνάμωση του ανταγωνισμού – Προστασία του 

καταναλωτή. 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και 

ενίσχυση της αειφορίας. 

Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική Υποστήριξη εφαρμογής του προγράμματος 

(ΕΤΠΑ) 

4.2.2 Επιχορήγηση  για  την  παροχή  Ολοκληρωμένων  Παρεμβάσεων  υπέρ  των  γυναικών 
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας µε την επιστημονική συμβολή του ΚΕΘΙ ως 

τελικός δικαιούχος υλοποιεί το έργο «Επιχορήγηση για την παροχή Ολοκληρωμένων 

Παρεμβάσεων υπέρ των γυναικών», στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3 του Άξονα 5 του Ε. 

Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας41.  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 

εισάγει µε μια σειρά αλληλοσυνδεόμενων παρεμβάσεων, καινοτόμες ενεργές 

πολιτικές απασχόλησης, που θα ενισχύσουν τις δυνατότητες απασχόλησης του 

συνόλου των κατηγοριών των ανέργων και θα συμβάλλουν στη διατήρηση της 

εργασίας ομάδων εργαζομένων που απειλείται η θέση τους. Μέσω του προγράμματος 

αυτού εκφράζεται η Εθνική Πολιτική Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(που καταγράφεται στα Ετήσια ΕΣΔΑ), η οποία συνοψίζεται στις εξής τρεις βασικές 

κατευθύνσεις στρατηγικής : 
                                                 
41 Οδηγός Εφαρμογής Σχεδίων Δράσης για την υλοποίηση του Έργου «Επιχορήγηση για την Παροχή 
Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ των Γυναικών» του Μέτρου 5.3 , Άξονας  5, του Ε.Π. 
«Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση » 
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￭ Πρόληψη της ανεργίας και ιδιαίτερα της μακροχρόνιας. 

￭ Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για 
όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται µε Κοινωνικό Αποκλεισμό. 

￭ Βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας. 

Το έργο αφορά στην υλοποίηση Σχεδίων Δράσης για την εξασφάλιση 

Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ του γυναικείου πληθυσμού και αποσκοπεί στην 

βελτίωση της πρόσβασης, της κοινωνικής στήριξης και της συμμετοχής των γυναικών 

στην αγορά εργασίας σε επίπεδο Περιφέρειας, μέσα από την παροχή υπηρεσιών 

εξειδικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης. 

Στόχος των Σχεδίων Δράσης ως προς την εξασφάλιση είναι η ενδυνάμωση των 

γυναικών, η προετοιμασία τους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, η 

υποστήριξή τους για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και η προώθησή 

τους σε θέσεις απασχόλησης σε µία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται 

στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. 

Πιο συγκεκριμένα, στόχος του κάθε Σχεδίου Δράσης είναι η εξασφάλιση ότι κάθε 

γυναίκα, παράλληλα µε τις ενέργειες εξειδικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής 

και κοινωνικής στήριξης, θα επωφελείται και άλλων ενεργειών όπως για παράδειγμα 

της κατάρτισης, της εναλλασσόμενης κατάρτισης ή θα συμμετέχει σε προγράμματα 

απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή/και σε ενέργειες προώθησης της απασχόλησης 

(προγράμματα επιχορήγησης Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελευθέρων 

Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Δ.) ή/και σε ενέργειες που στοχεύουν στην προώθηση των 

γυναικών στην απασχόληση µέσω άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων.  

Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί και ο βασικός στόχος του Μέτρου που είναι η 

ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος περί Ισότητας των δύο φύλων και η 

δημιουργία προϋποθέσεων σχεδιασμού και υλοποίησης συνολικών παρεμβάσεων 

υπέρ του γυναικείου πληθυσμού. Ο στόχος αυτός είναι σε απόλυτη συνάφεια µε τον 

κυρίαρχο στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 5 του Ε.Π. «Απασχόληση και 

Επαγγελματική Κατάρτιση», ο οποίος αφορά στη βελτίωση της πρόσβασης και της 

συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στον οποίο υπάγεται. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργες γυναίκες έως 64 ετών, σε όλη την Ελλάδα 

και από την υλοποίηση των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων, τελικά θα ωφεληθούν, 

στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3, 9.018 γυναίκες: 
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￭ Άνεργες, άνω ή κάτω των 25 ετών (μακροχρόνια άνεργες, γυναίκες που ανήκουν σε 

ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες, γυναίκες που βιώνουν κοινωνική περιθωριοποίηση, όπως 

θύματα εμπορίας , βίας, κ.λ.π.). 

￭ Εργαζόμενες, οι οποίες θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ή να 

αντιμετωπίσουν επισφαλείς θέσεις. 

Για την υλοποίηση των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ των γυναικών έχουν 

εγκριθεί 17 Περιφερειακά Σχέδια Δράσης. Οι δράσεις σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών 

υλοποιούνται µέσω αναπτυξιακών συμπράξεων μεταξύ φορέων που 

δραστηριοποιούνται σε θέματα συμβουλευτικής για την απασχόληση, την γυναικεία 

επιχειρηματικότητα, όπως φορείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, φορείς της 

Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των Επαγγελματικών και Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων κλπ. Πολλαπλασιαστικά ωφελούμενοι είναι η τοπική 

κοινωνία, οι τοπικοί φορείς, οι υπηρεσίες και οι δημιουργημένες δικτυώσεις, που 

ευαισθητοποιούνται, εξειδικεύονται και ενεργοποιούνται στα ζητήματα 

αντιμετώπισης του κοινωνικού προβλήματος της αυξημένης ανεργίας των γυναικών.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου είναι 13.000.000 ευρώ 

(συγχρηματοδότηση κατά 75% από το ΕΚΤ και 25% από εθνικούς πόρους).  

Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου της ΓΓΙ δεσμεύτηκε το ποσό των 30 

εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να προωθηθούν 4.676 γυναίκες (από το σύνολο των 

9.018 ωφελούμενων) στα κάτωθι προγράμματα που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ: 

￭ Πρόγραμμα την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Stage) / 1.194 γυναίκες   

￭ Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων γυναικών 

(ΝΘΕ) / 2.074 γυναίκες   

￭ Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ΝΕΕ) / 1.408 

γυναίκες. 

4.2.2.1 Περιφερειακά σχέδια δράση 
Βασικά χαρακτηριστικά των σχεδίων δράσης είναι ότι: 

 Έχουν περιφερειακή διάσταση και καλύπτουν ανάγκες σε επίπεδο νομών. 
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 Έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε γυναίκα θα επωφελείται 

της ολοκληρωμένης παρέμβασης σύμφωνα µε τις προσωπικές ανάγκες και 

δυνατότητές της 

 Περιλαμβάνουν δράσεις ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης των εργοδοτών, της 

τοπικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας, σε σχέση µε την αποδοχή και 

υποδοχή των γυναικών που θα ωφεληθούν των υπηρεσιών της ολοκληρωμένης 

παρέμβασης. 

 Υλοποιούνται από φορείς µε αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής 

για την απασχόληση και κοινωνική στήριξη των γυναικών. 

Είπαμε ότι τα Περιφερειακά Σχέδια που έχουν εγκριθεί είναι 17 και 

συγκεκριμένα έχουν εγκριθεί  τρία  Σχέδια στην Περιφέρεια Αττικής, δύο στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δύο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και από 

ένα στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής 

Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Δυτικής 

Ελλάδος, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης42.  

Περιφέρεια Αττικής: Τα τρία σχέδια που έχουν εγκριθεί είναι: 

Α. Σχέδιο « ΠΕΡΣΕ – ΦΩΝΗ» 

Το σχέδιο «ΠΕΡΣΕ – ΦΩΝΗ» έχοντας ως βασική αρχή την προώθηση της 

ισότητας των φύλων, επιχειρεί μέσα από αλληλοσυμπληρούμενες ενέργειες παροχής 

υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης καθώς και τη 

συνεργασία εξειδικευμένων φορέων, να εξασφαλίσει ή/και να βελτιώσει την 

απασχόληση 1.040 γυναικών που κατοικούν σε Δήμους της Αττικής. 

Β. Σχέδιο « Ίσες Δυνατότητες – ίσες ευκαιρίες»  

Το σχέδιο δράσης «ΙΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ» συνιστά ένα 

σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης υπέρ των γυναικών, που έχει ως βασική του 

αρχή την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη βελτίωση της πρόσβασης και της 

συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Απευθύνεται σε 2.309 γυναίκες που 

διαμένουν στην περιφέρεια Αττικής (στους Νομούς Αθηνών και Πειραιώς) µε στόχο 

την αντιμετώπιση των πολλαπλών αιτιών που ενισχύουν τον κοινωνικό τους 

αποκλεισμό και εμποδίζουν την επαγγελματική τους ένταξη. Το σχέδιο δράσης έχει 
                                                 
42 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, «Καλές Πρακτικές Ενίσχυσης της Γυναικείας 
Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας», Σχέδιο: “Women in Business support growth and 
competitiveness” 
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στόχο να προσεγγίσει ολοκληρωμένα το πρόβλημα της ανεργίας των γυναικών, μέσα 

από δράσεις: 

 εξατομικευμένης συμβουλευτικής και υποστήριξης, που επικεντρώνονται στην 

άρση των εμποδίων που οδηγούν στην περιθωριοποίηση για την κοινωνική ένταξη, 

την ενδυνάμωση των ωφελούμενων γυναικών και την προετοιμασία τους στην 

αναζήτηση εργασίας 

 προώθησης στην απασχόληση και στην καριέρα µε την ένταξή τους σε 

προγράμματα απασχόλησης (Ν.Θ.Ε), απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 

(STAGE), αυτοαπασχόλησης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (Ν.Ε.Ε) του 

ΟΑΕΔ.  

 ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και ανάπτυξης της κοινωνικής αλληλεγγύης 

για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κοινωνικού και επαγγελματικού 

αποκλεισμού που υφίσταται μεγάλο μέρος του γυναικείου πληθυσμού. 

Γ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»  

Ο κεντρικός στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η στήριξη 360 άνεργων / 

εργαζόμενων γυναικών που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισμό και δεν έχουν 

εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οι επιμέρους στόχοι αυτού του Σχεδίου  

αναλύονται σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες:  

α. Ενίσχυση της ομάδας στόχου και ενεργοποίησή της προς την κατεύθυνση της 
αυτό-βελτίωσης. 

β. Εργασιακή προετοιμασία. 

γ. Κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και ευαισθητοποίηση του κοινού 
προς αυτή την κατεύθυνση.  

Ομάδα-στόχο του Σχεδίου αποτελούν δύο κύριες κατηγορίες γυναικών που 

απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισμό και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας: i)Γυναίκες άνεργες άνω αλλά και κάτω των 25 ετών, i)εργαζόμενες 

γυναίκες. Στο πλαίσιο των δύο αυτών κατηγοριών θα ωφεληθούν και κάποιες 

γυναίκες που ανήκουν σε ακόμα ειδικότερες ομάδες του γυναικείου πληθυσμού, όπως 

γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, γυναίκες ΑΜΕΑ και μακροχρόνια 

άνεργες. 
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Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας: Τα δύο σχέδια που έχουν εγκριθεί είναι: 

Α. «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ 

ΤΡΟΧΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ» 

Βασικοί στόχοι του Σχεδίου είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και 

προσαρμοστικότητας των ωφελούμενων γυναικών,  η βελτίωση και ενίσχυση των 

προσόντων τους,  η ένταξή τους στην αγορά εργασίας και η ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητάς τους. 

Το Σχέδιο Δράσης απευθύνεται σε διαφορετικές ομάδες στόχου των γυναικών 

όπως άνεργες γυναίκες αστικών περιοχών, εργαζόμενες, γυναίκες υπαίθρου, 

αγρότισσες. Στοχεύει στην υποστήριξη άνεργων γυναικών 18 - 55 ετών που 

επιδιώκουν τη βελτίωση των προσόντων τους, µε στόχο την ετεροαπασχόληση ή την 

αυτοαπασχόληση, καθώς και εργαζόμενων γυναικών 25 - 45 ετών, που θέλουν να 

κατοχυρώσουν ή να βελτιώσουν τη θέση τους. 

Β. «ΑΡΙΑΔΝΗ» 

Η "ΑΡΙΑΔΝΗ" στοχεύει: α) στην αντιμετώπιση των ανισορροπιών και 

ανισοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, β)στην 

πρόσβαση στην απασχόληση γ)στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και δ)στην 

υποστήριξη της αυξανόμενης απασχόλησης των γυναικών. Σχεδιάστηκε µε τρόπο που 

να εξασφαλίζει, ότι κάθε γυναίκα θα επωφελείται της ολοκληρωμένης παρέμβασης, 

σύμφωνα µε τις προσωπικές ανάγκες και δυνατότητές της.  

Το Σχέδιο Δράσης "ΑΡΙΑΔΝΗ" θα υλοποιηθεί στους νομούς Θεσσαλονίκης και 

Πέλλας. Από το συγκεκριμένο Σχέδιο θα επωφεληθούν 173 άνεργες γυναίκες κάτω 

των 25 ετών, 403 άνεργες γυναίκες άνω των 25 ετών, 85 εργαζόμενες γυναίκες από 

18 έως 55 ετών  

Το πρόγραμμα, αν και παρεμβαίνει και σε ιδιαίτερες κατηγορίες γυναικών 

(γυναίκες υπαίθρου, γυναίκες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, γυναίκες µε 

πολιτισμικές διαφορές), έχει ως προσανατολισμό τη διαμόρφωση μιας 

ολοκληρωμένης προσέγγισης στις πολιτικές και τις υπηρεσίες προς τις γυναίκες. 

Περιφέρεια Στερεά Ελλάδος: Τα δύο σχέδια που έχουν εγκριθεί είναι: 

Α. « ΓΡΑΜΜΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ» 

Κεντρικός σκοπός του Σχεδίου είναι ο συντονισμός, από τη σύμπραξη των 

φορέων, των παραγωγικών δυνάμεων της περιοχής παρέμβασης για την υιοθέτηση 
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πολιτικών ισότητας των δύο φύλων και την ανάπτυξη από κοινού δράσεων που θα 

επηρεάσουν την τοπική ανάπτυξη, θα διευρύνουν την παραγωγική βάση της 

οικονομίας και θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή. Στα πλαίσια του 

συγκεκριμένου σχεδίου δράσης προβλέπεται ένας αριθμός 142 ωφελουμένων 

γυναικών. Η ομάδα στόχος του προτεινόμενου σχεδίου δράσης είναι γυναίκες: 

 Απομακρυσμένων, ορεινών περιοχών,  

 Αγρότισσες, 

 Μακροχρόνια άνεργες, 

 Νέες άνεργες, 

 Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, 

 Γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση, 

 Μετανάστριες, 

 Τσιγγάνες. 

 Εργαζόμενες σε επισφαλή εργασιακή θέση 

Β. «Η ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» 

Γενικός στόχος του Σχεδίου "Η Στερεά Ελλάδα υπέρ των γυναικών", είναι η 

ενδυνάμωση ομάδας 251 γυναικών (κυρίως άνεργων και ιδιαίτερα από τις πιο 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η προετοιμασία τους 

για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας καθώς και η υποστήριξή τους για την 

ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από μια δέσμη 

πολυδιάστατων και αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων συμβουλευτικής, 

ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας και δικτύωσης και παράλληλα, μέσα από ενέργειες 

για την ένταξη των γυναικών σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, όπως η 

κατάρτιση, η επιδότηση θέσεων εργασίας και αυταπασχόλησης, µε την αξιοποίηση 

σχετικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας, του ΟΑΕΔ, του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, του Κ.Π. Leader κ.α.  

Οι φορείς που μετέχουν στην εταιρική σχέση του σχεδίου θα στηριχθούν στις 

μεθόδους και στα μέσα που έχουν ήδη αναπτύξει, για να ενημερώσουν και να 

προσελκύσουν τις δυνητικές ωφελούμενες του σχεδίου. Οι μέθοδοι που 

ακολουθούνται είναι οι εξής: 

 Πόρτα µε πόρτα (door to door) προσέγγιση. 

 Κινητή μονάδα ενημέρωσης - πληροφόρησης. 

 Χρήση βάσεων δεδομένων και αρχείων. 
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 Συνεργασία µε Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, Περιφερειακή Επιτροπή 
Ισότητας, ΜΚΟ, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και µε άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς. 

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Το Σχέδιο Δράσης που έχει εγκριθεί είναι: 

Α. «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» 

Βασικοί στόχοι του Σχεδίου είναι η ενδυνάμωση των γυναικών, η προετοιμασία 

τους για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, η υποστήριξή τους για την ανάληψη 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και η προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης, σε µία 

ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης.  

Σε ό,τι αφορά την επιλογή των γυναικών που θα ενταχθούν στο σχέδιο, οι 

αιτήσεις τους αξιολογούνται καταρχήν όσον αφορά στα τυπικά στοιχεία των 

ενδιαφερομένων από την επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής, και επιλέγονται όσες 

θα προχωρήσουν στο δεύτερο στάδιο της προσωπικής συνέντευξης. 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: Το Σχέδιο Δράσης που έχει 

εγκριθεί είναι: 

Α. «ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» 

Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης στοχεύει: α) στην πρόληψη της ανεργίας και 

ιδιαίτερα της μακροχρόνιας β) στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που 

απειλούνται µε Κοινωνικό Αποκλεισμό γ) στη βελτίωση της πρόσβασης και της 

συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας 

Το Σχέδιο µέσω των ενεργειών της εξειδικευμένης πληροφόρησης, 

συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης αφενός, και των ενεργειών 

ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου αφετέρου, φιλοδοξεί να κάνει την 

παρέμβασή του προσωπική υπόθεση των γυναικών της Περιφέρειας και να δώσει 

ονοματεπώνυμο σε κάθε θέση απασχόλησης που θα δημιουργήσει. Από το 

συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης θα ωφεληθούν 450 γυναίκες της περιφέρειας, 18 έως 50 

ετών, άνεργες και εργαζόμενες που απειλούνται από ανεργία, γυναίκες ορεινών και 

απομακρυσμένων περιοχών, γυναίκες µε γλωσσικές - θρησκευτικές ή πολιτισμικές 
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ιδιαιτερότητες και γυναίκες που κινδυνεύουν από κοινωνικό και οικονομικό 

αποκλεισμό. 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Το Σχέδιο Δράσης που έχει εγκριθεί είναι: 

Α.«ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» 

Από αυτό το Σχέδιο Δράσης θα ωφεληθούν 351 γυναίκες από όλες τις περιοχές 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: άνεργες και εργαζόμενες αστικών και 

ημιαστικών περιοχών, γυναίκες υπαίθρου και αγρότισσες, 

Το Σχέδιο στοχεύει μέσα, από μια σειρά ολοκληρωμένων παρεμβάσεων να 

εξασφαλίσει μόνιμες σφαιρικές υπηρεσίες υπέρ της προώθησης της απασχόλησης και 

της επιχειρηματικότητας των γυναικών. Κεντρικός στόχος του Σχεδίου είναι η 

ολοκληρωμένη παρέμβαση υπέρ των γυναικών που είτε βρίσκονται στο φάσμα της 

ανεργίας, είτε εργάζονται σε θέσεις ή κλάδους ιδιαίτερα επισφαλείς. 

Περιφέρεια Ηπείρου: Το Σχέδιο Δράσης που έχει εγκριθεί είναι: 

Α. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

Σκοπός του σχεδίου είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων των γυναικών για 

απασχόληση και στις τέσσερις Νομαρχίες της Ηπείρου, µέσω της υιοθέτησης 

σύγχρονων συστημάτων συμβουλευτικής στήριξης και προσανατολισμού. Ο σκοπός 

αυτός θα επιτευχθεί µέσω της δημιουργίας συνθηκών που θα επιτρέψουν την αύξηση 

της απασχολησιμότητας των γυναικών, την κοινωνική ένταξη, την προώθηση ίσων 

ευκαιριών για όλους και την ενσωμάτωση 263 γυναικών στην αγορά εργασίας.  

Οι στόχοι του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης είναι οι επιμέρους οργανωμένες 

ενέργειες που θα οδηγήσουν στο βασικό σκοπό της κοινωνικής ένταξης/επανένταξης 

των επωφελούμενων της κάθε ομάδας στόχου. Το σχέδιο αφορά 263 συνολικά 

άνεργες και εργαζόμενες γυναίκες. Μετά από συστηματική μελέτη - ανάλυση µέσω 

των τοπικών φορέων στήριξης των γυναικών, αλλά και πολύμηνης συνεργασίας µε 

επικεφαλής την Νομαρχία Ιωαννίνων, επελέγησαν εκτός των δύο βασικών 

κατηγοριών και οι κάτωθι 5 κατηγορίες γυναικών: 

 Γυναίκες Υπαίθρου των τεσσάρων Νομών της Ηπείρου 

 Γυναίκες χαμηλής μόρφωσης 

 Κακοποιημένες γυναίκες 
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 Γυναίκες μητέρες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 

 Γυναίκες οικονομικές μετανάστριες 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Το Σχέδιο Δράσης που έχει εγκριθεί είναι: 

Α. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» 

Στόχος του Σχεδίου Δράσης, είναι η ενδυνάμωση των γυναικών, η προετοιμασία 

τους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας καθώς και η υποστήριξή τους για την 

ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και η προώθησή τους σε θέσεις 

απασχόλησης σε µία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των 

ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Επίσης, επιδιώκεται η βελτίωση και ανάδειξη 

επιπλέον προσόντων σε εργαζόμενες που πιθανόν απειλούνται µε απώλεια της 

απασχόλησής τους. Εδώ θα εφαρμοσθούν οι αρχές της δια βίου εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Η ομάδα στόχος του Σχεδίου είναι: 60 άνεργες γυναίκες (ηλικίας άνω και 

κάτω των 25 ετών) και 12 εργαζόμενες γυναίκες, 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Το Σχέδιο Δράσης που έχει εγκριθεί είναι: 

Α.«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ Β. 

ΑΙΓΑΙΟ» 

Στόχος του σχεδίου δράσης είναι να παράσχει μια ολοκληρωμένη και 

πολυδιάστατη κάλυψη για την εργασιακή και κοινωνική ένταξη ή επανένταξη των 

γυναικών που βρίσκονται σε ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό από την 

αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα αποβλέπει στην προώθηση της γυναικείας 

απασχόλησης µε την ευρεία έννοια, δηλαδή στη διευκόλυνση της πρόσβασης των 

γυναικών στην αγορά εργασίας, στην αύξηση της γυναικείας απασχολησιμότητας, 

στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης, στη βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας των γυναικών και της παραγωγικότητάς τους στον χώρο 

εργασίας, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων γυναικών µε στόχο την 

ισότητα των ευκαιριών στην επαγγελματική ζωή, και τέλος στην τόνωση της 

γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Το Σχέδιο Δράσης που έχει εγκριθεί είναι: 

Α. «ΘΕΣ.ΙΣ.ΝΕΤ» 

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης αποσκοπεί στην αύξηση της απασχόλησης, 

στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 

Μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου στοχεύετε η ενδυνάμωση, πληροφόρηση, 
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εμψύχωση των γυναικών, καθώς και η ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του 

κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των 

γυναικών. Βασικός στόχος είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία ενός 

συνολικού αριθμού 577 ωφελούμενων γυναικών, προκειμένου, μετά την ολοκλήρωση 

της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, να ενταχθούν σε µία ή περισσότερες 

παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης. 

Οι ομάδες στόχου του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης αφορούν: 

 Γυναίκες άνεργες όλων των κατηγοριών (µε έμφαση αυτές των αστικών περιοχών 
που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας - μακροχρόνια άνεργες και 
πτυχιούχες) 

 Γυναίκες της υπαίθρου (µε έμφαση στις περιοχές όπου παρουσιάζονται 
φαινόμενα εγκατάλειψης κυρίως λόγω της μείωσης του αγροτικού εισοδήματος) 

 Γυναίκες ορεινών και νησιωτικών περιοχών (κυρίως στον Ν. Τρικάλων - 
Καρδίτσας όπου έχουν αρκετούς ορεινούς δήμους και στο νομό Μαγνησίας λόγο 
των νησιωτικών περιοχών) 

 Γυναίκες µέλη μονογονεϊκών οικογενειών (πληθυσμιακή ομάδα που κυρίως ζει 
στα αστικά κέντρα) 

 Γυναίκες λοιπών ευπαθών ομάδων (κυρίως παλιννοστούσες και τσιγγάνες) 

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος: Το Σχέδιο Δράσης που έχει εγκριθεί είναι: 

Α. «ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ» 

Το Σχέδιο «Εγρήγορση» έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών, την 

προετοιμασία τους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την υποστήριξή τους 

για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, την προώθησή τους σε θέσεις 

απασχόλησης, σε μια ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο 

των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης έχει 

δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στους παραπάνω στόχους.  

Ειδικότερα, οι στόχοι αυτοί εξειδικεύονται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο 

αφορά στην απόκτηση προσόντων-δεξιοτήτων από τις ωφελούμενες Το δεύτερο 

επίπεδο αφορά στη διασφάλιση της συμμετοχής των ωφελουμένων σε άλλες 

ενέργειες που υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης. 
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Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Το Σχέδιο Δράσης που έχει εγκριθεί είναι: 

Α. «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

Στόχος του σχεδίου δράσης είναι να παράσχει μια ολοκληρωμένη και 

πολυδιάστατη κάλυψη για την εργασιακή και κοινωνική ένταξη ή επανένταξη των 

γυναικών που βρίσκονται ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Συγκεκριμένα 

αποβλέπει στην προώθηση της γυναικείας απασχόλησης µε την ευρεία έννοια, 

δηλαδή: i)στη διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας, 

ii)στην αύξηση της γυναικείας απασχολησιμότητας, iii)στην αντιμετώπιση της 

ανεργίας και της υποαπασχόλησης, iv)στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 

γυναικών και της παραγωγικότητάς τους στον χώρο εργασίας, v)στην αναβάθμιση 

δεξιοτήτων των εργαζόμενων γυναικών µε στόχο την ισότητα των ευκαιριών στην 

επαγγελματική ζωή, vi)στην τόνωση της γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Ομάδα στόχο του Σχεδίου αποτελούν άνεργες γυναίκες άνω και κάτω των 25 ετών 

και εργαζόμενες γυναίκες. Η προσέγγιση των ωφελούμενων πραγματοποιείται: 

1. μετά από παραπομπή από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΟΑΕΔ, ΚΠΑ) 
και τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που δραστηριοποιούνται σε τοπικό 
επίπεδο, 

2. μετά από άτυπη παραπομπή από άλλο φορέα (σύλλογο, τοπική αυτοδιοίκηση, 
δομές κοινωνικής φροντίδας κλπ) ή άτομο 

3. µε αυθόρμητη πρωτοβουλία της ενδιαφερόμενης 

 

Περιφέρεια Κρήτης: Το Σχέδιο Δράσης που έχει εγκριθεί είναι: 

Α. «ΙΣΟΚΡΑΤΙΑ» 

Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η παροχή πολυεπίπεδης στήριξης σε 331 

γυναίκες εργαζόμενες και άνεργες, για την κοινωνική, πολιτισμική, οικονομική 

ένταξη τους, καθώς και την ένταξή τους σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, όπως 

ορίζονται από το Υπουργείο Εργασίας. Οι ομάδες στόχου παρέμβασης του Σχεδίου 

είναι οι εξής: 

 Γυναίκες µέλη Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών 

 Γυναίκες Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών 

 Γυναίκες άνεργες, αρχηγοί μονογονεϊκών Οικογενειών 

 Γυναίκες άνεργες µε χαμηλά επαγγελματικά προσόντα και κάτοικοι 
υποβαθµισμένων αστικών κέντρων  
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 Γυναίκες άνεργες, κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικά 
Οικονομικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών σπουδών  

 Γυναίκες Μετανάστριες 

 

4.2.3 Κοινοτική Πρωτοβουλία «Απασχόληση – NOW» 
Οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες είναι ειδικά μέσα της διαρθρωτικής πολιτικής 

της Κοινότητας τα οποία η Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη για την υποστήριξη 

ενεργειών που συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων με ιδιαίτερες επιπτώσεις σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρία στοιχεία χαρακτηρίζουν τις  Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και 

συμβάλλουν στην προστιθέμενη αξία τους σε σχέση με τις υπόλοιπες ενέργειες που 

χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία: 

1) Υποστήριξη της ανάπτυξης συνεργασίας σε διακρατικό, διασυνοριακό και 
διαπεριφερειακό επίπεδο  

2) Καινοτομία είτε ως προς το περιεχόμενο, είτε ως προς το είδος της εταιρικής 
σχέσης, είτε ως προς τη μεθοδολογία υλοποίησης.  

3) Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων.  

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία «Απασχόληση» ήταν μία κοινοτική πρωτοβουλία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία χρηματοδοτήθηκε κατά κύριο λόγο από το ΕΚΤ, και 

στόχο της αποτελούσαν οι ομάδες οι οποίες αντιμετώπιζαν συγκεκριμένες δυσκολίες 

στην αγορά απασχόλησης. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία «Απασχόληση» 

ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις υλοποίησης (1995-1997 η α’ φάση και 1997-1999 η β’ 

φάση) 

 Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συνολικό προϋπολογισμό για την 

κοινοτική πρωτοβουλία «Απασχόληση» ήταν της τάξης των 1.835 εκατ. ECU. 

Η «Απασχόληση» χωριζόταν από τέσσερα σκέλη, τα οποία φρόντιζαν για ομάδες 

στόχους οι οποίες σχετίζονται με καθένα από τα σκέλη της: τις γυναίκες στο πλαίσιο 

του “NOW”, τους ανειδίκευτους νέους στο πλαίσιο του “YOUTHSTART”, τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο του “HORIZON” και τα άτομα που εκτίθενται στον 

κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά εργασίας στο πλαίσιο του “INTEGRA”. 

Στόχοι της πρωτοβουλίας «Απασχόληση» ήταν: να συμβάλει στην ανάπτυξη των 

ανθρωπίνων πόρων, να βελτιώσει την εργασία στην αγορά εργασίας, να προωθήσει 

την κοινωνική αλληλεγγύη και τις ίσες ευκαιρίες. Βασικές αρχές ήταν: 
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 διακρατικότητα: τα σχέδια διέθεταν εταιρικές σχέσεις με σχέδια της Απασχόληση 

σε άλλα κράτη μέλη και εστίαζαν σε παρόμοιες ή συμπληρωματικές 

προτεραιότητες, 

 καινοτομία: στο πλαίσιο των εθνικών και περιφερειακών πρακτικών και 

προτεραιοτήτων, αυτό προϋπέθετε τη διερεύνηση νέων ιδεών και μεθόδων ή νέων 

συνδυασμών υφιστάμενων ιδεών, μεθόδων ή συνεργατών, 

 τοπική συμμετοχή: τα σχέδια περιλάμβαναν τη συμμετοχή ενός ευρέως φάσματος 

ανθρώπων και οργανώσεων της περιοχής, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών, 

κατά τέτοιον τρόπο ώστε η συνδυασμένη αυτή γνώση και πείρα να επικεντρωθεί 

στην ανάπτυξη της κατάλληλης κατάρτισης, καθοδήγησης ή προσφοράς θέσεων  

απασχόλησης. 

 πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα: οι εμπειρίες του προγράμματος καταγράφονται, 

αξιολογούνται και διαδίδονται ευρέως στο κοινό μέσω ειδικευμένων και 

επαγγελματικών δικτύων, 

 συμπληρωματικότητα με σχετικές πρωτοβουλίες και προγράμματα της ΕΕ. 

Όλα τα σχέδια της «Απασχόληση» χρηματοδοτήθηκαν από κοινού από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, με πόρους οι οποίοι προερχόταν από 

κρατικές και/ή ιδιωτικές πηγές.  

Τα κράτη μέλη εφάρμοζαν την «Απασχόληση» σε εταιρική σχέση με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δημιουργήθηκαν επίσης Εθνικές Δομές Στήριξης (ΕΔΣ) σε 

κάθε κράτος μέλος για να παρέχουν τη συνδρομή τους στην εκτέλεση της 

«Απασχόληση» και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καθιερώσει ένα γραφείο τεχνικής 

βοήθειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο ονομάζεται EUROPS. 

Οι ανάδοχοι των σχεδίων προερχόταν από ένα ευρύ φάσμα προελεύσεων 

συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω : 

 Γενικοί ανάδοχοι 

o τοπικές και περιφερειακές αρχές 

o εργατικά συνδικάτα και άλλες οργανώσεις εργαζομένων 

o ενώσεις εταιριών και εργοδοτών 

o τεχνικά κολλέγια 

o υπηρεσίες τοπικής ανάπτυξης 

o πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα 

o κέντρα κατάρτισης, καθοδήγησης και απασχόλησης 
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 Ειδικοί ανάδοχοι για το NOW : 

o ομάδες γυναικών 

o οργανώσεις προώθησης ίσων ευκαιριών 

Στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας για την Απασχόληση, το σκέλος 

«NOW» («New Opportunities for women») στόχευε στη βελτίωση της συμμετοχής 

των γυναικών στην αγορά εργασίας, τη μείωση της ανεργίας στο γυναικείο πληθυσμό 

και την ενίσχυση της θέσεως αυτών οι οποίες εργάζονται ήδη. 

Το «NOW» ήταν το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ όσον αφορά την δοκιμή και 

εφαρμογή νέων ιδεών για την κατάρτιση και την απασχόληση των γυναικών. Το 

1995, επιλέχθηκαν 754 σχέδια για τη φάση 1995-97, ενώ τα 1997 επιλέχθηκαν 1500 

σχέδια για τη φάση 1997-1999. Ο συνολικός προϋπολογισμός του «NOW» για την 

περίοδο 1994-99 ήταν πάνω από 900 εκατομμύρια ECU, από τα οποία η Ευρωπαϊκή 

Ένωση συνεισέφερε σχεδόν τα 500 εκατ. ECU43. Όσον αφορά την Ελλάδα στον 

πρώτο κύκλο (1995-1997) υλοποιήθηκαν 29 προγράμματα συνολικού κόστους 10,6 

εκατ. ευρώ. ενώ στο δεύτερο κύκλο (1997-1999) 33 προγράμματα συνολικού 12,85 

εκατ. ευρώ. 

Σε συνεργασία με τους διακρατικούς τους εταίρους, τα σχέδια ανέπτυξαν 

καινοτόμα και συγκεκριμένα μέτρα για να εξασφαλίσουν ισότητα ευκαιριών στην 

αγορά εργασίας. Πολλά σχέδια προέβλεπαν τη συμμετοχή γυναικείων οργανώσεων, 

τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών επιχειρήσεων. Η εν λόγω προσέγγιση «εκ των 

κάτω προς τα πάνω» εξασφάλισε τη μέγιστη συμβολή αυτών που διαθέτουν τη 

μεγαλύτερη πείρα στον περιορισμό των ανασχετικών παραγόντων όσον αφορά την 

απασχόληση των γυναικών, την οικονομική τους ανεξαρτησία και τη συμμετοχή τους 

σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. 

Ένας από τους θεμελιώδεις στόχους του «NOW» ήταν η ενσωμάτωση της πλέον 

ενδεδειγμένης πρακτικής στα παραδοσιακά συστήματα κατάρτισης και απασχόλησης. 

Έτσι, το «NOW» προώθησε μια διαρθρωτική προσέγγιση όσον αφορά την 

εξασφάλιση ίσων ευκαιριών απασχόλησης για γυναίκες και άνδρες. Επιπρόσθετα, 

ενισχύοντας τη μεγαλύτερη χρήση των προσόντων και δυνατοτήτων του γυναικείου 

εργατικού δυναμικού, αποτέλεσε ένα σημαντικό μέσο ανάπτυξης της 

ανταγωνιστικότητας του τομέα της οικονομίας στην Ευρώπη. 

                                                 
43 Παράρτημα: «Συνολικός Προϋπολογισμός ανά κράτος μέλος για το πρόγραμμα Απασχόληση-
NOW», σελ. 189 



 76

4.2.4 Κοινοτική Πρωτοβουλία «EQUAL» 
Η Κοινοτική Πρωτοβουλία «EQUAL» αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής για την Απασχόληση, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο και στοχεύει στην πειραματική εφαρμογή και διάδοση νέων τρόπων 

καταπολέμησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τομέα της απασχόλησης. 

Ολοκληρώνει τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν στα πλαίσια των προηγούμενων 

Πρωτοβουλιών (EMPLOYMENT & ADAPT) και συμπληρώνει τις υπάρχουσες 

πολιτικές για την ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας44. 

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει μια οριζόντια προσέγγιση στις 

πολιτικές και τις υπηρεσίες προς τις οποίες θα έχουν πρόσβαση πολλαπλές 

κατηγορίες αποκλεισμένων ή απειλούμενων από αποκλεισμό από την αγορά εργασίας 

ομάδων και να αντιμετωπίσει την αποσπασματικότητα και την έλλειψη συντονισμού 

των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Έχει δομηθεί πάνω σε εννέα θεματικά πεδία – μέτρα. 

Οκτώ από αυτά βασίζονται στους τέσσερις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για 

την Απασχόληση, ενώ το ένατο καλύπτει τις ανάγκες των αιτούντων άσυλο. 

Βασικές αρχές υλοποίησης του Προγράμματος αποτελούν:  

 Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, ως ισχυρές και δεσμευτικές συμφωνίες φορέων 

 Η διακρατικότητα μέσω της ανταλλαγής εμπειριών & τεχνογνωσίας και της 
ανάπτυξης κοινών δράσεων στα θεματικά αντικείμενα της EQUAL 

 Η καινοτομία ως προς τις διαδικασίες και τις μεθόδους, τους στόχους & το 
περιεχόμενο των ενεργειών 

 Η ενδυνάμωση ως ενεργός συμμετοχή των ομάδων στόχου στην επιλογή και 
υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων 

 Η οριζόντια προσέγγιση στην προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών  

 Η ενσωμάτωση (mainstreaming) των καινοτόμων προσεγγίσεων στον κεντρικό 
κορμό των εθνικών πολιτικών για την απασχόληση 

Οι άμεσα επωφελούμενοι από το πρόγραμμα είναι οι ομάδες που βιώνουν τη 

διάκριση, την ανισότητα ή / και τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Μια νέα 

ομάδα - στόχος είναι οι υπήκοοι τρίτης χώρας ή απάτριδες που έχουν υποβάλει 

αίτηση χορήγησης ασύλου και οι οποίοι θα επωφεληθούν της Πρωτοβουλίας για όσο 

διάστημα εκκρεμεί η εξέταση των αιτήσεων τους και έως την ολοκλήρωση του 

προγράμματος κατάρτισης στο οποίο έχουν ενταχθεί.  

                                                 
44 Πηγή : Ιστοσελίδα ΓΓΙ και http://www.equal-greece.gr 
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Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: 

1.Η βελτίωση της απασχολησιμότητας μέσα από: τη διευκόλυνση της πρόσβασης και 

επιστροφής στην αγορά εργασίας των ομάδων που υφίστανται διακρίσεις  

(Μέτρο 1.1), την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας σε σχέση με 

την αγορά της εργασίας (Μέτρο 1.2) 

2.Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος μέσα από: τη βελτίωση της πρόσβασης 

στη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης (Μέτρο 2.1), την ενίσχυση της 

κοινωνικής οικονομίας (Μέτρο 2.2) 

3.Η ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των 

απασχολουμένων μέσα από: την προώθηση της δια βίου μάθησης και των 

εργασιακών πρακτικών ενσωμάτωσης (Μέτρο 3.1), την υποστήριξη της 

προσαρμοστικότητας των εταιρειών και των εργαζομένων (Μέτρο 3.2) 

4.Η ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες μέσα από: 

τον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (Μέτρο 4.1), την 

ενθάρρυνση της κατάργησης του επαγγελματικού διαχωρισμού (Μέτρο 4.2) 

5.Η υποστήριξη της κοινωνικής & επαγγελματικής ένταξης των αιτούντων άσυλο 

(Μέτρο 5.1)  

Η Πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω Αναπτυξιακών Συμπράξεων που αποτελούν 

ισχυρές και δεσμευτικές συμφωνίες φορέων τόσο του δημόσιου όσο και του 

ιδιωτικού τομέα. Μέσω της διακρατικής συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής 

των φορέων υλοποίησης και των ομάδων στόχου, αναμένεται να προκύψουν καλές 

πρακτικές που θα εφαρμοστούν πιλοτικά και θα ενσωματωθούν (mainstreaming) στον 

κεντρικό κορμό των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών και πρακτικών ως νέες 

πολιτικές για την απασχόληση.  

Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9 Μαρτίου 2001 και 

υλοποιείται σε δύο κύκλους εφαρμογής. Σε κάθε κύκλο έχουν εγκριθεί πολλά έργα 

που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και 

απασχόλησης, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Ας δούμε 

ενδεικτικά κάποια από αυτά. 
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Α’ Κύκλος: 

Α. « Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Διαπεριφερειακό σύστημα υποστήριξης στην 

Κοινωνική Οικονομία» - “DIONI ΙΙ” 

Το έργο «DIONI II» είχε να κάνει με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προώθησης 

της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία και της 

καταπολέμησης των Ανισοτήτων των Γυναικών. Στόχος ήταν τόσο η κινητοποίηση 

των Γυναικών, όσο και των Τοπικών Κοινωνικών Δυνάμεων (Κοινωνικού 

Κεφαλαίου) (Τ.Α., Μ.Κ.Ο., Επιμελήτρια, Άτομα, Δημόσιες Αρχές) σε πρωτοβουλίες 

εξυπηρέτησης του Κοινωνικού Συνόλου. Και για αυτό δόθηκε έμφαση: 

α) στην ανάπτυξη επιχειρηματικών και κοινωνικοοικονομικών πρωτοβουλιών, 

β) στην ανάπτυξη καινοτόμων Μηχανισμών για την ενίσχυση του παραγωγικού 

και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των Γυναικείων Επιχειρήσεων σε 5 περιοχές της 

Ελλάδας. (Ήπειρος, Θράκη, Επτάνησα, Θεσσαλία, Αττική). 

Το Πρόγραμμα «DIONI II», δημιούργησε τόσο σε εθνικό όσο και σε διακρατικό 

επίπεδο μηχανισμούς – συστήματα  υποστήριξης  παραγωγικών και  επιχειρηματικών  

πρωτοβουλιών, καθώς και μοντέλα και μεθοδολογίες προώθησης της 

επιχειρηματικότητας στον τριτογενή τομέα. Οι μηχανισμοί αυτοί αφορούσαν στα 

εξής : 

 Δομές  Προώθησης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας Γυναικών  στην 

Κοινωνική Οικονομία, στις 5 περιοχές ανάπτυξης του προγράμματος,  

 Πολυδύναμα Κέντρα Προώθησης, Πιστοποίησης και Προβολής Γυναικείων 

επιχειρήσεων και κοινωνικών πρωτοβουλιών στον τριτογενή τομέα (2 

Πολυδύναμα Κέντρα στα Ιωάννινα και  την Αλεξανδρούπολη και ένα Παράρτημα 

στην Αθήνα). 

 Ανάπτυξη Μικροπίστωσης για Γυναίκες από τη Συνεταιριστική Τράπεζα 

Ιωαννίνων «Ο Στόχος» (πιλοτική εφαρμογή στην Ελλάδα).  

 Δίκτυα Γυναικείων Επιχειρήσεων τριτογενή τομέα. 

 Δίκτυα Εθελοντών επιχειρήσεων. 

 Δίκτυα  Αγοραστών Επιχειρήσεων και Αποταμιευτών για Μικροπίστωση, 

 Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης και Αλληλεγγύης. 
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 Ευρύ πλαίσιο εφαρμογής Νέων τεχνολογιών στον τριτογενή τομέα (Τηλεματικό 

δίκτυο, Τράπεζα Πληροφοριών, Ηλεκτρονικό Εμπόριο Παρατηρητήριο, tool kit 

για επιχειρήσεις), τις οποίες θα χρησιμοποιούσαν και οι επωφελούμενες Γυναίκες 

και ο τοπικός  πληθυσμός σε κάθε Περιφέρεια. 

Το Έργο, σχεδιάστηκε με την συμμετοχή  25 Φορέων (Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων και Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα – Συνεταιρισμών κ.λ.π.), 

προκειμένου να δημιουργήσει  ένα μακρόπνοο και αποτελεσματικό μηχανισμό στον 

τριτογενή τομέα προς όφελος τόσο των Γυναικών, όσο και των τοπικών πληθυσμών,  

αξιοποιώντας Εμπειρία και Τεχνογνωσία από συνεργαζόμενους Ευρωπαϊκούς Φορείς 

στον τομέα αυτόν (Δανίας, Ισπανίας, Σουηδίας) και από  Διακρατικούς Εταίρους 

(Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία). 

Β. «ΙΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ – ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ» 

Το έργο είχε ως ομάδα στόχο τις εργαζόμενες γυναίκες σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον Τουριστικό Τομέα. Στόχευε στην μείωση του κάθετου 

επαγγελματικού διαχωρισμού βάσει φύλου, µέσω της εφαρμογής ειδικών ενεργειών 

για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας στο χώρο της εργασίας, 

καθώς και την προώθηση γυναικών σε υψηλές θέσεις της επαγγελματικής ιεραρχίας 

σε επιχειρήσεις τουρισμού, και στην ενίσχυση των μηχανισμών ενσωμάτωσης της 

αρχής της ισότητας στο χώρο εργασίας 

Γ. «Δράσεις για την καταπολέμηση του διαχωρισμού στο χώρο εργασίας-EQUAL 

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ» 

Το έργο «EQUAL-Ανδρομέδα» επιχείρησε να μελετήσει, αποτυπώσει και 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις καταπολέμησης των αιτιών που προκαλούν και 

αναπαράγουν το φαινόμενο του διαχωρισμού της αγοράς εργασίας τόσο οριζόντια 

(διάκριση των επαγγελμάτων σε ανδρικά και γυναικεία) όσο και κάθετα (γυάλινη 

οροφή). Με τη δραστηριοποίηση μεγάλου αριθμού φορέων και οργανισμών το έργο 

επιδίωξε να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους:  

 Να επηρεάσει το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπιση 

του ζητήματος και να ενισχύσει τις διαδικασίες λήψης των απαραίτητων εκείνων 

μέτρων (νομοθετικών και άλλων) που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου του διαχωρισμού στο χώρο εργασίας 
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 Να υποστηρίξει συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή και κλάδους στη διαδικασία 

ένταξης της ισότητας των δύο φύλων στη λειτουργία τους και ιδιαίτερα στον 

εντοπισμό και αντιμετώπιση πιθανών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών 

 Να αναδείξει και διαδώσει τις καλές πρακτικές σε ό,τι αφορά την κατάργηση του 

διαχωρισμού εντός συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή/ και κλάδων 

 Να συμβάλει στην ανατροπή στερεοτύπων, αντιλήψεων, στάσεων και 

συμπεριφορών στο χώρο εργασίας σε ό,τι αφορά την ισότητα των δύο φύλων 

 Να προωθήσει την απασχόληση / αυταπασχόληση των γυναικών σε τομείς που 

υπο-εκπροσωπούνται καθώς και σε νέους τομείς της οικονομίας 

Β’ Κύκλος: 

Α. «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ» 

Κεντρικό στόχο του Έργου αποτελεί η συμφιλίωση της οικογενειακής και 

ευρύτερης προσωπικής ζωής των ατόμων µε την επαγγελματική τους ζωή. Η 

συμφιλίωση αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από την υιοθέτηση πιο ευέλικτων 

μορφών οργάνωσης της εργασίας και μέσα από ενέργειες στήριξης των εργαζομένων 

µε οικογενειακές υποχρεώσεις, καθώς και µε την αναμόρφωση των παραδοσιακών 

προτύπων σχετικά µε τους ρόλους των δύο φύλων. Για την επίτευξη του κεντρικού 

στόχου, συμβάλουν επιμέρους στόχοι, όπως: 

 Η προώθηση νέων προτύπων οργάνωσης της εργασίας, μέσα από τις οποίες 

επιδιώκεται η ανάπτυξη υποστηρικτικών μηχανισμών και φιλικών προς την 

οικογένεια μορφών οργάνωσης της εργασίας. 

 Η συγκρότηση και πιλοτική λειτουργία "Γραφείων Διαχείρισης Χρόνου" τα οποία 

θα επιδιώξουν να προάγουν μια ριζικά νέα προσέγγιση γύρω από την πολιτική του 

χρόνου στις πόλεις, κατά τα πρότυπα αντίστοιχων ενεργειών στην Ιταλία (Tempi 

della citta), στη Γερμανία (ZEITen der Stadt), στη Γαλλία (Bureaux de Temps), 

την Ολλανδία και τη Μ. Βρετανία (Time Offices). 

Β. «ΑΛΚΗΣΤΗΣ»  

Το κεντρικό πρόβλημα που επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί με το έργο αυτό, είναι 

η έλλειψη υποστηρικτικών υπηρεσιών σε εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν τη φροντίδα 

εξαρτώμενων µελών, η ύπαρξη στερεοτύπων για το ρόλο των δύο φύλων στην 

οικογένεια, καθώς και η ανάγκη προώθησης νέων προτύπων οργάνωσης της εργασίας 
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µε στόχο τη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ανδρών και 

γυναικών.  

Βασικός στόχος του έργου είναι η σύσταση και λειτουργία τεσσάρων (4) Κέντρων 

Στήριξης της Οικογένειας σε 4 Περιφέρειες της χώρας (Αττικής, Ηπείρου, Δυτικής 

Ελλάδος & Βορείου Αιγαίου), οι οποίες έχουν ως κύριο αντικείμενο την παροχή 

συμβουλευτικής υποστήριξης, πληροφόρησης (one stop shops) και εξυπηρέτησης 

(one stop solutions) για μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους 

σήμερα, μέσα σε ένα φιλικό και προσιτό περιβάλλον. Επιπλέον στοχεύει στην άρση 

των στερεότυπων αναφορικά µε τον κοινωνικό και επαγγελματικό ρόλο των 

γυναικών, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας μέσα στην 

οικογένεια, καθώς και στην ενίσχυση νέων ευέλικτων μορφών απασχόλησης. 

Γ. «ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Δημιουργία Μηχανισμού διευκόλυνσης και 

υποστήριξης της διαδικασίας ενσωμάτωσης της αρχής των ίσων ευκαιριών στο 

περιβάλλον απασχόλησης» 

Σκοπός του Έργου είναι να ενισχύσει την ενσωμάτωση της αρχής των ίσων 

ευκαιριών στο περιβάλλον απασχόλησης και, µέσω αυτής, να συνεισφέρει στην 

καταπολέμηση φαινομένων επαγγελματικού διαχωρισμού µε βάση το φύλο, που 

συντηρούνται και αναπαράγονται ακόμη στην αγορά εργασίας στη χώρα µας.  

Ως πεδίο άσκησης της εστιασμένης του παρέμβασης, το Έργο επιλέγει το χώρο 

των επιχειρήσεων, θεωρώντας ότι οποιαδήποτε αποτελεσματική προσπάθεια για 

προώθηση της «ισότητας» στην εργασία θα πρέπει να στηριχθεί και στη συνεργασία 

των ίδιων των επιχειρήσεων. Πρωταρχικοί, λοιπόν, στόχοι του Έργου είναι:  

 Να συμβάλλει στη δημιουργία όρων και προϋποθέσεων που θα βοηθούν την 

ενεργοποίηση ολοένα και περισσότερων επιχειρήσεων σε ζητήματα «ισότητας» 

στην απασχόληση. 

 Να υποστηρίξει, µέσω υποδειγματικών παρεμβάσεων, τη δημιουργία ενός 

αποτελεσματικού περιβάλλοντος εφαρμογής για ουσιαστικές δράσεις για την 

«ισότητα» στις επιχειρήσεις. 
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4.2.5 Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER (I, II, +) 
Το LEADER είναι µία κοινοτική πρωτοβουλία για την αγροτική ανάπτυξη, που 

ξεκίνησε το 1991 µε το LEADER I, συνέχισε με το LEADER II (1994 – 1999), και 

βρίσκεται πλέον στην τρίτη φάση, µε το LEADER+ (2000 – 2006)45. Το Πρόγραμμα 

θέτει σε εφαρμογή µία νέα, μικρής κλίμακας προσέγγιση για την αγροτική ανάπτυξη 

σε περιοχές µε υστέρηση (στόχος 1), σε περιοχές που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές 

δυσχέρειες (στόχος 5β) και σε βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές (στόχος 6) µε 

σχετικά περιορισμένους χρηματοδοτικούς πόρους. Αποβλέπει στην αναζωογόνηση 

των περιοχών αυτών και στη συμπλήρωση των υφιστάμενων Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών Ταμείων και των εθνικών ή περιφερειακών αναπτυξιακών 

προγραμμάτων. Βασίζεται στην εκπόνηση και εφαρμογή ενός «τοπικού σχεδίου 

δράσης» (ΤΣ.) σε αγροτικές περιοχές µε 5.000 έως 100.000 κατοίκους και στην 

σύμπραξη μεταξύ τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ως τελικών δικαιούχων 

της πρωτοβουλίας και του οργάνου που είναι αρμόδιο για την υλοποίηση του τοπικού 

σχεδίου δράσης. Τέλος, βασίζεται σε πολυτομεακή και συστηματική διασύνδεση των 

αναπτυξιακών δράσεων που ενσωματώνονται σε µία σφαιρική θεώρηση και 

στρατηγική. 

Η πρωτοβουλία LEADER αποτέλεσε µία πειραματική προσέγγιση για την 

ανάπτυξη αγροτικών περιοχών. Η προσέγγιση ονομάστηκε «η μέθοδος LEADER», 

και η μέθοδος αυτή περιγράφεται ως η συνδυασμένη εφαρμογή οκτώ46 

αποκαλούμενων χαρακτηριστικών ή ιδιομορφιών του LEADER: 

Τα τοπικά χαρακτηριστικά (Τα χαρακτηριστικά αυτά αντιπροσωπεύονται από την 

τοπική ομάδα και από την τοπική αναπτυξιακή στρατηγική). 

 Εδαφική προσέγγιση:  Σε αντίθεση µε την τομεακή προσέγγιση, η ανάπτυξη 

εστιάζεται σε µία συγκεκριμένη εδαφική ενότητα, στην καλύτερη χρήση των 

ενδογενών πόρων, στην οριζόντια ενσωμάτωση τοπικών δραστηριοτήτων, στις 

κοινές ταυτότητες και σε µία κοινή θεώρηση για την περιοχή. 

 Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω: Η ενεργός συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερομένων ατόμων και οργανώσεων στο σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων 

και την εφαρμογή κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.  

                                                 
45 Πηγή: Ιστοσελίδα http://www.leader-plus.gr/ και «Εκ των υστέρων αξιολόγηση της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας Leader II», Κεφάλαιο 2ο  
46 Στη βιβλιογραφία για το LEADER αναφέρονται κυρίως ως “επτά ιδιομορφίες” επειδή η “δικτύωση” 
και η “διακρατική συνεργασία” αποτελούν µία ενιαία κατηγορία. 
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 Τοπικές ομάδες (προσέγγιση εταιρικής σχέσης): Προσωρινή σύμπραξη 

μεμονωμένων ατόμων ή συλλογικών φορέων, βασισμένη σε σύμβαση που 

δεσμεύει όλους τους εταίρους κάτω από τους ίδιους όρους και για τον ίδιο σκοπό.  

 Καινοτομία: Νέες απαντήσεις σε υφιστάμενα προβλήματα αγροτικής ανάπτυξης 

που παρέχουν προστιθέμενη αξία και αυξημένη τοπική ανταγωνιστικότητα. 

 Πολυτομεακή ολοκλήρωση: Ο συνδυασμός δραστηριοτήτων διαφορετικών 

οικονομικών τομέων ή δημόσιων και ιδιωτικών δραστηριοτήτων σε ένα έργο, και 

η στρατηγική συνάφεια μεταξύ διαφόρων έργων σε σχέση µε µία κοινή 

προσέγγιση.  

Τα διατοπικά χαρακτηριστικά: (Τα χαρακτηριστικά αυτά προκύπτουν από 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ τοπικών ομάδων και μεταξύ των αντίστοιχων στρατηγικών 

τους).  

 Δικτύωση: Η ικανότητα και ετοιμότητα για συλλογική δράση μαζί µε άλλους 

ανεξάρτητους φορείς στο πλαίσιο ενός κοινού σκοπού 

 Διακρατική συνεργασία: Συνεργασία απεριόριστου αριθμού ομάδων LEADER που 

βρίσκονται τουλάχιστον σε δύο κράτη µέλη για τον από κοινού σχεδιασμό, 

παραγωγή και εμπορία αγαθών ή υπηρεσιών. 

Το κάθετο χαρακτηριστικό (Το χαρακτηριστικό αυτό αντιπροσωπεύεται και 

εφαρμόζεται από την αρχή προγραμματισμού. Παρέχει το πλαίσιο διακυβέρνησης 

μέσα στο οποίο οι τοπικές ομάδες διεξάγουν τις δραστηριότητές τους) 

 Αποκεντρωμένη διαχείριση και χρηματοδότηση: Ανάθεση σε εθνικές και 

περιφερειακές δομές των κρατών µελών και σε ομάδες τοπικής δράσης της 

εφαρμογής της πρωτοβουλίας LEADER, περιορίζοντας το ρόλο της Επιτροπής 

στη συμμετοχή σε µία “εταιρική σχέση σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων” σε 

επίπεδο προγράμματος.  

Εκτός από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να 

επιλέξουν τον τρόπο παρέμβασης “συνολικές επιχορηγήσεις”, που χαρακτηρίζεται 

από τη μεταφορά του προϋπολογισμού για το τοπικό σχέδιο δράσης στην τοπική 

εταιρική σχέση. Η τοπική ομάδα έχει το δικαίωμα να διαθέτει τα κεφάλαια σε 

αναπτυξιακούς φορείς σύμφωνα µε τους κανόνες που έχουν θέσει οι εθνικές ή 

περιφερειακές αρχές διαχείρισης του προγράμματος. 
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Δεδομένου ότι το LEADER I σημείωσε επιτυχία στις περισσότερες από τις 217 

περιοχές στις οποίες εφαρμόστηκε, το LEADER II ακολούθησε, με βασικούς στόχους 

να ενθαρρύνει την ανάληψη καινοτόμων ενεργειών από τους τοπικούς φορείς, 

δημόσιους και ιδιωτικούς, σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του αγροτικού 

χώρου, να ενισχύει την ανταλλαγή αυτών των εμπειριών σε όλη την Κοινότητα και να 

βοηθήσει τους φορείς αγροτικής ανάπτυξης των διαφόρων κρατών µελών που το 

επιθυμούν να αξιοποιήσουν την πείρα που αποκτήθηκε σε άλλες περιοχές και να 

υλοποιήσουν από κοινού ορισμένα σχέδια. 

Σε αντίθεση µε το LEADER I, η Επιτροπή επέλεξε µία προσέγγιση η οποία ήταν 

όσο το δυνατόν πιο αποκεντρωμένη, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Κατά τη 

διάρκεια της περιόδου του LEADER II, εκπονήθηκαν 102 επιχειρησιακά 

προγράμματα, πέντε από τα οποία σε εθνικό επίπεδο (Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, 

Λουξεμβούργο και Πορτογαλία), ενώ τα υπόλοιπα ήταν σε επίπεδο περιφερειακών 

διοικήσεων. 

Το LEADER ΙΙ ήταν µία αποτελεσματική πρωτοβουλία. Αποδείχθηκε ικανή να 

προσαρμόζεται σε όλες τις αγροτικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και στα 

πλαίσια διακυβέρνησης. Έφερε σε στενότερη επαφή τοπικούς παράγοντες, 

διοικητικές αρχές και διαρθρώσεις υποστήριξης και κινητοποίησε το δυναμικό για 

την παροχή εθελοντικής εργασίας μεταξύ του τοπικού πληθυσμού. Αποδείχθηκε 

κατάλληλο για μικρής κλίμακας τοπικές δραστηριότητες και έργα σε περιοχές µε 

υστέρηση και ευάλωτες αγροτικές περιοχές. 

Το LEADER ΙΙ αποτέλεσε επίσης µία αποδοτική πρωτοβουλία. Μείωσε το χάσμα 

μεταξύ ενός προγράμματος εκ των άνω προς τα κάτω και των αναγκών, επιθυμιών 

και δυνατοτήτων του τοπικού πληθυσμού. Μετέφερε την ευθύνη σε τοπικές εταιρικές 

σχέσεις και συνέβαλε στην επανασύνδεση δημόσιων και ιδιωτικών, κερδοσκοπικών 

και µη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων, καθώς και διαρθρωτικών και 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εισήγαγε µία αλλαγή νοοτροπίας μεταξύ τοπικών 

παραγόντων οδηγώντας από παθητικές σε ενεργητικές συμπεριφορές.  

Την επιτυχημένη πορεία των προγραμμάτων LEADER I και LEADER II έρχεται 

να συνεχίσει το πρόγραμμα LEADER +. Παρά το γεγονός ότι το LEADER + διατηρεί 

το περιεχόμενο των προηγουμένων εφαρμογών (LEADER I και LEADER II), 

ωστόσο, υπάρχει μια διαφοροποίηση που εκφράζεται με την προσθήκη του + (plus = 

επιπλέον).  Το LEADER+ επιδιώκει, δηλαδή, κάτι επιπλέον απ΄ αυτό που πρόσφεραν 
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οι προηγούμενες εφαρμογές και εξακολουθούν να δίνουν σήμερα τα υπόλοιπα 

προγράμματα του Γ΄ Κ.Π.Σ  

Το LEADER+ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ως 

βασικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου και την 

προσέλκυση των νέων, μέσω της υλοποίησης πλέγματος δράσεων που ικανοποιούν 

παράλληλα τις εθνικές και κοινοτικές προτεραιότητες για τη Γ΄ Προγραμματική 

Περίοδο (απασχόληση, ισότητα, προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ). 

Στα πλαίσια του LEADER+, οι άνθρωποι της υπαίθρου: 

 συμμετέχουν ενεργά και αποφασίζουν οι ίδιοι για την αναπτυξιακή προσπάθεια 
που γίνεται στην περιοχή τους,  

 προβαίνουν σε μικρές επενδύσεις και δημιουργούν, παράλληλα, έναν ιδιαίτερα 
παραγωγικό ιστό,  

 ενεργούν συλλογικά και μέσα από δίκτυα (clusters), στηρίζουν επιχειρηματικές 
δραστηριότητες και  

 κάνουν οι ίδιοι πράξη όσα οραματίζονται για τον τόπο τους. 

Για τους παραπάνω λόγους, τα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν βρίσκονται σε 

κάποιο απομακρυσμένο από τα προβλήματα της υπαίθρου γραφείο κεντρικής 

υπηρεσίας, αλλά στη δική τους περιοχή. 

Ο πιλοτικός χαρακτήρας του προγράμματος εξασφαλίζεται κυρίως μέσω των 

δικτυώσεων (clusters) και των συνεργασιών. Κατά συνέπεια, δίνεται βάρος στη 

δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων, την κοινή προβολή και 

προώθηση, τη συνεργασία και τη συλλογική στήριξη επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, που μπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και τη 

συμπληρωματικότητα των δράσεων.  

Το Πρόγραμμα LEADER+ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ-Π) 

και το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, ως εξής:  
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Συνολικό Κόστος 392.614.443 € 

Δημόσια Δαπάνη 251.182.221 € 

Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ-Π) 182.900.000 € 

Εθνική Συμμετοχή (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 68.282.221 € 

Ιδία Συμμετοχή 141.432.222 € 

Το Εθνικό Πρόγραμμα LEADER+ έχει δύο γενικούς αναπτυξιακούς στόχους: 1ος 

στόχος: Η ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας, αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου, 

μέσω πιλοτικών εφαρμογών, 2ος στόχος: Η ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της 

απομόνωσης των περιοχών, σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. 

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται τοπικά με την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης 

στρατηγικής, η οποία διαρθρώνεται γύρω από ένα σημαντικό θέμα, που χαρακτηρίζει 

την ταυτότητα της περιοχής, το "Θέμα Συσπείρωσης". 

Στην Ελλάδα, η πρωτοβουλία LEADER+ εφαρμόζεται σε ορεινές περιοχές 

(χαρακτηρισμένες σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

κατάλογο των ορεινών, μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών) και 

νησιωτικές περιοχές, στις οποίες παρουσιάζεται η εντονότερη κοινωνικοοικονομική 

υστέρηση.  

Ωστόσο, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον πληρούνται ορισμένες 

προϋποθέσεις (γεωγραφική γειτνίαση, ύπαρξη προβλημάτων αλλά παράλληλα 

αναπτυξιακών προοπτικών κ.λ.π), περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και μειονεκτικές 

περιοχές καθώς και περιοχές Natura 2000. 

Τέλος, στα πλαίσια του LEADER+, έχει εγκριθεί η υλοποίηση 40 τοπικών 

προγραμμάτων. Τα τοπικά προγράμματα που εντάσσονται στα πλαίσια της 

πρωτοβουλίας σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης 

(Ο.Τ.Δ.).  

4.2.6 Νέα Προγράμματα Ενίσχυσης και Υποστήριξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 
Τα περισσότερα από το Προγράμματα στα οποία αναφερθήκαμε στις 

προηγούμενες ενότητες, βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης ή έχουν ήδη 

ολοκληρωθεί. Τα εξαιρετικά αποτελέσματά τους και η θερμή αποδοχή τους από 

όλους τους ενδιαφερόμενους, αλλά κυρίως από τις γυναίκες επιχειρηματίες, οι οποίες 

αναζητούν μία αφορμή και μία ώθηση για να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους, 
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οδήγησε στη συνέχιση εφαρμογής ανάλογων προγραμμάτων τόσο από δημόσιους όσο 

και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι αναζητούν κάθε πρόσφορο και εφικτό τρόπο για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων (ΜμΕ).  

Όπως είπαμε οι ΜμΕ αποτελούν το βασικό φορέα ανάπτυξης της οικονομίας, 

γι’ αυτό και δίνετε έμφαση στη νέα επιχειρηματικότητα. Ενθαρρύνετε έμπρακτα την 

επένδυση στην ποιότητα, την καινοτομία, τις νέες ιδέες. Στο νέο διεθνοποιημένο 

οικονομικό περιβάλλον δεν αρκεί να στηριζόμαστε στους παραδοσιακούς κλάδους 

της οικονομίας Πρέπει να γίνουμε περισσότερο ανταγωνιστικοί, περισσότερο 

ποιοτικοί. Να επικεντρωθούμε σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Να 

αναπτύξουμε νέες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Να εστιάσουμε την 

προσοχή μας σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, που παράγουν προϊόντα και 

παρέχουν υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία, σε προϊόντα και υπηρεσίες που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς. Να αξιοποιήσουμε την 

καινοτομία και τη δημιουργικότητά μας. Να επενδύσουμε στην ποιότητα.  

Βρισκόμαστε στην τομή των δύο Προγραμματικών Περιόδων (2000-2006 και 

2007-2013), και νέα προγράμματα είναι έτοιμα να βγούνε προς εκμετάλλευση. Στη 

συνέχεια θα δούμε συνοπτικά κάποια από τα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη αυτή 

τη στιγμή της συγγραφής της διπλωματικής. 

4.2.6.1 «Γυναίκες στην επιχείρηση ενισχύουν την ανάπτυξη και τον 
ανταγωνισμό»-«WBC» 

Το Πρόγραμμα «WBC»47, υλοποιείται στα πλαίσια της Κοινοτικής 

Πρωτοβουλίας INTERREG III B ARCHIMED και έχει διάρκεια 24 μήνες (2005-

2007). 

Σκοπός του είναι η ανάπτυξη της συμμετοχής της γυναίκας στην οικονομία 

και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητάς της, καθώς και η δημιουργία ενός 

σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στις χώρες της Νοτίου 

Ευρώπης όπου μπορεί να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα της γυναίκας. 

Στο Πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν οι διακρατικοί εταίροι: Ελλάδα (ΕΕΔΕΓΕ, 

ΚΕΘΙ, ΕΡΤ, ΠΑΠΕΙ, ΕΒΕΘ, ΚΕΕΕ), Ιταλία (ΡΕΤΕΚΑΜΕΡΕ) και Κύπρος (Δήμος 

Λευκάρων). 

 

                                                 
47 Οικονομάκου Σοφία, Πρόεδρος ΕΔΕΓΕ, Παρουσίαση με θέμα «Women in Business Support Growth 
& Competitiveness». 
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Το πρόγραμμα έχει τέσσερις κύριους στόχους: 

 Την συλλογή και πιστοποίηση των καλών πρακτικών που αναδείχτηκαν από την 
εφαρμογή προγραμμάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις των συμμετεχόντων 
κρατών, 

 Την χαρτογράφηση της επιχειρηματικότητας της γυναίκας στα συμμετέχοντα 
κράτη, ώστε να δημιουργηθούν τα δεδομένα που θα  βοηθήσουν στην ανάπτυξη 
της, 

 Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γυναίκες επιχειρηματίες για την 
προώθηση της δραστηριότητάς τους, καθώς και σε δυνητικές επιχειρηματίες με 
στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, και 

 Την μεταφορά τεχνογνωσίας στις περιοχές υλοποίησης των δράσεων του 
προγράμματος.  

 Μέσα από το έργο επιδιώκεται η δημιουργία  της απαιτούμενης  

τεχνογνωσίας και υποδομής, ώστε να παρέχονται μέσω των Επιμελητηρίων νέες 

καινοτόμες υπηρεσίες σε υφιστάμενες (ή εν δυνάμει) γυναίκες επιχειρηματίες. 

Συγκεκριμένα το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών 

επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ)  στο τέλος του έργου φιλοδόξει να είναι σε θέση να 

παρέχει:  

 Στοχευμένες μελέτες  εξειδικευμένου  ενδιαφέροντος πάνω  στην  γυναικεία 
επιχειρηματικότητα. 

 Μηχανισμό καταγραφής, αξιολόγησης και παρουσίασης καλών πρακτικών. 

 Μεθοδολογία  Benchmarking  ανίχνευσης δυνατών  – αδύναμων  σημείων των 
γυναικών επιχειρηματιών  και των επιχειρήσεων τους.  

 Portal Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης και δικτύωσης (networking) μελών. 

 Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης  και σειρά ηλεκτρονικών μαθημάτων. 

 Πλαίσιο Εμπιστευτικής Συμβουλευτικής  μέσω  εξειδικευμένων συμβούλων. 

Στα πλαίσια του έργου θα ενεργοποιηθούν 13 αντένες μέσα σε 13 

Επιμελητήρια της χώρας στις Έδρες των Περιφερειών. Μέσω των αντενών  η γυναίκα 

επιχειρηματίας ή η γυναίκα που θέλει να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση  θα μπορεί 

να λάβει πληροφόρηση και υποστήριξη στην άσκηση της επιχειρηματικότητας. 

Απώτερος σκοπός είναι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια να δημιουργηθούν αντένες μέσα 

στα Επιμελητήρια όλης της χώρας. 
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4.2.6.2  «Ανάπτυξη της γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» 
Στις αρχές Αυγούστου 2007 βγήκε το πρόγραμμα «Ανάπτυξη της Γυναικείας 

Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας», που υλοποιείται από τον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. 

και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο στο πλαίσιο των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Γ΄ΚΠΣ. 

Οι Περιφέρειες τις χώρας στις οποίες υλοποιείται το πρόγραμμα είναι οι 

Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, 

Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. 

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη 

υφιστάμενων επιχειρήσεων γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και η διατήρηση και 

ενίσχυση του ποσοστού απασχόλησης στις γυναικείες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα 

αποτελεί μέτρο προώθησης της πολιτικής ίσων ευκαιριών απασχόλησης των φύλων 

στην αγορά εργασίας. 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 10.690.000€ και 

δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις 

ανωτέρω Περιφέρειες, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες (κύριο επάγγελμα), είτε στο 

πλαίσιο υφιστάμενων ΠμΕ και ΜμΕ επιχειρήσεων (ατομικές ή εταιρείες με νομική 

μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. ή συνεταιρισμού) και που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και μεταφορών και επιδιώκουν 

ένα καλύτερο τρόπο οργάνωσης της επιχείρησής τους. 

Ειδικότερα επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος είναι η συμμετοχή σ’ ένα 

θεματικό κύκλο (workshop), σε επιχειρηματικές αποστολές, σε εκθέσεις, σε 

συνέδρια, η λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών, η προμήθεια εξοπλισμού και 

λογισμικού καθώς και οι εκστρατείες διαφήμισης και προβολής μικρή κλίμακας. 

Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 100% του 

συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Τα όρια της κρατικής ενίσχυσης των 

υποβαλλόμενων Επιχειρησιακών Σχεδίων ορίζονται ως εξής: 

Ανώτατο όριο κρατικής ενίσχυσης: η ανώτατη κρατική ενίσχυση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη των 40.000€. 

Κατώτατο όριο κρατικής ενίσχυσης: σε κάθε περίπτωση το κατώτατο όριο ορίζεται 
στις 5.000€. 
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Ο ΕΟΜΜΕΧ καλεί κάθε ενδιαφερόμενη γυναίκα επιχειρηματία να υποβάλλει 

πρόταση για την ένταξη της στο Πρόγραμμα. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής 

των προτάσεων ορίζεται 1η Οκτωβρίου 2007 και ώρα 24:00, ενώ τα έντυπα 

δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί στον 

ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. εντός 3 ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. 

4.2.6.3 Διαγωνισμός του Οίκου “Cartier” για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα 
Θα ήθελα να παραθέσω στοιχεία48 για έναν πρωτότυπο διαγωνισμό που έγινε 

από τον Οίκο “Cartier” και η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 

2007. 

Μια, πράγματι, «χρυσή» ευκαιρία δίνει ο παγκόσμιος Οίκος πολυτελών 

προϊόντων Cartier για την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας με την 

πρόσφατη θεσμοθέτηση των Γυναικείων Βραβείων Πρωτοβουλίας Cartier, τα οποία 

από το 2007 θα απονέμονται ετησίως στα πέντε καλύτερα καινοτομικά 

επιχειρηματικά σχέδια (business plans) – ένα για κάθε μία από τις πέντε μεγάλες 

γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη μας – στα οποία ηγούνται γυναίκες και κάνουν 

χρήση τόσο της παραδοσιακής όσο και της σύγχρονης τεχνογνωσίας. Πέραν από την 

απονομή του Επάθλου, τα Βραβεία Cartier περιλαμβάνουν χρηματοδότηση ανά 

ομάδα 20.000 δολ., καθοδήγηση των επικεφαλής από τον Οίκο Cartier όπως και από 

την Παγκόσμια Εταιρεία Συμβουλών McKinsey και από το διεθνούς φήμης 

Πανεπιστήμιο INSEAD  

Για την πρωτοβουλία αυτή ο Οίκος, όπως και το Ιδρυμα Cartier, 

συνεργάζονται με το «Γυναικείο Φόρουμ για την Οικονομία και την Κοινωνία» που 

δημιουργήθηκε το 2005 και παρέχει την πλατφόρμα σε άτομα από διαφορετικούς 

χώρους -επιχειρηματίες, πολιτικούς, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, πολιτιστικούς 

ηγέτες από όλες τις χώρες του κόσμου- όχι μόνο για να ανταλλάξουν απόψεις αλλά 

και να αναλάβουν δράση. Όπως είπε η ιδρύτρια του Φόρουμ κ. Aude de Thuin «στις 

νικήτριες του διαγωνισμού από όλο τον κόσμο το Φόρουμ θα παρέχει ποιοτικές 

υπηρεσίες προετοιμασίας, όπως και ένα δίκτυο που όπως γνωρίζουμε από την πείρα 

μας έχει ανεκτίμητη αξία». 

Ο Οίκος Cartier με Κοινωνική και Περιβαλλοντική συμπεριφορά «Πολίτη του 

Κόσμου», μέλος του Συμβουλίου για Υπεύθυνη Κοσμηματοποιία, -πάντα νέος αν και 

                                                 
48 Πηγή: Χριστίνα Δαμουλιάνου, «Διαγωνισμός του Οίκου Cartier για τη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα», Καθημερινή, άρθρο, 23/3/2007 
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«γεννήθηκε» το 1847- είναι παρών και στις πέντε ηπείρους και η πλειονότητα του 

ανθρώπινου δυναμικού του, όπως και στο μάνατζμεντ είναι γυναίκες. 

«Τα Βραβεία θα δώσουν τη δυνατότητα να γίνουν πραγματικότητα ξεχωριστές 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και να εμπνεύσουν και άλλες γυναίκες να ριχτούν στην 

επιχειρηματική περιπέτεια», είπε ο γενικός διευθυντής του Οίκου Cartier κ. Bernard 

Fornas, οποίος και επισημαίνει τη σημασία που έχει, τα γυναικεία ταλέντα να 

γίνονται πρότυπα ρόλου για τις μελλοντικές γενιές. 

Η προθεσμία για την υποβολή σύντομων επιχειρηματικών σχεδίων ήταν η 15η  

Απριλίου 2007 και η ανακοίνωση των περιφερειακών φιναλίστ έγινε στις 30 Ιουνίου. 

Ως τις 15 Σεπτεμβρίου οι συμμετέχουσες θα πρέπει να έχουν υποβάλει λεπτομερή 

επιχειρηματικά σχέδια, ενώ τον Οκτώβριο θα γίνει η επιλογή των νικητριών και θα 

λάβει χώρα η Τελετή Απονομής των Βραβείων στο πλαίσιο του Γυναικείου Φόρουμ 

για την Οικονομία και την Κοινωνία 2007.  

4.3 Ευρωπαϊκοί Στόχοι και Προκλήσεις για την Γυναικεία Απασχόληση και 
Επιχειρηματικότητα 

Η ισότητα των φύλων είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα, μια κοινή αξία της ΕΕ και 

μια απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ανάπτυξη, 

την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο 

στην επίτευξη της ισότητας των φύλων, χάρη στη νομοθεσία για την ίση μεταχείριση, 

την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, τα ειδικά μέτρα για την πρόοδο των 

γυναικών, τα προγράμματα δράσης, τον κοινωνικό διάλογο και το διάλογο με την 

κοινωνία πολιτών.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντικός συνεργάτης για την πρόοδο. 

Πολλές γυναίκες έχουν κατακτήσει τα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, εισήλθαν 

στην αγορά εργασίας και έχουν γίνει σημαντικοί παράγοντες στη δημόσια ζωή. 

Εντούτοις, οι ανισότητες παραμένουν και μπορεί να οξυνθούν, δεδομένου ότι ο 

αυξανόμενος παγκόσμιος οικονομικός ανταγωνισμός απαιτεί ένα πιο ευέλικτο και 

κινητικό εργατικό δυναμικό. Με βάση τα παραπάνω οι επιπτώσεις είναι πιο αισθητές 

στις γυναίκες, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να επιλέξουν ανάμεσα στα παιδιά και την 

καριέρα, επειδή υπάρχει έλλειψη ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας και υπηρεσιών 

φροντίδας, επειδή εμμένουν τα στερεότυπα των φύλων και ο καταμερισμός των 

οικογενειακών υποχρεώσεων με τους άνδρες είναι άνισος.  



 92

Η πρόοδος που έχει σημειωθεί με τη συμμετοχή των γυναικών σε βασικούς τομείς 

για τη στρατηγική της Λισσαβόνας, όπως η έρευνα και η εκπαίδευση, δεν 

αντανακλάται πλήρως στη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για 

μια απώλεια ανθρώπινου δυναμικού που η ΕΕ δεν έχει την πολυτέλεια να στερηθεί. 

Συγχρόνως, τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και το συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό 

απειλούν τον πολιτικό και οικονομικό ρόλο της ΕΕ.  

Κατά το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2006 υπογραμμίστηκε ότι οι πολιτικές 

για την ισότητα των φύλων αποτελούν σημαντικό μέσο προώθησης της οικονομικής 

μεγέθυνσης, της ευημερίας και της ανταγωνιστικότητας. Για να αξιοποιηθεί στο 

έπακρο το παραγωγικό δυναμικό του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού, θα πρέπει να 

υποστηριχθεί η συμμετοχή και η παραμονή των γυναικών στην αγορά εργασίας 

καθώς και η κατάργηση των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους 

τομείς. Οι πολιτικές για την ισότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 

αυτές, θα χρειαστούν την ενεργό συνδρομή της πολιτικής συνοχής και την 

αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση. Η Επιτροπή θα 

υποστηρίξει τη δράση των κρατών μελών σε διάφορους καίριους τομείς στους 

οποίους χρειάζεται να επιτευχθεί ακόμη σημαντική πρόοδος με βάση τις 

προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στο χάρτη πορείας για την ισότητα. Ως στόχοι 

τίθενται τα παρακάτω49: 

Εξάλειψη των διαφορών μεταξύ γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασία: Η 

πρόσβαση σε έμμισθη απασχόληση ποιότητας αποτελεί εχέγγυο οικονομικής 

ανεξαρτησίας τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Όμως εξακολουθούν να 

υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών, κυρίως όσον 

αφορά τις συνθήκες εργασίας (καθεστώς μερικής απασχόλησης, προσωρινές 

συμβάσεις εργασίας) ή τους τομείς εργασίας ή τα ασκούμενα επαγγέλματα. 

Επιβάλλεται η ανάλυση και άμεση αντιμετώπιση των παραγόντων που προκαλούν 

αυτές τις διαφορές. 

Βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ των φύλων στον καταμερισμό των προσωπικών 

και οικογενειακών ευθυνών: Είναι πολλοί και διάφοροι οι λόγοι που περιορίζουν την 

ελευθερία επιλογής όσον αφορά το συνδυασμό επαγγελματικής και προσωπικής 

ζωής, όπως είναι για παράδειγμα η έλλειψη υπηρεσιών παιδικής μέριμνας, θέματα 
                                                 
49 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών: Έκθεση για την ισότητα των φύλων – 2007», COM(2007)49, Βρυξέλλες, 7.2.2007 
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οικονομικά, στέρηση δυνατοτήτων επαγγελματικής ανέλιξης, κίνδυνος απώλειας 

δεξιοτήτων, δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας ή η πίεση που ασκούν τα 

στερεότυπα. Πρέπει να επανεξεταστούν οι όροι χορήγησης αδειών ώστε να υπάρξει 

καλύτερη κατανομή των προσωπικών και οικογενειακών ευθυνών μεταξύ ανδρών και 

γυναικών και να διευκολυνθεί κατά τον τρόπο αυτό η ποιότητα ζωής και η ευημερία 

των παιδιών. 

Εξασφάλιση της παροχής πλήρους στήριξης από τις πολιτικές συνοχής και 

αγροτικής ανάπτυξης προς τις πολιτικές για την ισότητα των φύλων: Το 2007 αποτελεί 

το πρώτο έτος της νέας περιόδου προγραμματισμού της πολιτικής συνοχής και 

αγροτικής ανάπτυξης. Οι πολιτικές αναπροσανατολίστηκαν ώστε να συμβάλουν 

ακόμη περισσότερο στους στόχους που καθορίστηκαν στη Λισσαβόνα και να 

προωθήσουν την οικονομική μεγέθυνση, την παραγωγικότητα και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας. Είναι αναγκαία η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού των ταμείων 

ώστε να συμβάλουν καταλυτικά στις πολιτικές για την ισότητα των φύλων. 

Διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου: Το 

κοινοτικό κεκτημένο σε θέματα ισότητας των φύλων συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό 

στην πρόοδο που συντελέστηκε τα πενήντα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί δε να 

εξελίσσεται και να εκσυγχρονίζεται ώστε να γίνεται όλο και σαφέστερο και 

αποτελεσματικότερο. Ωστόσο προέχει η διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής 

της νομοθεσίας που υπερβαίνει την απλή μεταφορά του κεκτημένου. Οι εθνικοί 

φορείς πρέπει να υποστηρίξουν ενεργά την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας ώστε 

να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του δικαίου. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται να παροτρύνει τα κράτη μέλη να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που περιγράφονται ανωτέρω σε συνεργασία με όλα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου: 

 να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξάλειψη των διαφορών στις 

αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών· 

 να ενισχυθεί η ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων στην εφαρμογή των 

πολιτικών για την απασχόληση· 

 να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε άνδρες και 

γυναίκες να συνδυάζουν την επαγγελματική, προσωπική και οικογενειακή ζωή 

και να παρέχεται στήριξη στους κοινωνικούς εταίρους για την εφαρμογή μέτρων 

σε αυτή την κατεύθυνση· 
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 να υιοθετηθεί μια προσέγγιση των θεμάτων που συνδέονται με τις δημογραφικές 

μεταβολές η οποία θα συνεκτιμά την ισότητα των φύλων· 

Η προώθηση της ισότητας των φύλων αποτελεί άλλωστε προτεραιότητα που 

διέπει το σύνολο των πολιτικών και παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, (Καν. 1080/2006, Καν. 1081/2006, αρ.6 και 

Καν.1083/2006, αρ.16), όπου αναφέρεται ρητά ότι «Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

διασφαλίζουν την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων 

υλοποίησης και φροντίζουν ώστε τα επιχειρησιακά προγράμματα να περιλαμβάνουν 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίον προωθούνται η ισότητα των φύλων και οι ίσες 

ευκαιρίες στην προετοιμασία, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων». 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Α’ ΜΕΡΟΥΣ 
Καθώς στο πλαίσιο των νέων δημογραφικών δεδομένων ο οικονομικά ενεργός 

πληθυσμός της Ε.Ε. διαρκώς συρρικνώνεται, έχει γίνει αντιληπτό ότι, εάν θέλει να 

παραμείνει ανταγωνιστική η Ε.Ε., πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως όλο το εργατικό 

δυναμικό της με πολιτικές που θα διευκολύνουν ιδιαίτερα τις κατηγορίες εκείνες που 

αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Με το στόχο του ποσοστού της γυναικείας απασχόλησης σε 60% για το 2010, 

όπως αποφασίσθηκε στη Λισσαβόνα, κρίθηκε ότι θα υπάρξει αποφασιστική συμβολή 

στην ανάπτυξη της συνολικής απασχόλησης που χρειάζεται η Ε.Ε. για να 

εξασφαλίσει το αναπτυξιακό της μέλλον, να διατηρήσει την ευημερία της και τα 

κοινωνικά της συστήματα. 

Η ένταξη των γυναικών, που αποτελούν κατά κανόνα την πλειοψηφία του 

πληθυσμού, στην πολιτική, οικονομική, επαγγελματική και κοινωνική 

δραστηριότητα, με όρους ίσων δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, και ευκαιριών με αυτούς 

των ανδρών, εξασφαλίζει αντιπροσωπευτικότερη συμμετοχή του συνόλου της 

κοινωνίας, επιτυγχάνοντας έτσι ευρύτερη κοινωνική συνοχή. 

Ειδικότερα δε η προώθηση της ίσης πρόσβασης και εξέλιξης των δύο φύλων 

στην αγορά εργασίας εξασφαλίζει εν μέρει τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου, 

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

κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Η κοινωνική συνοχή είναι με τη σειρά της 

μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι, η ισότητα αποκτά και από αυτή την πλευρά 

οικονομικό, αλλά και πολιτικό ενδιαφέρον. 

Η Σύνοδος Κορυφής για την Απασχόληση το Νοέμβριο του 1997 στο 

Λουξεμβούργο αναγνώρισε για πρώτη φορά σε πολιτικό επίπεδο ότι η ισότητα 

ευκαιριών αποτελεί ζήτημα όχι μόνο κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και οικονομικού 

ενδιαφέροντος. Πρόσφατα σχετικά, στα Συμπεράσματα της Προεδρίας της Εαρινής 

Συνόδου Κορυφής των Βρυξελλών (Μάρτιος 2004) αναγνωρίσθηκε ρητά ότι «οι 

πολιτικές για την ισότητα των φύλων συνιστούν εργαλεία οικονομικής ανάπτυξης και 

κοινωνικής συνοχής». 

Η ελληνική αγορά εργασίας, όπως είδαμε, παρουσιάζει υψηλό βαθμό 

επαγγελματικού διαχωρισμού κατά φύλο. Οι γυναίκες είναι συγκεντρωμένες σε ένα 

μικρό αριθμό επαγγελμάτων και εκπροσωπούνται ανεπαρκώς στα ανώτερα κλιμάκια 

της επαγγελματικής ιεραρχίας. Παρά τον αυξανόμενο αριθμό των γυναικών που 

σπουδάζουν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ορισμένα αντικείμενα σπουδών 
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εξακολουθούν να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό διαχωρισμού κατά φύλο. Αυτό 

επηρεάζει αναπόφευκτα το είδος της θέσης εργασίας που καταλαμβάνουν οι γυναίκες 

όταν ξεκινούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ο διαχωρισμός της αγοράς 

εργασίας αντανακλά τον άνισο κατακερματισμό εργασίας μεταξύ των φύλων μέσα 

στην οικογένεια, στην οποία η φροντίδα ων παιδιών και το νοικοκυριό παραμένουν 

στην αποκλειστική ευθύνη των γυναικών συζύγων, ακόμη και σε οικογένειες που 

εργάζονται και οι δύο σύζυγοι. 

Η ελληνική οικονομία είναι αρκετά κατακερματισμένη. Είναι σαφής η 

κυριαρχία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της αυτοαπασχόλησης, Η 

γυναικεία επιχειρηματικότητα σε μεγάλες επιχειρήσεις είναι περιορισμένη.  

Επίσης είδαμε ότι στην Ελλάδα η ηλικία των γυναικών και το επίπεδο 

εκπαίδευσης είναι οι πιο καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των 

γυναικών να γίνουν επιχειρηματίες. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες στην Ελλάδα 

ξεκινούν αργά την επιχειρηματική δραστηριότητα (οι περισσότερες ανήκουν στην 

ηλικιακή κατηγορία των 36-45 ετών) και είναι σχετικά μορφωμένες, έχοντας 

τελειώσει τουλάχιστον το λύκειο. Είναι ικανότερες από τους άντρες συναδέρφους 

τους στους τομείς του μάρκετινγκ, των δημοσίων σχέσεων, της επικοινωνίας, στον 

επιχειρηματικό προγραμματισμό και τη λογιστική παρακολούθηση, ενώ οι άντρες 

έχουν καλύτερες επιδόσεις στην ευελιξία, την προσαρμοστικότητα στις αλλαγές, την 

αξιολόγηση των αλλαγών στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στην ποιότητα της 

πρόσβασης στην πληροφόρηση50. 

Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και εμπόδια στην καριέρα 

τους ως επιχειρηματίες. Η προσπάθεια μιας γυναίκας επιχειρηματία να επιτύχει 

επαγγελματική αναγνώριση είναι μια υπόθεση χωρίς τέλος. Οι οικογενειακές 

υποχρεώσεις, με σημαντικότερη την ανατροφή των παιδιών, αποτελούν συχνά πηγή 

διαμάχης ανάμεσα στους συζύγους και συνειδησιακής σύγκρουσης. Η διαχείριση του 

χρόνου είναι δύσκολη, λόγω των πολλών ωρών που υπαγορεύουν οι αντικειμενικές 

απαιτήσεις της επιχειρηματικής εργασίας και λόγω της έλλειψης εγκαταστάσεων 

υποδομής κοινωνικής πρόνοιας. 

Τέλος, όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, οι γυναίκες είναι 

πιθανότερο σε σχέση με τους άντρες, να αντιμετωπίσουν έλλειψη πνεύματος 

συνεργασίας, ακόμη και απόρριψη από τον τραπεζικό τομέα. 

                                                 
50 Στρατηγάκη Μαρία, «Επιχειρηματικότητα Γυναικών, Όψεις ιδιοκτησίας και διοίκησης», Gutenberg, 
Αθήνα, 2005 
 



 97

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων πραγματοποιούνται δράσεις 

τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο. Προγράμματα ενίσχυσης και 

τόνωσης της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας προωθούνται, τα 

οποία βρίσκουν όλο και περισσότερους αποδέκτες. Η εμπειρία από τα προηγούμενα 

χρόνια βοηθάει ώστε τα προγράμματα αυτά να είναι πιο σωστά στοχευμένα πάνω στις 

πραγματικές ανάγκες των γυναικών και να βοηθούν ουσιαστικά τόσο τις γυναίκες 

που ήδη δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά όσο και γυναίκες που τώρα σκέφτονται 

να κάνουν αυτό το εγχείρημα. 

Συνολικά θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι οι δράσεις που έχουν 

υλοποιηθεί μέσα από κοινοτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα, επικεντρώνονται σε 

εργασιακό επίπεδο: 

 στην αύξηση της απασχόλησης, 

 στη βελτίωση των αμοιβών των γυναικών 

 στην βελτίωση των εργασιακών θέσεων που καταλαμβάνουν γυναίκες (ποιοτικές 

θέσεις απασχόλησης) 

 στη μείωση της ανεργίας, ειδικότερα δε στη μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας, 

που πλήττει κυρίως τις γυναίκες 

 στην ανάδειξη των γυναικών, ώστε να ξεπεράσουν το φράγμα της «γυάλινης 

οροφής» 

 στην μείωση του οριζόντιου επαγγελματικού προσανατολισμού 

 στην κατάρτιση των γυναικών 

 στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, ως μέτρο ένταξης στην 

αγορά εργασίας γυναικών που απειλούνται ή πλήττονται από την ανεργία 

 στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, µε την ενίσχυση- οικονομική 

υποστήριξη γυναικών που αποφασίζουν να ξεκινήσουν µία επιχείρηση για να 

βελτιώσουν τις προοπτικές της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. 

Παράλληλα, υλοποιούνται προγράμματα µε στόχο την ανάδειξη των 

ζητημάτων του φύλου και την καταπολέμηση στερεοτύπων και διακρίσεων που 

επιδρούν αρνητικά στη θέση και εξέλιξη των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 

καθώς οι αυξημένες ευθύνες που αναλαμβάνουν οι γυναίκες στην παροχή φροντίδας 

αποτελούν τροχοπέδη στην επαγγελματική τους πορεία και είναι ένα πεδίο που 

δύσκολα αλλάζει, καθώς συνδέεται µε παραδοσιακούς ρόλους και στερεότυπα και 

επιτείνεται από την έλλειψη δομών φροντίδας. 
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Κύριο χρηματοδοτικό μέσο παρέμβασης παραμένει έως σήμερα το ΚΠΣ 

(Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα). Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ 

έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 

630.942.000 ευρώ, οι οποίες αφορούν κυρίως μέτρα για την βελτίωση της πρόσβασης 

και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Στην πλειοψηφία τους οι 

παρεμβάσεις αυτές έχουν θετικό αλλά περιορισμένο έως σήμερα αντίκτυπο στην 

προώθηση της γυναικείας απασχόλησης καθώς δεν έχουν εξασφαλίσει τις 

απαιτούμενες συνέργιες και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας έχει επεξεργαστεί ήδη τον Πολιτικό και 

Στρατηγικό Σχεδιασμό της στο πλαίσιο της κατάρτισης του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (2007-2013). Οι βασικές προτεραιότητες της Ισότητας των δύο 

φύλων οι οποίες κατατέθηκαν για την κατάρτιση του Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013, 

συνδέονται στενά με το προτεινόμενο Σχέδιο για το Εθνικό Πρόγραμμα για τη 

Στρατηγική της Λισσαβόνας. 

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα θα πρέπει να 

αποτελέσει στόχο συντονισμένων πολικών δράσης και ιδιαίτερα της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας, καθώς συνδέεται όχι µόνο µε δείκτες οικονομικής ανάπτυξης 

αλλά κυρίως µε την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι γυναίκες 

επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις τους αποτελούν σημαντικό και αναπτυσσόμενο 

τμήμα του επιχειρηματικού πληθυσμού και μπορούν να συμβάλουν περαιτέρω στην 

οικονομική ανάπτυξη µε την κατάλληλη υποστήριξη. 

Είναι πλέον κοινή η πεποίθηση ότι οι πολιτικές ισότητας των δύο φύλων: 

 Υπηρετούν την ανάπτυξη του Τόπου και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. 

 Προάγουν την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική αλληλεγγύη. 

 Οδηγούν, τελικά, στην καλυτέρευση της ζωής όλων.  

Η γυναίκες πρέπει να ενταχθούν πλήρως στο επιχειρηματικό κόσμο και θα 

ενταχθούν! 
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ΜΕΡΟΣ Β’ : ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
Στο πρώτο μέρος της εργασίας είδαμε τι ισχύει για την γυναικεία απασχόληση 

και επιχειρηματικότητα γενικά. Σε αυτό το μέρος θα μελετήσουμε την γυναικεία 

επιχειρηματικότητα έτσι όπως αυτή εκφράζεται  μέσω της σύστασης και λειτουργίας 

των Γυναικείων Συνεταιρισμών. 

Οι Γυναικείοι Συνεταιρισμοί είναι μια ιδιαίτερη μορφή επιχειρηματικής 

δραστηριότητας από γυναίκες, που τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν σημαντική 

ανάπτυξη. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν την ανάπτυξη είναι αφενός η αναζήτηση 

διεξόδων απασχόλησης σε έναν ανεκμετάλλευτο, σε μεγάλο βαθμό, τομέα αλλά και η 

υποστήριξη που παρέχεται τα τελευταία χρόνια, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, προς αυτή την κατεύθυνση. Στα πλαίσια αυτά και μέσω των 

πολιτικών υποστήριξης, άρχισαν να πολλαπλασιάζονται οι γυναικείοι συνεταιρισμοί 

οι οποίοι προσφέρουν απασχόληση σε μεγάλο αριθμό γυναικών και δίνουν διέξοδο 

στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. 

Στην Ελλάδα οι Γυναικείοι Συνεταιρισμοί αποτελούν ζωντανό κύτταρο της 

ελληνικής Περιφέρειας (είναι σπάνιες οι περιπτώσεις συνεταιρισμών σε μεγάλα 

αστικά κέντρα) και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της αγροτικής οικογένειας 

και της τοπικής κοινωνίας.  

Γεωγραφικά οι συνεταιρισμοί εξαπλώνονται σε όλη την χώρα, όμως δεν 

έχουμε ομοιόμορφη κατανομή τους ανάμεσα στις διάφορες περιοχές. Έτσι ενώ 

έχουμε μια ισχυρή παρουσία τους σε περιοχές όπως η Μαγνησία και η Λέσβος, 

έχουμε υποεκπροσώπηση σε άλλες, όπως η Πελοπόννησος, τα Δωδεκάνησα ή τα 

Ιόνια. Σε αρκετές περιοχές, όπου αναπτύσσονται οι συνεταιρισμοί, μπορεί κάποιος να 

παρατηρήσει, ότι προϋπάρχει μια ιδιαίτερη συνήθεια –άτυπων συνεταιρισμών- στις 

αγροτικές εργασίες ή τις εργασίες του νοικοκυριού51. 

Η παρουσία και η συνεισφορά της «Γυναίκας της Υπαίθρου», ειδικά σε 

ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, συμβάλλει στην συγκράτηση του 

πληθυσμού στην Περιφέρεια, αποκτά δυναμικό ρόλο στο μέλλον της ελληνικής 

γεωργίας, είναι πρωτοπόρος στην προσπάθεια για παραγωγή και διακίνηση ποιοτικών 

προϊόντων και παράλληλα συμβάλλει στη μεταφορά της παράδοσης και των 

ποιοτικών διατροφικών συνηθειών της ελληνικής Περιφέρειας. 

                                                 
51 Π.χ. σε πολλές περιοχές της Λέσβου, υπήρχε (και σε μεγάλο βαθμό το συναντά κάποιος ακόμα) το 
«γιαρτούμ», μια διαδικασία δηλαδή όπου οι γυναίκες του χωριού κυκλικά, βοηθούσαν η μία την άλλη 
στην παραγωγή διαφόρων σπιτικών παρασκευασμάτων, ενώ αντίστοιχες συνήθειες συναντά κανείς στο 
μάζεμα της ελιάς, και αυτό όχι μόνο στην Λέσβο. 
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Πριν όμως μιλήσουμε συγκεκριμένα για τους Γυναικείους Συνεταιρισμούς, ας 

δούμε τι ισχύει γενικά για τους Συνεταιρισμούς. 

1 Γενικά περί «Συνεταιρισμών» 
Ο συνεταιριστικός θεσμός αποτελεί μία συγκεκριμένη και σε παγκόσμιο 

επίπεδο διαμορφωμένη μορφή οικονομικής δραστηριότητας. Υπόκειται σε 

συγκεκριμένους κανόνες, που διαφέρουν από τις άλλες μορφές οικονομικής δράσης 

και οι οποίοι συνδυάζουν την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική 

ευαισθησία. Όπως χαρακτηριστικά έχει λεχθεί, οι συνεταιρισμοί αποτελούν ένα 

«οικονομικό σύστημα, με κοινωνικό περιεχόμενο». 

Η ευρεία ανάπτυξη των συνεταιρισμών ερμηνεύεται από το γεγονός ότι 

προσφέρουν υπηρεσίες που είναι αναγκαίες, χρήσιμες και επιθυμητές, οικονομικά και 

κοινωνικά. Από την οικονομική σκοπιά, οι συνεταιρισμοί αξιοποιούν τη 

διαπραγματευτική δύναμη και τις οικονομίες κλίμακας, που είναι αποτέλεσμα του 

μεγέθους που αποκτούν, με τη συσπείρωση των επιμέρους μικρών μονάδων. 

Εξασφαλίζουν έτσι την παρουσία στην αγορά των μικρών οικονομικών μονάδων, που 

θα είχαν αδρανοποιηθεί από την ανταγωνιστική δύναμη των μεγάλων επιχειρήσεων 

κεφαλαίου. Με την παρουσία τους αυτή διασφαλίζουν την απασχόληση και το 

εισόδημα των μελών τους, αλλά και την ουσιαστική λειτουργία του ανταγωνισμού 

στην αγορά, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Από την κοινωνική σκοπιά, ο ρόλος των συνεταιρισμών είναι εξίσου 

σημαντικός. Το γεγονός ότι ο συνεταιριστικός θεσμός εισάγει δημοκρατικές 

διαδικασίες στην οικονομική ζωή, ο τρόπος με τον οποίο διανέμει οφέλη σ΄ εκείνους 

που τα δημιουργούν, η καθιέρωση της υπεροχής του ανθρώπου έναντι του κεφαλαίου, 

η μέριμνα για τον κοινωνικό περίγυρο και για το περιβάλλον, αποτελούν αποδεικτικά 

στοιχεία της διαφορετικότητας του θεσμού και της συνεισφοράς του προς μια 

βιώσιμη, αειφορική ανάπτυξη. 

1.1 Ο Ορισμός του «Συνεταιρισμού» 
Οι θεωρητικοί ισχυρίζονται ότι δεν είναι καθόλου εύκολο, όσο και αν το 

προσπαθήσει κανείς, να καλύψει συνοπτικά με έναν ορισμό όλες τις πτυχές του 

συνεταιρισμού. Ο Κλήμης52 σε σχέση με το θέμα αυτό αναφέρει ότι «…το ποιος 

είναι, τι είναι ο Συνεταιρισμός, ποιος είναι ο ορισμός και η σωστή έννοιά του, αυτό δε 

λέγεται εύκολα με δύο τρεις λέξεις. Και δε λέγεται με λίγες λέξεις γιατί ο 

Συνεταιρισμός δεν είναι ένα αντικείμενο που μπορούμε να το περιγράψουμε εύκολα, 
                                                 
52 Κλήμης Α., «Οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα», Εκδόσεις ΠΙΤΣΙΛΟΣ, Αθήνα, 1985 
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αλλά είναι μια σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους. Σχέση που τη δημιουργούν και την 

εφαρμόζουν άνθρωποι σε διάφορες χώρες, μέσα σε διάφορες συνθήκες, ανάλογα με 

τις ανάγκες τους, για να αντιμετωπίσουν διάφορες δυσκολίες τους στη ζωή και να 

οργανωθούν και να ζήσουν καλύτερα». 

Έτσι πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς από 

διάφορους επιστήμονες για την έννοια του συνεταιρισμού, που η διαφοροποίησή τους 

βασικά οφείλεται στο γεγονός ότι ο καθένας από αυτούς δίνει έμφαση σε διαφορετικά 

χαρακτηριστικά ή σκοπούς του συνεταιρισμού.  

Το 1914, διατυπώθηκε στον πρώτο συνεταιριστικό Νόμο (602/1915 «Περί 

Συνεταιρισμών»),ο ορισμός ότι «Συνεταιρισμός είναι η εταιρεία η οποία έχει 

κεφάλαιο μεταβλητό, αποτελείται από συνεταίρους των οποίων ο αριθμός είναι 

επίσης μεταβλητός και επιδιώκει με την συνεργασία των συνεταίρων την προαγωγή 

της ιδιωτικής οικονομίας καθενός από αυτούς». 

Ο Θεόδωρος Τζωρτζάκης, δίνει τον εξής ορισμό: «Ο συνεταιρισμός είναι 

όργανο αυτοβοήθειας ασθενών οικονομικά προσώπων, δημιουργούμενος με την 

ένωση των μικρών κατά μέρος δυνάμεων σε μία μεγάλη ομοειδή δύναμη, που τίθεται 

στη διάθεση του καθενός για την καλύτερη άσκηση της επαγγελματικής και οικιακής 

του οικονομίας»53. 

Ο καθηγητής Δ. Καλιτσουνάκης ορίζει ότι, «ο συνεταιρισμός είναι ελεύθερη 

και ισότιμη τοπική προσωπική ένωση ασθενών οικονομικά ατόμων, προς 

αυτοβοήθεια με την από κοινού διεξαγωγή επιχειρήσεως, από την οποία ωφελούνται 

ανάλογα με την συναλλαγή τους με αυτή»54. 

Ο Marvin A. Schaars, Καθηγητής Αγροτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο 

του Wisconsin των Η.Π.Α. ορίζει ότι, «ο Συνεταιρισμός είναι μία επιχείρηση που 

αποκτάται και ελέγχεται εθελοντικά από τα μέλη του και λειτουργεί από αυτούς και 

γι’ αυτούς σε βάση μη κερδοσκοπική ή στο κόστος»55. 

Ανατρέχοντας στο γερμανικό συνεταιριστικό νόμο του 1889, ο οποίος 

αποτέλεσε  τη βάση και για το δικό μας νόμο, «Συνεταιρισμός είναι εταιρεία με 

ανοιχτό αριθμό μελών, ο οποίος αποσκοπεί στην προαγωγή του επαγγέλματος ή της 

οικονομίας των μελών μέσα από κοινή επιχείρηση». 

Η Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση έδωσε τον ακόλουθο ορισμό στο Συνέδριο 

του Μάντσεστερ το 1995, ότι «Συνεταιρισμός είναι μία αυτόνομη ένωση προσώπων, 
                                                 
53 Τζωρτζάκης Θ., «Συνεταιριστική Οικονομία», Αθήνα 1971 
54 Καλιτσουνάκης Δ., «Περί συνεταιρισμών και ιδίως εν Ελλάδι», Αθήναι, 1924 
55 Schaars Marvin A., “Cooperatives: principles and Practices”, University of Wisconsin-Madison, 
USA, 1971, p.7 
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που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, 

κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους, δια μέσου μιας 

συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης». 

Τέλος ο τελευταίος νόμος-πλαίσιο 2810/2000 «Αγροτικές Συνεταιριστικές 

Οργανώσεις» ορίζει ως εξής τον συνεταιρισμό (και συγκεκριμένα τον αγροτικό): 

«Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία 

συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια τω μελών της, την 

οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μίας 

συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης». Όπως διαπιστώνουμε ο 

ορισμός αυτός είναι απόλυτα εναρμονισμένος με τον ορισμό που έδωσε η Διεθνής 

Συνεταιριστική Ένωση και ο οποίος ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Είναι γεγονός πως όλοι σχεδόν οι ορισμοί του συνεταιρισμού δεν είναι 

πλήρεις και αυτό γιατί υπάρχουν τόσα πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή σκοποί του 

συνεταιρισμού, που αν τυχόν αναφερθούν θα καταστήσουν μακροσκελή τον ορισμό 

του και συνεπώς πρακτικά αχρησιμοποίητο. 

Πάντως πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα πως ο συνεταιρισμός δεν είναι ούτε 

αμιγής οικονομική μονάδα, όπως π.χ. είναι οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, ούτε αμιγής 

κοινωνική ομάδα όπως είναι τα διάφορα κοινωνικά ιδρύματα. Αντίθετα, είναι ένας 

μικτός οικονομικοκοινωνικός θεσμός που αποβλέπει ταυτόχρονα στη βελτίωση της 

οικονομικής κατάστασης και στην εξύψωση της κοινωνικής και πολιτιστικής θέσης 

των μελών του. 

1.2 Συνεταιριστικές Αρχές 
Ο Συνεταιρισμός, ως θεσμός, έχει παγκόσμια εξάπλωση. Ο συνεταιριστικός 

θεσμός στηρίζεται σε κοινούς κανόνες, που αποτελούν το καταστάλαγμα της 

παγκόσμιας εμπειρίας. Αφετηρία των κανόνων αυτών, που παραδοσιακά έχουν 

ονομαστεί «συνεταιριστικές αρχές»56, αποτέλεσαν οι κανόνες που καθιέρωσε ο 

καταναλωτικός συνεταιρισμός της πόλης Ροτσντέιλ (Rochdale) της Αγγλίας, το 1844. 

Η ευρεία διάδοση των συνεταιρισμών, κατέστησε αναγκαία τη 

συστηματοποίηση αρχικά των κανόνων αυτών, το 1937, στο συνέδριο της Διεθνούς 

Συνεταιριστικής Ένωσης (I.C.A.- International Cooperative Alliance), στο Παρίσι. 

Στη συνέχεια και καθώς οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες δημιουργούσαν νέες 
                                                 
56 «Συνεταιριστικές Αρχές ή Συνεταιριστικοί Κανόνες ονομάζονται οι κατευθυντήριες οδηγίες για την 
ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία των συνεταιρισμών» (Καμενίδης Θ. Χρίστος, 
«Συνεταιρισμοί, Αρχές- Οικονομική – Πολιτική Ανάπτυξη – Οργάνωση – Νομοθεσία», Δεύτερη 
βελτιωμένη έκδοση, Εκδοτικός Οίκος Αδερφών Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2001) 
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ανάγκες και προβληματισμούς, οι συνεταιριστικές αρχές επαναδιατυπώθηκαν το 1966 

στο συνέδριο της Βιέννης και το 1995 στο συνέδριο της I.C.A. του Μάντσεστερ. Με 

τις νεότερες διατυπώσεις ο πυρήνας των λειτουργικών κανόνων παρέμεινε αυτούσιος, 

ενώ έγιναν χρήσιμες διευκρινήσεις. 

Οι συνεταιριστικές αρχές, που αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές με τις 

οποίες οι συνεταιρισμοί θέτουν σε εφαρμογή τις αξίες τους, διατυπώθηκαν ως εξής : 

1η Αρχή: Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή: Οι συνεταιρισμοί είναι 

εθελοντικές οργανώσεις, ανοιχτές σε όλα τα άτομα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

τις υπηρεσίες τους και επιθυμούν να αποδεχτούν τις ευθύνες του μέλους, χωρίς 

διακρίσεις φυλής, φύλου, κοινωνικής θέσης, πολιτικών και θρησκευτικών 

πεποιθήσεων. 

2η Αρχή: Δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών: Οι συνεταιρισμοί είναι 

δημοκρατικές οργανώσεις, που διοικούνται και ελέγχονται από τα μέλη τους, τα 

οποία συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής τους και στη λήψη των 

αποφάσεων. 

3η Αρχή: Οικονομική συμμετοχή των μελών: Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα 

και διαχειρίζονται δημοκρατικά το κεφάλαιο του συνεταιρισμού. 

4η Αρχή: Αυτονομία και ανεξαρτησία: Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες 

οργανώσεις και ανεξάρτητες από το κράτος, τα κόμματα κι άλλους φορείς. 

5η Αρχή: Εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση: Οι συνεταιρισμοί 

θα πρέπει να παρέχουν εκπαίδευση στα αιρετά και υπαλληλικά στελέχη τους καθώς 

και στα μέλη τους και πληροφόρηση στο κοινό για συνεταιριστικά και άλλα θέματα. 

6η Αρχή: Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών: Η συνεργασία μεταξύ 

συνεταιρισμών επιβάλλεται, για να αυξάνεται  ο συνολικός όγκος των εργασιών τους 

και έτσι να λειτουργούν αποδοτικότερα. 

7η Αρχή: Ενδιαφέρον για την κοινότητα: Οι συνεταιρισμοί πρέπει να 

ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της κοινότητας  μέσα στην οποία λειτουργούν. 

Για να χαρακτηριστεί μία οικονομική μονάδα ως συνεταιρισμός θα πρέπει να 

λειτουργεί με βάση τις παραπάνω συνεταιριστικές αρχές. Και επειδή οι αρχές αυτές 

έχουν διεθνή εφαρμογή, αφού καθορίζονται από την I.C.A., και ισχύουν για όλες τις 

χώρες του κόσμου, ονομάζονται συνήθως Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές. 

Οι συνεταιριστικές αρχές από τη φύση τους δεν έχουν υποχρεωτικό 

χαρακτήρα, αφού δεν είναι αποφάσεις κανενός διεθνούς διοικητικού οργάνου, αλλά 

είναι δημιούργημα των συνεταιριστικών οργανώσεων των κρατών μελών της 
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Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης. Βέβαια σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου οι 

συνεταιριστικές αρχές συνήθως παίρνουν η μορφή κανόνων δικαίου, όταν αυτές 

εμπεριέχονται σε ειδικά διαμορφωμένο νόμο, το Συνεταιριστικό Νόμο. 

Τέλος στο ίδιο συνέδριο (στο συνέδριο της I.C.A., Μάντσεστερ 1995) 

προσδιορίστηκαν οι αξίες στις οποίες στηρίζεται ο συνεταιριστικός θεσμός, ως εξής : 

«Οι συνεταιρισμοί στηρίζονται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτευθύνης, της 

δημοκρατίας, της ισότητας, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης. Ακολουθώντας την 

παράδοση των πρωτεργατών, τα μέλη των συνεταιρισμών στηρίζονται στις ηθικές 

αξίες της εντιμότητας, της διαφάνειας, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της 

φροντίδας για τους άλλους». 

1.3 Συνεταιριστική Νομοθεσία 
Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου που διέπει τους 

συνεταιρισμούς έχει σήμερα διαπιστωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση διακρίνει στους θεσμούς κοινωνικής οικονομίας (συνεταιρισμοί, ταμεία 

αλληλασφάλισης, ενώσεις και ιδρύματα) έναν αξιόπιστο εταίρο στη μάχη κατά της 

ανεργίας, της κοινωνικής αποδιάρθρωσης και της ερήμωσης της υπαίθρου.   

Στην Ελλάδα, η πρώτη θεσμοθέτηση των συνεταιρισμών έγινε με το Ν. 

602/1915 «Περί Συνεταιρισμών» επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου και με 

εισηγητή τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Ανδρέα Μιχαλακόπουλο. Έφερε στην 

Ελλάδα το πρότυπο του Ευρωπαϊκού συνεταιρισμού, που είχε ήδη δοκιμαστεί σε 

ολόκληρη την Ευρώπη με εκπληκτικές επιδόσεις. Ο νόμος αυτός ίσχυσε μέχρι το 

1979, οπότε και αντικαταστάθηκε με τον Ν. 921/1979 «Περί Γεωργικών 

Συνεταιρισμών». Από τότε και μέχρι σήμερα θεσπίστηκαν οι νόμοι :  

α) Ν. 1257/82 για την αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας των 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων,  

β) Ν.1541/85 για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, με τον οποίο 

καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν.921/79,  

γ) Ν. 1667/86 για τους «Αστικούς Συνεταιρισμούς» που αναφέρεται στην ίδρυση, 

οργάνωση και λειτουργία μόνο των αστικών συνεταιρισμών, 

 δ) Ν. 2169/93 για τις «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις», με τον οποίο 

καταργήθηκε ο Ν.1541/85,  

ε)οι Ν. 2181/94 και Ν. 2538/97 οι οποίοι τροποποίησαν και συμπλήρωσαν το Ν. 

2169/93 και  
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στ) ο πιο πρόσφατος Ν. 2810/2000 για τις «Αγροτικές Συνεταιριστικές 

Οργανώσεις», με τον οποίο καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις 

του, ή που αναφέρεται και διέπει θέματα ρυθμιζόμενα ειδικά από αυτόν. 

Ο Νόμος 2810/2000 είναι ένας νόμος – πλαίσιο, αφού πολλά συνεταιριστικά 

θέματα ρυθμίζονται από το καταστατικό των συνεταιρισμών. Είναι προϊόν ευρείας 

συζήτησης μεταξύ των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλων 

ενδιαφερόμενων φορέων. Ψηφίστηκε στη Βουλή το Φεβρουάριο του 2000 και 

δημοσιεύτηκε την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 9-3-2000 (ΦΕΚ 61, τεύχος Α), 

οπότε τέθηκε και σε ισχύ. Αποτελείται από 42 άρθρα. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του νόμου είναι τα εξής: 

 Η σύσταση ενός αγροτικού συνεταιρισμού, απαιτεί τουλάχιστον 7 άτομα. 

 Μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν εκτός από τα φυσικά πρόσωπα 

και νομικά πρόσωπα, που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, που 

εξυπηρετούνται από τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού. 

 Η περιφέρεια του συνεταιρισμού ορίζεται από το καταστατικό και δεν έχει 

περιορισμό. Είναι ανεξάρτητη από τις διοικητικές ενότητες της Ελλάδας αλλά 

σχετίζεται οπωσδήποτε με τον τόπο δραστηριοποίησης των μελών του. 

 Το κάθε μέλος του συνεταιρισμού μπορεί να έχει διαφορετικό αριθμό 

υποχρεωτικών μερίδων, ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών του με το 

συνεταιρισμό. 

 Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας αφήνετε να το ορίσει το καταστατικό 

του κάθε συνεταιρισμού, που μπορεί να είναι διαφορετικό στους διάφορους 

συνεταιρισμούς, αφού οι δραστηριότητες που επιτελούν απαιτούν διαφορετικά 

κεφάλαια. 

 Οι υποχρεωτικές μερίδες μπορεί να είναι έντοκες, σύμφωνα με το 

καταστατικό του συνεταιρισμού. 

 Επιτρέπεται η μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας σε κληρονόμους, με 

απόφαση του Δ.Σ. του συνεταιρισμού. 

 Όσον αφορά τη διοίκηση των συνεταιρισμών έχουμε: α) τη Γενική Συνέλευση, 

η οποία συγκροτείται από τα μέλη του συνεταιρισμού, τα οποία έχουν 

εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον 

συνεταιρισμό. Η διαδικασία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και 

διεύθυνσης των εργασιών της, ρυθμίζεται από το καταστατικό. β) Το 

Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για 
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θητεία, που ορίζεται από το καταστατικό, μεταξύ δύο και τεσσάρων ετών. Ο 

αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται επίσης από το 

καταστατικό, είναι περιττός και όχι μικρότερος από 3 μέλη. 

 Η ημερομηνία εκλογής των Δ.Σ. των συνεταιρισμών ορίζεται από το 

καταστατικό τους και μπορεί να διαφέρει μεταξύ τους. Αυτό συμβάλλει στο 

να μη γίνεται οργανωμένος αγώνας εκλογής των Δ.Σ. των συνεταιρισμών και 

έτσι μειώνονται οι πιθανότητες κομματικών παρεμβάσεων στην εκλογή τους. 

 Η εκλογή του διοικητικού συμβουλίου γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, αλλά ο 

μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων σταυρών είναι ο μισός αριθμός του συνόλου 

των μελών του Δ.Σ. στρογγυλοποιημένος προς τα πάνω. 

 Το εποπτικό συμβούλιο καταργείται, επειδή δε θεωρείται ότι μπορεί να κάνει 

ουσιαστικό έργο ελέγχου της λειτουργίας του συνεταιρισμού. Η εποπτεία των 

συνεταιρισμών γίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας, ή από εξουσιοδοτημένα 

από αυτόν όργανα του Υπουργείου Γεωργίας, ή από ορκωτούς λογιστές, που 

ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. 

1.4 Η δομή των συνεταιρισμών 
Όταν λέμε δομή η διάρθρωση συνεταιρισμών εννοούμε τον τρόπο με τον 

οποίο είναι οργανωμένοι οι συνεταιρισμοί σε όλο το φάσμα των εργασιών τους. Η 

δομή των συνεταιρισμών περιλαμβάνει τόσο την ένωση των φυσικών προσώπων σε 

πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς, όσο και την ένωση των πρωτοβάθμιων, 

δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνεταιρισμών προς την αμέσως ανώτερη 

συνεταιριστική βαθμίδα. 

Η δομή των συνεταιρισμών έχει κατά κανόνα μορφή πυραμίδας. Στη μεγάλη 

βάση βρίσκονται τα πολλά φυσικά πρόσωπα (αγρότες, καταναλωτές κ.ά.) που είναι 

μέλη των συνεταιρισμών. Αμέσως παραπάνω υπάρχουν οι πρωτοβάθμιοι 

συνεταιρισμοί που είναι ενώσεις φυσικών προσώπων. Στην αμέσως επόμενη βαθμίδα 

της συνεταιριστικής οργάνωσης βρίσκονται οι δευτεροβάθμιοι συνεταιρισμοί, 

γνωστοί και ως ενώσεις, που είναι στην ουσία ενώσεις πρωτοβάθμιων 

συνεταιρισμών. Στη συνέχεια είναι οι τριτοβάθμιοι συνεταιρισμοί, γνωστοί και ως 

Ομοσπονδίες, που είναι ενώσεις δευτεροβάθμιων συνεταιρισμών. Στην κορυφή της 

πυραμίδας βρίσκεται η κορυφαία συνεταιριστική οργάνωση, γνωστή ως 

Συνομοσπονδία συνεταιρισμών, που είναι ένωση τριτοβάθμιων συνεταιριστικών 

οργανώσεων. 
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Μπορούμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η πυραμίδα των Αγροτικών 

συνεταιρισμών, για να κατανοήσουμε πλήρως τη δομή των συνεταιρισμών. 

-ΣΧΗΜΑ 1.1- 

Δομή των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων 

 
Στη βάση της πυραμίδας βρίσκονται οι πρωτοβάθμιες αγροτικές 

συνεταιριστικές οργανώσεις, δηλαδή οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.) που είναι 

ενώσεις αγροτών. Στη συνέχεια υπάρχουν οι δευτεροβάθμιες αγροτικές 

συνεταιριστικές οργανώσεις, που είναι οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών 

(Ε.Α.Σ.) και οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.). 

Μετά βρίσκονται οι τριτοβάθμιες οργανώσεις που είναι οι Κεντρικές Συνεταιριστικές 

Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.). Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η Πανελλήνια 

Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, που είναι ένωση τριτοβάθμιων 

συνεταιρισμών, και η οποία συγκοπτόμενα για ιστορικούς λόγους εξακολουθεί να 

ονομάζεται ΠΑΣΕΓΕΣ, από την παλαιότερη ονομασία της που ήταν Πανελλήνια 

Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών. 
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1.5 Αναγκαιότητα ανάπτυξης των συνεταιρισμών 
Το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται σήμερα να 

δραστηριοποιηθούν οι συνεταιρισμοί, έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τον οξύ 

ανταγωνισμό. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας καθιστά αναγκαία την 

επιχειρηματική αποτελεσματικότητα ως όπλο για την επιβίωση και την ανάπτυξη. Η 

συντήρηση με τεχνητά μέσα, με επιδοτήσεις και προνόμια, μπορεί να ανακουφίζει 

προσωρινά, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί αναπτυξιακή στρατηγική.  

Οι συνεταιρισμοί, ως ιδέα και ως εφαρμογή, αποτελούν ακριβώς φορείς που 

δημιουργούνται για την αύξηση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας των 

μικρών και διάσπαρτων ατομικών εκμεταλλεύσεων. Επιδιώκουν να αποκτήσουν 

διαπραγματευτική δύναμη στην αγορά και να αξιοποιήσουν τις οικονομίες κλίμακας, 

που απολαμβάνει το μεγάλο επιχειρηματικό μέγεθος. Η διαφορά στη σημερινή εποχή 

είναι ότι αυτό που αποτελούσε μεγάλο μέγεθος στο παρελθόν, στα πλαίσια της 

εθνικής οικονομίας, είναι πλέον ανεπαρκές με τα κριτήρια της παγκοσμιοποιημένης 

οικονομίας. Οι συσπειρώσεις συνεταιριστικού χαρακτήρα για να είναι 

αποτελεσματικές, απαιτούν μεγέθη και μηχανισμούς που χαρακτηρίζονται από 

μεγάλη οικονομική επιφάνεια και επιχειρηματική ευελιξία. 

Για να επιτευχθεί η συνεταιριστική ανάπτυξη πρέπει να χρησιμοποιούνται 

διάφορες στρατηγικές από τους συνεταιρισμούς. Οι κυριότερες στρατηγικές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους συνεταιρισμούς για την ανάπτυξη τους 

είναι οι εξής:  

1. Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών: Μία συνηθισμένη μορφή συνεταιριστικής 

ανάπτυξης είναι η συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών, δημιουργώντας ενώσεις 

συνεταιρισμών ή ομοσπονδίες ενώσεων συνεταιρισμών. Αυτό γίνεται συνήθως 

μεταξύ των συνεταιρισμών του αυτού σκοπού (π.χ. αγροτικοί συνεταιρισμοί) και 

της ίδιας περιοχής ή χώρας. Αλλά συνεργασία μπορεί να υπάρξει και μεταξύ 

διαφορετικών συνεταιρισμών στην ίδια περιοχή ή χώρα, αλλά και μεταξύ 

ομοειδών συνεταιρισμών διαφορετικών χωρών με απλή συμφωνία. Ο σκοπός 

είναι πάντοτε ο ίδιος, δηλαδή η μεγέθυνση της δραστηριότητας των 

συνεταιρισμών με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη λειτουργία τους τόσο στην 

αύξηση της ποσότητας και της τιμής των πωλήσεων των προϊόντων, όσο και στη 

μείωση της τιμής αγοράς καταναλωτικών αγαθών. 

2. Η συγχώνευση συνεταιρισμών: Η συνένωση ή συγχώνευση συνεταιρισμών είναι 

μια αποτελεσματική στρατηγική συνεταιριστικής ανάπτυξης, αν πολλοί 

συνεταιρισμοί μίας περιοχής ενωθούν και δημιουργήσουν ένα συνεταιρισμό κάτω 
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από μία διοίκηση. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί σε συνεταιρισμούς, 

γιατί συνήθως υπάρχει απροθυμία είτε από την πλευρά των διοικήσεων είτε από 

την πλευρά των μελών τους. 

3. Η κατασκευή νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων: Η επέκταση των ήδη 

υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων (π.χ. εργοστασίων μεταποίησης ή 

καταστημάτων διάθεσης αγροτικών προϊόντων) είναι μία συνηθισμένη και 

αποτελεσματική συνεταιριστική ανάπτυξη για κάθε είδος συνεταιρισμού. 

4. Η επέκταση των δραστηριοτήτων: Ένας άλλος τρόπος συνεταιριστικής ανάπτυξης 

είναι η επέκταση των συνεταιρισμών σε νέες δραστηριότητες με τις ίδιες 

εγκαταστάσεις ή με μικροαλλαγές. Για παράδειγμα, ένα συνεταιριστικό 

εργοστάσιο που μεταποιεί ροδάκινα, θα μπορούσε να προχωρήσει και στην 

μεταποίηση άλλων αγροτικών προϊόντων με την προσθήκη ορισμένων γραμμών 

με συγκριτικά μικρές δαπάνες. 

5. Η παροχή επιστρεφομένων και  μερισμάτων: Τα επιστρεφόμενα (επιστροφή 

μέρους των κερδών) και τα μερίσματα (χορήγηση τόκου στη συνεταιριστική 

μερίδα) στα μέλη των συνεταιρισμών αποτελούν καλές στρατηγικές 

συνεταιριστικής ανάπτυξης, γιατί ενθαρρύνουν και άλλα άτομα να γίνουν μέλη 

των συνεταιρισμών ή να αυξήσουν τις συναλλαγές τους με τους συνεταιρισμούς. 

6. Η εκπαίδευση των στελεχών και η ενημέρωση των μελών: Η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση των στελεχών και η ενημέρωση των μελών των συνεταιρισμών είναι 

επίσης αποδοτικές πολιτικές συνεταιριστικής ανάπτυξης, γιατί τα στελέχη 

μαθαίνουν να εργάζονται παραγωγικότερα και τα μέλη συμμετέχουν μαζικότερα 

και έτσι οι συνεταιρισμοί λειτουργούν αποδοτικότερα, και όλα αυτά μαζί 

συμβάλλουν στην αύξηση του μεγέθους των συνεταιρισμών. 

7. Προβολή και Προώθηση των συνεταιρισμών: Οι συνεταιρισμοί παράγουν 

προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε προσιτές τιμές. Με την κατάλληλη προβολή και 

προώθησή τους θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερο γνωστοί σε ευρύτερο 

κοινό, με αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης και κατ’ επέκταση των πωλήσεων 

και των εσόδων. 

8. Φορολογικές απαλλαγές των συνεταιρισμών: Από την πλευρά του κράτους 

αποτελεσματική πολιτική συνεταιριστικής ανάπτυξης είναι οι φορολογικές 

απαλλαγές των συνεταιρισμών στην αξία των αγοραζόμενων μηχανημάτων και 

στα έσοδα που αποκτούν από τις συναλλαγές τους, γιατί μειώνουν το κόστος 
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λειτουργίας των συνεταιρισμών και τους δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουν 

περισσότερες ωφέλειες στα μέλη τους, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία. 

1.6 Επιτυχημένες Πρωτοβουλίες Συνεταιρισμών 
Παραπάνω αναφερθήκαμε στα βασικά στοιχεία των συνεταιρισμών ώστε να 

έχουμε μία γενική εικόνα. Με το πέρασμα των χρόνων και την εμπειρία που 

αποκτάται, γίνονται όλα και πιο σημαντικά βήματα στην στήριξη των συνεταιρισμών 

τόσο από την πλευρά της πολιτείας όσο και από τα ίδια τα μέλη αλλά και τον κόσμο. 

Μπορούμε πλέον να μιλάμε για καλές πρακτικές συνεταιρισμών οι οποίοι πρέπει να 

αποτελέσουν παράδειγμα και για τους υπόλοιπους.  

Δυναμική είσοδο στο λιανεμπόριο έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια οι 

αγροτικοί συνεταιρισμοί, δημιουργώντας δίκτυα πωλήσεων τα οποία αναπτύσσονται 

με γρήγορους ρυθμούς ακόμη και εκτός των ελληνικών συνόρων. Παράλληλα 

εδραιώνεται σταδιακά μια τάση συγκέντρωσης, η οποία υλοποιείται μέσω της 

συνεργασίας όλων των συνεταιρισμών μιας ευρύτερης περιοχής, με στόχο την 

αύξηση των περιθωρίων κέρδους και την αποτελεσματικότερη διαχείριση της 

παραγωγής τους. Παράγοντες της συγκεκριμένης αγοράς σημειώνουν ότι οι τοπικές 

κοινωνίες έχουν αντιληφθεί ότι είναι προς το συμφέρον τους να εργαστούν συλλογικά 

με στόχο τη διείσδυσή τους σε αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού, 

εκμεταλλευόμενοι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής γης και των 

προϊόντων της.  

Η επιτυχία του εγχειρήματος επιβεβαιώνεται από την ταχεία επέκταση 

ορισμένων δικτύων που έχουν δημιουργηθεί από συνεταιριστικές ενώσεις μέσω 

ανωνύμων εταιρειών, αλλά και από ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες, 

χρησιμοποιώντας την πρώτη ύλη που παράγεται από τους αγρότες, παρασκευάζουν 

προϊόντα ανταγωνιστικά ακόμη και στις διεθνείς αγορές. Με αυτόν τον τρόπο 

παρακάμπτονται οι μεσάζοντες και οι αγρότες καρπούνται το εμπορικό κέρδος. 

Εξάλλου τα περιθώρια αύξησης των εισοδημάτων των αγροτών φαίνονται και από το 

γεγονός ότι ακόμη και αυτόνομα λειτουργούντες συνεταιρισμοί προσφέρουν ένα 

ικανοποιητικό μηνιαίο εισόδημα στα μέλη τους. 

Δύο πρωτοβουλίες που έχουν στεφθεί με επιτυχία έγιναν από συνεταιρισμούς 

νησιών του Βορείου Αιγαίου. Η πρώτη αφορά τα καταστήματα “MastihaShop”, τα 

οποία ανήκουν στην εταιρεία “Mediterra”, βασικός μέτοχος της οποίας είναι η Ένωση 

Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Από το 2003 ως το 2006, το δίκτυο της εταιρείας είχε 

φτάσει τα δέκα καταστήματα, ενώ με τη μέθοδο του franchising άνοιξε ένα ακόμη 
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κατάστημα στη Λευκωσία της Κύπρου. Τα καταστήματα προμηθεύονται τα προϊόντα, 

όπως η παραδοσιακή μαστίχα αλλά και άλλα που έχουν ως βάση αυτή, από τους 

μαστιχοπαραγωγούς του νησιού. Ταυτόχρονα έχουν δημιουργηθεί σημεία πώλησης 

εντός πολυκαταστημάτων, τα ονομαζόμενα «mastihashop corner», που αποτελούν μια 

μικρογραφία των μεγαλύτερων καταστημάτων του δικτύου. 

Η δεύτερη πρωτοβουλία έγινε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια από την 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Λέσβου, η οποία δημιούργησε δύο καταστήματα με την 

επωνυμία “LesvoShop”. Προμηθευτές των δύο σημείων πώλησης των παραδοσιακών 

προϊόντων του νησιού είναι το σύνολο των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών του 

Νομού Λέσβου, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου, καθώς και ιδιώτες που 

παράγουν επώνυμα παραδοσιακά προϊόντα. Υπολογίζεται ότι κατά μέσον όρο 200 

άτομα επισκέπτονται ημερησίως τα δύο καταστήματα, ενώ οι ημερήσιες πωλήσεις 

τους φθάνουν ως και τις 2.000 ευρώ.  

Τα κυριότερα είδη που εμπορεύεται το Lesvos Shop είναι ούζο, κρασί, 

τυροκομικά, παστά, μέλι, παραδοσιακά γλυκά, ζυμαρικά, είδη λαϊκής τέχνης, 

κεραμικά, φυτικά καλλυντικά και δημιουργήματα με ανακυκλώσιμα υλικά. Εξάλλου, 

μέσω των LesvoShop πραγματοποιούνται και εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όπως η Γερμανία και η Φινλανδία.  

Οι δυνατότητες διείσδυσης των ελληνικών προϊόντων ακόμη και στις ξένες 

αγορές αποτυπώνεται και από επιτυχημένες ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα η αλυσίδα Mastic Spa, η οποία διαθέτει 200 προϊόντα ομορφιάς, τα οποία 

έχουν όλα ως βάση τη μαστίχα. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία διαθέτει 20 καταστήματα 

στην Ελλάδα και ένα στη Νέα Υόρκη, και με τη μέθοδο του franchising άνοιξαν άλλα 

δύο καταστήματα, το ένα στις Η.Π.Α. και το άλλο στον Καναδά.  

Η εν λόγω προσπάθεια ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια, διάστημα κατά το 

οποίο η εταιρεία τριπλασίασε τους τζίρους της. Σύμφωνα με τον κ. M. Σόδη, 

διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, η προμήθεια της πρώτης ύλης γίνεται από την 

Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ενώ η επεξεργασία και η παρασκευή των 

προϊόντων γίνονται στα δικά της παρασκευαστήρια. Ο ίδιος σημείωσε 

χαρακτηριστικά ότι ενώ οι μαστιχοπαραγωγοί επιδοτούνται με 75 ευρώ το κιλό τη 

μαστίχα, η εταιρεία του αγοράζει τις απαραίτητες ποσότητες στην τιμή των 95 ευρώ 

το κιλό. 
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2 Οι Γυναικείοι Συνεταιρισμοί 
Πολλά είναι τα εμπόδια, όπως είδαμε, για την επαγγελματική ένταξη των 

γυναικών: συνέχιση των οριζόντιων και κάθετων διακρίσεων στην αγορά εργασίας, 

δυσκολία συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, ισχνή εκπροσώπηση 

στη λήψη αποφάσεων, σε όλα τα επίπεδα. 

Οι στατιστικές όμως δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν νέες 

θέσεις εργασίας για τις γυναίκες στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στους 

συνεταιρισμούς. Ο τομέας λοιπόν δείχνει να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες 

απασχόλησης, στηριγμένες στις οργανωτικές καινοτομίες  και στην ικανότητα 

προσανατολισμού της ζήτησης προς τομείς με υψηλή ένταση εργασίας. 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις 

κατέχουν προεξέχουσα θέση, λόγω της ιστορικής τους παράδοσης και λόγω της 

διάδοσής τους στον επιχειρηματικό κόσμο. 

Ο όρος "κοινωνική οικονομία" καλύπτει τις οικονομικές δραστηριότητες 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων, αλληλοβοηθητικών φορέων και μη κερδοσκοπικών 

ενώσεων. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον, τόσο σε 

εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τον λεγόμενο τρίτο τομέα (μη 

κερδοσκοπικές δραστηριότητες, μη υπαγόμενες ούτε στο δημόσιο ούτε και στον 

ιδιωτικό τομέα). Έχει αυξηθεί o αριθμός των φορέων του τρίτου τομέα και έχει 

ενισχυθεί ο παραγωγικός τους ρόλος, που ήρθε να παρεμβληθεί στο χώρο μεταξύ 

αύξησης των αναγκών και στασιμότητας ή μείωσης της δημόσιας προσφοράς 

υπηρεσιών.  

Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι, στην Ευρώπη, παρά τις διαφορές μεταξύ 

νομικών συστημάτων και μεταξύ πολιτισμικών παραδόσεων, αναδύεται μια νέα 

μορφή επιχείρησης, η κοινωνική. Πρόκειται για πρόσφατο φαινόμενο, 

επισημοποιημένο μέχρι τώρα μόνο στην Ιταλία (νόμος του 1991 περί κοινωνικών 

συνεταιρισμών) και στο Βέλγιο (νόμος του 1995 περί εταιρειών κοινωνικού σκοπού). 

Η ιδιαιτερότητα της κοινωνικής επιχείρησης είναι ότι συνδυάζει επιχειρηματικό 

πνεύμα και κοινωνικό σκοπό, σε μια πρωτότυπη σύνθεση που την διακρίνει τόσο από 

την κλασική επιχείρηση όσο και από τις παραδοσιακές μορφές μη κερδοσκοπικών 

ενώσεων. Μία μορφή κοινωνικής επιχείρησης είναι και οι Γυναικείοι Συνεταιρισμοί. 

Οι Γυναικείοι Συνεταιρισμοί, αστικοί, αγροτικοί ή αγροτουριστικοί, 

αποτελούν μια ενδιαφέρουσα πτυχή της γυναικείας δημιουργίας που έχει μεγάλες 

δυνατότητες αλλά και πολλά προβλήματα. 
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2.1 Οι Γυναικείοι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα 
Οι πρώτοι γυναικείοι συνεταιρισμοί δημιουργήθηκαν στην δεκαετία του 1950 

από η Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, χωρίς ιδιαίτερες αξιώσεις σε αποτελεσματικότητα και δυνατότητα 

επιβίωσης. Έτσι, αν και ο πρώτος γυναικείος συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 1957 στην 

Σαρακίνα Γρεβενών, η αρχή της πορείας του γυναικείου συνεταιριστικού κινήματος 

τοποθετείται στα μέσα της δεκαετίας του ’80. Σ’ αυτό συντέλεσαν μια σειρά από 

λόγοι, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι οι ακόλουθοι:  

 συγκεκριμένη βούληση και κατεύθυνση της Πολιτείας,  

 πρώτες εισαγωγές της έννοιας αγροτουρισμός και ήπιος τουρισμός,  

 η πραγματικότητα των επιδοτούμενων από την τότε ΕΟΚ προγραμμάτων,  

 αλλαγή της θέσης των γυναικών στην ύπαιθρο.  

Τότε ιδρύονται οι πρώτοι συνεταιρισμοί ( πρώτος είναι ο συνεταιρισμός στην  

Πέτρα Λέσβου το 1983 και ακολουθούν, Μαστιχοχώρια Χίου, Αμπελάκια Λάρισας, 

Αράχωβα Βοιωτίας, Μαρώνεια Ροδόπης ) που γνωρίζουν σοβαρή κρατική και 

πολιτική στήριξη.  

Φορείς στήριξης για την οργάνωση και λειτουργία των γυναικείων 

συνεταιρισμών είναι, εκτός από την Γενική Γραμματεία Ισότητας, το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας) 

και η ΠΑΣΕΓΕΣ. Και άλλοι φορείς συμβάλουν επίσης στην κινητοποίηση, 

ενθάρρυνση και στήριξη του γυναικείου πληθυσμού των αγροτικών κυρίως περιοχών 

για τη σύσταση συνεταιρισμών, όπως η Αγροτική Τράπεζα, ο ΕΟΜΜΕΧ, ο ΟΑΕΔ, οι 

αναπτυξιακές εταιρείες που λειτουργούν στις περιφέρειες και άλλοι δημόσιοι και 

ιδιωτικοί φορείς. 

Είναι λοιπόν ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα που υπόσχεται πολλά για τη ζωή των 

γυναικών της υπαίθρου. Δυστυχώς οι συγκυρίες δεν αποδεικνύονται τόσο ευνοϊκές 

και οι γυναικείοι συνεταιρισμοί δεν μπορούν να περάσουν σε ένα επόμενο στάδιο 

εξέλιξης, βρισκόμενοι στη δίνη της απαξίωσης του συνεταιριστικού κινήματος που 

αρχίζει με την έναρξη της επόμενης δεκαετίας, στις ραγδαίες αλλαγές που έρχονται 

λόγω αλλαγής των διεθνών και ευρωπαϊκών συνθηκών (απελευθέρωση 

ανταγωνισμού, «αυστηρότερα» μέτρα επιδοτήσεων, αλλαγή επίσημης πολιτικής κλπ).  

Το παράδοξο είναι ότι παράλληλα με αυτές τις αρνητικές εξελίξεις αρχίζουν 

και γνωρίζουν μεγαλύτερη διάδοση οι έννοιες αγροτουρισμός, τοπικά προϊόντα, ήπια 

ανάπτυξη. Η διάδοση αυτή αλλά και τα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί στους 

αγροτικούς χώρους από ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης οδηγεί στην 
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αναζήτηση εναλλακτικής απασχόλησης και συμπληρωματικού εισοδήματος. Την 

τάση αυτή ενδυναμώνει και η διατροφική κρίση που αρχίζει έντονα να απασχολεί την 

Ευρώπη από τα τέλη του περασμένου αιώνα.  

Έτσι, μετά από μια περίοδο κάμψης (1988-1990), από τα μέσα της δεκαετίας 

του ’90 το γυναικείο συνεταιριστικό κίνημα γνωρίζει τρομακτική ανάπτυξη, 

τουλάχιστον σε ποσότητα, κι αρχίζουν οι μαζικές ιδρύσεις συνεταιρισμών. Σαν 

αποτέλεσμα, προωθήθηκαν εθνικές πρωτοβουλίες επαγγελματικής κατάρτισης των 

γυναικών για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων και έτσι το 2000 οι γυναικείοι 

συνεταιρισμοί ανέρχονται σε 71, τον Μάιο του 2005 σε 95 ενώ σήμερα υπάρχουν 120 

περίπου γυναικείοι συνεταιρισμοί σε ολόκληρη τη χώρα57. 

Οι συνεταιρισμοί, χάρη στη συμμετοχική λειτουργία και την 

προσαρμοστικότητά τους, μπορούν να προωθήσουν ποιοτικά και ποσοτικά τη 

γυναικεία απασχόληση  στον τομέα των υπηρεσιών, δεδομένου ότι παρέχουν τη 

δυνατότητα μετατροπής παραδοσιακά γυναικείων γνώσεων και δραστηριοτήτων σε 

ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης προσφέρουν απασχόληση ευρέος 

φάσματος, που επιτρέπει την ένταξη γυναικών με λίγα προσόντα ή χωρίς 

επαγγελματική πείρα και την επανένταξη στην αγορά εργασίας μετά από περίοδο 

απουσίας για οικογενειακούς λόγους. 

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί μπορούν να αποτελέσουν μία φάση στην 

επαγγελματική ζωή της γυναίκας η οποία θα χρησιμεύσει για την απόκτηση γνώσεων 

και επαγγελματικής πείρας, που η εργαζόμενη θα μπορέσει κατόπιν να εφαρμόσει σε 

άλλους τομείς. Ακόμη συμβάλλουν στην συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας, 

παρέχουν δε υπηρεσίες ποιότητας με χαμηλό κόστος. 

Οι τομείς στους οποίους αναπτύσσουν δραστηριότητα οι γυναικείοι 

συνεταιρισμοί είναι: 

 η βιοτεχνική-οικοτεχνική παραγωγή και εμπορία ειδών που προέρχονται από τη 

μεταποίηση προϊόντων της γεωργικής εκμετάλλευσης, 

 η κατασκευή και εμπορία προϊόντων πολιτιστικής κληρονομιάς, 

 η παραγωγή και εμπορία προϊόντων εναλλακτικών μορφών γεωργίας, 

 ο αγροτουρισμός. 

Όσον αφορά στους λόγους ίδρυσης των συνεταιρισμών, κυριότερος είναι η 

ανάγκη ενίσχυσης του οικογενειακού εισοδήματος. Αποτελεί δε αυτό ένα πολύ 

σημαντικό στοιχείο και πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν στις διάφορες επεξεργασίες και 
                                                 
57 Παράρτημα: «Λίστα Γυναικείων Συνεταιρισμών στην Ελλάδα», σελ. 190 – 196 (Πηγή: Κ.Ε.Θ.Ι. και 
ΑΝΕΘ Α.Ε.) 
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επιλογές γιατί αποδεικνύει τη συμβατότητα των οργανώσεων αυτών με την 

πολυδραστηριότητα, που ενισχύει το αγροτικό εισόδημα χωρίς να μετακινεί την 

παραγωγική βάση της περιοχής, που πρέπει να μείνει πρωτογενής. Επίσης κοινωνικοί 

λόγοι οδήγησαν στην ίδρυση συνεταιρισμών, καθώς και η ανάγκη χειραφέτησης και 

κοινωνικής καταξίωσης, λόγοι που δεν είναι αμελητέοι στην αναζήτηση κατάλληλων 

μορφών τοπικής ανάπτυξης.  

Όσον αφορά στους λόγους της παρατηρούμενης ανάπτυξης των 

συνεταιρισμών στον αγροτικό χώρο, αυτοί είναι πολλοί: 

 δυνατότητα έναρξης ή διατήρησης οικιακών βιοτεχνικών δραστηριοτήτων οι 

οποίες δεν εντάσσονται, συνήθως, στη επίσημη οικονομική δραστηριότητα 

 διατήρηση ή έναρξη απασχόλησης χωρίς ηλικιακές διακρίσεις 

 αντιμετώπιση ελλείψεων σε κεφάλαιο, πληροφόρηση και εκπαίδευση 

 αντιμετώπιση, μέσω της κατανομής, μεγάλου μέρους του κόστους διαχείρισης 

μιας επιχείρησης όπως, π.χ. κόστος προώθησης προϊόντων 

 εκμετάλλευση των κυβερνητικών πολιτικών υποστήριξης των συνεταιρισμών 

στην προσπάθεια τόνωσης της αγροτική οικονομίας 

 αντιμετώπιση του ανταγωνισμού της ανοιχτής αγοράς λειτουργώντας στο 

προστατευτικό συνεταιριστικό περιβάλλον. 

Ο βασικός όμως λόγος που βοήθησε στην ανάπτυξη της γυναικείας 

συμμετοχής στις συνεταιριστικές οργανώσεις είναι ο εξής. Η Ελληνική κοινωνία, μία 

κοινωνία αρκετά συντηρητική, ιδιαίτερα στις μικρές αγροτικές κοινότητες, μπορούσε 

πιο εύκολα να αποδεχτεί μία γυναίκα που ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα 

στα πλαίσια μιας συνεταιριστικής οργάνωσης, παρά που αναλαμβάνανε ατομικές 

πρωτοβουλίες, καθώς θα έπρεπε να αντιμετωπίσει βαθιά ριζωμένα στερεότυπα και 

αντιλήψεις. 

Η ανάπτυξη που παρατηρείται είναι πολύ ενθαρρυντική, θα πρέπει όμως να 

επισημάνουμε και κάποιους κινδύνους οι οποίοι δεν είναι εμφανείς αρχικά αλλά 

μπορούν να προκύψουν αργότερα. Θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε για την 

πιθανότητα εμφάνισης των παρακάτω κινδύνων: 

 μπορούν οι μικροεπιχειρήσεις να μεταβληθούν σε πηγή επισφαλών και 

κακοπληρωμένων θέσεων εργασίας; 

 μπορεί η έμφαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες να οδηγήσει σε περιθωριοποίηση 

των γυναικών σε θέσεις με μικρή εξειδίκευση και σε τομείς εκ παραδόσεως 

γυναικείους (νέα υποδούλωση);    
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 είναι οι ευέλικτες πολιτικές (μερική απασχόληση, μορφές άτυπης εργασίας) 

πραγματικές εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τo στερεότυπο μοντέλο της 

απασχόλησης (πoυ διευκολύνει την επαγγελματική ένταξη των γυναικών) ή 

μήπως αντίθετα υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν περιθωριοποίηση των 

γυναικών στην αγορά εργασίας; 

 υπάρχουν μήπως περιορισμοί ως προς τη νομική μορφή: είναι η συνεταιριστική 

μορφή μια υποχρεωτική επιλογή για την παροχή ενισχύσεων και διευκολύνσεων; 

Θέτοντας σαν στόχο την ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη, η δημιουργία των 

γυναικείων συνεταιρισμών, συμβάλλει θετικά στην γενικότερη βελτίωση της τοπικής 

κοινωνίας. 

2.2 Περιορισμοί και Προβλήματα των Γυναικείων Συνεταιρισμών 
Παρά την αισιόδοξη εικόνα που παρουσιάζεται από την αριθμητική αύξηση 

των γυναικείων συνεταιρισμών, μόνο ένας μικρός αριθμός τους αποτελεί πραγματικό 

υπόδειγμα επιτυχημένης γυναικείας επιχειρηματικότητας που αποδίδει αξιόλογα 

κέρδη και καταξιώνει την εικόνα των μελών του ως γυναικών επιχειρηματιών. Στην 

πλειοψηφία τους οι συνεταιρισμοί κινούνται στο όριο της οικονομικής επιβίωσης 

καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και διείσδυσης στην αγορά. Ακόμη 

και οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μελών και η ανάδειξη της κατάλληλης 

ηγεσίας για τη διοίκηση του συνεταιρισμού αποδεικνύονται δύσκολα καθήκοντα. 

Οι κύριες αδυναμίες των γυναικείων συνεταιρισμών συνοψίζονται στα εξής: 

o Αδύναμη επωνυμία και ταυτότητα προϊόντος. 

o Υστέρηση σε διοικητικές ικανότητες. 

o Δυσκολία εντοπισμού κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, 

συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών στελεχών 

o Ανάγκη ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, κατάρτισης των μελών των 

συνεταιρισμών (ή των υποψήφιων μελών). 

o Απουσία χρηματοδότησης, ειδικότερα στη φάση της εκκίνησης. 

o  Δυσκολία εντοπισμού πηγών χρηματοδότησης μέσω των κλασικών διαύλων. 

o Ασύμμετρη κατανομή πόρων στις δραστηριότητες με έμφαση στην παραγωγή και 

υστέρηση στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις.  

o Ισχνή εμπορική παρουσία, με προβληματική διανομή και ανεπάρκειες στην 

προώθηση, τις πωλήσεις και τα δίκτυα πώλησης. 

o Προβλήματα οργανωτικής φύσης. 

o Προβλήματα στις σχέσεις με τις δημόσιες υπηρεσίες. 
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Οι βασικότεροι περιορισμοί που επηρεάζουν αρνητικά τη συμμετοχή των 

γυναικών στους συνεταιρισμούς είναι: 

1. Η έλλειψη χρόνου: ο τριπλός ρόλος των γυναικών (εργαζόμενες – μητέρες – 

νοικοκυρές) περιορίζει το διαθέσιμο χρόνο για παραγωγικότερη εργασία. 

2. Η ύπαρξη νομικών εμποδίων: Η ύπαρξη ορισμένων νόμων δημιουργεί πρόβλημα 

σε μισθολογικό και ιδιοκτησιακό επίπεδο, ενώ επηρεάζει τα προσωπικά 

δικαιώματα των γυναικών, όπως π.χ. η ύπαρξη ίδιας περιουσίας σαν απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε συνεταιρισμό. 

3. Η ύπαρξη παραδοσιακών εμποδίων: Κοινωνικά και θρησκευτικά στερεότυπα 

καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αποδεκτή κοινωνική συμπεριφορά των 

γυναικών και επηρεάζουν το ρόλο τους. 

4. Η έλλειψη εκπαίδευσης: Τα κοινωνικά στερεότυπα πολλές φορές επηρεάζουν το 

είδος και τη διάρκεια εκπαίδευσης των γυναικών. Έτσι παρατηρείται το 

φαινόμενο οι γυναίκες να ενημερώνονται σπανιότερα από τους άντρες για θέματα 

όπως νέες τεχνολογίες, οργάνωση και διοίκηση συνεταιρισμών, νέες μεθόδους και 

τεχνικές παραγωγής κ.λ.π. 

Ακόμη έντονη αγωνία και προβληματισμός υπάρχει από τις εκπροσώπους των 

Γυναικείων Συνεταιρισμών κυρίως σε θέματα προβολής – προώθησης των προϊόντων 

τους. Τα κυριότερα προβλήματα αφορούν στην πρόσβαση σε μεγάλες αγορές (δίκτυα 

διανομής, πρατήρια σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα), στην τεχνική υποστήριξη για 

κατάρτιση και υποβολή φακέλων για πιστοποίηση προϊόντων και στο υψηλό κόστος 

προώθησης – προβολής των προϊόντων. 

Μία έρευνα που στηρίζει τα παραπάνω, είναι η έρευνα58 που διεξήχθη από το 

Υπουργείο Εσωτερικών το 2000 σε δείγμα 50 γυναικείων συνεταιρισμών από όλη τη 

χώρα. Από την έρευνα προκύπτει σαν σημαντικός περιορισμός της περαιτέρω 

ανάπτυξης των γυναικείων συνεταιρισμών η έλλειψη κατάλληλης και επαρκούς 

εκπαίδευσης. Αν και 28, από τους 50 συνεταιρισμούς, δήλωσαν ότι ορισμένα από τα 

μέλη τους παρακολούθησαν κάποια εκπαίδευση ανάμεσα στα έτη 1997 και 2000, οι 

περισσότερες γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι η εκπαίδευση που 

έλαβαν δεν αρκεί καθώς ήταν γενικόλογη και δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες 

και τις ανάγκες τους. 

Βέβαια, η παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε θέματα ανάπτυξης 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κρίνεται απαραίτητη όχι μόνο από τις γυναίκες 

                                                 
58 Υπ.Εσωτερικών, ΓΓΙ, ΠΑΣΕΓΕΣ, «Αποτύπωση της εικόνας των Γυναικείων Συνεταιρισμών», 2000 
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αλλά και από τους άντρες επιχειρηματίες. Ο σχεδιασμός όμως κατάλληλων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες 

των καταρτιζομένων είναι απαραίτητος ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ένα 

μεγάλο μέρος των γυναικών που ασχολούνται στον αγροτικό τομέα παρουσιάζει 

έλλειμμα και σε θέματα βασικής εκπαίδευσης. Από τα αντικείμενα της εκπαίδευσης η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί σαν πλέον απαραίτητα τα 

μαθήματα μάρκετινγκ, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων, τα μαθήματα μεταποίησης 

αγροτικών προϊόντων, τα θέματα διοίκησης συνεταιρισμών και τα φοροτεχνικά. 

Στοιχεία όσον αφορά στην έλλειψη χρόνου για την ενασχόληση με τις 

συνεταιριστικές δραστηριότητες, δεν υπάρχουν στην έρευνα του Υπουργείου 

Εσωτερικών. Αντίθετα, σαν σημαντικοί περιορισμοί φαίνεται να αξιολογούνται από 

τις γυναίκες η έλλειψη οργάνωσης και, κυρίως, η έλλειψη προσωπικού 

καταρτισμένου σε θέματα στρατηγικού προγραμματισμού που θα μπορεί να εντοπίζει 

τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη των συνεταιριστικών 

δράσεων και θα βοηθήσει στην υιοθέτηση επαγγελματικής συμπεριφοράς. Η έλλειψη 

κεφαλαίων και εδώ αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα. Πολύ μικρό ποσοστό 

γυναικείων συνεταιρισμών έχει κάνει χρήση δανείων για επενδύσεις ή κεφάλαια 

κίνησης. Οι αιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν αφενός στο μικρό μέγεθος των 

επιχειρήσεων και τη συντηρητική, ως προς το θέμα αυτό, νοοτροπία των γυναικών 

που δεν επιθυμούν ανάληψη επιχειρηματικών ρίσκων πέρα των δυνατοτήτων τους 

αλλά και στην έλλειψη δημιουργίας, από την πλευρά των χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών, κατάλληλου περιβάλλοντος εμπιστοσύνης. 

Γενικά από την έρευνα φαίνεται πως η δημιουργία των γυναικείων 

συνεταιρισμών σε τομείς που παραδοσιακά κυριαρχούνται από τις γυναίκες, παρέχει  

ένα πλαίσιο για την οικονομική εκμετάλλευση επαγγελματικών ικανοτήτων αλλά και 

την προώθηση ατομικών επιχειρηματικών επιδιώξεων με την παροχή των 

κατάλληλων εμπειριών και υποστηρικτικού κλίματος. Επιπλέον παρέχονται δείγματα 

ότι οι νέες μορφές εργασίας, συμμετοχικές και μη-ιεραρχικές, εναρμονίζονται καλά 

με τη γυναικεία φύση και εργασία καθώς περισσότερο από τα δύο τρίτα των 

συμμετεχόντων θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στη συνεργασία μεταξύ των μελών. 

Το κατά πόσο οι νέες αυτές μορφές συνεργασίας θα εξακολουθήσουν να θεωρούνται 

αποτελεσματικές και στο μέλλον, όταν αλλάξει το επιχειρηματικό μέγεθος, παραμένει 

υπό διερεύνηση. 



 119

Η διαπιστωμένη προθυμία των νέων γυναικών να συμμετέχουν στους 

γυναικείους συνεταιρισμούς υποδηλώνει μία αλλαγή στις γενικότερες στάσεις για το 

ρόλο των γυναικών στην Ελληνική αγροτική κοινωνία. Μία πιθανή εξήγηση ίσως 

αποτελεί το γεγονός ότι η ενασχόληση με τον αγροτουρισμό ή με δραστηριότητες 

οικιακής βιοτεχνίας δεν απέχουν πολύ από τα γυναικεία εργαστηριακά πρότυπα 

καθώς αποτελούν παραδοσιακούς τομείς γυναικείας ενασχόλησης. 

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι σε περιφερειακό επίπεδο δεν υπάρχει θεσμός 

ή φορέας που να ασχολείται ειδικά με το αντικείμενο των τοπικών προϊόντων και του 

αγροτουρισμού. Αυτό αντανακλά και την έλλειψη θεσμών και φορέων και σε εθνικό 

επίπεδο. Παρ’ όλη την αθρόα ίδρυση γυναικείων συνεταιρισμών τα τελευταία χρόνια, 

την διάχυση των εννοιών «τοπικό προϊόν», «παραδοσιακό προϊόν», «αγροτουρισμός» 

κ.λ.π. δεν υπάρχει κάποιος φορέας που να συντονίζει τις δράσεις του τομέα. Είναι 

ενδεικτικό ότι ακόμα δεν υπάρχει καν θεσμική συμφωνία για τις έννοιες αυτές.  Το 

1999 ιδρύθηκε η Ένωση Αγροτουριστικών και Οικοτεχνικών Συνεταιρισμών 

Ελλάδας, που είναι δευτεροβάθμια συνεταιριστική οργάνωση με πανελλήνια 

εμβέλεια. Δυστυχώς μέχρι σήμερα η διοίκηση δεν έχει συμφωνήσει στο χαρακτήρα 

της Ένωσης και έτσι δεν μπορούμε να πούμε πως έχουμε αξιόλογη παρέμβαση από 

πλευράς της.  

Από τα παραπάνω φαίνεται η ανάγκη να οργανωθούν οι Γυναικείοι 

Συνεταιρισμοί της χώρας σε μια κεντρική Συνεταιριστική Οργάνωση, η οποία θα 

αγωνίζεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι επιμέρους συνεταιρισμοί. Έτσι θα μπορούσαν βρεθούν ριζικές 

λύσεις σε χρόνια προβλήματα και εμπόδια και να δοθεί πραγματική ώθηση στους 

γυναικείους συνεταιρισμούς. 

2.2.1 Αιτίες για τα κυριότερα προβλήματα 
Από μία έρευνα που έγινε από την Ομάδα Έργου «Πολιτισμός» του Δικτύου 

Πληροφόρησης και Υποστήριξης του Πληθυσμού της Θεσσαλικής Υπαίθρου, η 

οποία ασχολήθηκε με τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τις γυναικείες 

συνεταιριστικές οργανώσεις της Θεσσαλικής υπαίθρου, καταλήγουμε σε μία 

κωδικοποίηση προβλημάτων και αιτιών, που ισχύει κατ΄ επέκταση και για τους 

περισσότερους γυναικείους συνεταιρισμούς. 

Όσον αφορά στα Οργανωτικά προβλήματα κύριες αιτίες είναι η: 

o Παθολογία από την ίδρυση 

o Μη κατανόηση του σχήματος «συνεταιρισμός» 
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o Μη εναλλαγή στα όργανα 

o Άγνοια δυνατοτήτων / νομοθετικού πλαισίου 

Όσον αφορά στα προβλήματα ανάπτυξης κύριες αιτίες είναι: 

o Έλλειψη ξεκάθαρων επιχειρηματικών στόχων 

o Έλλειψη επιχειρηματικότητας 

o Σε μερικές περιπτώσεις μικρός βαθμός συμπαράστασης από την τοπική κοινωνία 

o Κακή επιλογή δραστηριότητας ή στενή επιλογή δραστηριοτήτων και αδυναμία 

προσανατολισμού σε νέα αντικείμενα 

Όσον αφορά στα Οικονομικά προβλήματα αυτά προκύπτουν: 

o Ως απόρροια της γενικότερης κακής οργανωτικής κατάστασης 

o Μη γνώση διαχείρισης / άγνοια για δυνατότητες χρηματοδότησης 

o Γενικότερη κακή κατάσταση της αγοράς / χαμηλή ρευστότητα 

Τα προβλήματα παραγωγής σχετίζονται με τα παρακάτω: 

o Ενώ κατά γενική παραδοχή τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι πολύ καλά 

υπάρχουν προβλήματα στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και έλλειψη 

κατάρτισης 

o Αδυναμίες στα θέματα τυποποίησης και συσκευασίας 

o Υψηλό κόστος παραγωγής που με καλύτερη υποδομή θα μπορούσε να συμπιεστεί 

χωρίς να θίξει την ποιότητα 

Τέλος, για τα προβλήματα διάθεσης παραγωγής και ενημέρωσης για νέες εξελίξεις, οι 
αιτίες είναι: 
o Έλλειψη συστηματικού πλάνου προβολής / διαφήμισης 

o Άγνοια κανόνων αγοράς 

o Άγνοια χρήσης δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και άγνοια για 

τις δυνατότητες αυτές. 

o Αδυναμία να απαντήσουν στις προκλήσεις του ανταγωνισμού 

2.3 Τρόποι Αντιμετώπισης των προβλημάτων 
Για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα των γυναικείων συνεταιρισμών και να 

μπορέσουν να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα, θα πρέπει να είναι ικανοί να 

λειτουργήσουν ως μικρές αγορές ποιοτικών προϊόντων τοπικής ταυτότητας, τα οποία 

θα μπορούν να προωθηθούν στην αγορά με αποτελεσματικό τρόπο. 

Ένα πρώτο σημαντικό ζήτημα προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο 

προσδιορισμός των πόρων της περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται ο 

συνεταιρισμός, του τι δηλαδή είναι αξιόλογο, το οποίο μπορεί  να αξιοποιηθεί και να 

έχει απήχηση στο καταναλωτικό κοινό. Η προώθηση των δραστηριοτήτων πρέπει να 
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είναι ενταγμένη στη διαδικασία της τοπικής ανάπτυξης, πράγμα που προϋποθέτει τη 

συμμετοχή και διασύνδεση με τους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς. Αυτό αποτελεί 

το πρώτο βήμα που προδικάζει και το μέλλον της προσπάθειας. 

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ο προσδιορισμός των ανθρώπινων πόρων που 

είναι διαθέσιμοι στην τοπική κοινωνία. Όπως οι υπάρχουσες δεξιοτεχνίες, η 

ικανότητα για καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, το επίπεδο εκπαίδευσης και 

επαγγελματικής κατάρτισης. Από την άποψη της εκπαίδευσης των γυναικών, υπάρχει 

επικέντρωση μεγαλύτερη σε θέματα που αφορούν τεχνικές γνώσεις (π.χ. τεχνολογία 

τροφίμων), ενώ κρίσιμα ζητήματα όπως η ανάπτυξη των ικανοτήτων διοίκησης ή των 

δεξιοτήτων μάρκετινγκ, ιδιαίτερα η ανταπόκριση στη ζήτηση ποιοτικών προϊόντων 

από μικρές αγορές ή ζητήματα που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες σύνδεσης των 

πρωτοβουλιών με την τοπική κοινωνία δεν έχουν συγκεντρώσει αρκετό ενδιαφέρον 

ως θέματα εκπαίδευσης. 

Πρωτοβουλία, επιχειρηματικότητα, συμμετοχικότητα είναι τα σημαντικότερα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη των αγορών αυτών. Ένα εξαιρετικής 

σημασίας ζήτημα στο πεδίο της αγροτικής εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια του 

επιχειρηματικού πνεύματος και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, της ανάληψης 

πρωτοβουλίας, της ευαισθησίας απέναντι στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στοιχεία 

που βρίσκονται σε εξαιρετική ένδεια στις μικρές και διάσπαρτες κοινότητες, όπου 

πολλοί γυναικείοι συνεταιρισμοί αναπτύσσονται. Υπάρχει μία κοινή αντίληψη ότι η 

επιχειρηματικότητα είναι προσωπικό χαρακτηριστικό, ένα άτομο είναι ή δεν είναι από 

τη φύση του επιχειρηματίας ή ότι κάποιες κοινωνικές ομάδες έχουν ιδιαίτερη κλίση 

στο να επιδίδονται σε επιχειρηματικές δράσεις. Ενώ τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

παίζουν σημαντικό ρόλο, επιχειρηματικότητα και επιχειρηματίες μπορούν να 

αναπτυχθούν επίσης μέσα από συνειδητή ενέργεια και εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ένα σημαντικό επίσης ζήτημα που συνδέεται με την προώθηση των 

προϊόντων ή υπηρεσιών διαμέσου των μικρών επίλεκτων αγορών είναι η τοπική 

διάσταση. Η σύνδεση δηλαδή των προϊόντων και των υπηρεσιών των συνεταιρισμών 

με την τοπική ταυτότητα, έτσι ώστε ο πιθανός καταναλωτής / πελάτης να μπορεί να 

συνδέσει ορισμένα ποιοτικά προϊόντα με μία συγκεκριμένη περιοχή ή τόπο και να 

μπορούν έτσι οι αγορές αυτές να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στον τουρισμό 

και στον τομέα λοιπών υπηρεσιών της περιοχής. 

Οι στρατηγικές διαφήμισης είναι επίσης σημαντικός παράγοντας επιτυχίας. Η 

στρατηγική της διαφήμισης έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί αυτές οι αγορές είναι γενικά 
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μικρές και απευθύνονται στην ευρύτερη αγορά που βρίσκεται έξω από την τοπική 

κοινωνία, σε περιφερειακό, σε εθνικό αλλά και , γιατί όχι, σε διεθνές επίπεδο. Όλες 

όμως οι τεχνικές διαφήμισης είναι έξω από τις ικανότητες ατόμων αυξημένης ηλικίας 

με δυσκολία στη χρήση των τεχνικών της κοινωνίας της πληροφορίας, κατοίκων 

απομακρυσμένων γεωγραφικά περιοχών, χωρίς οριζόντιους δεσμούς μεταξύ τους και 

κάθετους δεσμούς συνεργασίας και υποστήριξης σε περιφερειακό επίπεδο όπως 

συχνά είναι οι περιπτώσεις των γυναικών που επιδίδονται σε επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, είτε συνεταιριστικής ή και ατομικής φύσης. 

Η δυνατότητα προσέγγισης των περιοχών (οδικό δίκτυο) είναι σημαντικό 

επίσης ζήτημα που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για την επιλογή της 

περιοχής λειτουργία του συνεταιρισμού. Δεν έχουν όλες οι περιοχές το πλεονέκτημα 

να αναπτύξουν επιτυχημένες μικρές αγορές ποιοτικών προϊόντων. 

Επομένως, βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα είναι η ενδυνάμωση και 

προώθηση διαδικασιών συμμετοχικότητας και συνεργασίας των γυναικείων 

πρωτοβουλιών, καθώς και δικτύωσης αφενός με τους τοπικούς φορείς, 

επαγγελματικούς οργανισμούς, διάφορα επίπεδα τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλες 

τοπικές ομάδες και αφετέρου των γυναικείων δραστηριοτήτων μεταξύ τους, για την 

ανταλλαγή πληροφοριών, καλών πρακτικών και την από κοινού δράση στην 

εφαρμογή μεθόδων διεύρυνσης της παρουσίας τους στην τοπική, εθνική και διεθνή 

αγορά. 

Ο θεσμός της δικτύωσης (clustering), είναι μια καινούργια πρακτική η οποία 

έχει αποδώσει αρκετά στο εξωτερικό και σηματοδοτεί την κατεύθυνση στην οποία θα 

πρέπει να κινηθούν οι γυναικείοι συνεταιρισμοί. Στην Ελλάδα, τόσο οι συνθήκες 

ανταγωνισμού, όσο και ο τρόπος ανάπτυξης των επιχειρήσεων αλλά και η γενικότερη 

επιχειρηματική κουλτούρα δεν επέτρεψαν στο παρελθόν τη δημιουργία 

επιχειρηματικών συγκεντρώσεων και δικτυώσεων τύπου clusters, τουλάχιστον στην 

ένταση και με την πολυπλοκότητα άλλων χωρών, τα τελευταία όμως χρόνια αυτό έχει 

πάψει να ισχύει. Ο όρος «δικτύωση» αποδίδει την ένταξη μιας επιχειρηματικής 

δράσης σε ένα σύστημα συλλογικών δράσεων και παρεμβάσεων ικανών να 

αντιμετωπίσουν οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες που δεν καλύπτονται επαρκώς 

από την ατομική, ασυντόνιστη και αποσπασματική δράση. Στο πλαίσιο της 

δικτύωσης, φορείς, ομάδες και άτομα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

σχεδιάζουν, προτείνουν και αναλαμβάνουν από κοινού πρωτοβουλίες για την 

προώθηση των ζητημάτων που αφορούν μία συγκεκριμένη ή σχετικές δράσεις. 
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Ένα σημαντικό βήμα στην οριζόντια δικτύωση των γυναικείων 

συνεταιρισμών αποτέλεσε η ίδρυση της Ένωσης των Γυναικείων Αγροτουριστικών 

και Οικοτεχνικών Συνεταιρισμών, το 1999. Μεταξύ των στόχων της Ένωσης είναι η 

ενίσχυση, η διεύρυνση και ο συντονισμός ενός ευρέως φάσματος συνεταιριστικών 

ενεργειών σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές, τη διαφήμιση και την προώθησης 

των προϊόντων και υπηρεσιών τους, η αναβάθμιση του επιπέδου κατάρτισης των 

μελών, η διακρατική συνεργασία ομοειδών επιχειρήσεων για την ανταλλαγή και 

διάχυση καλών πρακτικών. Μεταξύ των στόχων της Ένωσης περιλαμβάνεται επίσης 

η διευκόλυνση στη σύναψη δανείων με πιστωτικά ιδρύματα, η κατάλληλη διαχείριση 

των πληροφοριών και η δικτύωση και η συνεργασία με άλλες οργανώσεις τοπικής 

ανάπτυξης. Οι στόχοι είναι φιλόδοξοι και η επίτευξή τους ιδιαίτερα σημαντική για 

την πορεία και το μέλλον των συνεταιρισμών. Ο δρόμος όμως για την υλοποίηση 

τους φαίνεται ότι είναι ακόμη πολύ μακρύς. 

3 Προβολή και Προώθηση των Γυναικείων Συνεταιρισμών 
Η ανάληψη συλλογικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τη μεριά των 

γυναικών, με τη μορφή του συνεταιρισμού, εμφανίζει μία αξιόλογη δυναμική 

ανάπτυξης, που βρίσκεται πολύ κοντά στις γυναίκες του αγροτικού χώρου, παραμένει 

όμως υποτονική μέσα στο ευρύ ανταγωνιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της 

αγοράς, στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία.  Η ανάπτυξη επιχειρηματικού 

πνεύματος στις γυναίκες αποτελεί πλέον μια απαραίτητη επιταγή του οικονομικού 

σκηνικού που διαμορφώνεται. 

Είναι γεγονός πως πολλά παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα ιδιαίτερα υψηλής 

ποιότητας, που οι γυναικείοι συνεταιρισμοί έχουν εξειδικευτεί στην παραγωγή τους, 

χάνουν έδαφος ακόμη και στην Ελλάδα επειδή δεν προωθούνται με σύγχρονους 

τρόπους. Σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός εντείνεται, η ποιότητα αναδεικνύεται σε 

πρωτεύοντα παράγοντα και οι αγορές είναι πλέον ενιαίες, δεν αρκεί πλέον η καλή 

μαρτυρία για την ποιότητα ή η εντοπιότητα ενός αγαθού. Χρειάζεται σύγχρονο 

μάρκετινγκ, τυποποίηση, και βέβαια ανταγωνιστική τιμή. Πρόκειται για σημαντικές 

προκλήσεις τις οποίες οι συνεταιρισμοί οφείλουν να μην χάσουν αλλά να 

αξιοποιήσουν με κάθε δυνατότητα. 

Οι εκπρόσωποι των γυναικείων συνεταιρισμών έχουν αντιληφθεί την αξία του 

σωστού μάρκετινγκ και κυρίως σε θέματα προβολής – προώθησης των προϊόντων 

τους. Γι ‘αυτό και ζητάνε περισσότερη εκπαίδευση στα θέματα αυτά, ψάχνουν 

καινούργια προγράμματα που να τις βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και 
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συνεργάζονται πιο στενά με αναπτυξιακές εταιρείες και συμβούλους ώστε να τους 

δώσουν ένα σωστό πλάνο για την σωστή προβολή και προώθηση των προϊόντων 

τους. 

Η προβολή είναι το στοιχείο του μάρκετινγκ που με τη βοήθεια μηνυμάτων 

προσπαθεί να επηρεάσει, άμεσα ή έμμεσα, τους αγοραστές. Τα μηνύματα είναι 

απαραίτητα, γιατί, για να πωληθεί ένα προϊόν, δεν αρκεί να είναι καλό, θα πρέπει οι 

αγοραστές να μάθουν και να πεισθούν ότι είναι καλό. Η προβολή – προώθηση γίνεται 

με τη βοήθεια της επικοινωνίας. Με την επικοινωνία επιδιώκεται η μεταφορά 

μηνυμάτων σε ένα πληθυσμιακό υποσύνολο (ένα ή περισσότερα άτομα). Και αν και 

φαινομενικά η επικοινωνία είναι εύκολη, στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο 

να επιτευχθεί μία αποτελεσματική επικοινωνία. Λάθη, άγνοια, υπό ή υπερεκτιμήσεις, 

άθελες ή θελημένες πράξεις  ή παραλείψεις, μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία την 

επικοινωνία. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προβολής και προώθησης όπως: διαφήμιση, 

προσωπική πώληση, προώθηση πωλήσεων, δημόσιες σχέσεις, δημοσιότητα, χορηγία 

κ.α. Από αυτά η κάθε επιχείρηση και ο κάθε συνεταιρισμός θα πρέπει να διαλέξει ένα 

ή περισσότερα ανάλογα με τους στόχους, τα μέσα που έχει στη διάθεσή του και το 

περιβάλλον. Εμείς θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε κάποιους τρόπους που θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν στην προβολή-προώθηση των προϊόντων των 

συνεταιρισμών. 

3.1 Διαφήμιση και Δημοσιότητα 
Αν θέλαμε να δώσουμε  έναν ορισμό για τον όρο διαφήμιση, θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι είναι η πληρωμένη και απρόσωπη παρουσίαση ιδεών, προϊόντων ή 

παραγωγών από μία μονάδα που εύκολα αναγνωρίζεται. Και λέμε απρόσωπη γιατί 

δεν απευθύνεται σε έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους και γνωστούς εκ των 

προτέρων δέκτες μηνυμάτων. Η διαφήμιση χρησιμοποιεί μαζικά μέσα επικοινωνίας, 

όπως, π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά, και με την κατάλληλη 

επιλογή μέσου μπορεί το μήνυμα να φτάσει σε μεγάλο αριθμό δεκτών. 

Το βασικό μειονέκτημα της διαφήμισης είναι το μεγάλο κόστος της. Και 

ειδικά όταν μιλάμε για γυναικείους συνεταιρισμούς οι οποίοι έχουν βασικό πρόβλημα 

ρευστότητας, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να μπορέσουν να κάνουν μεγάλα 

ανοίγματα προς αυτή την κατεύθυνση.  

Οι περισσότεροι συνεταιρισμοί εκτυπώνουν και διαθέτουν φυλλάδια, στα 

οποία προβάλλουν την ιστορία τους, τα προϊόντα τους και πληροφορίες επικοινωνίας. 
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Τα φυλλάδια όμως αυτά τα μοιράζουν σε αυτούς που επισκέπτονται τον 

συνεταιρισμό και άρα τους γνωρίζει. Θα πρέπει, αφενός όλοι οι συνεταιρισμοί να 

έχουν ένα ενημερωτικό φυλλάδιο, και αφετέρου να το διοχετεύσουν σε καταναλωτές 

που δεν τους γνωρίζουν. Μία ιδέα θα ήταν να κάνουν συμφωνία με ένα περιοδικό ή 

εφημερίδα τοπικής εμβέλειας, ώστε να το συμπεριλάβει ως ένθετο σε κάποιο τεύχος 

του που θα γίνεται αναφορά στην παράδοση και τα παραδοσιακά προϊόντα. Ή ακόμη 

και η συνεννόηση με κάποια κεντρικά καταστήματα σε περιοχές κοντά στο 

συνεταιρισμό, όπου θα έδιναν φυλλάδια στους πελάτες τους. Βέβαια και οι δύο αυτές 

προτάσεις χρειάζονται καλές δημόσιες σχέσεις και καλό προγραμματισμό. 

Ένα άλλος τρόπος για να γίνει πραγματική διαφημιστική κίνηση θα ήταν 

συνεταιρισμοί από μία περιοχή να κάνουν μία συλλογική διαφημιστική καταχώρηση 

σε ένα έντυπο ή ένα κοινό «σποτάκι». Βέβαια εδώ τίθεται το θέμα πώς θα 

προβάλλονται όλοι οι συνεταιρισμοί ταυτόχρονα. Μπορεί να γίνει ένα γενικό μήνυμα 

όπως  «Στηρίξτε τους γυναικείους συνεταιρισμούς της περιοχής σας. Αυτοί στηρίζουν 

εσάς!», ώστε να αφυπνίσει τους καταναλωτές, να τους ενημερώσει ότι υπάρχουν 

συνεταιρισμοί στην περιοχή του και να τους αναζητήσει. 

Πιο οικονομικές είναι οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις. Το διαδίκτυο έχει μπει 

για τα καλά στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Πλέον όλα τα ψάχνουν μέσα 

από τον υπολογιστή. Άρα ανάλογα με το κοινό το οποίο θέλουν να προσελκύσουν, 

μπορούν να επιλέξουν την κατάλληλη ιστοσελίδα και να κάνουν εκεί μία 

παρουσίαση. Βέβαια θα ήταν προτιμότερο κάθε συνεταιρισμός να μπορεί να έχει τη 

δική του ιστοσελίδα, όπου θα υπήρχε μία ολοκληρωμένη παρουσίαση και, γιατί όχι, 

να μπορούσε κάποιος να αγοράσει on-line τα προϊόντα του. Αυτό όμως είναι αρκετά 

δύσκολο καθώς προϋποθέτει να υπάρχει ένα μέλος στο συνεταιρισμό που να 

ασχολείται, να παρακολουθεί και να ενημερώνει την ιστοσελίδα, κάτι που για την 

Ελλάδα προς το παρόν είναι σχεδόν αδύνατο. 

Θα μπορούσαν αν γίνουν γενικές διαφημίσεις για τους γυναικείους 

συνεταιρισμούς και τη στήριξή τους από φορείς ή ακόμη και από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να τονιστεί η σημασία και η αξία των 

γυναικείων συνεταιρισμών και να στραφούν οι καταναλωτές στην αναζήτηση τους. 

Έτσι θα μπορούσε να οργανωθεί και μία ιστοσελίδα με όλους τους γυναικείους 

συνεταιρισμούς ανά περιοχή, όπου θα προβάλλονται τα προϊόντα τους και στο 

μέλλον θα μπορούσε να λειτουργεί και σαν ηλεκτρονικό κατάστημα παραδοσιακών 

προϊόντων. 
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Για να ξεπεραστεί το εμπόδιο του κόστους της διαφήμισης, οι συνεταιρισμοί 

μπορούν να επικεντρωθούν στη δημοσιότητα. Δημοσιότητα είναι η απρόσωπη, μη 

πληρωμένη παρουσίαση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας μιας επιχείρησης, ενός 

προϊόντος, μιας ιδέας. Η δημοσιότητα γίνεται συνήθως με τη δημοσίευση άρθρων, 

ειδήσεων, ανακοινώσεων, συνεντεύξεων τύπου, σχολίων, ενημέρωση αγοράς, 

προτάσεων αγοράς, φωτογραφιών κ.α. σχετικών με μία επιχείρηση, τα προϊόντα της, 

τα επιτεύγματά της, τα σχέδιά της. Για τη δημοσιότητα απαιτούνται άριστες δημόσιες 

σχέσεις. 

Η τάση των τελευταίων ετών για επιστροφή στις ρίζες και την παράδοση, 

βοηθάει τη δημοσιότητα των συνεταιρισμών, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που τα 

ίδια τα ΜΜΕ ψάχνουν και βρίσκουν συνεταιρισμούς για να τους κάνουν μία 

παρουσίαση. Όμως δεν πρέπει να αρκεστούν μόνο σε αυτό. Για κάθε καινούργια 

κίνηση που κάνουν θα πρέπει να καλούν και αν ενημερώνουν δημοσιογράφους. Να 

δώσουν στις εκδηλώσεις του μορφή «πανηγυριού» και να καλούν τοπικούς άρχοντες, 

ώστε να δίνουν μια αφορμή στα ΜΜΕ να παρευρεθούν. Για αυτό και είπαμε ότι η 

δημοσιότητα απαιτεί πολύ καλές δημόσιες σχέσεις. 

Ακόμη και οι χορηγίες βοηθάνε στη δημοσιότητα. Και δεν αναφερόμαστε στις 

χορηγίες με την προσφορά χρημάτων, αλλά με την προσφορά προϊόντων δωρεάν. Αν 

π.χ. πραγματοποιείται μία εκδήλωση στο δήμο, θα μπορούσε να προσφερθεί ένας 

συνεταιρισμός που παράγει γλυκά, να προσφέρει χειροποίητα γλυκά και καφέ στους 

παρευρισκομένους ή φιλοξενία σε κάποιους καλεσμένους. Άμεση προβολή και η 

καλύτερη διαφήμιση που θα μπορούσε να έχει. Ακόμη θα μπορούσαν να προσφέρουν 

προϊόντα σε τηλεοπτικές εκπομπές σχετικές με διατροφή, υγεία και παράδοση ή 

δωρεάν διαμονή σε καταλύματα σε τουριστικές περιοχές μέσω διαγωνισμών. Έτσι θα 

μπορούσαν να πετύχουν ευρεία προβολή μέσα από την τηλεόραση σχεδόν δωρεάν. 

Και στη συνέχεια θα μπορούσαν να καλέσουν την εκπομπή στο χώρο του 

συνεταιρισμού για να τους φιλοξενήσουν και να δείξουν πώς είναι οργανωμένος ή 

πώς γίνεται η παραγωγή, παραδοσιακά και με μεράκι. Οι συνεταιρισμοί είναι ένα 

θέμα που έχει απήχηση στους τηλεθεατές, οι οποίοι αναπολούν τη ζωή στο χωριό και 

τα παραδοσιακά προϊόντα. Άρα με το κατάλληλο λανσάρισμά τους οι συνεταιρισμοί 

μπορούν να έχουν μεγάλη δημοσιότητα. 

Τέλος κάτι ακόμη που θα μπορούσαν να κάνουν για την προβολή τους, είναι 

να ενημερώνουν οι ίδιοι οι συνεταιρισμοί για την ύπαρξή τους τα ΜΜΕ. Μπορούν να 

συντάξουν ένα ωραίο κείμενο με τις βασικές πληροφορίες για το συνεταιρισμό και τα 
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προϊόντα του, κάποιες όμορφες φωτογραφίες και να τα στείλουν σε κάποια έντυπα 

σχετικά με παράδοση, διατροφή, ταξίδια. Σίγουρα κάπου θα βρούνε απήχηση και θα 

έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Τα παραπάνω απαιτούν χρόνο, κάποια χρήμα αλλά κυρίως πολύ όρεξη για 

δουλειά και πολλές και καλές δημόσιες σχέσεις. Σε κάθε συνεταιρισμό που 

ενδιαφέρεται να ασχοληθεί σοβαρά με την προώθηση και την προβολή του, θα πρέπει 

να υπάρχει ένα άτομο / μέλος , που μοναδική ενασχόλησή του θα είναι αυτός ο 

τομέας. Και με τις κατάλληλες κινήσεις θα μπορέσει να επιτύχει πάρα πολλά. 

3.2 Προώθηση Πωλήσεων και Προσωπική πώληση 
Ένας άλλος τρόπος για την βελτίωση της προβολής και της προώθησης των 

προϊόντων των συνεταιρισμών είναι η προώθηση των πωλήσεων. Όταν λέμε 

προώθηση πωλήσεων εννοούμε όλες τις δραστηριότητες, εκτός της διαφήμισης και 

των δημοσίων σχέσεων, που υποκινούν τους αγοραστές. Στις δραστηριότητες αυτές 

περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε εκθέσεις, η προβολή στα σημεία πώλησης, οι 

διαγωνισμοί, οι εκπτώσεις με ποικίλες μορφές, τα δείγματα κ.α. Οι διάφορες μέθοδοι 

προώθησης των πωλήσεων είναι βραχυχρόνιες από τη φύση τους και αποσκοπούν 

στην άμεση αύξηση των πωλήσεων δια μέσου της πρόσθεσης αξίας στο πωλούμενο 

προϊόν.  

Η συμμετοχή των συνεταιρισμών σε εκθέσεις σχετικές με διατροφή ή 

τουρισμό ή παράδοση59 σίγουρα θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος προβολής τους. 

Βέβαια η συμμετοχή σε εκθέσεις απαιτεί αρκετά χρήματα ακόμη και για ένα μικρό 

περίπτερο. Μία λύση θα ήταν να συμμετέχουν πολύ συνεταιρισμοί σε ένα περίπτερο 

μία μεγάλης έκθεσης ώστε να μοιραστεί το κόστος και να μεγιστοποιηθεί το 

αποτέλεσμα. Μία άλλη λύση θα ήταν να προσφέρουν προϊόντα τους στα εγκαίνια 

κάποιων περιπτέρων που θα φιλοξενούσαν θέματα σχετικά με τον προϊόν τους ή με 

τον τόπο στον οποίο δραστηριοποιούνται. 

Κάτι πιο οικονομικό και αποτελεσματικό για τους ίδιους του συνεταιρισμούς 

θα ήταν να οργανώσουν μία έκθεση στο τόπο τους όπου θα παρουσιάζονται τα 

προϊόντα όλων των συνεταιρισμών της περιοχής. Θα μπορούσαν ακόμη να ζητήσουν 

την παραχώρηση ενός χώρου για να γίνει όλο αυτό. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η  

"Γιορτή Αγροτουρισμού" που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι στο Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους, στο Σίγρι της Λέσβου και αποτελεί πλέον παράδοση 

για τη Λέσβο. Χιλιάδες επισκέπτες έχουν την ευκαιρία, από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 

                                                 
59 Παράρτημα: «Εκθέσεις που θα μπορούσαν να συμμετέχουν οι συνεταιρισμοί», σελ. 197 - 198 
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15 Οκτωβρίου να γνωρίσουν, να δοκιμάσουν και να εμπιστευτούν εκλεκτά τοπικά 

προϊόντα. Φέτος πραγματοποιείται η 8η Γιορτή Αγροτουρισμού. Στα ειδικά 

περίπτερα60 που στήνονται στους χώρους του Μουσείου βρίσκουν θέση προϊόντα των 

πρωτοπόρων γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών της Λέσβου, των 

προϊόντων βιολογικής γεωργίας, των τυποποιημένων ποιοτικών αγροτικών προϊόντων 

καθώς και των παραδοσιακών και μοντέρνων προϊόντων που παρασκευάζουν 

παραγωγοί και βιοτέχνες της Λέσβου.  

Γεύσεις, αρώματα και μικρά έργα τέχνης, αντιπροσωπευτικά δείγματα των 

προϊόντων που παράγονται και που μπορεί ο επισκέπτης να προμηθευτεί επιτόπου: 

γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες, γλυκά ταψιού, τουρσιά, ζυμαρικά, εκλεκτό 

λαδοτύρι και άλλα τυροκομικά προϊόντα, ηδύποτα, κρασί και ούζο, αγνό λεσβιακό 

ελαιόλαδο και σαπούνι, μέλι, αφεψήματα, ξηροί καρποί, αλλά και υφαντά, 

κεντήματα, κεραμικά, ξυλόγλυπτα, κοσμήματα και άλλες κατασκευές.  

Κατά τη διάρκεια της Γιορτής πραγματοποιούνται ειδικές εκδηλώσεις 

προβολής για κάθε συνεταιρισμό ή παραγωγό στους χώρους του Μουσείου, όπου 

στήνεται ένα μικρό πανηγύρι. Η παρουσίαση των προϊόντων γίνεται με ξεχωριστό 

τρόπο, ενώ υπάρχουν κεράσματα για τους επισκέπτες. Συχνά δε, πραγματοποιείται 

κάποια πολιτιστική εκδήλωση με παραδοσιακή μουσική, χορό και δρώμενα από την 

περιοχή του παραγωγού ή του συνεταιρισμού. Η Γιορτή Αγροτουρισμού 

πλαισιώνεται από παράλληλες εκδηλώσεις. Βραδιές με ζωντανή μουσική, χορευτικές 

παραστάσεις, θεατρικά έργα στο αμφιθέατρο του Μουσείου, δίνουν έναν επιπλέον 

αλλά σημαντικό λόγο επίσκεψης. 

¨Ένας άλλος τρόπος προώθησης των πωλήσεων είναι η συνεργασία με 

καταστήματα τις ευρύτερης περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται ο συνεταιρισμός. 

Για παράδειγμα ένας συνεταιρισμός που παράγει χυλοπίτες θα μπορούσε να διαθέτει 

τα προϊόντα του και σε κάποιους φούρνους σε γειτονικές περιοχές, που θα είναι 

εύκολα προσβάσιμες ώστε να μπορεί να τις προμηθεύει άμεσα και εύκολα. Έτσι τα 

προϊόντα του συνεταιρισμού θα μπορούν να τα προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι και 

από μέρη κοντά στις εστίες τους, και θα μπορούν ίσως να προμηθεύονται και ένα 

ενημερωτικό φυλλάδιο με όλα τα προϊόντα του συνεταιρισμού και στοιχεία 

επικοινωνίας. Σε αυτή τη φάση δεν πρέπει να επικεντρωθούμε στο οικονομικό όφελος 

που θα έχει ο συνεταιρισμός από αυτή τη συνεργασία αλλά κυρίως στο ότι θα γίνει 

γνωστός και σε ανθρώπους που πριν δεν ήξεραν την ύπαρξή του. 
                                                 
60 Παράρτημα: «Γιορτή Αγροτουρισμού στη Λέσβο, ειδικά περίπτερα για κάθε συνεταιρισμό», σελ. 
199 - 200 
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Ακόμη, οι συνεταιρισμοί που παράγουν προϊόντα διατροφής, θα μπορούσαν 

να συνεργαστούν με παραδοσιακά καφενεία και ζαχαροπλαστεία, τα οποία τον 

τελευταίο καιρό εμφανίζονται όλο και πιο συχνά και ειδικά στις πόλεις. Έτσι θα 

προμηθεύουν τα μαγαζιά αυτά με τα προϊόντα τους σε καλές τιμές και θα έχουν 

άμεση πρόσβαση στον τελικό καταναλωτή, ο οποίος θα τα γεύεται. Μπορούν να 

ζητήσουν μάλιστα να γίνεται αναφορά στον κατάλογο για την προέλευση αυτών των 

συγκεκριμένων προϊόντων. 

Όσον αφορά στην προσωπική πώληση, αυτή μπορεί να γίνεται από πρατήρια 

που μπορεί να έχει ο συνεταιρισμός, αλλά και στον ίδιο το χώρο του συνεταιρισμού 

μπορεί να οργανωθεί ένας ειδικός χώρος υποδοχής και πώλησης προϊόντων. Έτσι οι 

γυναίκες του συνεταιρισμού θα έρχονται σε απευθείας επαφή με τον πελάτη και θα 

μπορούν να του παρέχουν άμεση εξυπηρέτηση.  

Τέλος μπορούν να προχωρήσουν την ιδέα να δέχονται για εκπαιδευτική 

επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού, π.χ. σχολεία, συλλόγους, ώστε να 

τους δώσουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο παραγωγής και 

συσκευασίας και στο  τέλος να τους δίνουν από ένα ενημερωτικό φυλλάδιο και ένα 

δείγμα του προϊόντος. Αυτό θα βοηθήσει πολύ στο να γίνει γνωστός ένας 

συνεταιρισμός από «στόμα σε στόμα». 

3.3 Βελτίωση της εμφάνισης των Προϊόντων 
Πέρα από τα παραπάνω πιστεύουμε ότι και η βελτίωση της συσκευασίας των 

προϊόντων θα βοηθούσε στην καλύτερη προβολή και προώθησή τους. Αυτό αφορά 

τους συνεταιρισμούς που παράγουν προϊόντα και όχι τόσο τους αγροτουριστικούς. 

 Η συσκευασία του προϊόντος πέρα του λειτουργικού της ρόλου, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σαν μέσο μετάδοσης μηνυμάτων και παίζει ρόλο στην προβολή, 

γιατί δίνει στον αγοραστή το χρονικά τελευταίο μήνυμα μέσα στο κατάστημα που 

βρίσκεται το προϊόν. 

Πρέπει οι συσκευασίες των προϊόντων αν φαίνονται σύγχρονες και 

παραδοσιακές ταυτόχρονα. Δεν σημαίνει ότι επειδή πουλάμε ένα παραδοσιακό 

προϊόν η συσκευασία θα πρέπει να είναι απαρχαιωμένη. Οι συνεταιρισμοί έχουν να 

αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και πρέπει να εκσυγχρονίζονται χωρίς να χάσουν 

τίποτα από την αυθεντικότητά τους. 
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Η προβολή και προώθηση των συνεταιρισμών είναι ένα βασικό κομμάτι για 

την εξέλιξή τους. Το καλό είναι ότι το έχουν καταλάβει τόσο τα μέλη των 

συνεταιρισμών, οι πρόεδροι τουλάχιστον, όσο και οι διάφοροι φορείς. Το τελευταίο 

μάλιστα πρόγραμμα που βγήκε από τον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε, επικεντρώνεται σε αυτές 

ακριβώς τις δραστηριότητες, καθώς όπως είδαμε, επιλέξιμες δράσεις του 

προγράμματος είναι η συμμετοχή σ’ ένα θεματικό κύκλο (workshop), σε 

επιχειρηματικές αποστολές, σε εκθέσεις, σε συνέδρια, η λήψη συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, η προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και οι εκστρατείες 

διαφήμισης και προβολής μικρή κλίμακας. 

Οι συνεταιρισμοί έχουν το πιο δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι σε 

άμεση σχέση με την παράδοση. Και η τάση των τελευταίων χρόνων είναι επιστροφή 

στην παράδοση. Άρα το αγοραστικό κοινό υπάρχει. Το μόνο που μένει είναι να το 

κατακτήσουν. 
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4 Μελέτη Περιπτώσεων  Γυναικείων Συνεταιρισμών 
Όπως είδαμε στις προηγούμενες ενότητες οι γυναικείοι συνεταιρισμοί 

συνεχώς αυξάνονται στην Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς βρίσκονται στο στάδιο της 

ανάπτυξης και προσπαθούν να βρούνε λύσεις ώστε να λειτουργήσουν ακόμη πιο 

παραγωγικά και αποδοτικά, να ξεπεράσουν τα όρια της τοπικής αγοράς και να 

μπορέσουν να διασφαλίσουν ένα ευοίωνο μέλλον. 

Για να δούμε πώς η θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη αποφασίσαμε να 

επισκεφτούμε επιτόπου κάποιους συνεταιρισμούς και να μιλήσουμε με τα μέλη τους 

ώστε να μας πούνε και οι ίδιοι την ιστορία του δικού τους συνεταιρισμού. 

Στις αρχές Ιουνίου (2007) επισκεφτήκαμε τον Γυναικείο Αγροτικό Βιοτεχνικό 

Συνεταιρισμό Βελβεντού Κοζάνης και μιλήσαμε με την κα Παπαγερμανού Ιωάννα η 

οποία μας ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού και μας μίλησε για την 

πορεία του μέχρι σήμερα και τα μελλοντικά σχέδιά τους. 

Τον αρχές Αυγούστου (2007) επισκεφτήκαμε τον Γυναικείο Αγροτικό 

Συνεταιρισμό Παραδοσιακών Προϊόντων Αγίου Αντωνίου, που βρίσκεται στο χωριό 

Άγιος Αντώνιος Θεσσαλονίκης και μιλήσαμε με την πρόεδρο του συνεταιρισμού κα 

Ιωαννίδου Δέσποινα και γευτήκαμε τα εξαιρετικά γλυκά του συνεταιρισμού. 

Τέλος παραθέτουμε μία συνέντευξη - συζήτηση που έκανε η πρόεδρος του  

Κέντρου «Εργάνη», η κα Σουρμαΐδου Πόπη, με την πρόεδρο του Γυναικείου 

Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Παλαιοχωρίου «Θεοφύλακτος Κληρονομιά» κα 

Κάρμεν Σιόβα-Σιώκου και με μέλη του, σε επιτόπου επίσκεψη που 

πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2006. Η συνέντευξη αυτή μάλιστα 

δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Businesswoman», σε μία ειδική στήλη, στην οποία 

γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν καλές πρακτικές που προέκυψαν από τη 

λειτουργία γυναικείων συνεταιρισμών και να διαγραφούν οι δυνατότητες για την 

ανάπτυξη τους. Σε κάθε τεύχος του περιοδικού παρουσιάζουνε τις δυναμικές 

προσπάθειες, που καταβάλουν γυναίκες της ελληνικής περιφέρειας, για να κρατήσουν 

την παράδοση του τόπου τους και συγχρόνως να έχουν ένα εισόδημα που θα τις 

επιτρέψει να ζήσουν αξιοπρεπώς εκεί, στα προπύργια της ελληνικής υπαίθρου που 

φαντάζει τόσο μακριά και πολλές φορές τόσο εγκαταλελειμμένη. 

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά κάθε μία από τις παραπάνω κυρίες για την 

συνεργασία τους και την προθυμία τους να μου δώσουν τα στοιχεία που τους ζήτησα 

και κυρίως για το χρόνο που μου αφιέρωσαν. Σας ευχαριστώ πολύ! 
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4.1 Γυναικείος Αγροτικός Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός Βελβεντού 
Ο Αγροτικός Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός Βελβεντού61 ιδρύθηκε το 1985 από 

γυναίκες του Βελβεντού που ήθελαν να αξιοποιήσουν παραγωγικά τον χρόνο τους και 

να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία.  

Η ιδέα γεννήθηκε έπειτα από την πραγματοποίηση σχετικών σεμιναρίων το 

1984 από τη ΝΕΛΕ Κοζάνης (Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Εκπαίδευσης) και το 

Δήμο Βελβεντού. Από την αρχή η ανταπόκριση των γυναικών ήταν πολύ μεγάλη 

καθώς με τη σύσταση του ο συνεταιρισμός αριθμούσε 110 μέλη και ήταν ο πιο 

μεγάλος στην Ελλάδα. 

Αντικείμενο των εργασιών του συνεταιρισμού ήταν η παραγωγή 

παραδοσιακών τοπικών προϊόντων όπως υφαντά, μαρμελάδες και γλυκά για την 

παραγωγή των οποίων απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες και μακρόχρονη παράδοση, 

κατοχυρωμένες στις γυναίκες του Βελβεντού. Έτσι έφτιαξαν το καταστατικό του 

Συνεταιρισμού, μίσθωσαν ένα χώρο 200τ.μ. και έστησαν το δικό τους μαγαζί. Στην 

αρχή η παραγωγή γίνονταν με υποτυπώδεις επενδύσεις που αυτοχρηματοδοτήθηκαν 

και η μικρή τους παραγωγή απορροφώνταν σχετικά εύκολα στην αγορά. 

Το 1993 θέλοντας να αυξήσουν τις πωλήσεις τους σχεδίασαν και κατάφεραν 

να υλοποιήσουν ένα μεγαλεπήβολο επενδυτικό πρόγραμμα, όπου εγκαταστάθηκαν σε 

δικό τους ιδιόκτητο κτίριο 1.100τ.μ. και προμηθεύτηκαν σύγχρονα μηχανήματα με 

μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα. Οι επενδύσεις αυτές ξεπέρασαν τα 300.000€ και 

χρηματοδοτήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά από ξένα κεφάλαια (LEADER I, LEADER 

II, Τοπικός Πόρος, Τραπεζικό Δάνειο). 

Σήμερα ο συνεταιρισμός αποτελείται από 104 άτομα, γεγονός που τον 

καθιστά τον μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται αποκλειστικά πλέον στην 

παραγωγή μαρμελάδων και γλυκών του κουταλιού, στα οποία δεν προστίθενται 

καθόλου συντηρητικά και χρωστικές ουσίες αφού ακολουθείται η διαδικασία 

παραγωγής πλήρως παραδοσιακών προϊόντων με στόχο τη διαφοροποίηση τους και 

την άριστη ποιότητα και γεύση, που είναι και το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. 

 

Κτίρια και Εξοπλισμός 

Ο συνεταιρισμός, συμμετέχοντας στα προγράμματα LEADER I και LEADER 

II, κατάφερε και από το 1993 στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο 1.100τ.μ Ο χώρος αυτός 

έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της όλης 

                                                 
61 Παράρτημα: «Αγροτικός Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός Βελβεντού», σελ..201 - 203 
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παραγωγικής διαδικασίας. Ειδικότερα η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων 

της παραγωγής είναι ταχύτατη, όπως και η μεταφορά των πρώτων υλών αλλά και των 

ετοίμων προϊόντων, καθώς υπάρχουν πλέον ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι. Κατά 

συνέπεια η όλη παραγωγική διαδικασία και ο κύκλος παραγγελία - παραγωγή – 

παράδοση είναι σε ιδανικές συνθήκες. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποκτήθηκε με κεφάλαια από τον Τοπικό Πόρο 

και είναι σχετικά σύγχρονος και αυτοματοποιημένος. Τα βασικά μηχανήματα που 

αποκτήθηκαν είναι πολτοποιητής, αυτόματη ζυγαριά, ειδικός φούρνος, μηχανή 

καθαρισμού βάζων, γραμμή παράγωγής, ετικετέζα, γεμιστικό αυτόματο, αυτόματο 

κλειστικό για καπάκι, καυστήρες, εξοπλισμός μηχανοργάνωσης κ.α. 

Ο εξοπλισμός αυτός είναι επιπέδου βιομηχανίας και είναι κυρίως για μεγάλες 

ποσότητες και μαζική παραγωγή, με αποτέλεσμα να αξιοποιείται σε ιδιαίτερα χαμηλό 

ποσοστό, περίπου 25%-30%, λόγω αδυναμίας αύξησης τα παραγωγής. 

 

Παραγωγή 

Η παραγωγή το 2000-2001 κυμαινόταν γύρω στα 70.000-80.000 βάζα. 

Σήμερα η παραγωγή έχει φτάσει στα 300.000 βάζα. 

Τα προϊόντα που παράγονται είναι μαρμελάδες σε 12 διαφορετικές γεύσεις 

(φράουλα, κεράσι, βατόμουρο, δαμάσκηνο, αχλάδι, βερίκοκο, καρότο-μέλι, μήλο, 

σύκο, μανταρίνι, πορτοκάλι, κυδώνι-μέλι) και γλυκά του κουταλιού τριών ειδών 

(κολοκύθα, σύκο, πορτοκάλι). Η παράγωγή των υφαντών, παρόλο που είχε αρχικά 

ξεκινήσει, δεν συνεχίστηκε καθώς δεν υπήρχε ζήτηση για αυτού του είδους τα 

προϊόντα. 

 

SWOT ANALYSIS 

 Αδύνατα Σημεία – Μειονεκτήματα 

Από την αρχή της σύστασής του ο Αγροτικός Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός 

Βελβεντού αντιμετώπισε προβλήματα κεφαλαίου κίνησης. Η όλη ιδέα της 

δημιουργίας ενός γυναικείου συνεταιρισμού δεν αντιμετωπίστηκε σοβαρά και δε 

στηρίχτηκε καθόλου από τον αντρικό πληθυσμό της περιοχής. Οι γυναίκες που 

συμμετείχαν στο συνεταιρισμό, κυρίως αγρότισσες με στοιχειώδη μόρφωση, το είδαν 

ως μια ευκαιρία να αποκτήσουν ένα επιπλέον εισόδημα. Δεν είχαν σκεφτεί ότι το όλο 

εγχείρημα θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία μίας πολύ κερδοφόρας 

επιχείρησης. 
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Έτσι με τη βοήθεια των διαφόρων επενδυτικών προγραμμάτων ο 

συνεταιρισμός εξοπλίστηκε με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και μάλιστα με πολύ 

περισσότερα και μεγαλύτερα (σε παραγωγική δυναμικότητα) μηχανήματα από αυτά 

που μπορούσε να εκμεταλλευτεί. Τα προγράμματα παρείχαν εξοπλισμό για 

βιομηχανία και όχι για συνεταιρισμό, δηλαδή για μικρές ποσότητες παραγωγής. 

Έτσι ο συνεταιρισμός είχε πλέον ιδιόκτητο κτίριο και μηχανήματα αλλά δεν 

είχε το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης για να αγοράσει τις πρώτες ύλες και να 

μπορέσει να λειτουργήσει αποδοτικά. Λόγω της μικρής δραστηριότητας που είχε ο 

συνεταιρισμός σε σχέση με τα πάγια, εμφανιζόταν ως εντάσεως πάγιου ενεργητικού, 

γεγονός παράδοξο και αρνητικό, καθώς οι ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου 

χαρακτηρίζονται ως έντασης κυκλοφορούντος ενεργητικού. Ο δείκτης καθαρού 

κέρδους κυμαινόταν σε αρνητικά επίπεδα, η ρευστότητα ήταν χαμηλή, η ταχύτητα 

των απαιτήσεων ήταν υπερβολικά μεγάλη και η αποδοτικότητα των κεφαλαίων 

κυμαινόταν σε αρνητικά επίπεδα.  

Για να ξεπεραστεί το «νεκρό σημείο» και να αρχίσει να λειτουργεί αποδοτικά 

και κερδοφόρα ο συνεταιρισμός θα πρέπει να αυξηθεί και μάλιστα να τριπλασιαστεί η 

παραγωγή. Άρα ήταν και είναι επιτακτική η ανεύρεση κεφαλαίων. 

Πέρα όμως από όλα αυτά παρατηρείται και αδύναμο ή ακόμη και ανύπαρκτο 

marketing και management. Οι γυναίκες που απαρτίζουν το συνεταιρισμό είναι 

μεγάλες σε ηλικία. Έχουν τη απαραίτητη πείρα και τέχνη αλλά δεν έχουν φιλοδοξίες 

και όραμα για τον ίδιο το συνεταιρισμό. Το βλέπουν ως ένα επιπλέον εισόδημα και 

τίποτα περισσότερο. Αυτό όμως θα πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να παρακινηθούν και 

να συνδέσουν την ανοδική πορεία του συνεταιρισμού με τη δική τους ανοδική πορεία 

και καταξίωση. Και όλο αυτό πρέπει να στηριχθεί από μία ισχυρή οργανωτική δομή. 

 

 Απειλές 

Η βασικότερη απειλή που αντιμετωπίζει ο συνεταιρισμός είναι το κλείσιμό 

του, καθώς αν δεν βρει τρόπο να αυξήσει το κεφάλαιο κίνησης του δεν θα μπορέσει 

να λειτουργήσει αποδοτικά. 

Επίσης θα πρέπει να μην υποπέσει στο σφάλμα της αύξησης της παράγωγής 

σε τέτοιο βαθμό που θα κινδύνευε η ποιότητα του προϊόντος, που είναι και αυτή που 

τον καθιέρωσε. 
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 Πλεονεκτήματα - Δυνατά Σημεία 

Ο Αγροτικός Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός Βελβεντού είναι από τους πιο 

παλιούς της Ελλάδος και ο πιο παλιός στη ευρύτερη περιοχή της Δυτικής 

Μακεδονίας. Οι γυναίκες που το ξεκίνησαν εργαζόταν με πολύ μεράκι και αγάπη, 

χρησιμοποιώντας μόνο αγνά και ποιοτικά προϊόντα, με μία κοινή πεποίθηση. Να 

κάνουν γνωστή την παράδοση της περιοχής μέσα από τα προϊόντα της εύφορης γης 

τους. Και έτσι καθιερώθηκε στη συνείδηση όλων των καταναλωτών. 

Με το πέρασμα των χρόνων η παραγωγή αυξήθηκε αλλά μέχρι εκείνου του 

σημείου ώστε να μην κινδυνέψει η ποιότητα. Στο συνεταιρισμό χρησιμοποιούν 

αποκλειστικά νωπά φρούτα της περιοχής και αυτό είναι που εξασφαλίζει την 

εξαιρετική γεύση των προϊόντων. 

Το προϊόν έχει γίνει γνωστό κυρίως από «στόμα σε στόμα» και έχει πιστούς 

αγοραστές και μία σταθερή πελατειακή βάση στην περιοχή και όχι μόνο. 

Επιπλέον ο συνεταιρισμός έχει πλέον και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να 

γίνεται πιο εύκολα και γρήγορα η παραγωγή. 

 

 Ευκαιρίες 

Οι κύριες ευκαιρίες προς εκμετάλλευση για τον Αγροτικό Βιοτεχνικό 

Συνεταιρισμό Βελβεντού είναι η αύξηση τόσο της παραγωγής όσο και των πωλήσεων 

καθώς και η αξιοποίηση νέων αγορών. Επίσης η στροφή των καταναλωτών προς τα 

υγιεινά και οικολογικά προϊόντα μπορεί να ευνοήσει την εξέλιξη και την πορεία του. 

Για να εκμεταλλευτεί όλες αυτές τις ευκαιρίες και να ξεπεράσει το βασικό του 

εμπόδιο που ήταν το κεφάλαιο κίνησης, τα τελευταία 2 χρόνια ο συνεταιρισμός 

ξεκίνησε μία συνεργασία με τον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, που είναι μία κερδοφόρος 

ένωση παραγωγών της περιοχής που εμπορεύονται νωπά φρούτα και λαχανικά. Ο 

ΑΣΕΠΟΠ σκεφτόταν να επεκτείνει τις δραστηριότητές του και στη μεταποίηση. Και 

έτσι αποφάσισε να συνεργαστεί με τον Αγροτικό Βιοτεχνικό Συνεταιρισμό 

Βελβεντού. Δεν μιλάμε για συγχώνευση, ούτε υπάρχει κάποιο οριστικό συμβόλαιο. Ο 

ΑΣΕΠΟΠ παρέχει στον συνεταιρισμό την πρώτη ύλη και το τελικό προϊόν το διαθέτει 

και ο ίδιος ο ΑΣΕΠΟΠ όπως θέλει. Η συνεργασία αυτή αύξησε ιδιαίτερα την 

παράγωγή του συνεταιρισμού και τον βοήθησε να αποκτήσει μεγαλύτερη 

ρευστότητα. 

Επίσης ο συνεταιρισμός θα πρέπει πλέον να αλλάξει τις εγκαταστάσεις του, οι 

οποίες ήταν σύμφωνες με τα πρότυπα του 1993, για να μπορέσει να πάρει ξανά της 
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πιστοποίηση HACCP και ISO για τα προϊόντα του. Υπάρχει η σκέψη οι νέες  

εγκαταστάσεις να γίνουν με τη βοήθεια του ΑΣΕΠΟΠ, αλλά ακόμη αυτό δεν έχει 

διευκρινισθεί και διευθετηθεί. 

Ο συνεταιρισμός προσπαθεί σε όλη την πορεία του και εκμεταλλεύεται τις 

ευκαιρίες και τα δυνατά του σημεία, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή των 

εξελίξεων παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια. 

-ΣΧΗΜΑ 4.1- 

SWOT ANALYSIS για τον Αγροτικό Βιοτεχνικό Συνεταιρισμό Βελβεντού 
 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

￭ Μακρόχρονη Ιστορία-Καθιέρωση 

￭ Άριστη ποιότητα παραγόμενου προϊόντος 

￭ Σταθερή πελατειακή βάση 

￭ Ισχυρή Υποδομή 

￭ Έλλειψη κεφαλαίων Κίνησης 

￭ Μικρό μέγεθος Ιδίων Κεφαλαίων 

￭ Έλλειψη στρατηγικής marketing 

￭ Οργανωτικές Αδυναμίες 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

￭ Αύξηση ζήτησης (αύξηση παραγωγής και 

πωλήσεων) 

￭ Αξιοποίηση νέων αγορών 

￭ Τάση για υγιεινά και οικολογικά προϊόντα 

￭ Κλείσιμο συνεταιρισμού 

 

 

Προβολή και Προώθηση 

Ο Αγροτικός Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός Βελβεντού τα προηγούμενα χρόνια 

δεν έκανε ιδιαίτερες προσπάθειες να προβληθεί έντονα. Συμμετείχε κυρίως σε τοπικές 

εκθέσεις και όπου τον καλούσαν Φορείς της περιοχής (Επιμελητήρια, Νομαρχία, 

Δήμος). Παρόλο αυτά είναι αρκετά γνωστός και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που 

φτάνουν να ζητούν τα προϊόντα του καταναλωτές που βρίσκονται μακριά από την 

Ελλάδα62  

Πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλαδικής εμβέλειας έχουν φιλοξενήσει 

αφιέρωμα για το συνεταιρισμό χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση από τον ίδιο, όπως και 

                                                 
62 Παράρτημα: «Γράμμα Ελληνικής Αποστολής Γενεύη», σελ.204 - 206 
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περιοδικά γαστρονομίας. Τελευταία μάλιστα δημοσιεύτηκε ένα άρθρο για τον 

συνεταιρισμό στο περιοδικό “businesswoman” . 

Παλαιότερα υπήρχε πληροφοριακό υλικό για το συνεταιρισμό και σε μία 

ηλεκτρονική διεύθυνση που είχε γίνει αποκλειστικά για τους συνεταιρισμούς της 

Ελλάδας.  

Ακόμη τα προϊόντα του συνεταιρισμού διατίθενται, πέρα από τα ειδικά 

πρατήρια, σε ζαχαροπλαστεία της περιοχής και σε αλυσίδες πολυκαταστημάτων 

τροφίμων. 

Μία πρώτη μελετημένη κίνηση ανάπτυξης της αγοράς των προϊόντων του 

συνεταιρισμού έγινε στο τέλος του 2006. Ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού έκλεισε συμφωνία 

αποκλειστικής διάθεσης των προϊόντων του συνεταιρισμού για όλη την Ελλάδα από 

την εταιρεία «ΠΙΤΑΣ ΑΕΒΕ» («Μέλι Αττικής»). Έτσι πλέον μπορεί κανείς να βρει 

τα προϊόντα του συνεταιρισμού σε μεγάλες αλυσίδες πολυκαταστημάτων τροφίμων 

σε όλη την Ελλάδα.  

 

Κλείνοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Αγροτικός Βιοτεχνικός 

Συνεταιρισμός Βελβεντού είναι ένας συνεταιρισμός με δυναμική και προοπτική, 

έχοντας όμως αδυναμίες και προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν. Αυτό μπορεί 

να γίνει με την υιοθέτηση εφαρμογών και διαδικασιών management και marketing, με 

παρεμβάσεις και εσωτερική αναδιοργάνωση, με την υποστήριξη των πωλήσεων με 

προωθητικές ενέργειες ώστε να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών και να κερδίσει ο 

συνεταιρισμός την αποδοτική λειτουργία. Και τα πράγματα φαίνεται να εξελίσσονται 

θετικά για την πορεία του. Αυτό που θέλει να επιτύχει και αποτελεί προτεραιότητά 

του είναι σαφώς η διάδοση των προϊόντων του και η αύξηση της παραγωγής, αλλά 

μέχρι εκείνο το σημείο στο οποίο δεν θα διακυβεύεται η ποιότητα «του 

παραδοσιακού» που είναι αυτό που τον έχει καθιερώσει. Κι αυτό γιατί ο Αγροτικός 

Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός Βελβεντού είναι πολιτιστικό στοιχείο τόσο για το ίδιο το 

Βελβεντό όσο και για την ευρύτερη περιοχή. 
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4.2 Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραδοσιακών Προϊόντων Αγίου 
Αντωνίου 
Ο Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραδοσιακών Προϊόντων Αγίου 

Αντωνίου63 ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1999, από δραστήριες γυναίκες του χωριού 

Άγιος Αντώνιος που βρίσκεται στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. 

Ο Άγιος Αντώνιος κατοικείται κυρίως από Πόντιους και Σαρακατσάνους και 

είναι κυρίως κτηνοτροφικό χωριό. Οι γυναίκες δεν είχαν με πολλά να ασχοληθούν 

παρά με την σπορά του σιταριού αλλά και αυτή με τα χρόνια όλο και μειωνόταν. 

Κάποιες γυναίκες είχαν την ανάγκη να κάνουν κάτι για τον τόπο τους, κάτι 

που θα τις ευχαριστούσε αλλά ταυτόχρονα θα αναδείκνυε την περιοχή. Πολλές από 

αυτές έκαναν ήδη για το σπίτι τους γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες καθώς και 

παραδοσιακά ζυμαρικά. 

Το 1997 έγινε ένα σεμινάριο τυποποίησης και εμπορίας παραδοσιακών 

προϊόντων στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Θέρμης Θεσσαλονίκης, στο οποίο 

παρουσιάστηκε μια έρευνα αγοράς που έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος, και 

έδειχνε ότι θα υπήρχε πρόσφορο έδαφος για αγνά παραδοσιακά εδέσματα. Το 

σεμινάριο αυτό παρακολούθησαν 5 γυναίκες του χωριού και έτσι γεννήθηκε η ιδέα 

της σύστασης συνεταιρισμού. Η πρεσβυτέρα του χωριού κι άλλες τέσσερις 

συγχωριανές της αποτέλεσαν τη «μαγιά» ενός ακόμη Γυναικείου Αγροτικού 

Συνεταιρισμού. 

Οι γυναίκες αυτές είχαν μεράκι και όρεξη να δραστηριοποιηθούν και 

μεταφέροντας την τέχνη τους στην παρασκευή γλυκών και ζυμαρικών από το σπίτι σε 

ένα συνεταιριστικό εργαστήριο, είδαν ότι μπορούν να καλύψουν ένα «κενό» ή 

καλύτερα μία ευκαιρία που είχε παρουσιαστεί εκείνη την περίοδο στην αγορά. 

Από το 1997 έως το καλοκαίρι του 1999 έγινε μία πειραματική προσπάθεια με 

την παραγωγή μικρών ποσοτήτων από ποντιακά φύλλα («Περέκ») και χυλοπίτες. 

Υπήρχε έντονη επικοινωνία με φορείς της περιοχής για να δούνε πώς μπορούσαν να 

αρχίσουν να λειτουργούν ως κανονικός συνεταιρισμός. Μέσω ΚΕΘΙ κατάφεραν και 

πήραν επιδότηση 5 γυναίκες του χωριού και στη συνέχεια ακόμη πέντε. Ταυτόχρονα 

παρακολουθούσαν τα διάφορα προγράμματα που είχαν ως στόχο την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και έτσι με την εκμετάλλευση ενός προγράμματος «Νέων 

Ελεύθερων Επαγγελματιών» του ΟΑΕΔ συστήθηκε ο συνεταιρισμός τον Ιούνιο του 

1999. 
                                                 
63 Παράρτημα: «Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραδοσιακών Προϊόντων Αγίου Αντωνίου», 
σελ. 207 - 209 
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Ο συνεταιρισμός στεγάστηκε σε ένα κτίριο που παραχωρήθηκε στις γυναίκες 

από τον αγροτικό συνεταιρισμό του χωριού. Στο κτίριο αυτό πριν από τον Αγροτικός 

Συνεταιρισμός Παραδοσιακών Προϊόντων Αγίου Αντωνίου, στεγαζόταν ο 

γαλακτοκομικός συνεταιρισμός «ΑΓΝΟ» και χρησιμοποιούταν ως αποθήκη. Οι 

γυναίκες χρειάστηκε να εργαστούν πολύ στο χώρο ώστε να τον «μεταμορφώσουν» σε 

μορφή που να ταιριάζει σε έναν παραδοσιακό συνεταιρισμό. Ο πρώτος εξοπλισμός 

αγοράστηκε μέσω του προγράμματος «Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών» του 

ΟΑΕΔ. Στη συνέχεια ο εξοπλισμός εκσυγχρονίστηκε το 2006 μέσω ενός 

προγράμματος εκσυγχρονισμού του ΟΠΑΑΧ (Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων 

Ανάπτυξης Αγροτικών Χώρων). 

Αρχικά ο συνεταιρισμός αποτελούταν από είκοσι έξι μέλη από τα οποία 

κάποια δεν ήταν ενεργά, όμως βάση του τότε νόμου ο ελάχιστος αριθμός ατόμων για 

σύσταση συνεταιρισμού ήταν τα είκοσι μέλη. Με την αλλαγή του νόμου, το έτος 

2000, αποχώρησαν τα μη ενεργά μέλη και έτσι πλέον ο συνεταιρισμός αποτελείται 

από δέκα έξι μέλη και από δύο άτομα που απασχολούνται στο συνεταιρισμό μέσω 

ΟΑΕΔ (ένα άτομα για γραμματειακή υποστήριξη και ένα για πωλήσεις). 

Τα προϊόντα του συνεταιρισμού μπορεί να τα προμηθευτεί κανείς από το 

πρατήριο του συνεταιρισμού στο χωριό του Αγίου Αντωνίου και σε επιλεγμένα 

καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. 

 

Παραγωγή 

Η όλη ιδέα και ο στόχος των 16 γυναικών που ασχολούνται στην παραγωγή 

είναι η διατήρηση της Ελληνικής παράδοσης, ώστε να την κληροδοτήσουν και στις 

επόμενες γενεές. Με βάση λοιπόν παραδοσιακές ελληνικές και κυρίως ποντιακές 

συνταγές, φτιάχνουν σπιτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, όλα στο χέρι και ψημένα 

στο τζάκι. Ο συνεταιρισμός έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το σύστημα υγιεινής και 

ασφάλειας HACCP.  

Τα προϊόντα που παράγονται στο συνεταιρισμό είναι: «Περέκ»(προψημένα 

φύλλα για πίτες, ιδανικά για τη σύγχρονη νοικοκυρά), «Ιβριστό» και «Συρόν» 

(χειροποίητα φύλλα κομμένα στο χέρι, παραδοσιακά ψημένα στο τζάκι), 

«Μακαρίνες» (παραδοσιακά χειροποίητα ποντιακά ζυμαρικά, κομμένα με το χέρι), 

Τραχανάδες (ξινός με γιαούρτι, γλυκός με γάλα, νηστίσιμος με διάφορα λαχανικά και 

σταρένιος), Χυλοπίτες ( χωριάτικες αλλά και πράσινες και κόκκινες με σπανάκι και 

καρότο). Επίσης παράγουν γλυκά του κουταλιού από φρέσκα φρούτα χωρίς 
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συντηρητικά (σταφύλι, κεράσι, κυδώνι, ντολμάς, καρότο, σύκο, πορτοκάλι, κολοκύθι) 

και μαρμελάδες ( φράουλα, πορτοκάλι, καρότο, βερίκοκο, δαμάσκηνο). Τέλος ένα 

ακόμη προϊόν του συνεταιρισμού είναι το σπιτικό λικέρ ( ρόδι και κεράσι). 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το «Περέκ, το «Ιβριστό», το «Συρόν» και τις 

«Μακαρίνες» μπορεί να τα βρει κανείς και βιολογικά πιστοποιημένα από την 

ΒΙΟΕΛΛΑΣ, 

Τέλος ο Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραδοσιακών Προϊόντων 

Αγίου Αντωνίου πέρα από την παραγωγή προϊόντων παρέχει και υπηρεσίες 

«catering», όπου αυτό τους ζητηθεί, προσφέροντας εξαιρετικής ποιότητας εδέσματα. 

 

SWOT ANALYSIS 

-ΣΧΗΜΑ 4.2- 

SWOT ANALYSIS για τον Γυναικείο Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραδοσιακών 
Προϊόντων Αγίου Αντωνίου 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

￭ Δυναμικό των γυναικών  

￭ Άριστη ποιότητα παραγόμενου προϊόντος 

￭ Μεγάλη Ποικιλία παραγόμενου προϊόντος 

￭ Μεγάλη Ρευστότητα 

￭ Υπηρεσίες «catering» 

 

￭ Σχετικά μικρή ποσότητα 

παραγόμενων προϊόντων 

￭ Καθορισμός συνεταιριστικής 

μερίδας 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

￭ Επενδυτικά προγράμματα 

￭ «ΚαφεΓλυκοπωλείο» 

￭ Αξιοποίηση νέων αγορών 

￭ Τάση για υγιεινά και οικολογικά προϊόντα 

￭ Αθέμιτος ανταγωνισμός και κακή 

απομίμηση 

 

 Αδύνατα Σημεία – Μειονεκτήματα 

Ο Συνεταιρισμό από την αρχή φάνηκε ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στην περιοχή. Όμως δεν έλειψαν μερικά αδύνατα σημεία, κυρίως τα πρώτα χρόνια. 

Η όλη ιδέα της σύστασης ενός συνεταιρισμού από γυναίκες σε ένα καθαρά 

αγροτικό-κτηνοτροφικό χωριό, αντιμετωπίστηκε με μεγάλη καχυποψία κυρίως από 

τον αντρικό πληθυσμό του χωριού. Πώς μπορούν οι γυναίκες να είναι τόσο μπροστά 
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σε μία τόσο μικρή τοπική κοινωνία  και πώς μπορούν αυτές να χειριστούν 

προγράμματα επιχειρηματικότητας και επιχορηγήσεις. 

Πολλοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να «προφυλάξουν» τις γυναίκες 

βρίσκοντας ένα σωρό εμπόδια και προβλήματα που θα αντιμετώπιζαν και θα ήταν 

άλυτα. Όπως οι γυναίκες δεν πτοήθηκαν ούτε στιγμή και τελικά ο χρόνος τις 

δικαίωσε. 

Ένα σημείο που θα λέγαμε ότι αποτελεί αδυναμία είναι η περιορισμένη 

ποσότητα προϊόντων που μπορούν να παράγουν. Λόγω του μικρού αριθμού των 

γυναικών που απασχολούνται στο συνεταιρισμό δεν μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ η 

παραγωγή. Άρα μιλάμε για μία σταθερή παραγωγή με τάσης ανόδου αν βελτιωθούν 

τα μηχανήματα ή αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στην παραγωγή. 

Τέλος ένα άλλο πρόβλημα που «φρενάρει» την ανάπτυξη του συνεταιρισμού 

και κυρίως την αύξηση των μελών του, είναι ο καθορισμός της συνεταιριστικής 

μερίδας. Ποιο ποσό θα πρέπει να εισφέρει μία γυναίκα για να μπει στο συνεταιρισμό. 

Αυτό είναι κάτι που ακόμη δεν έχει εκτιμηθεί και έτσι δεν γίνεται κίνηση να μπούνε 

και νέα μέλη στο συνεταιρισμό. 

 

 Απειλές 

Αυτό που οι γυναίκες του συνεταιρισμού βλέπουν ως απειλή είναι ο κακός και 

αθέμιτος ανταγωνισμός, η κακή απομίμηση των προϊόντων τους. Και αυτό αφορά 

κυρίως στα βιολογικά τους προϊόντα. Ήδη σε ένα γειτονικό χωρίο της περιοχής 

δραστηριοποιείται επιχείρηση η οποία παράγει ομοειδή προϊόντα με τον Αγροτικό 

Συνεταιρισμό Παραδοσιακών Προϊόντων Αγίου Αντωνίου, κυρίως ποντιακά 

ζυμαρικά και φύλλα. Πολλοί είναι αυτοί που μπερδεύονται και νομίζουν ότι η 

επιχείρηση αυτή και ο συνεταιρισμός είναι το ίδιο πράγμα. Είναι κάτι και που η ίδια η 

επιχείρηση άφησε να εννοηθεί όταν πρωτοξεκίνησε. 

Ο συνεταιρισμός προσπαθεί να διαχωρίσει τη θέση του και τα προϊόντα του 

ώστε να μην υπάρχουν πλέον περιθώρια σύγχυσης. 

 

 Πλεονεκτήματα - Δυνατά Σημεία 

Ο Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραδοσιακών Προϊόντων Αγίου 

Αντωνίου αποτελείται από γυναίκες δραστήριες, που αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν 

και θέλουν να βελτιώνονται συνεχώς. Αυτό το δυναμικό των γυναικών που διαθέτει ο 

συνεταιρισμός είναι το πιο δυνατό σημείο του. Με το μεράκι που διαθέτουν 
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προσπαθούν και βρίσκουν συνεχώς λύσεις για τη βελτίωση τόσο του συνεταιρισμού 

όσο και του προϊόντος που παράγουν. 

Ένα άλλο δυνατό σημείο του συνεταιρισμού είναι η ποιότητα και η ποικιλία 

των προϊόντων που παράγει. Τα προϊόντα είναι παραδοσιακά, χειροποίητα και 

παρασκευάζονται από αγνά υλικά. Επίσης μπορεί κανείς να βρει πολλά προϊόντα που 

αποτελούν γνωστά και καθημερινά αγαθά. Άλλωστε οι ίδιοι οι κάτοικοι του χωριού 

είναι και οι πιο καλοί και συχνοί πελάτες του συνεταιρισμού, πράγμα που δείχνει την 

επιτυχία του. 

 Τέλος ένα ακόμη δυνατό σημείο του συνεταιρισμού είναι η ρευστότητα που 

έχει. Αυτή του επιτρέπει να συνεχίσει να παράγει άριστης ποιότητας προϊόντα χωρίς 

κανένα συμβιβασμό. Και αυτό οφείλεται κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό, που πάντα 

ενημερώνεται για τα προγράμματα επιχορηγήσεων που υπάρχουν και τα οποία μπορεί 

να εκμεταλλευτεί. Κι αυτό γιατί είναι σε συνεχή επικοινωνία με φορείς όπως ΑΝΕΘ, 

ΚΕΘΙ, ΕΡΓΑΝΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ κ.α. Ήδη ετοιμάζονται να 

εκμεταλλευτούν τα νέα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας του ΕΟΜΜΕΧ 

για να αλλάξουν την συσκευασία των προϊόντων και να γίνουν πιο ελκυστικά στην 

τελικό καταναλωτή. 

Ένα σημείο που αξίζει να σταθούμε και το οποίο στη συνέχεια έδωσε μεγάλη 

ρευστότητα στο συνεταιρισμό είναι η αγορά ενός οικοπέδου για τη δημιουργία 

βιομηχανίας ζυμαρικών. Οι γυναίκες είχαν σκεφτεί να ιδρύσουν μία βιομηχανία για 

παραγωγή ζυμαρικών και να συνεχίσουν να παράγουν στο συνεταιρισμό τα γλυκά και 

τις μαρμελάδες. Έτσι αγόρασαν ένα οικόπεδο για να δημιουργήσουν την επιχείρηση. 

Τελικά η ιδέα δεν προχώρησε και έτσι πούλησαν το οικόπεδο και τα έσοδα από αυτή 

την πώληση πήγαν στο «ταμείο» του συνεταιρισμού. 

Ακόμη το γεγονός ότι ο συνεταιρισμός παρέχει υπηρεσίες “catering” , 

μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα δυνατό του σημείο καθώς προωθεί άμεσα τα 

προϊόντα του στον τελικό καταναλωτή, αφού αυτός έχει την ευκαιρία να τα δοκιμάσει 

και να κρίνει αυτόματα. 

 

 Ευκαιρίες 

Από ότι είδαμε και πιο πάνω οι γυναίκες του συνεταιρισμού εκμεταλλεύονται 

κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται μέσω προγραμμάτων. Αλλά και όπου ζητηθεί η 

συμμετοχή τους, σε εκδηλώσεις, εκθέσεις κλπ συμμετέχουν με μεγάλη ευχαρίστηση. 
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Μία ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκαν και που αξιοποιείται αυτή την περίοδο 

είναι η δημιουργία ενός «ΚαφεΓλυκοπωλείου» στην είσοδο του χωριού, όπου ο 

επισκέπτης θα μπορεί να απολαύσει τον καφέ του και να δοκιμάσει όλα τα προϊόντα 

του συνεταιρισμού σερβιρισμένα και μαγειρεμένα από τις ίδιες τις γυναίκες του 

συνεταιρισμού. Το οικόπεδο στο οποίο θα γίνει το «ΚαφεΓλυκοπωλείο» έχει 

παραχωρηθεί στο συνεταιρισμό από το Δήμο Βασιλικών και οι εργασίες 

ανοικοδόμησης έχουν ήδη ξεκινήσει. 

Τέλος μία μεγάλη ευκαιρία για το συνεταιρισμό είναι η στροφή των 

καταναλωτών τα τελευταία χρόνια προς τα παραδοσιακά και τα βιολογικά προϊόντα. 

Με την σωστή προώθηση και προβολή των προϊόντων τους θα μπορέσουν να 

επιτύχουν ακόμη καλύτερες πωλήσεις. 

Προβολή και Προώθηση 

Ο Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραδοσιακών Προϊόντων Αγίου 

Αντωνίου κινείται έντονα στο χώρο της προβολής και προώθησης κυρίως με τις 

καλές δημόσιες σχέσεις που διαθέτει, που σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλονται στην 

έντονη δραστηριότητα της προέδρου του συνεταιρισμού, 

Από την αρχή υπήρχαν έξυπνες ιδέες προβολής. Όταν συστάθηκε ο 

συνεταιρισμός, τον Ιούνιο του 1999, έγιναν εγκαίνια τα οποία είχαν προετοιμαστεί 

πάρα πολύ καλά καθώς ο συνεταιρισμός έπρεπε να κερδίσει το «σεβασμό» τον 

κατοίκων (κυρίως τον ανδρών). Τα εγκαίνια έγιναν παραμονές εκλογών και ήταν 

καλεσμένοι πολλοί εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, κόσμος που δεν είχε ξαναδεί 

ποτέ το χωριό. Δηλώσεις πολλές και πολλοί δημοσιογράφοι που κάλυψαν το γεγονός 

έδωσαν την πρώτη ώθηση στον συνεταιρισμό.  

Στη συνέχεια ο συνεταιρισμός απόκτησε δικό του αυτοκίνητο64, με όλα τα 

στοιχεία του επάνω, που όσο και αν σε κάποιους φαίνεται απλό, ήταν κάτι ιδιαίτερα 

σημαντικό γιατί έδειχνε δύναμη και έτσι οι κάτοικοι θεώρησαν το συνεταιρισμό μία 

δυνατή και σοβαρή επιχείρηση και τον στήριξαν. 

Ο συνεταιρισμός  παίρνει μέρος και σε εκθέσεις όπως η AGROTICA, η 

DETROP, η FILOXENIA, αλλά και σε τοπικές εκδηλώσεις της ευρύτερης περιοχής 

όπως στα «Θέρμης Δρώμενα», που διοργανώνονται κάθε χρόνο στο Δήμο Θέρμης 

Θεσσαλονίκης. Μία δυνατή προώθηση των προϊόντων θα γίνει και μέσω του 

«ΚαφεΓλυκοπωλείου» αφού εκεί ο πελάτης θα μπορεί να δοκιμάσει πριν αγοράσει 

όλα τα προϊόντα που παράγει ο συνεταιρισμός. 

                                                 
64 Παράρτημα: «Το αυτοκίνητο του Συνεταιρισμού», σελ.209 
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Επίσης οι γυναίκες του συνεταιρισμού δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη 

συσκευασία των προϊόντων ώστε να είναι ελκυστική και εντός εποχής, χωρίς να χάνει 

τίποτα από το παραδοσιακό της ύφος. Γι’ αυτό και το επόμενο επενδυτικό πρόγραμμα 

στο οποίο σκέφτονται να συμμετέχουν αφορά στη βελτίωση της συσκευασίας  των 

προϊόντων. 

Ακόμη συμμετέχει σε συνασπισμό επιχειρήσεων παραδοσιακών προϊόντων, 

όπως είναι το «Δίκτυο Μεταποιητικών επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης» (ΔΙ.ΜΕ.Ε.ΘΕ.), 

το οποίο υλοποιεί ενέργειες προβολής και προώθησης και αναπτύσσει κοινές 

υπηρεσίες για τους εταίρους του (στο πλαίσιο της δράσης 1.2.3.1. «Δικτύωση 

ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων», του τοπικού προγράμματος της 

Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+). 

Τέλος έχει προσκληθεί και συμμετάσχει σε πολλές εκπομπές στην τηλεόραση 

σχετικές με παραδοσιακά προϊόντα και διατροφή, αλλά και έχει φιλοξενηθεί και στον 

τύπο σε γαστρονομικά περιοδικά αλλά και σε εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας.  

Οι γυναίκες του συνεταιρισμού έχουν καταλάβει την αξία της σωστής 

προβολής και προώθησης και τα οφέλη της και έτσι κάνουν σωστά και σταθερά 

βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

Ο Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραδοσιακών Προϊόντων Αγίου Αντωνίου 

μπορεί να μην έχει πολλά χρόνια λειτουργίας, αλλά με βάση τη μέχρι τώρα πορεία 

του μπορούμε να πούμε ότι έχει μέλλον και μάλιστα πολύ καλό. Η αγάπη των μελών 

του συνεταιρισμού για αυτό που κάνουν αλλά και η συνεχής τάση  για βελτίωση, με 

σύμμαχο την πολυετή πείρα στην παρασκευή παραδοσιακών προϊόντων, είναι τα 

βασικά του εφόδιο για την εξέλιξη. 

Όπως μας είπε και η Πρόεδρος του συνεταιρισμού, η κα Ιωαννίδου Δέσποινα, «τρία 

είναι τα βασικά συστατικά επιτυχίας του συνεταιρισμού: 

￭ Η πολύ καλή σχέση των μελών του και η εμπιστοσύνη. 
￭ Η σταθερά καλή ποιότητα των προϊόντων 
￭ Οι πολύ καλές δημόσιες σχέσεις και η προβολή ». 

Και δεν διαπιστώσαμε μόνο εμείς την άριστη ποιότητα και οργάνωση του 

συνεταιρισμού, αλλά και οι εκατοντάδες επισκέπτες που έχουν περάσει από το 

συνεταιρισμό και έχουν γράψει το σχόλιό τους στο βιβλίο των επισκεπτών που 

διαθέτει ο συνεταιρισμός65. 

                                                 
65 Παράρτημα: «Σχόλια από το βιβλίο των επισκεπτών του συνεταιρισμού», σελ. 210 - 212 
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4.3 Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Παλαιοχωρίου «Θεοφύλακτος 
Κληρονομιά» 
Ο Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Παλαιοχωρίου «Θεοφύλακτος 

Κληρονομιά», ιδρύθηκε το 2003 στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Ο συνεταιρισμός 

βασίστηκε στην υλοποίηση ενός πολιτιστικού προγράμματος του Εθνικού 

Παρατηρητηρίου Απασχόλησης, που μεταξύ πολλών άλλων δράσεων, κατήρτισε τις 

γυναίκες της περιοχής στην υφαντική, που αποτελούσε παράδοση για την περιοχή, 

στο κέντημα και το ασπροκέντημα και στη ραφή παραδοσιακών στολών όλων των 

διαμερισμάτων της χώρας.  

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, μέσα από το οποίο οι γυναίκες 

της περιοχής απέκτησαν γνώσεις και εμπειρίες γεννήθηκε η ιδέα για μια νέα κοινή 

προσπάθεια που θα τις δέσει περισσότερο αλλά και που θα αποφέρει περισσότερα 

κέρδη, τόσο για τις ίδιες όσο όμως και για την περιοχή: το στήσιμο ενός 

συνεταιρισμού από τις γυναίκες του Παλαιοχωρίου και των γειτονικών χωριών 

Στανού και Μεγάλης Παναγιάς. Η προσπάθεια αυτή ευοδώθηκε και κατέληξε στη 

δημιουργία ενός καλλιτεχνικού εργαστηρίου. Το εργαστήριο αυτό βρίσκεται στον 

κεντρικό δρόμο του Παλαιχωρίου, στον οδικό άξονα που οδηγεί από τον Πολύγυρο 

στο Άγιο Όρος.  

Παραγωγή   

Τα προϊόντα που παράγει και προωθεί ο συνεταιρισμός σήμερα είναι, υφαντά 

κάθε είδους (κιλίμια, χαλιά, μαξιλάρια, σκεπάσματα, διακοσμητικά 

υφάσματα, παραδοσιακές στολές, πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων, υφασμένες στον 

αργαλειό, κεντημένες στο χέρι), ξενοδοχειακό εξοπλισμό (κουρτίνες, σκεπάσματα, 

κουβέρτες, κιλίμια, τραπεζομάντιλα), κλπ. Επίσης ο συνεταιρισμός έχει την 

αντιπροσωπεία για την Χαλκιδική των ισπανικών κουρτινών “Aglatex”.  

 

SWOT ANALYSIS 

 Πλεονεκτήματα - Δυνατά Σημεία  

Το βασικό πλεονέκτημα του Γυναικείου Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού 

Παλαιοχωρίου είναι η μεγάλη παράδοση της περιοχής στην υφαντική και η πιστή 

διατήρηση αυτής της παράδοσης τόσο στην παραγωγή των υφαντών όσο και στη 

ραφή των στολών. Ιδίως για τις στολές ο συνεταιρισμός αυτός ξεκινάει από την 

ύφανση των υφασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε μια φορεσιά και φυσικά 

αναπαράγει πιστά όλα τα ξεχωριστά κομμάτια που την αποτελούν.  
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Το δεύτερο πολύ σημαντικό δυνατό σημείο είναι η εξωστρέφεια και η 

ανάπτυξη συνεχώς νέων συνεργασιών. Όσο σημαντική και να είναι η εργασία 

κάποιου αν δεν μπορεί να τη δείχνει, και φυσικά να την πουλάει, μένει ημιτελής. Τα 

μέλη της «Θεοφύλακτου Κληρονομιάς» έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως το δεδομένο 

αυτό. Συμμετέχουν σε πολλές εκδηλώσεις, οργανώνουν ακούραστα φιλοξενίες στο 

εργαστήριο προβάλλοντας τη δουλειά τους αλλά και την παράδοση της περιοχής, 

συνεργάζονται με φορείς και με άλλους συνεταιρισμούς, υποστηρίζουν όσο μπορούν 

γυναίκες από κοντινές περιοχές και όχι μόνο σε νέες προσπάθειες.  

 

  Αδύνατα Σημεία – Μειονεκτήματα 

Βασικό μειονέκτημα που αντιμετωπίζει ο συνεταιρισμός είναι το ιδιαίτερα 

μεγάλο κόστος της χειροτεχνίας και των αυθεντικών υλικών. 

 Ένα δεύτερο αδύνατο σημείο που προξενεί δυσκολίες είναι το γεγονός ότι 

βρίσκονται μακριά από το κέντρο. Το Παλαιοχώρι είναι ένα μικρό χωριό αρκετά 

μακριά ακόμη και από τον Πολύγυρο. Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό δημιουργήθηκε 

πρόσφατα ένα εκθετήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.  

 

 Ευκαιρίες 

 Η παράδοση αρχίζει να γίνεται της «μόδας». Όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

ασχολούνται και μάλιστα σοβαρά με τα ζητήματα αυτά. Η ζήτηση αρχίζει να 

αυξάνεται και υπάρχουν θετικές ενδείξεις για το μέλλον.  

 Απειλές 

Στο σχετικό άρθρο δεν αναφέρονται απειλές. 

-ΣΧΗΜΑ 4.3- 

SWOT ANALYSIS για τον Γυναικείο Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό 
Παλαιοχωρίου «Θεοφύλακτος Κληρονομιά» 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

￭ Μεγάλη παράδοση στην υφαντική 

￭  Άριστη ποιότητα παραγόμενου προϊόντος 

￭ Εξωστρέφεια και η ανάπτυξη συνεχώς 

νέων συνεργασιών  

￭ Μεγάλο κόστος της χειροτεχνίας 

και των αυθεντικών υλικών 

￭ Μεγάλη απόσταση από το κέντρο 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

￭ Η παράδοση γίνεται της «μόδας»   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Β’ ΜΕΡΟΥΣ  
    Η γυναίκα και ειδικότερα η γυναίκα της υπαίθρου αντιμετωπίζει σήμερα 

σοβαρά προβλήματα στην ένταξή της στην αγορά εργασίας ή στη διατήρηση της 

απασχόλησής της. Οι λόγοι είναι πολλοί και σχετίζονται τόσο με τις γενικότερες 

συνθήκες που επικρατούν στην ύπαιθρό μας (πρωτογενής τομέας που δεν είναι 

θελκτικός και διαρκώς συρρικνώνεται, ανεπαρκής ανάπτυξη του δευτερογενούς και 

του τριτογενούς τομέα που συνδέονται κυρίως με τον αστικό χώρο ή με τις κατ’ 

εξοχήν τουριστικές περιοχές, ανεπάρκεια σε κατάλληλες υποδομές και μηχανισμούς 

υποστήριξης κ.ά.), όσο και με κοινωνικού – μορφωτικού χαρακτήρα αίτια που 

εμποδίζουν την γυναίκα να βγει από την απομόνωση και να αναλάβει επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες (κοινωνικά στερεότυπα για το ρόλο της γυναίκας, αποθάρρυνση από το 

στενό οικογενειακό της περιβάλλον, άγνοια των διαδικασιών δημιουργίας και 

λειτουργίας μιας επιχείρησης, σοβαρή υστέρηση σε εκπαίδευση – επιμόρφωση και 

έλλειψη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας).  

    Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα,  τόσο του Κοινωνικού Ταμείου όσο και της 

Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (Equal, Leader κλπ) 

εμπεριέχουν τη διάσταση του φύλου, περιλαμβάνουν δηλαδή δράσεις και ενέργειες 

που σχετίζονται με την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων και 

ενθαρρύνουν – παρέχουν κίνητρα για τη συμμετοχή των γυναικών. Επίσης υπάρχουν 

συγχρηματοδοτούμενα εξειδικευμένα προγράμματα αποκλειστικά για τη στήριξη της 

γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Παρά όμως τα προγράμματα που 

«τρέχουν» και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια, κυρίως 

από τις ίδιες τις γυναίκες και τις οργανώσεις τους, για να διαμορφωθούν συνθήκες 

«ίσων ευκαιριών» γι’ αυτές, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δεν μπορεί να 

χαρακτηριστούν ικανοποιητικά. Απέχουμε πολύ από το ζητούμενο που είναι η 

ισότιμη και χωρίς διακρίσεις συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής 

και κοινωνικής ζωής. Φαίνεται ότι τα εμπόδια δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν. Η 

ανεργία εξακολουθεί να πλήττει περισσότερο, από κάθε άλλη κατηγορία πληθυσμού, 

τις γυναίκες της υπαίθρου μας. 

      Πολλές γυναίκες, ιδιαίτερα οι νέες και καλύτερα μορφωμένες, εγκαταλείπουν 

τα χωριά τους σε αναζήτηση καλύτερης τύχης στα αστικά κέντρα της χώρας μας, ενώ 

αυτές που παραμένουν για οικογενειακούς κυρίως λόγους ουσιαστικά αποκλείονται 

από την αγορά εργασίας. Άλλη δυσμενής συνέπεια της φυγής των νέων γυναικών 

είναι ανατροπή της αριθμητικής ισορροπίας μεταξύ ανδρών και γυναικών στα 
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αγροτικά νοικοκυριά, ιδιαίτερα σε ορεινά απομονωμένα χωριά όπου η έλλειψη 

γυναικών για παντρειά αποτελεί σοβαρό πρόβλημα.  

Σήμερα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθείται ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο 

ανάπτυξης του αγροτικού χώρου που βασίζεται στον «πολυλειτουργικό χαρακτήρα» 

της γεωργίας και τη «διαφοροποίηση» των δραστηριοτήτων, στην ισόρροπη και 

βιώσιμη ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας, στην αξιοποίηση του 

ενδογενούς παραγωγικού δυναμικού και στην αειφορική χρήση των τοπικών 

πλουτοπαραγωγικών πόρων. Επιζητείται επίσης η βελτίωση των κοινωνικών 

υποδομών στην ύπαιθρο έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

ποιότητας ζωής για τους κατοίκους της. Κεντρικός στόχος είναι η «ανασυγκρότηση 

της υπαίθρου» σε τρόπο ώστε να αποτελέσει ένα ελκυστικό τόπο εγκατάστασης νέων 

ανθρώπων και επιχειρήσεων αλλά και πόλο έλξης και αναψυχής για τους ανθρώπους 

των πόλεων. Αυτή η με έντονα ποιοτικά στοιχεία «αγροτική ανάπτυξη» δεν μπορεί 

παρά να στηριχθεί στη συμμετοχή και αξιοποίηση όλων των δυνάμεων των τοπικών 

κοινωνιών, και κυρίως της γυναίκας. 

    Αναμφισβήτητα, στα περισσότερα πεδία δραστηριοτήτων που συνδέονται 

άμεσα ή έμμεσα μ’ αυτό το νέο πρότυπο αγροτικής ανάπτυξης (π.χ. τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάδειξη και διάσωση του αγροτικού 

περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, την παραγωγή νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών ποιότητας, τις κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσίες, τον αγροτουρισμό, την 

οικοτεχνία, κλπ), η γυναίκα της υπαίθρου μπορεί και πρέπει να παίξει 

πρωταγωνιστικό ρόλο. Άλλωστε οι παραπάνω δράσεις ταιριάζουν απόλυτα με την 

ιδιοσυγκρασία και την ευαισθησία της γυναίκας και μπορούν να συνδυαστούν άριστα 

με τα καθήκοντά της ως μητέρας και νοικοκυράς. 

Οι γυναίκες επιβάλλεται, με την κατάλληλη στήριξη, να αναλάβουν πρωτοβουλίες 

να επενδύσουν και να επιδοθούν όχι μόνο στον αγροτικό τομέα αλλά και στους 

άλλους επαγγελματικούς τομείς που έχουν σχέση με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Να 

δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις σε καινοτόμους κατά προτεραιότητα τομείς 

παραγωγής, τυποποίησης και μεταποίησης προϊόντων. Να προωθήσουν ακόμη 

περισσότερο τη συνεργασία και τη συλλογική τους δράση (ίδρυση νέων γυναικείων 

συνεταιρισμών).  

    Επισημαίνουμε σχετικά ότι ορισμένοι γυναικείοι συνεταιρισμοί έχουν να 

επιδείξουν μια ιδιαίτερα ικανοποιητική επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν 

πετύχει να βελτιώσουν την οικονομική και κοινωνική θέση των γυναικών μελών 
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τους. Όμως οι περισσότεροι γυναικείοι συνεταιρισμοί αντιμετωπίζουν προβλήματα 

που συνδέονται κατά κύριο λόγο με τη μικρή και ανισοβαρή συμμετοχή των μελών 

στις εργασίες τους, τις ελλείψεις σε τεχνογνωσία, τις δυσκολίες στην προβολή και 

προώθηση στην αγορά των προϊόντων  τους, τις ελλείψεις σε βασικό εξοπλισμό (και 

σε μεταφορικά μέσα) για τη διεξαγωγή των εργασιών τους, τη στενότητα κεφαλαίων 

για την πραγματοποίηση επενδύσεων (κάλυψη ιδίας συμμετοχής), κλπ. Όλα αυτά τα 

προβλήματα θα πρέπει να επιλυθούν. 

    Πρέπει να γίνουν δράσεις και ενέργειες που θα συμβάλουν θετικά στην τόνωση 

της απασχόλησης και της επιχειρηματικής δράσης των γυναικών της υπαίθρου. 

Πρώτα απ’ όλα η κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους. Εκπαίδευση που να 

είναι προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες τους και να μπορεί να οδηγήσει στην 

αξιοποίηση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Ακόμη η ενθάρρυνση και σωστή 

ενημέρωσή τους από τους αρμόδιους φορείς, αλλά κυρίως η συμβουλευτική και 

οργανωτική – τεχνική υποστήριξή τους. Τέλος η σωστή αξιοποίηση των σχετικών 

κινήτρων (επιχορηγήσεων) που υπάρχουν για την πραγματοποίηση επενδύσεων αλλά 

και η χρηματοδοτική ενίσχυση των γυναικών με ευνοϊκούς όρους. Εξυπακούεται ότι 

τα παραπάνω πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια και συνέχεια, από ανθρώπους με 

εμπειρία και γνώση για να υπάρξει αποτέλεσμα. 

    Πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό από όλους, ότι οι γυναίκες της υπαίθρου 

αποτελούν ένα ισχυρό παράγοντα κοινωνικής συνοχής και ένα σημαντικό αλλά 

αναξιοποίητο δυναμικό και ότι «αν τους δοθεί η ευκαιρία» μπορούν να συμβάλουν με 

την εργασία τους πολύ θετικά στην ανασυγκρότηση – ανάπτυξη της υπαίθρου, στην 

βελτίωση της οικονομικής θέσης των αγροτικών πληθυσμών και στην αναστροφή της 

τάσης εγκατάλειψης των πατρογονικών εστιών τους. Κάτω από αυτό το πρίσμα η 

εξασφάλιση εργασίας για την γυναίκα στην ύπαιθρο (παράλληλα με τη βελτίωση των 

κοινωνικών παροχών και των συνθηκών διαβίωσης) πρέπει να αποτελέσει στόχο 

απόλυτης προτεραιότητας. Επιβάλλεται λοιπόν η Πολιτεία, οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και οι υπόλοιποι Φορείς που εμπλέκονται στα θέματα της γυναικείας 

απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, να επιδείξουν ουσιαστικό ενδιαφέρον και να 

παρέχουν συνεχή στήριξη προς τις γυναίκες της υπαίθρου μας. Μόνο έτσι θα 

μπορέσουν οι τελευταίες να ξεπεράσουν τα συναφή εμπόδια και προβλήματα και να 

επιδοθούν, με την ευρηματικότητα, την ευαισθησία και την αποτελεσματικότητα που 

τις διακρίνει, σε νέες δραστηριότητες και στο έργο τους γενικότερα. Και αυτό θα 

αποβεί προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας μας συνολικά. 
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ΜΕΡΟΣ Γ’ : ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Η γυναίκα τα τελευταία χρόνια αρχίζει να παίρνει μέρος στην ενεργό δράση, 

ξεφεύγει από τα στερεότυπα και βγαίνει από το σπίτι στην αγορά εργασίας. Η  

συγκρότηση της γυναικείας ταυτότητας στο χώρο της εργασίας αποτελεί μία 

διαδικασία πολλαπλών επιλογών, αλλαγών και συγκρούσεων από τη μεριά της 

γυναίκας σε σχέση με τον εαυτό της, την οικογένειά της (πατρική και μη) και τον 

κοινωνικό της περίγυρο. Η διαδρομή που ακολουθεί κάθε μία γυναίκα προς την 

εκάστοτε επιχειρηματική δράση που αναλαμβάνει είναι διαφορετική, καθώς 

αναπτύσσεται σε διαφορετικά κοινωνικά και οικονομικά συμφραζόμενα, με 

πολλαπλά όμως σημεία ομοιότητας και σύγκλισης. 

Τα κίνητρα των γυναικών για να ξεκινήσουν μία επιχείρηση, είτε στον 

αγροτικό είτε στον ευρύτερο επιχειρηματικό κλάδο, εντοπίζονται κυρίως στην 

ανάγκη της γυναίκας να συμπληρώσει το οικογενειακό εισόδημα, που μέχρι τότε 

πρόσφερε μόνο ο σύζυγος, αλλά και στην ανάγκη της για κοινωνική αναγνώριση και 

προσωπική ικανοποίηση. 

Έτσι όταν δοθούν οι κατάλληλες αφορμές που οροθετούν την έναρξη μιας 

επιχειρηματικής κίνησης, οι γυναίκες είναι πλέον έτοιμες να τις εκμεταλλευτούν. 

Τέτοιες αφορμές αποτελούν, οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκή Ένωσης και τα κονδύλια 

χρηματοδότησης μιας νέας γυναικείας επιχειρηματικότητας, η ολοκλήρωση της 

περιόδου ανατροφής των παιδιών και η «φυσική έξοδος» της γυναίκας από τη σφαίρα 

του νοικοκυριού σε αυτήν της παραγωγής, καθώς και η συνηθισμένη πλέον σήμερα, 

κυρίως για τις νεότερες γενεές, απασχόληση μιας γυναίκας σε μια εταιρεία, με 

εξαρτημένη σχέση μίσθωσης εργασίας σε συνέχεια των σπουδών της. Δεν είναι λίγες 

και οι περιπτώσεις υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ιδέας από την ίδια τη γυναίκα, 

χωρίς να συντρέχουν κάποιοι ιδιαίτεροι λόγοι, απλώς η ουσιαστική και φιλόδοξη 

προσπάθειά της για οικονομικό κέρδος. 

Η ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση μιας γυναίκας από την οικογένειά της και 

κυρίως από το σύζυγό της για την ίδρυση μιας επιχείρησης, είναι πολύ σημαντική. Ο 

ρόλος του συζύγου μπορεί να είναι καθοριστικός στην αρχική δημιουργία μιας 

επιχείρησης, αλλά και στην υποβοήθηση της συνέχισης αυτής. Δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις γυναικών, που ενώ τυπικά η ιδιοκτησία της επιχείρησης ανήκει στη 

γυναίκα, η πραγματική διαχείριση πραγματοποιείται από το σύζυγο, που συνήθως 

έχει παράλληλη επαγγελματική απασχόληση, στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα. Το 

περιθώριο για ανάπτυξη πρωτοβουλιών από μια γυναίκα είναι συνήθως θέμα 
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χαρακτήρα και προσωπικότητας των δύο συζύγων, καθώς και συνεργασίας μεταξύ 

τους. 

Τα προβλήματα και τα εμπόδια που συνάντησαν και συναντούν οι γυναίκες 

κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας μέχρι σήμερα είναι πολλά και 

σημαντικά. Η προσπάθεια της γυναίκας επιχειρηματία για επαγγελματική καταξίωση 

και αναγνώριση αποτελεί μια δύσκολη πορεία συνεχούς αγώνα και προσπαθειών. Η 

γυναίκα που αρχίζει μια επαγγελματική σταδιοδρομία έχει να αποδείξει εκτός από το 

ότι είναι μια επιτυχημένη επιχειρηματίας, ότι μπορεί να σταθεί στον επαγγελματικό 

στίβο, όπως ένας άντρας. Οι προσπάθειές της είναι συνεχείς, αδιάκοπες και με την 

ίδια ένταση, όπως την πρώτη μέρα που ξεκίνησε.  

Ένα βασικό εμπόδιο στη επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών 

αποτελούν οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Η έννοια «οικογενειακές υποχρεώσεις» 

οροθετείται κυρίως σε σχέση με την ανατροφή την παιδιών και τη διαχείριση του 

χρόνου που απαιτούν τα παιδιά και λιγότερο με τις οικιακές εργασίες του σπιτιού. Η 

πολύωρη απασχόληση των γυναικών στις επιχειρήσεις, αποτελεί βασικό 

προβληματισμό και το σημαντικότερα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Η 

έλλειψη υποδομών κοινωνικής πρόνοιας, η μη ύπαρξη ολοήμερων βρεφονηπιακών 

και παιδικών σταθμών, καθώς και κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων, αφήνει 

ένα μεγάλο κενό, που ίσως τα τελευταία χρόνια με την παρουσία των ολοήμερων 

σχολείων αντιμετωπίζεται εν μέρει για τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. 

Επίσης βασικό εμπόδιο είναι και ο συντονισμός των πολλαπλών ρόλων μιας 

γυναίκας, αυτών της μητέρας, της εργαζόμενης και πολλές φορές επιτυχημένης 

επιχειρηματία, της συζύγου και σίγουρα της γυναίκας. Κυρίως στον τομέα των 

επιχειρήσεων, αυτό που θα ανακόψει την πορεία μιας γυναίκας είναι το γεγονός ότι 

κάποια στιγμή θα γίνει μητέρα και θα «αναγκαστεί» να μοιράσει το χρόνο της 

ανάμεσα στην εργασία και το σπίτι. Μία ιδιαίτερα θετική προσέγγιση σε αυτή την 

περίπτωση είναι οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης (τηλεεργασία, μερική 

απασχόληση, κ.λ.π.) που υιοθετούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα από διάφορες 

επιχειρήσεις. Η εναλλακτική αυτή μορφή απασχόλησης έχει πλεονεκτήματα κυρίως 

για την περίοδο της ανατροφής των μικρών παιδιών, για περιπτώσεις αποκλειστικής 

ανάγκης συμπληρώματος του οικογενειακού εισοδήματος και για απομακρυσμένες 

γεωγραφικά από το κέντρο περιοχές, όπου πραγματικά είναι πολύ σημαντική η 

εφαρμογή πρακτικών τηλεεργασίας. 
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Η έλλειψη ενημέρωσης των γυναικών είναι ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα. Ο 

τομέας της ενημέρωσης, της συνεχούς επιμόρφωσης και της πληροφόρησης σε 

οτιδήποτε καινούργιο, αποτελεί ένα βασικό εμπόδιο για τις γυναίκες, τόσο στον χώρο 

των επιχειρήσεων όσο, κυρίως, στον αγροτικό τομέα. Παρατηρείται ότι οι γυναίκες 

δεν έχουν άμεση πρόσβαση στην ενημέρωση, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη στην 

επιχειρηματική τους ανάπτυξη. 

Τέλος, στις συνεργασίες των γυναικών επιχειρηματιών με εκπροσώπους του 

αντρικού φύλου και με άλλες γυναίκες συναδέρφους τους, συχνά αναφέρονται 

προβλήματα και έλλειψη κατανόησης. Η επαγγελματική άνοδος και επιτυχία της 

γυναίκας μπορεί να σημαίνει ότι θυσιάζει πολλά πράγματα, όπως την οικογένειά της 

και τον προσωπικό της εαυτό, με αποτέλεσμα την έλλειψη δύναμης και κουράγιου για 

να αντιμετωπίσει τον καθένα που προσπαθεί να ανακόψει την πορεία της.  

Στο πεδίο των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, η γυναίκα ηγέτης αποτελεί 

πρόσωπο συνεργάτη για όλες τις υπόλοιπες γυναίκες. Αναγνωρίζεται το έργο της και 

η προσφορά της, χωρίς μάλιστα να δέχεται τις συνεχείς αμφισβητήσεις, γεγονός που 

εμφανίζεται στις συνεργασίες της με τους άντρες τη ίδιας επιχείρησης. Οι σχέσεις των 

γυναικών επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων στελεχών ιδιωτικών επιχειρήσεων με 

τους υφισταμένους τους, είναι αρκετά ξεκάθαρες και οροθετημένες. 

Όσον αφορά στη σύσταση γυναικείων συνεταιρισμών, στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, προήλθε από χρηματοδότηση διαφόρων κοινοτικών προγραμμάτων και 

με τη συμβολή των υπαρχουσών υποδομών της εκάστοτε περιοχής, μέσα από τις 

αναπτυξιακές εταιρείες. Τα μέλη των συνεταιρισμών κατέχουν περιουσιακά στοιχεία 

από το μέρισμά τους στο συνεταιρισμό και μικρές ή μεγάλες οικονομικές απολαβές, 

με τη μορφή μηνιαίου εισοδήματος. Η εργασία στους συνεταιρισμούς έχει ευέλικτη 

μορφή, το ωράριο είναι αρκετά ελαστικό και διαμορφώνεται πάντα σε πλήρη 

συνάρτηση με τις ανάγκες της γυναίκας στο χώρο του σπιτιού και την ανατροφή των 

παιδιών της. 

Η συμμετοχή σε έναν γυναικείο συνεταιρισμό, αποτελεί μια επιθυμητή λύση 

για γυναίκες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, που κατοικούν σε αγροτικές ή 

ημιαστικές περιοχές της χώρας, χωρίς κάποιες άλλες επαγγελματικές επιλογές. Το 

κίνητρο της γυναίκας για τη συμμετοχή της στο συνεταιρισμό είναι κυρίως το 

συμπλήρωμα του οικογενειακού εισοδήματος και, στη συνέχεια,  η επιθυμία της να 

ασχοληθεί με κάτι άλλο εκτός των εργασιών του σπιτιού της.  
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Βέβαια εκεί θα πρέπει να ξεπεραστούν κάποια βασικά εμπόδια που 

εμφανίζονται στην αρχή της λειτουργίας κάθε συνεταιρισμού, κυρίως με την 

εμψύχωση και τον εφησυχασμό τω μελών από την πρόεδρο, που συνήθως είναι η πιο 

αποφασιστική στο συνεταιρισμό. Τέτοια εμπόδια είναι το συναίσθημα φόβου για 

οτιδήποτε νέο και πρωτοποριακό στο συνεταιρισμό καθώς επίσης και η εκδήλωση 

μεγάλων αντιδράσεων σε επιχειρηματικά ρίσκα που προτείνονται. Ευνοούνται κυρίως 

τα μικρά και ευέλικτα σχήματα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για πολλές ώρες 

εργασίας και μεγάλο εισόδημα. 

Η συνεργασία των γυναικών επιχειρηματιών με άλλες γυναίκες αποτελεί ένα 

σημείο αρκετά ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν λεπτές ισορροπίες και απαιτούνται 

ευέλικτες διπλωματικές κινήσεις. Στα πλαίσια των γυναικείων συνεταιρισμών η 

γυναίκα αρχηγός καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες οργάνωσης και συντονισμού των 

υπολοίπων μελών, τονίζοντας πάντα τη συλλογικότητα και το όφελος του 

συνεταιρισμού. Οι συνεταιρισμοί αποτελούν ομάδες που εκδηλώνονται αρκετά συχνά 

συγκρούσεις και διαμάχες των γυναικών μελών, κυρίως για θέματα τήρησης του 

ωραρίου εργασίας, βαθμού και έντασης συμμετοχής στις δραστηριότητες του 

συνεταιρισμού, καθώς και στις οικονομικές απολαβές στα μερίδιά τους. Και είναι 

μέχρι ένα σημείο αναμενόμενο καθώς οι συγκεκριμένες γυναίκες, από νοικοκυρές 

εκπαιδεύονται να γίνουν επιχειρηματίες, και αυτό είναι πολύ δύσκολο. 

Γενικά, η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα θα 

πρέπει να αποτελέσει στόχο συντονισμένων πολικών δράσης και ιδιαίτερα προς την 

κατεύθυνση ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς συνδέεται όχι 

µόνο µε δείκτες οικονομικής ανάπτυξης αλλά κυρίως µε την εξασφάλιση ίσων 

ευκαιριών ανάμεσα στα δύο φύλα.  

Από εδώ και πέρα θα πρέπει να γίνουν περισσότερες  κινήσεις εστιασμένες 

αρχικά στις πολιτικές ισότητας. Βασικός στόχος να είναι η ένταξη των γυναικών στην 

οικονομική, επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα με όρους ίσων 

δικαιωμάτων, ευκαιριών και υποχρεώσεων. Όπως άλλωστε είπαμε, η αξιοποίηση του 

συνόλου των ανθρωπίνων πόρων της χώρας αποτελεί όρο για την βιώσιμη ανάπτυξη 

και την κοινωνική συνοχή. Έτσι η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών 

αποτελεί μέσο για την βελτίωση του συνολικού ποσοστού απασχόλησης της χώρας. 

Ακόμη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετάβαση της επιχειρηματικότητας των 

γυναικών, από «επιχειρηματικότητα ανάγκης», προς μία επιχειρηματικότητα 

βασισμένη στην καινοτομία και τη γνώση. Άρα βασικός στόχος είναι η προώθηση της 
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γυναικείας επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην 

Έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την παραγωγή καινοτομίας, ώστε να 

επιτύχουμε αύξηση του ποσοστού των γυναικών στον τομέα της Έρευνας και 

Καινοτομίας, καθώς και της Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων στις επιχειρήσεις. 

Τέλος όσον αφορά στην απασχόληση, βασικό στόχο πρέπει να αποτελέσει η 

ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και η προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των 

γυναικών σε αυτήν. Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων για την γυναικεία απασχόληση τόσο σε τομεακό όσο και σε 

περιφερειακό επίπεδο, ιδιαίτερα διασυνδεδεμένων με τις ανάγκες των παραγωγικών 

συστημάτων των περιοχών. Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθούσε η διεύρυνση και 

βελτίωση των υποδομών φροντίδας και των υπηρεσιών στήριξης ώστε να 

υποστηριχθεί η οικογένεια, να διευκολυνθεί η ανακατανομή ρόλων και ευθυνών, 

κυρίως δε η ένταξη και παραμονή των γυναικών στην αγορά εργασίας λαμβανομένων 

υπόψη των ιδιαιτεροτήτων και της δομής της ελληνικής οικογένειας. Επιπλέον, η 

υιοθέτηση κινήτρων για την δημιουργία και ανάπτυξη υπηρεσιών παιδικής φροντίδας 

από τον ιδιωτικό τομέα (πχ μέσω της δημιουργίας σχετικών δομών τουλάχιστον σε 

μεγάλες επιχειρήσεις ) θα ήταν ένα ακόμη βασικό βοήθημα ώστε να αυξηθεί η 

συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

Πάντως για το σχεδιασμό αποτελεσματικότερων παρεμβάσεων πιστεύουμε ότι 

είναι χρήσιμο οι προτάσεις συγκεκριμένων μέτρων να υποβάλλονται σε δημόσια 

διαβούλευση με επαγγελματικούς φορείς και άλλες οργανώσεις, καθώς επίσης να 

επιδιώκεται η προσαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στις Ελληνικές ανάγκες και 

ιδιομορφίες. Άλλωστε πλέον η εμπειρία υπάρχει, απλά θα πρέπει να αξιοποιηθεί. 

Πέρα από τις παραπάνω βασικές επιδιώξεις και τους βασικούς στόχους, θα 

μπορούσαμε ακόμη να προτείνουμε κάποια μέτρα πολιτικής που θα ευνοούσαν την 

γυναικεία επιχειρηματικότητα. 

Μια πρώτη κατεύθυνση πολιτικής αφορά την ανάγκη γενικότερης 

αναστροφής των παραδοσιακών προτύπων ως προς τη  γυναικεία επιχειρηματικότητα 

μέσω παρεμβάσεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης Από την παιδική και 

εφηβική ηλικία θα πρέπει να παρουσιάζονται αντικίνητρα ενάντια στον παραδοσιακό 

διαχωρισμό των επαγγελμάτων σε ανδρικά και γυναικεία. Μέσω του σχολικού 

επαγγελματικού προσανατολισμού θα ήταν δυνατό να παρακινηθεί μεγαλύτερος 

αριθμός γυναικών να στραφούν σε σπουδές και επαγγέλματα κυρίως της σύγχρονης 

τεχνολογίας που έχουν μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Επιπλέον μπορούν 



 155

να δημιουργηθούν κατάλληλα πρότυπα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, με την 

προώθηση π.χ. διαφημιστικής καμπάνιας από αρμόδιους φορείς. 

Ειδικά κίνητρα μπορούν να παρασχεθούν σε γυναίκες επιχειρηματίες που 

στρέφονται σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, μέσω επιδοτήσεων, φορολογικών 

ελαφρύνσεων και ευνοϊκών δανείων με κρατική εγγύηση, για προκαθορισμένες 

δράσεις που ταιριάζουν με τοπικές ιδιαιτερότητες και αναπτυξιακές δυνατότητες. 

Ακόμη να δοθούν ενισχυμένα κίνητρα για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στη 

σύγχρονη τεχνολογία, σε καινοτομικές δραστηριότητες ή σε απομακρυσμένες και 

απομονωμένες περιοχές και να προωθηθούν  ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης και 

οικονομικής ενίσχυσης για εργασία από το σπίτι (τηλεεργασία),    

Θα ήταν χρήσιμο και άκρως ενισχυτικό να εξεταστεί η δυνατότητα για τη 

θεσμοθέτηση μιας μόνο κρατικής υπηρεσίας, που θα ήταν υπεύθυνη για  τη 

διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την εκκίνηση ενός νέου 

επιχειρηματικού εγχειρήματος από τις γυναίκες, με ευθύνη και επίβλεψη πιθανότατα 

της Γενικής Γραμματείας Ισότητας ή/και του ΚΕΘΙ . 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κανένα σύγχρονο κράτος  δεν 

μπορεί να προσδοκά καλύτερη οικονομία και  δικαιότερη κοινωνία, αν δεν αναδείξει 

τη γυναίκα στην εργασία και στην επιχείρηση.  

Κλείνοντας το θέμα της γυναικείας επιχειρηματικότητας και των γυναικείων 

συνεταιρισμών θα ήθελα να παραθέσω αυτούσια ορισμένα στοιχεία που η εισηγήτρια 

Maria Paola Colombo Svevo παρουσιάζει στην έκθεσή66 της για τον ρόλο των 

γυναικείων συνεταιρισμών στην αύξηση της γυναικείας απασχόλησης (Επιτροπή για 

τα Δικαιώματα της Γυναίκας). Η εισηγήτρια προτείνει να εξετασθούν τα κάτωθι, στο 

πλαίσιο των μέτρων και πολιτικών προαγωγής των επιχειρήσεων κοινωνικής 

οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών και λόγω της συμβολής τους 

στην αύξηση της γυναικείας απασχόλησης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Νομικό πλαίσιο  

 σε εθνικό επίπεδο: να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο που θα 

καλύπτει τις νέες επαγγελματικές ειδικότητες (εταίρος-εργαζόμενος, κοινωνικός 

επιχειρηματίας), θα διευκολύνει τη δημιουργία συνεταιρισμών, θα επιτρέπει 

συνεργασία δημοσίου-ιδιωτών·  

                                                 
66 Παράρτημα: « Έκθεση για το ρόλο των γυναικείων συνεταιρισμών στην αύξηση της γυναικείας 
απασχόλησης», σελ. 213 
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 σε ευρωπαϊκό επίπεδο: να θεσπισθεί ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει 

νομική σαφήνεια, λαμβανομέvων υπόψη των εθνικών και τοπικών 

ιδιαιτεροτήτων. 

Χρηματοδότηση 

 να προσφερθεί ένα πλήρες φάσμα οικονομικής υποστήριξης: τραπεζικά δάνεια, 

κεφάλαια κινδύνου, εγγυήσεις, ταμεία, επιδοτήσεις, ανάπτυξη μικροδανείων·  

 να προαχθεί η εταιρική σχέση με τους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς της 

κοινωνικής οικονομίας, που λειτουργούν σε τμήματα της αγοράς αγνοημένα από 

τους κλασικούς θεσμούς.  

Εκσυγχρονισμός των εθνικών πολιτικών επί θεμάτων απασχόλησης 

 να προαχθούν η διαφοροποίηση, η αποκέντρωση και η σύναψη συμβάσεων· 

 να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των μικροεπιχειρήσεων· 

 να υποστηριχθούν οι καινοτόμες μορφές συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα. 

Δημόσιες πολιτικές στήριξης της ζήτησης και της προσφοράς 

 δημόσια ζήτηση 

o ανάθεση υπηρεσιών όχι αποκλειστικά βάσει της τιμής, αλλά βάσει του 
κριτηρίου της οικονομικά συμφερότερης προσφοράς· 

o αναθεώρηση των κοινοτικών διατάξεων περί ανταγωνισμού και δημοσίων 
αγορών και προμηθειών, ώστε να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα των 
επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας·  

 ιδιωτική ζήτηση 

o πρόβλεψη μηχανισμών για την επίλυση του προβλήματος της μικρής 
φερεγγυότητας και δημιουργία αγοράς υπηρεσιών: π.χ. επιδοτούμενη 
υπηρεσία, φορολογική απαλλαγή δαπανών για υπηρεσίες κοινωνικής 
αρωγής, μείωση ΦΠΑ για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τις 
δραστηριότητες με μεγάλη ένταση εργασίας. 

 Προσφορά 

o πρόβλεψη μέτρων για την αύξηση της ευελιξίας, τη μείωση του κόστους 
εργασίας, τη μείωση του επενδυτικού κόστους, για μεγαλύτερες 
δυνατότητες δανείων. 

Ενέργειες σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο ΕΕ:  

 μέτρα για την ενθάρρυνση νέων συνεταιριστικών εμπειριών, π.χ. χρηματοδότηση 

για την εκκίνηση συνεταιρισμών·  

 υποστήριξη της επιχειρηματικής μετατροπής μη κερδοσκοπικών οργανισμών, 

υποστήριξη της διάσπασης ενός συνεταιρισμού που έχει φθάσει σε συγκεκριμένες 

διαστάσεις σε περισσότερους συνεταιρισμούς·   
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 προγράμματα ανταλλαγής εμπειριών και πληροφοριών, αδελφοποιήσεις 

επιχειρήσεων, επιδοτήσεις σε μικροεπιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις 

εργασίας σε καινοτόμους τομείς· 

 πιλοτικά προγράμματα, μεταξύ άλλων και για το ρόλο των συνεταιρισμών στην 

εργασιακή ενσωμάτωση των μεταναστριών, που συχνά προέρχονται από χώρες 

όπου υπάρχει παράδοση εργασίας σε ομάδες αλληλεγγύης.  

Κατάρτιση 

Η κατάρτιση θα πρέπει να είναι περιοδική και συνεχής, σύντομη και με πρακτικό 

προσανατολισμό. Επί πλέον, πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  

 να στρέφεται προς νέες ειδικεύσεις και επαγγέλματα,  

 να αναπτύσσει, εκτός από τις τεχνικές ικανότητες, και "διαγώνια" προσόντα: 

ομαδικό πνεύμα, δημιουργικότητα, ικανότητα πρωτοβουλίας, διαχείριση σχεδίων,  

 να αναπτύσσει ικανότητες σχετιζόμενες με το επιχειρηματικό πνεύμα, και 

ειδικότερα σχετιζόμενες με το "κοινωνικό επιχειρηματικό πνεύμα". 

Οργανωτική υποστήριξη 

 να προωθηθεί η οργάνωση σε κοινοπραξίες, σε δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών, 

σε οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας που να προσφέρουν κατάρτιση, υπηρεσίες 

συμβούλου και τεχνική υποστήριξη, βοήθεια για την κατάρτιση σχεδίων. Η 

Επιτροπή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για την προαγωγή των οργανισμών 

αυτών και για την ένταξή τους σε δίκτυο· 

 να διαδοθούν οι καλύτερες πρακτικές. 

 

Το θέμα της γυναικείας επιχειρηματικότητας, και κατ’ επέκταση των 

γυναικείων συνεταιρισμών, έχει απασχολήσει πολλούς φορείς σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και διεθνές. Μελέτες γίνονται, δεδομένα συγκεντρώνονται 

και πολιτικές εφαρμόζονται και όλα προς την ίδια κατεύθυνση. Να εντοπίσουν το 

επίπεδο της γυναικείας απασχόλησης, να εντοπίσουν τα προβλήματα και να τα 

λύσουν. Και αυτό γιατί στην απασχόληση της γυναίκας διαφαίνεται η λύση για την 

οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση των χωρών.  

Η γυναίκα γίνεται το κεντρικό πρόσωπο όλων των νέων πολιτικών και 

κατευθυντήριων γραμμών. Το καλό είναι ότι οι γυναίκες κατάλαβαν ότι πρέπει να 

μπούνε στην αγορά εργασίας και είναι κάτι που και οι ίδιες το θέλουν. Το μόνο που 

μένει είναι να πεισθούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν! 
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 Στην παρούσα εργασία θελήσαμε να δώσουμε μία πρώτη εικόνα για την 

κατάσταση που επικρατεί αλλά και να δημιουργήσουμε το ερέθισμα και για 

περαιτέρω έρευνα. Όλες οι μελέτες για την γυναικεία επιχειρηματικότητα είδαμε ότι 

δείχνουν αύξηση του αριθμού των γυναικών που δραστηριοποιούνται στις 

επιχειρήσεις, και ειδικότερα όσον αφορά στις απομακρυσμένες και αγροτικές 

περιοχές, διαφαίνεται μία έντονη δραστηριότητα προς τη δημιουργία γυναικείων 

συνεταιρισμών.  

Οι συνεταιρισμοί μπορούν να αποτελέσουν τη λύση για την μεγαλύτερη 

συμμετοχή των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα και το μέλλον για την 

γενικότερη ανάπτυξη της χώρας μας. Συγκεντρώνοντας στοιχεία και μελετώντας την 

πορεία, αν όχι από όλους, από τους περισσότερους γυναικείους συνεταιρισμούς της 

χώρας, θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε με απόλυτη ακρίβεια τα προβλήματά τους και 

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη σύσταση και λειτουργία τους. 

Γνωρίζοντας το πρόβλημα και την πηγή του είναι πιο εύκολο να το αντιμετωπίσεις 

και μάλιστα αποτελεσματικά και να προτείνεις λύσεις που να είναι εφικτές. Και μία 

εις βάθος μελέτη των γυναικείων συνεταιρισμών της χώρας μας είναι απαραίτητη, 

καθώς μέχρι σήμερα πολλές προσπάθειες έχουν γίνει αλλά καμία δεν έχει 

ολοκληρωθεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΜΕΡΟΣ Α’ : ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 
 
￭ Ποσοστά συμμετοχή γυναικών στην εκπαίδευση 
 
 

Επίπεδο Μόρφωσης ( τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ων ανδρών και 
γυναικών ηλικίας 20-24 ετών, στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωση (2005) 

 

 
 
Πηγή: Eurostat, Labour Force Survey (LFS), annual averages 
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-Επίπεδο μόρφωσης ατόμων ηλικίας 20-24 ετών (% πληθυσμού 20-24 ετών που έχει 

ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)- 
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￭ Managers στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατανομή κατά φύλλο, 2000-2005 
 

 
Πηγή: Eurostat, Labour Force Survey (LFS) 
 
￭ Απόκλιση του ποσοστού απασχόλησης γυναικών και ανδρών 
 
-Απόκλιση εργαζομένων (ηλικίας 15-64) ανά φύλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση,2000 και 

20005 - 
 

 
Πηγή: Eurostat, Labour Force Survey (LFS), annual averages 
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-Ετήσια άνοδος της γυναικείας και αντρικής απασχόλησης, στην Ευρώπη των 25, 1998-
2005- 

 
 
Πηγή: Eurostat, National Accounts, annual averages 
 
 
 
￭ Στοιχεία για την απασχόληση / φύλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005) 
 

 
Πηγή: Eurostat yearbook 2006-2007 
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￭ Μερική απασχόληση κατά φύλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2006 
 

 
Πηγή: Eurostat, Labour Force Survey, 2006 
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￭ Πίνακες για την απασχόληση και τη ανεργία-ΙΟΒΕ, Έκθεση 2/07 
 
-Ποσοστό Απασχόλησης (% απασχολούμενων ατόμων ηλικίας 15-64 ετών στο σύνολο 

του αντίστοιχου πληθυσμού)- 
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-Ποσοστό Ανεργίας (άνεργοι ως μερίδιο του εργατικού δυναμικού)- 
Ως άνεργους θεωρούμε τα άτομα τουλάχιστον 15 ετών, τα οποία δεν μένουν σε 

συλλογικές κατοικίες και δεν θα εργαστούν ή θα ξεκινήσουν να εργάζονται τις επόμενες 
δύο βδομάδες καθώς ψάχνουν για εργασία. 
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-Ποσοστό Μακροχρόνιας Ανεργίας (% των ανέργων άνω των 12 μηνών στο σύνολο 
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού)- 
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-Μεταβολή Απασχόλησης (ετήσια μεταβολή της συνολικής απασχόλησης)- 
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￭ Χρονικό διάστημα που παραμένουν άνεργοι στην Ελλάδα - ΟΑΕΔ 
 
 
Στοιχεία της 31/05/2007 
ΣΥΝΟΛΑ ΧΩΡΑΣ 
 

 

ΑΝΤΡΕΣ  

Διάρκεια Ανεργίας Πλήθος Ανέργων 

01. μέχρι 1 μήνας 15.933 

02. > 1-2 μήνες 11.466 

03. > 2-3 μήνες 11.859 

04. > 3-4 μήνες 12.291 

05. > 4-5 μήνες 14.783 

06. > 5-6 μήνες 10.139 

07. > 6-8 μήνες 19.272 

08. > 8-10 μήνες 8.114 

09. > 10-12 μήνες 7.025 

10. > 12-16 μήνες 7.963 

11.> 16-20 μήνες 4.229 

12. > 20-24 μήνες 2.326 

13. > 24 μήνες 13.282 

ΣΥΝΟΛΟ 138.682 

 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 

Διάρκεια Ανεργίας Πλήθος Ανέργων 

01. μέχρι 1 μήνας 24.823 

02. > 1-2 μήνες 17.674 

03. > 2-3 μήνες 17.441 

04. > 3-4 μήνες 16.146 

05. > 4-5 μήνες 18.430 

06. > 5-6 μήνες 12.086 

07. > 6-8 μήνες 28.408 

08. > 8-10 μήνες 15.072 

09. > 10-12 μήνες 14.743 

10. > 12-16 μήνες 17.683 

11.> 16-20 μήνες 14.066 

12. > 20-24 μήνες 8.292 

13. > 24 μήνες 51.442 

ΣΥΝΟΛΟ 256.306 
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￭ Μέσο μηνιαίο κόστος εργασίας σε ευρώ, κατά τομέα οικονομικής 
δραστηριότητας και φύλλο, ανά τρίμηνο. Έτη: 1999-2007 

 
 

 
 
      
     
   

 
  



 171
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￭ Το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηματικότητα (GEM) 
 
Το Global Entrepreneurship Monitor (GEM) αποτελεί αυτή τη στιγμή το μοναδικό 

ερευνητικό πρόγραμμα παγκοσμίως, που μελετά την επιχειρηματικότητα σε 

διαχρονική βάση και συγκριτικά για συγκεκριμένες χώρες και περιοχές του πλανήτη. 

Στόχος του GEM είναι να δημιουργηθεί μια ετήσια αξιολόγηση των επιπέδων 

επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα ευρύ σύνολο εξεταζόμενων χωρών και να 

ανιχνευτούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες που ερμηνεύουν τις διαφορές που 

εμφανίζονται σε αυτήν την δραστηριότητα. Η έρευνα μπορεί έτσι να τροφοδοτήσει με 

περισσότερα στοιχεία τις πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και να 

αναδείξει τη συνεισφορά της ανάπτυξης επιχειρηματικού πνεύματος στη γενικότερη 

οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. 

Το ερευνητικό πρόγραμμα ξεκίνησε το 1999 με τη συμμετοχή 10 χωρών, το 2004 

εξασφαλίστηκε η συμμετοχή 34 χωρών, ενώ κατά την εξαετή του ιστορία έχει 

συνολικά μελετήσει πτυχές της επιχειρηματικότητας σε 43 χώρες. Ο συντονισμός του 

έργου γίνεται από το London Business School (Μ.Βρετανία) και το Babson College 

(ΗΠΑ), με τις αντίστοιχες εθνικές ομάδες να περιλαμβάνουν κυρίως Πανεπιστήμια 

και Ερευνητικά Κέντρα. Το υπόδειγμα μεταβλητών (ποσοτικών όσο και ποιοτικών) 

που θεωρείται ότι επηρεάζει το επίπεδο της επιχειρηματικότητας σε μια χώρα είναι 

κοινό για όλες τις ερευνητικές ομάδες και με βάση αυτό κάθε εθνική ομάδα 

προσπαθεί να συγκεντρώσει και να επεξεργαστεί τα αντίστοιχα δεδομένα. 

Αναλυτικότερα στόχος του GEM είναι:  

 Να μετρήσει το επίπεδο επιχειρηματικότητας σε μια χώρα και να εξηγήσει τις 

διαφορές που εμφανίζονται ανάμεσα στις εξεταζόμενες χώρες. 

 Να αποκαλύψει τους παράγοντες που οδηγούν σε ικανοποιητικά επίπεδα 

επιχειρηματικότητας. 

 Να προτείνει πολιτικές που μπορούν να ενισχύσουν τα επίπεδα 

επιχειρηματικότητας σε μια χώρα. 

Το GEM αποτελεί έτσι το μοναδικό πρόγραμμα που μπορεί να παράσχει μία 

συγκριτική αξιολόγηση (benchmark) του επιπέδου της επιχειρηματικότητας σε ένα 

ευρύ σύνολο από χώρες, με εναρμονισμένες μεταβλητές μέτρησης. Με βάση τον όγκο 

αυτού του υλικού, οι συντονιστές του προγράμματος διαμορφώνουν την ετήσια 
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παγκόσμια έκθεση (Global Report) που περιγράφει την εξέλιξη της 

επιχειρηματικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και παρουσιάζει τις εθνικές συγκρίσεις σε 

σχέση με διάφορες διαστάσεις του ζητήματος. Η ετήσια έκθεση διανέμεται διεθνώς 

σε κυβερνητικές υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται ειδικά 

για το ζήτημα της επιχειρηματικότητας και είναι προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο: 

www.gemconsortium.org.  

Όσον αφορά στην Ελλάδα, από το 2003 στις δραστηριότητες του IOBE 

περικλείεται η συμμετοχή στο διεθνές πρόγραμμα Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM). Το Πρόγραμμα αυτό συλλέγει δεδομένα από κάθε χώρα και παρουσιάζει τα 

συνολικά ευρήματα στην ετήσια έκδοση του World Report on Entrepreneurship. Η 

συμμετοχή του ΙΟΒΕ στο πρόγραμμα GEM έχει δύο σκέλη: Πρώτον, είναι υπεύθυνο 

για την άρτια διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών στον ελληνικό πληθυσμό, την 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων με βάση την κοινή μεθοδολογία και την ένταξη 

τους στο διεθνές αναλυτικό πλαίσιο του GEM, ώστε να επιτυγχάνεται η διεθνής 

συγκρισιμότητα των στοιχείων. Δεύτερον, είναι υπεύθυνο για τη συγγραφή της 

Ετήσιας Έκθεσης για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, η οποία επικεντρώνεται 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας και 

αποσκοπεί να αναδείξει τις εθνικές της ιδιαιτερότητες και να καταλήξει σε προτάσεις 

πολιτικής που λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά 
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￭ Εξέλιξη γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων στην 

Ευρώπη σε σχέση με τη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα αρχικών 
σταδίων (% συμμετοχής στο σύνολο) – (2006) 

 

 

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM 
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￭ Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων, με κίνητρο την εκμετάλλευση 
κάποιας επιχειρηματικής ευκαιρίας. 

 

 

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM 
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￭ Στοιχεία Επικοινωνίας με τους φορείς ενίσχυσης της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας. 

 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ  

∆ραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα  

Τηλ.: 210 3315291-5  

Fax: 210 3315276  

E-mail: info.isotita@isotita.gr  

Διαδικτυακή Διεύθυνση:  http://www.isotita.gr/  

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)  

Έδρα: Μουσαίου 2, Πλάκα, 105 55, Αθήνα  

Τηλ..: 210 32 59 600  

Fax: 210 32 59 640  

e-mail: kethi@kethi.gr 
Διαδικτυακή Διεύθυνση:  http://www.kethi.gr/ 
 
 
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.  

Ξενίας 16 και Έβρου 

115 28 Αθήνα 

Τηλ. 2107491100 

Διαδικτυακή Διεύθυνση:  http://www.eommex.gr 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ  

(ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ) 

Γραφεία : Βουλής 38,  

10557 Αθήνα  

Τηλ: 210- 3232418  

Fax: 210- 32 27609 

Διαδικτυακή Διεύθυνση:  http://www.ncgw.org/gr 
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Συνδέσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος 

Ερμού 36  

Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη  

Τηλ.: 2310 224440  

Fax:. 2310 224475  

E-mail : info@sege.gr  

Διαδικτυακή Διεύθυνση:  http://www.sege.gr/index.html 

 

ΚΕΝΤΡΟ "ΕΡΓΑΝΗ" 

Καραβαγγέλη 1,  

T.K. 56625 Συκιές, Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310 621 166 

Fax:. 2310 630 323 

Διαδικτυακή Διεύθυνση:  www.ergani.gr 

 
Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών & 

Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων (Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.) 

email: president@grcwn.gr 

Διαδικτυακή Διεύθυνση:  www.grcwn.gr 

 

Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης 

Έδρα: 

Αμαλιάδος 15, 11523, Αθήνα/ Τηλ.- φαξ 210 6411449  

email: nroubani@gmail.com  

Υποκατάστημα: 

Εστίας 25, 11526, Αθήνα/ Τηλ 210 7703043, φαξ 210 7786886 

 Email: enow@otenet.gr 

Υποκατάστημα: 

Ηλιουπόλεως 112, 17237, Δάφνη/ Τηλ –φαξ 210 9700814/ 

email: enowjobs@gmail.com 

Διαδικτυακή Διεύθυνση: http://www.enow.gr/ 
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 Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας: μελέτες και εκδόσεις 
 
Το Κ.Ε.Θ.Ι. έχει πραγματοποιήσει και ολοκληρώσει τις παρακάτω μελέτες: 
 

  «Ενδο-οικογενειακή βία κατά των γυναικών: Πρώτη πανελλαδική 

επιδημιολογική έρευνα» (2003)  

 «Ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών στον τουριστικό τομέα. Εμπειρική 

διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης και επισήμανση προοπτικών» (2003)  

 «Η ανισότητας των αμοιβών σε επιλεγμένους κλάδους και επαγγέλματα στην 

Ελλάδα. Οι περιπτώσεις των κλάδων του λιανικού εμπορίου, τουρισμού, τραπεζών 

και υγείας» (2003)  

 «Ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις» (2003)  

 «Προσδιοριστικοί παράγοντες του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και 

γυναικών» (2003)  

 «Νομοθετικές προτάσεις επί του σχεδίου νόμου για την εμπορία ανθρώπων, τη 

γενετήσια ελευθερία, την πορνογραφία ανηλίκων, την οικονομική εκμετάλλευση της 

γενετήσιας ζωής και την αρωγή στα θύματα των σχετικών πράξεων» (2002)  

 «Μελέτη και προτάσεις στο τελικό σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣΔΔΑ για την 

πρόληψη και την αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας» (2002)  

 «Διακρατικός οδηγός για τη μονογονεϊκότητα» (2002)  

 «Ενημερωτική μελέτη για τη διεθνική σωματεμπορία - Trafficking» (2002)  

 «Θετικές δράσεις για την ισότητα των ευκαιριών ανδρών και γυναικών στις 

μικρομεσαίες και στις μεγάλες επιχειρήσεις» (2002)  

 «Το προφίλ των γυναικών-χρηστριών των υπηρεσιών του Κ.Ε.Θ.Ι. Εκτίμηση των 

υπηρεσιών του Κ.Ε.Θ.Ι.: Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων και προτάσεις 

παρέμβασης» (2002)  

 «Γυναίκα και κοινωνική πολιτική: Υγεία-Κοινωνικό Περιβάλλον-Οικογένεια» 

(2001)  

 «Το σύστημα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες» (2001)  

 «Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» (2001)  

 «Ευέλικτες μορφές απασχόλησης και ανισότητες στον εργασιακό χώρο» (2001)  

 «Ο συσχετισμός έμμισθης οικιακής εργασίας και φιλιππινέζων μεταναστριών 

στην Αθήνα» (2001)  

 «Μιλώντας για τη βία στην οικογένεια: Αναφορές κακοποιημένων γυναικών για 

την ενδοοικογενειακή βία» (2001)  
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 «Η βία κατά των γυναικών από το σύντροφό τους» (2001)  

 «Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας: Πρόταση ποινικοποίησης 

της συμπεριφοράς στην Ελλάδα» (2001)  

 «Σωματεμπορία γυναικών, πορνεία και σεξουαλική εκμετάλλευση» (2001)  

 «Φύλο και εκπαίδευση» (2001)  

 «Ο παράγοντας φύλο και η σχολική πραγματικότητα στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (2001)  

 «Ευρωπαϊκός οδηγός καλών πρακτικών για το συνδυασμό οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής» (2001)  

 «Φύλο και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες» (2001)  

 «Οικογενειακές έννομες σχέσεις Ελλήνων μουσουλμάνων» (2001)  

 «Διαχείριση της ψυχικής ασθένειας. Το παράδειγμα της κατάθλιψης. Ανάμεσα 

στον ψυχίατρο, τον ιερέα και το μάγο. Μία ανθρωπολογική μελέτη των παράλληλων 

δρόμων αναζήτησης βοήθειας και θεραπείας» (2001)  

 «Στάσεις του πληθυσμού του Ν. Μαγνησίας για τις γυναίκες αρχηγούς 

μονογονεϊκών οικογενειών» (2001)  

 «Γυναίκες και πολιτική» (2001)  

 «Το γυναικείο δυναμικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Γυναίκες αιρετές στη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα» (2001)  

 «Φύλο και χώρος» (2001)  

 «Φύλο και Μ.Μ.Ε.» (2001)  

 «Φύλο και Μ.Μ.Ε.: Στοχευμένη έρευνα πεδίου» (2001)  

Επίσης το Κ.Ε.Θ.Ι. έχει εκδώσει: 

  «Οδηγός Συμβουλευτικής Γυναικών» (2003)  

 «Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη επιχείρησης: Οδηγός για 

συμβούλους επιχειρηματικότητας» (2003)  

 «Πρακτικά ημερίδας: Το δικαίωμα στην ισότητα. Θεωρητικές προσεγγίσεις και 

θεσμική κατοχύρωση» (2003)  

 «Οδηγός Καλών Πρακτικών για την άσκηση δικαιωμάτων της ισότητας των 

φύλων» (2002), (ελληνικά & αγγλικά)  

 «Οδηγός Καλών Πρακτικών για το συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής 

ζωής» (2002)  

 «Στρατηγικές για την ισότητα των φύλων: Ευρώπη - Ελλάδα 1996-2005» (2001)  

 «Δικαίωμα στην ισότητα: Από τη νομοθεσία στην καθημερινή πρακτική» (2001)  
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 «Γυναίκες στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων - Γεγονότα και αριθμοί 

2000» (2000)  

 «Φάκελος Παρεμβατικών Μαθημάτων: Ισότητα των δύο φύλων. Ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών» (2000)  

 «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών: Οδηγός για την εξωσχολική 

απασχόληση» (2000)  

 «Ανάπτυξη δικτύου Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και πιλοτική 

εφαρμογή» (2000)  

 «Σπάστε τη σιωπή: Η βία στην οικογένεια» (2000)  

 «Σπάζοντας τη σιωπή. Πρακτικά συνεδρίου 15-16 Ιουνίου 2000» (2000)  

 «Προς μία Κοινοτική Στρατηγική-Πλαίσιο για την Ισότητα των φύλων: 2001-

2005» (2000)  

 «Γυναίκα, το δικαίωμά σου στην απασχόληση. Βοήθεια και αυτοβοήθεια» (1999)  

 «Εκπαίδευση και Φύλο. Νέες τεχνολογίες» (1998)  

 «Γυναίκες σε αναζήτηση απασχόλησης. Ευρωπαϊκός οδηγός» (1997)  

 «Εκπαίδευση και ισότητα ευκαιριών» (1995)   
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￭ Άξονες και Μέτρα του ΕΠΑΝ 
 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συνολικό κόστος 

Δημόσια Δαπάνη 

Κοινοτική συμμετοχή 

ΕΤΠΑ 

ΕΚΤ 

Εθνική δημόσια συμμετοχή 

Ιδιωτική συμμετοχή 

 

110,94 ΜEURO 

105,88  ΜEURO 

   75,24 ΜEURO 

   75,24 ΜEURO 

- 

   30,64 ΜEURO 

      5,06 ΜEURO   
 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα: 

Μέτρο 1.1: Υποδομές βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος, τεχνολογικές και 
επιχειρηματικές υποδομές. 

Μέτρο1.2: Εθνικό Σύστημα Ποιότητας 

Μέτρο 1.3: Απλοποίηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

Μέτρο 1.4: Δομές υποστήριξης επιχειρήσεων 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συνολικό κόστος 

Δημόσια Δαπάνη 

Κοινοτική συμμετοχή 

ΕΤΠΑ 

ΕΚΤ 

Εθνική δημόσια συμμετοχή 

Ιδιωτική συμμετοχή 

 

   3.968,54 ΜEURO 

   1.683,51 ΜEURO 

   1.138,00 ΜEURO 

   1.138,00 ΜEURO 

                   - 

        545,51 ΜEURO 

     2.285,04 ΜEURO    
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Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα: 

Μέτρο 2.1: Ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα συμπαραγωγής, ΑΠΕ και 
εξοικονόμησης ενέργειας 

Μέτρο 2.2: Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας στον τουριστικό τομέα 

Μέτρο 2.3: Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων Ν. 2601/98 και Ν. 3299/04 Τομέα 
Μεταποίησης 

Μέτρο 2.4: Συνεχιζόμενες επενδύσεις αναπτυξιακού νόμου 2601/98 

Μέτρο 2.5: Τεχνολογικός & οργανωτικός εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων 

Μέτρο 2.6:  Ενίσχυση φορέων παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων σε ΜΜΕ & 
ΠΜΕ 

Μέτρο 2.7: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ & ΠΜΕ 

Μέτρο 2.8: Ενθάρρυνση επιχειρηματικότητας ομάδων πληθυσμού 

Μέτρο 2.9: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος 

Μέτρο 2.10: Ιδρυση και λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) 

Μέτρο 2.11: Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Τριτογενούς Τομέα 

Μέτρο 2.12: Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Υποδομές 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Συνολικό κόστος 
Δημόσια Δαπάνη 
Κοινοτική συμμετοχή 
ΕΤΠΑ 
ΕΚΤ 
Εθνική δημόσια συμμετοχή 
Ιδιωτική συμμετοχή 

 
 
 47,34 ΜEURO 
 37,72 ΜEURO 
 27,67 ΜEURO 
 27,67 ΜEURO 
- 
 10,05 ΜEURO 
    9,62 ΜEURO  

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα: 

Μέτρο 3.1: Προώθηση επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα ενέργειας 

Μέτρο 3.2: Προώθηση της επιχειρηματικής αριστείας και της ποιότητας στις 
μεταποιητικές & τουριστικές επιχειρήσεις 

Μέτρο 3.3: Προώθηση της αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη & έρευνα 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Συνολικό κόστος 
Δημόσια Δαπάνη 
Κοινοτική συμμετοχή 
ΕΤΠΑ 
ΕΚΤ 
Εθνική δημόσια συμμετοχή 
Ιδιωτική συμμετοχή 

 
   
 426,55 ΜEURO 
  268,62 ΜEURO 
  191,66 ΜEURO 
  191,66 ΜEURO 
 - 
   76,96  ΜEURO 
 157,92 ΜEURO   

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα: 
Μέτρο 4.1: Υποστήριξη Ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την 

εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός 
& αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων (Spin off).  

Μέτρο 4.2: Θερμοκοιτίδες, Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα νέων 
επιχειρήσεων έντασης γνώσης .Δημόσιοι ερευνητικοί φορείς με την 
συμμετοχή επιχειρήσεων. 

Μέτρο 4.3: Ενθάρρυνση της έρευνας, της μεταφοράς και της διάδοσης 
τεχνολογίας στις επιχειρήσεις. Υποστήριξη δραστηριοτήτων 
διεθνούς επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας και της 
μεταφοράς τεχνολογίας. 

Μέτρο 4.4: Ευαισθητοποίηση του κοινού στις νέες τεχνολογίες. Υποστήριξη και 
διαμόρφωση Ε&Τ πολιτικής. Διαχείριση Ε&Τ πληροφοριών. 

Μέτρο 4.5: Κοινοπραξίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε τομείς 
εθνικής προτεραιότητας. 

Μέτρο 4.6 Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας - Ζώνη καινοτομίας 
Θεσσαλονίκης – Δημιουργία Πυρήνα Συνεργατικών Σχηματισμών 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συνολικό κόστος 

Δημόσια Δαπάνη 

Κοινοτική συμμετοχή 

ΕΤΠΑ 

ΕΚΤ 

Εθνική δημόσια συμμετοχή 

Ιδιωτική συμμετοχή 

 

  165,46 ΜEURO 

    93,07  ΜEURO 

    67,09 ΜEURO 

    67,09 ΜEURO 

 

    25,98  ΜEURO 

    72,38 ΜEURO   
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Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα: 

Μέτρο 5.1: Ενίσχυση εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής  

Μέτρο 5.2: Ολοκληρωμένες δράσεις εναλλακτικού τουρισμού - Τουριστική 
προβολή  

Μέτρο 5.3:   Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και επενδύσεις 
αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  

 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συνολικό κόστος 

Δημόσια Δαπάνη 

Κοινοτική συμμετοχή 

ΕΤΠΑ 

ΕΚΤ 

Εθνική δημόσια συμμετοχή 

Ιδιωτική συμμετοχή 

 

 703,99 ΜEURO 

 372,16  ΜEURO 

 186,08 ΜEURO 

 186,08 ΜEURO 

- 

 186,08 ΜEURO 

  331,83 ΜEURO   

 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 6  περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα: 
Μέτρο 6.1: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας φυσικού αερίου και 

προώθηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου 
Μέτρο 6.2: Ενίσχυση της ευελιξίας, ευστάθειας και αξιοπιστίας του συστήματος 

φυσικού αερίου 
Μέτρο 6.3: Ειδικές ενεργειακές υποδομές για τα νησιά και για την προώθηση των 

ΑΠΕ 
Μέτρο 6.4: Λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας 
Μέτρο 6.5:  Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό 

σύστημα της χώρας - Εξοικονόμηση Ενέργειας 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Συνολικό κόστος 
Δημόσια Δαπάνη 
Κοινοτική συμμετοχή 
ΕΤΠΑ 
ΕΚΤ 
Εθνική δημόσια συμμετοχή 
Ιδιωτική συμμετοχή 

 
  
324,77 ΜEURO 
 176,11 ΜEURO 
   94,87 ΜEURO 
   94,87 ΜEURO 
- 
   81,24 ΜEURO 
 148,66 ΜEURO  
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Ο Άξονας Προτεραιότητας 7 περιλαμβάνει τα ακόλουθα  μέτρα: 
Μέτρο 7.1: Διείσδυση φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τομέα, σε  

βιομηχανικούς καταναλωτές και στον τομέα των μεταφορών  
Μέτρο 7.2: Υποδομές ασφάλειας της διακίνησης πετρελαιοειδών 
Μέτρο 7.3: Αξιοποίηση φυσικών πόρων και υποστήριξη τήρησης περιβαλλοντικών 

δεσμεύσεων. 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συνολικό κόστος 

Δημόσια Δαπάνη 

Κοινοτική συμμετοχή 

ΕΤΠΑ 

ΕΚΤ 

Εθνική δημόσια συμμετοχή 

Ιδιωτική συμμετοχή 

 

 208,37 ΜEURO 

 186,82 ΜEURO 

 147,07 ΜEURO 

- 

 147,07 ΜEURO 

    39,75 ΜEURO 

   21,55 ΜEURO  

Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα:  

Μέτρο 8.1: Εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του Τουρισμού 

Μέτρο 8.2: Ανθρώπινοι πόροι στην Μεταποίηση, το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες  

Μέτρο 8.3: Ανθρώπινο Ερευνητικό και Τεχνολογικό δυναμικό  

 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΝΕΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συνολικό κόστος 

Δημόσια Δαπάνη 

Κοινοτική συμμετοχή 

ΕΤΠΑ 

ΕΚΤ 

Εθνική δημόσια συμμετοχή 

Ιδιωτική συμμετοχή 

 

 94,56  ΜEURO 

 94,56 ΜEURO 

 49,77 ΜEURO 

 45,88  ΜEURO 

    3,89 ΜEURO 

 44,79 ΜEURO 

                - 

 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 9 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα: 
Μέτρο 9.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 
Μέτρο 9.2: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 
Μέτρο 9.3: Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας – ΕΤΠΑ 
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 Επιλέξιμες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 
 

ΚΩΔΙΚΟ
Σ ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Περιγραφή επιχειρηματικής δραστηριότητας 

01 Μεταποίηση (περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα  Β) 
02 Λιανικό Εμπόριο Χειροτεχνικών προϊόντων πιστοποιημένων με κατοχυρωμένο σήμα Χειροτεχνίας 
03 Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Παιδότοποι. 
04 Πλυντήρια αυτοκινήτων 
05 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων 
06 Τροφοδοσία με Τρόφιμα (Catering) 
07 Ταξιδιωτικά Πρακτορεία 
08 Ταχυμεταφορές 
09 Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού 
10 Διαφήμιση 
11 Φωτογραφικές Δραστηριότητες 
12 Οργάνωση περιοδικών εμπορικών εκθέσεων και συνεδρίων (δεν επιχορηγούνται οι δαπάνες 

διαμόρφωσης των εκθεσιακών και συνεδριακών χώρων) 
13 Ιδιωτικές Καλλιτεχνικές Σχολές 
14 Στούντιο Επεξεργασίας ήχου & Εικόνας - Ηχογραφήσεις 
15 Δημιουργία και Εκμετάλλευση Αθλητικών Εγκαταστάσεων 
16 Πλυντήρια- Στεγνοκαθαριστήρια κλωστ/κών και γούνινων  προϊόντων 
17 Υπηρεσίες Παραγωγής Φωτοτυπιών και Φωτοαντιγράφων 
18 Ηλεκτρολόγοι-Ηλεκτρολογικές Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού κτιριακού εξοπλισμού (κωδ. 

45.31) 
19 Εργασίες υδραυλικών Εγκαταστάσεων (κωδ. 45.33) 
20 Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης κοινού (64.20.10.93 ΣΤΑΚΟΔ) 
21 Υπηρεσίες εξειδικευμένων επιχειρηματικών δικτύων (64.20.15 ΣΤΑΚΟΔ) 
22 Υπηρεσίες δικτύων δεδομένων (64.20.16 ΣΤΑΚΟΔ) 
23 Δραστηριότητες Κομμωτηρίων, κουρείων και ινστιτούτων καλλονής (Κωδ. 930.2 του ΣΤΑΚΟΔ 2003) 
24 Από τον κωδ. 93.04.10, «Υπηρεσίες συναφείς με τη φυσική ευεξία», όπως: χαμάμ, σάουνα και 

ατμόλουτρα, σολάριουμ, ιαματικά λουτρά, σαλόνια αδυνατίσματος, σαλόνια μασάζ, κέντρα 
αδυνατίσματος. 

25 Από τον κωδ. 502.0 (ΣΤΑΚΟΔ 2003) : Συντήρηση και επισκευή αυτοκίνητων οχημάτων. Εξαιρούνται 
τα: ρυμούλκηση, τοποθέτηση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών χωρίς αυτή να αποτελεί μέρος της 
παραγωγικής διαδικασίας, και η οδική βοήθεια.  

26  Από τον κωδ. 504.0 (ΣΤΑΚΟΔ 2003) , μόνο «Συντήρηση και επισκευή μοτοσυκλετών» (Εξαιρείται 
παντός είδους εμπορική δραστηριότητα) 

27 Δραστηριότητες σκίασης και ηλιοπροστασίας (τέντες, κ.λπ.) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΚΟΔ ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Δραστηριότητες Μεταποίησης 

15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Mόνον οι παρακάτω δραστηριότητες : 
155.2 Παρασκευή παγωτών. 
158.1 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής. 
158.2 Παραγωγή φρυγανιών και μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής. 
158.4 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών. 
158.5 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων. 

Από την 
158.6 

Παραγωγή υποκατάστατων καφέ.  Παραγωγή συμπυκνωμάτων και εκχυλισμάτων καφέ και τσαγιού.  
Παραγωγή αφεψημάτων βοτάνων. 

158.7 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων (κέτσαπ, σάλτσες, μουστάρδα, μαγιονέζα). 
158.8 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών (διαιτητικές 

τροφές, παιδικές τροφές). 
Από την 

158.9 Παραγωγή σουπών, ζωμών και σαλατών. 

Από την 
159.1 

Παραγωγή αλκοολούχων ποτών (των αποσταγμάτων, ηδύποτων και ετέρων οινοπνευματωδών ποτών, 
συνθέτων αλκοολούχων παρακευασμάτων (καλούμενων συμπεπυκνωμένων εκχυλισμάτων) δια την 
παρασκευή ποτών) (βλέπε παρακάτω ΣΗΜΕΙΩΣΗ I). 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΚΟΔ ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Δραστηριότητες Μεταποίησης 

159.6 Ζυθοποιία. 
159.8 Παραγωγή μεταλλικών νερών & αναψυκτικών (Εξαιρείται η παραγωγή χυμών από φρούτα &  

λαχανικά) 
17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, πλην της νηματοποίησης λιναριού και κάνναβης. 
18 Κατασκευή ειδών ένδυσης. Κατεργασία και βαφή γουναρικών. 
19 Κατεργασία και δέψη δέρματος. Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, 

ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων. 
20 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα. Κατασκευή 

ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής. 
21 Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί. 
22 Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου & εικόνας και 

μέσων πληροφορικής. 
23 Παραγωγή οπτάνθρακα (κώκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων. 
24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων. 
25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες. 
26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά. 
27 Παραγωγή βασικών μετάλλων. 
28 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού. 
29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μη αλλού κατατασσόμενων. 
30 Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μη αλλού κατατασσόμενων. 
32 Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών. 
33 Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας & οπτικών οργάνων. Κατασκευή ρολογιών κάθε 

είδους. 
34 Κατασκευή αυτοκίνητων οχημάτων. Κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων. 
35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών. 
36 Κατασκευή επίπλων. Λοιπές βιομηχανίες μη αλλού κατατασσόμενες. 
37 Ανακύκλωση. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλεπόμενος  στο άρθρο  32 της Συνθήκης 

 
1 2 

Κλάση της 
ονοματολογίας  
των Βρυξελλών  

Είδος εμπορεύματος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ζώα ζώντα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 Κρέατα  και βιώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   3 Ιχθείς μαλακόστρατα  και μαλάκια 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας . Ωά πτηνών .Μέλι φυσικόν 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

05.04 
Έντερα , κύστεις και στόμαχοι ζώων , ολόκληρα  ή εις τεμάχια, πλην των εξ ιχθύων τοιούτων 

05.15 Προϊόντα ζωικής προελεύσεως , μη αλλαχού  κατονομαζόμενα  ή περιλαμβανόμενα .Μη ζώντα  
ζώα των κεφαλαίων 1 και 3 , ακατάλληλη δια την ανθρώπινη  κατανάλωσιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Φυτά  ζώντα  και προϊόντα ανθοκομίας  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Λαχανικά, φυτά ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιμα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Καρποί και οπώραι εδώδιμοι . Φλοιοί  εσπεριδοειδών 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Καφές , τείον και αρτύματα (μπαχαρικά) εξαιρέσει του ματέ (κλάσις 09.03) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Δημητριακά 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Προϊόντα αλευροποιίας ,βύνη, άμυλα, γλουτένη, ινουλίνη 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα , σπόροι σποράς και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά  

και φαρμακευτικά  φυτά. Άχυρα και χορτονομαί 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

ΕΧ 13.03 
 
Πηκτίνη 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 
15.01 

 
Λίπη χοίρειον υπό την ονομασία  <<saindoux>> και λοιπά χοίρεια λίπη , λαμβανόμενα  διά 
πιέσεως ή τήξεως. 
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1 2 
Κλάση της 

ονοματολογίας  
των Βρυξελλών  

Είδος εμπορεύματος 

15.02 Λίπη βοειδών , προβατοειδών και αιγοειδών , ακατέργαστα  ή τετηγμένα , περιλαμβανόμενων 
και των λιπών των λεγομένων  πρώτης εκθλίψεως  

15.03 Στεατίνη , ελαιοστεατίνη , έλαιον του υπό την ονομασία  <<saindoux>> χοιρείου λίπους και 
ελαιομαργαρίνη , άνευ προσθήκης  γαλακτοματοποιών  ουσιών, άνευ αναμείξεως ή παρασκευής 
τινός 

15.04 Λίπη  και έλαια  ιχθύων  και θαλασσίων θηλαστικών , έστω και εξηυγενισμένα 
15.07 Έλαια  φυσικά μόνιμα , ρευστά ή αλοιφώδη , ακαθάριστα  κεκαθαρμένα  ή εξηυγενισμένα 
15.12 Έλαια   και  λίπη ζωικά  ή φυτικά  υδρογονομένα , έστω  και εξηυγενισμένα , αλλ΄ ουχί  

περαιτέρω  επεξειργασμένα 
15.13 Μαργαρίνη, απομίμησις  χοιρείου λίπους (simili saindoux) και έτερα  βρώσιμα  λίπη 

παρεσκευασμένα 
15.17 Υπολείμματα προκύπτοντα  εκ της επεξεργασίας των λιπαρών ουσιών  ή των ζωικών ή φυτικών 

κηρών 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Παρασκευάσματα  κρεάτων, ιχθύων, μαλακοσρτάτων  και μαλακίων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17  

17.01 
 
Σάκχαρις  τεύτλων  και σαχαροκάλαμου, εις στερεάν  κατάστασιν 

17.02 Έτερα  σάκχαρα , σιρόπια .  Υποκατάστατα του μέλιτος , έστω και μεμειγμένα  μετά φυσικού 
μέλιτος. Σάκχαρα και μελάσσαι κεκαυμέναι 

17.03 Μελάσσαι, έστω και αποχρωματισμέναι 
17.05 Σάκχαρα , σιρόπια  και μελάσσαι , άπαντα αρωματισμένα ή τεχνικώς κεχρωσμένα  

(περιλαμβανόμενης και της δια βανίλλης ή βανιλλίνης αρωματισμένης  σακχάρεως), 
εξαιρουμένων των χυμών οπώρων μετά προσθήκης σακχάρεως εις πάσαν αναλογίαν  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 
18.01 

 
Κακάον εις βαλάνους και θραύσματα  βαλάνων, ακατέργαστα ή πεφρυγμένα 

        18.02 Κελύφη, φλοιοί, μεμβράναι και απορρίμματα κακάου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

20 
Παρασκευάσματα  οσπρίων ,λαχανικών , οπωρών και ετέρων φυτών ή μερών φυτών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
22 

22.04 

Γλεύκος σταφυλών , μερικώς ζυμωθέν, έστω και αν η ζύμωσις ανεστάλη καθ'οιονδήποτε έτερον 
τρόπον, εξαιρέσει της δια προσθήκης  οινοπνεύματος 

22.05 Οίνοι  εκ νωπών  σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών  σταφυλών , ούτινος η ζύμωσις  ανεστάλη  τη  
προσθήκη  οινοπνεύματος  (περιλαμβανομένων  και των μιστελίων) 

22.07 Μηλίτης , απίτης, υδρόμελι και έτερα ποτά προερχόμενα  εκ ζυμώσεως 
   Ex 22.08 
    Ex22.09 

Αιθυλική αλκοόλη, μετουσιωμένη  ή μη, οιουδήποτε αλκοομετρικού τίτλου, λαμβανόμενη  από 
γεωργικά προϊόντα περιλαμβανόμενα στο Παράρτημα 1 της Συνθήκης, εξαιρουμένων  των 
αποσταγμάτων, ηδύποτων και ετέρων οινοπνευματωδών ποτών, συνθέτων αλκοολούχων 
παρασκευασμάτων (καλουμένων συμπεπυκνωμένων   εκχυλισμάτων) δια την παρασκευή ποτών 

22.10 Όξος εδώδιμων  και υποκατάστατα αυτού εδώδιμα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών  ειδών διατροφής. Τροφαί παρασκευασμέναι 

δια ζώα.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 

24.01 
Καπνός  ακατέργαστος  ή μη βιομηχανοποιημένος. Απορρίμματα  καπνού 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45 
45.01 

Φελλός ,φυσικός ακατέργαστος και απορρίμματα φελλού. 
Φελλός εις θραύσματα , κόκκους ή κόνιν 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54 
54.01 

Λίνον, ακατέργαστον, μουσκευμένον, αποφλοιωμένον, κτενισμένον ή άλλως πως 
κατειργασμένον, μη όμως νηματοποιημένον. Στυπία και απορρίμματα (περιλαμβανομένου και 
του  εκ της ξάνσεως νημάτων ,υφασμάτων  ή ρακών προερχομένου λίνου) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 
57.01 

Κάνναβις, (Cannabis, sativa) ακατέργαστος, μουσκευμένη, αποφλοιωμένη, κτενισμένη ή άλλως 
κατειργασμένη, αλλά μη νηματοποιημένη. Στυπία και απορρίμματα καννάβεως. 
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 Συνολικός Προϋπολογισμός άνα κράτος μέλος για το πρόγραμμα 
Απασχόληση-NOW 

 
Απασχόληση - NOW 

Υπολογισμός του συνολικού προϋπολογισμού ανά κράτος μέλος 
(συμπεριλαμβανομένου και του αποθέματος - ECU 1996) 

 
Κράτη μέλη Συμμετοχή 

ΕΕ 
% Εθνική δημόσια και 

ιδιωτική συμμετοχή
% ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

ECU 
Bγαλ 
Bφλ. 
DK 
D 
EL 
E 
F 

IRL 
I 
L 

NL 
P 

UKΜ.Βρ 
UKΒ.Ιρλ 

Α 
FIN 

S 
 
 

7.775.900 
4.512.528 
3.662.404 
53.935.929 
18.968.397 
120.791.975 
51.307.735 
23.779.328 
107.711.118 

81.846 
16.803.103 
12.201.215 
48.566.299 
3.431.894 
7.128.646 
8.897.860 
6.444.092 

0 
 

46% 
46% 
53% 
53% 
68% 
66% 
38% 
75% 
59% 
50% 
47% 
73% 
45% 
65% 
47% 
44% 
52% 

9.242.922 
5.338.003 
3.296.372 
48.409.287 
9.132.932 
63.426.380 
83.322.901 
7.926.443 
74.264.077 

81.846 
19.170.142 
4.618.767 
58.502.262 
1.828.520 
8.038.686 
11.324.549 
5.948.393 

 

54% 
54% 
47% 
47% 
33% 
34% 
62% 
25% 
41% 
50% 
53% 
27% 
55% 
35% 
53% 
56% 
48% 

17.018.822 
9.850.531 
6.958.776 

102.345.216 
28.101.329 
184.218.355 
134.630.636 
31.705.770 
181.975.195 

163.692 
35.973.245 
16.819.982 
107.068.561 
5.260.413 
15.167.332 
20.222.409 
12.392.485 

0 

ΣΥΝΟΛΟ 496.000.269 55% 413.872.480 45% 909.872.749 
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ΜΕΡΟΣ Β’ : ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
 

 Λίστα Γυναικείων Συνεταιρισμών στην Ελλάδα (Πηγή: Κ.Ε.Θ.Ι. και ΑΝΕΘ Α.Ε) 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
      

Α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΠΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1 
Γυναικείος Παραγωγικός και 
Τουριστικός Συνεταιρισός 
Υπαίθρου Παρακαμπυλίων 

Παρακαμπύλια Αγρινίου     

2 
Αγροτικός Χειροτεχνικός 

Συνεταιρισμός Γυναικών Πέτα 
Άρτας 

Πέτα Άρτας 
Παραδοσιακή Βελονιά, 
Πλεκτό χειρός, πηλό, 
γύψο, μαρμελάδες 

30 

3 
Αγροτικός Οικοτεχνικός 
Συνεταιρισμός Γυναικών 

Βίγλας 
Βίγλα Άρτας Οικοτεχνικά Προϊόντα 25 

4 
Γυναικείος Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Δημου 

Ηρακλείου "ΤΑ ΡΑΔΟΒΥΖΙΑ" 
Άνω Καλεντινή Άρτας Παραδοσιακά γλυκά 8 

5 Γυναικείος Συνεταιρισμός 
Κορυδαλλού "ΑΜΒΡΟΣΙΑ" Κορυδαλλός Αθήνα Αττικής Παραδοσικά Γλυκά, 

φαγητά, catering 10 

6 
Γεωργοτουριστικός 

Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός 
Αράχοβας "ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ" 

Αράχοβα Βοιωτίας Καταλύματα, 
χρυσοκέντημα, υφαντά 32 

7 
Συνεταιρισμός Γυναικών 
Υφαντουργικής & Λαϊκής 

Τέχνης Λειβαδιάς 
Λειβαδιά Βοιωτίας     

8 

Γυναικείο Καλλιτεχνικό 
Συνεταιριστικό Εργαστήρι 
Αγγειοπλαστικής Δήμου 

Σχηματαρίου "ΤΑΝΑΓΡΑΙΑ 
ΚΟΡΗ" 

Σχηματάρι Θηβών Βοιωτίας Κατάρτιση στην 
κατασκευή αγγείων 15 

9 

Γυναικείος Συνεταιρισμός 
επεξεργασίας ραφής 

αποκομμάτων γούνας & 
κατασκευή στρατιωτικών-
παραδοσιακών στολών και 

ενδυμάτων 

Δεσκάτη Γρεβενών Παραδοσιακά ενδύματα 15 

10 
Αγροτικός Βιοτεχνικός 

Συνεταιρισμός Γυναικών Αγ. 
Γεωργίου Γρεβενών 

Αγ. Γεώργιος Γρεβενών 

Παραγωγή 
παραδοσιακών 

προϊόντων, τραχανά, 
χυλοπίτες 

18 

11 
Αγροτουριστικός 

Συνεταιρισμός Γυναικών 
Κοκκινογείων "Ο ΜΑΑΡΑΣ" 

Κοκκινόγεια 
Δράμας Δράμας 

Παραγωγή 
παραδοσιακών 

προϊόντων, ζυμαρικά, 
γλυκά κουταλιού 

22 

12 Γυναικείος Συνεταιρισμός 
Παρανεστίου Δράμας Παρανέστι Δράμας Δράμας Υφαντά, ταπητουργείο 25 

13 
Αγροτοοικοτουριστικός 
Συνεταιρισμός γυναικών 

Σαμοθράκης "ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ" 
Καμαριώτισσα Έβρου Ζυμαρικά, γλυκά, υφαντά 76 

14 Παραγωγικός Συνεταιρισμός 
Γυναικών Λουτρού "ΧΑΝΑ" 

Λουτρά 
Τραϊανούπολης Έβρου Εστιατόριο, Αναψυκτήριο 15 
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15 
Παραγωγικός Συνεταιρισμός 
Γυναικών Φερών Π.Ε. "Η 

ΕΚΑΒΗ" (αστικός) 
Φέρες Έβρου Ζυμαρικά, γλυκά 

κουταλιού 34 

16 Γυναικείος Αγροτουριστικός 
Συνεταιρισμός Πέπλου Έβρου 

Πέπλος,Δήμου 
Φερών Έβρου Αναψυκτήριο, κεντήματα, 

παραδοσιακά εδέσματα 24 

17 
Αγροτουριστικός 

Συνεταιρισμός Δαδιάς "Η 
ΓΕΡΑΚΙΝΑ" 

Δαδιά Έβρου Ζυμαρικά 45 

18 Συνεταιρισμός Γυναικών 
Δήμου Τυχερού 

Φυλαχτό, Δήμος 
Τυχερού Έβρου Υφαντά, μεταξωτά 

κεντήματα 120 

19 Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Γυναικών Τριγώνου "ΓΑΙΑ" Πλάτη Έβρου Έβρου 

Ζυμαρικά, γλυκά 
κουταλιού, catering, 

παραδοσιακά souvenirs 
43 

20 Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Γυναικών Πεπίου Πέπιο Έβρου Παραδοσικά γλυκά, 

καφενείο 16 

21 

Πρότυπος Αναπτυξιακός 
Συνεταιρισμός Σηροτροφίας 
Οικοτεχνίας - Περιοχή Κύμης 

"ΠΑΣΟΣΑΠ" 

Κύμη Εύβοιας Κουκουλάρικα κάδρα σε 
βελούδο 15 

22 Χειροτεχνικός Συνεταιρισμός 
Γυναικών Λίμνης Ευβοίας Λίμνη Εύβοιας Χειροτεχνία, υφαντά, 

κέντημα, κεραμικά 40 

23 
Αγροτουριστικός 

Συνεταιρισμός γυναικών Νέας 
Αρτάκης "ΑΡΤΑΚΙΑ ΚΡΗΝΗ" 

Νέα Αρτάκη Εύβοιας Παραδοσικά Γλυκά, 
φαγητά, catering 11 

24 

Αγροτουριστική 
Συνεταιριστική Οργάνωση 

Γυναικών Νέας Αρτάκης "ΝΕΑ 
ΚΥΖΙΚΟΣ" 

Νέα Αρτάκη Εύβοιας Ζαχαροπλαστική, 
χυλοπίτες, ζυμαρικά 8 

25 
Αγροτουριστικός 

Συνεταιρισμός γυναικών 
Ασμηνίου "Η ΓΥΝΑΙΚΑ" 

Ασμήνια Εύβοιας     

26 
Αγροτουριστικός 

Συνεταιρισμός γυναικών 
Αχλαδίου 

Αχλάδι Εύβοιας     

27 
Γυναικείος Συνεταιρισμός 
παραδοσιακών προϊόντων 

"ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ" 
Καρπενήσι Ευρυτανίας 

Παραδοσικά Προϊόντα, 
χυλοπίτες, τραχανάς, 
γλυκά κουταλιού 

10 

28 

Αγροτικός Οικοτεχνικός 
Συνεταιρισμός Γυναικών 
Κρουσώνα Ηρακλείου "Η 
ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΙΣΣΑ" 

Κρουσώνας Ηρακλείου Παραδοσιακά γλυκά, 
κουλούρια 20 

29 
Συνεταιρισμός Κρηικών 
Παραδοσιακών Υφαντών 

Μεσσαράς 
Καπαριανά Μοιρών Ηρακλείου Κρητικά παραδοσιακά 

υφαντά 7 

30 
Αγροτικός Οικοτεχνικός 
Συνεταιρισμός Γυναικών 

"ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ" 
Άγιος Μύρωνας Ηρακλείου     

31 
Αγροτικός Οικοτεχνικός 

Συνεταιρισμός Ανωγειανών 
Γυναικών "ΤΟ ΡΑΕΤΙ" 

Ανώγεια 
Μυλοποτάμου Ηρακλείου Κουλούρια, βουτήματα, 

είδη ζαχαροπλαστικής 7 

32 
Αγροτουριστικός Οικοτεχνικός 

Συνεταιρισμός Γυναικών 
"ΙΔΑΙΑ ΓΗ" 

Γέργενη  Ηρακλείου     
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33 

Αγροτικός Οικοτεχνικός 
Συνεταιρισμός Γυναικών 
Κ.Ασιτών "ΑΣΙΤΙΑΝΑ 

ΕΔΕΣΜΑΤΑ" 

Κάτω Ασίτες Ηρακλείου 

Παραδοσιακά Γλυκά, 
αρτοσκευάσματα, 

μεταποίηση βιολογικών 
προϊόντων 

7 

34 Γυναικείος Συνεταιρισμός 
Πρεβελιανών Πρεβελιανά Ηρακλείου     

35 Αγροτικός Γυναικείος 
Συνεταιρισμός Παραποτάμου Παραπόταμος Θεσπρωτίας Παραδοσιακά γλυκά και 

εδέσματα 25 

36 
Αγροτικός Γυναικείος 

Συνεταιρισμός Παραμυθιάς 
Θεσπρωτίας 

Παραμυθιά Θεσπρωτίας Παραδοσιακά γλυκά και 
εδέσματα 25 

37 
Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Γυναικών Ηγουμενίτσας 

"ΔΙΩΝΗ" 
Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας 

Συσκευασία αρωματικών 
φυτών και μεταποίση 
αγροτικών προϊόντων 

7 

38 
Γυναικείος Αγροτικός 

Συνεταιρισμός Παραδοσιακών 
Προϊόντων Αγιος Αντώνιος 

Άγιος Αντώνιος Θεσσαλονίκης 
Παραδοσιακά Γλυκά, 
ποντικαές πίτες, 

ζυμαρικά 
26 

39 
Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Γυναικών Καλαμωτού 

"ΚΥΨΕΛΗ" 
Καλαμωτό Θεσσαλονίκης 

Πίτες, μαρμελάδες, 
ζυμαρικά, γλυκά του 

κουταλιού 
8 

40 
Αγροτουριστικός, 
αγροβιοτεχνικός 

συνεταιρισμός Κριθίας 
Κριθία Θεσσαλονίκης Γλυκά, τραχανάς, 

χυλοπίτες   

41 
Αγροτικός Γυναικείος 

Ηπειρωτικός Συνεταιρισμός 
"Η ΓΗΣ" 

Ιωάννινα Ιωαννίνων 
Γλυκά κουταλιού, 

μαρμελάδες, τραχανάς, 
παραδοσιακή εστίαση 

24 

42 
Αγροτικός χειροτεχνικός 
βιοτεχνικός γυναικείος 
Συνεταιρισμός Θάσου 

Παναγιά Καβάλας     

43 
Αγροτουριστικός Γυναικείος 
Συνεταιρισμός περιοχής 

Σοφάδων Ε.Π.Ε. 
ΚΑΠΗ Σοφάδων Καρδίτσας Παραδοσιακές φορεσιές 14 

44 
Αγροτουριστικός 

Συνεταιρισμός Λίμνης 
Πλαστήρα 

Μορφοβούνι Καρδίτσας 
Γλυκά κουταλιού, λικέρ, 
τυποποίηση αρωματικών 

φυτών, ζυμαρικα 
36 

45 
Συνεταιρισμός Γυναικών 
Περιοχής Δήμου Αγίων 

Αναργύρων 
Βασιλειάδα Καστοριάς 

Πίτες γιαούρτι, 
παραδοσικά γλυκά, 
γλυκά κουταλιού 

22 

46 Συνεταιρισμός Γυναικών 
Νεστορίου Νεστόριο Καστοριάς Καταλύματα  15 

47 
Αγροτουριστικός 

Συνεταιρισμός "ΟΘΟΣ" 
Ν.Καρπάθου Κάρπαθος Καρπάθου 

    

48 
Γυναικείος Εμπορικός 

βιοτεχνικός Συνεταιρισμός 
Π.Ε. "ΑΛΚΥΟΝΕΣ" 

Κέρκυρα Κέρκυρας 

Βιοτεχνία παραδοσιακών 
στολών, τουριστικών 
ρούχων και ειδών 

ένδυσης 

9 

49 Γυναικείος Αγροτουριστικός 
Συνεταιρισμός Περαχωρίου Περαχώρι Ιθάκης Ενοικιαζόμενα δωμάτια, 

πώληση προϊόντων 28 

50 Αγροτικός Βιοτεχνικός 
Συνεταιρισμός Βελβεντού Βελβεντός Κοζάνης 

Μεταποιημένα αγροτικά 
προϊόντα, γλυκά 

κουταλιού, κομπόστες, 
μαρμελάδες 

115 

51 Συνεταιρισμός Αρωματικών 
Φυτών Κρόκου Κρόκος Κοζάνης 

    



 193

52 
Αγροτουριστικός 

Συνεταιρισμός Γυναικών 
Σύρου "ΤΟ ΚΑΣΤΡΙ" 

Σύρος Κυκλάδων Παραδοσιακά γλυκά, 
ποτά, τυρόπιτες 28 

53 
Συνεταιρισμός Παραδοσιακής 
Τέχνης Γυναικών απειράνθου 

Νάξου 
Απείρανθος Νάξου Κυκλάδων Υφαντά, κεντήμτα, γλυκά 

κουταλιού, χοχλίδια 40 

54 
Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Οικοτεχνίας - Χειροτεχνίας "Η 
ΕΡΓΑΝΗ" 

Γεράκι Λακωνίας Υφαντά 15 

55 

Αγροτικός Συνεταιρισμός 
βιοτεχνίας Οικοτεχνίας και 
Χειροτεχνίας Ανωγείων 

Λακωνίας 

Ανώγεια Λακωνίας, 
Δήμου Φάριδος Λακωνίας Παραδοσιακές Στολές, 

κεντήματα 24 

56 
Αγροτουριστικός 

Συνεταιρισμός Γυναικών 
Ανπελακίων Λάρισας 

Αμπελάκια Λάρισας Καταλύματα, γλυκά 
κουταλιού 18 

57 
Αγροτουριστικός 

Μεταποιητικός Συνεταιρισμός 
Γυναικών Αγιάσου 

Αγιάσος Λέσβου Γλυκά Κουταλιού, υφαντά   

58 Αγροτουριστικός 
Συνεταιρισμός Πέτρας Πέτρα Λέσβου Καταλύματα 35 

59 

Αγροτουριστικός 
Αγροτοβιοτεχνικός 

Συνεταιρισμός Πολιχνίτου 
Λέσβου 

Πολίχνιτος Λέσβου 

Παρασκευή και 
τυποποίηση γλυκών 

κουταλιού και 
μαρμελάδων 

30 

60 
Αγροτουριστικός 

Συνεταιρισμός Γυναικών 
Μεσοποτάμου Λέσβου 

Μεσοπόταμος  Λέσβου 

Γλυκά κουταλιού, 
κουλουράκια, χυλοπίτες, 

φιδές, λικέρ, γλυκά 
ταψιού 

25 

61 
Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Γυναικών Ασωμάτων Λέσβου 
"ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" 

Ασώματος Λέσβου 
Γλυκά κουταλιού, 

μαρμελάδες, υφαντά, 
είδη καλαθοπλεκτικής 

33 

62 
Συνεταιρισμός Γυναικών 
Στύψης Υψηλομετώπου 

Λέσβου 
Πέτρα Λέσβου Γλυκά, μαρμελάδες, 

ζυμαρικά, ελιές, λάδι 54 

63 Συνεταιρισμός Γυναικών 
Σκαλοχωρίου Λέσβου Καλλονή Λέσβου     

64 Συνεταιρισμός Γυναικών 
Ανεμωτιάς Λέσβου Ανεμωτιά Λέσβου     

65 Συνεταιρισμός Γυναικών 
Αγίας Παρασκευής Αγία Παρασκευή Λέσβου     

66 
Αγροτουριστικός 

Συνεταιρισμός Παρακοίλων 
Λέσβου 

Παράκοιλα 
Καλλονής Λέσβου     

67 
Συνεταιρισμός 

Ζαχαροπλαστικής Γυναικών 
Ατσικής Λήμνου 

Ατσική Λήμνου Λέσβου Παραδοσιακά γλυκά 30 

68 Γυναικείος Αγροτουριστικός 
Συνεταιρισμός Πορταριάς Πορταριά Μαγνησίας 

Γλυκά, μαρμελάδες, 
catering, παραδοσιακά 

ποτά, χυλοπίτες, 
τραχανάς 

33 

69 

Αγροτουριστικός 
Συνεταιρισμός 

ενοικιαζόμενων δωματίων 
Πηλίου Περιχώρων και 
Νήσων "Η ΜΕΛΙΣΣΑ" 

Βόλος Μαγνησίας Καταλύματα 20 

70 Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Γλώσσς Σκοπέλου Γλώσσα Σκοπέλου Μαγνησίας 

Παραδοσιακά Γλυκά, 
μαρμελάδες, παραγωγή-

συσκευασία 
25 
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71 
Γυναικείος Αγροτουριστικός 

Συνεταιρισμός Δήμου 
Αλοννήσου "ΙΚΟΣ" 

Αλόννησος Μαγνησίας     

72 
Γυναικείος Αγροτουριστικός 
Συνεταιρισμός Αφετών "Η 

ΘΕΤΙΣ" 
Αφέτες Βόλου Μαγνησίας Γλυκά, μαρμελάδες, 

παραδοσιακά προϊόντα 50 

73 Γυναικείος Αγροτουριστικό 
Συνεταιρισμός Ζαγοράς Ζαγορά Μαγνησίας 

Γλυκά κουταλιού, λικέρ, 
μεταποίση αρωματικών 
φυτών και ανθέων, 

catering 

72 

74 
Αγροτικός Ανθοκομικός 
Συνεταιρισμός Γυναικών 
Μακρυράχης Πηλίου 

Μακρυράχη Πηλίου Μαγνησίας Ανθοκομικά   

75 Γυναικείος Αγροτουριστικός 
Συνεταιρισμός "ΑΧΕΛΩ' Αλμυρός Μαγνησίας 

Αροτουριστικές κλίνες, 
αμυγδαλωτά, 

παραδοσιακά γλυκά, 
μαρμελάδες 

  

76 Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Ανηλίου, Ομάδα Γυναικών Ανήλιο Πηλίου Μαγνησίας Γλυκά κουταλιού, 

τουρσιά, catering 14 

77 
Γυναικείος Αγροτικός 

Συνεταιρισμός Δήμου Πτελεού 
"ΦΤΕΛΙΑ" 

Πτελεός Μαγνησίας 
Παραδοδικά γλυκά, 
φαγητά και άλλα 

προίόντα 
17 

78 
Αγροτουριστικός Συν/σμός 
Γυν. Γλώσσας Σκοπέλου "Η 

Γλωσσιώτισσα" Σκόπελος Μαγνησίας 
    

79 Αγροτουριστικός 
Συνεταιρισμός Αρχαγγέλου Αρχάγγελος Πέλλας 

Τοπικό κρασί, πατάτες, 
εργόχειρα, γλυκό κεράσι, 

πίτες 
40 

80 
Γυναικείος αγροτουριστικός 

Συνεταιρισμός Αγ. 
Αναργύρων 

Άγιοι Ανάργυροι Πέλλας Γιαούρτι, γλυκά, 
τραχανάς, χυλοπίτες   

81 Γυναικείος Συνεταιρισμός 
Μεσαίας Μηλιάς Πιερίας Μεσαία Μηλιά Πιερίας     

82 
Παραγωγικός Καταναλωτικός 
Συνεταιρισμός Γυναικών 

Λιτοχώρου Πιερίας 
Λιτόχωρο Πιερίας 

Λειτουργία 
παραδοσιακού ουζερί, 

γλυκά κουταλιού, βότανα, 
μαρμελάδες 

10 

83 Συνεταιρισμός Γυναικών 
Πανδοσία Φανάρι Πρέβεζας     

84 
Αγροτικός Γυναικείος 

Συνεταιρισμός Θεσπρωτικού 
"Η ΜΙΚΡΗ ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ"  

Θεσπρωτικό  Πρέβεζας Γλυκά κουταλιού, 
τραχανάς 32 

85 
Αγροτουριστικός 

Συνεταιρισμός Γυναικών 
Μαρωνείας 

Μαρωνεία 
Κομοτηνής Ροδόπης 

Ζυμαρικά, Παρασκευή 
και τυποποίηση γλυκών 

κουταλιού και 
μαρμελάδων 

32 

86 
Γυναικείος Συνεταιρισμός 
Τουρισμού Υπαίθρου 

Σταυρούπολης 

Σταυρούπολη 
Ξάνθης Ροδόπης     

87 
Γυναικείος Τουριστικός 
Συνεταιρισμός Υπαίθρου 

Κομνηνών 
Κομνηνά Ξάνθης Ροδόπης     

88 
Αγροτουριστικός Βιοτεχνικός 
Συνεταιρισμός Γυναικών 

Ποροίων 
Άνω Πορόϊα Σερρών 

Ζυμαρικά, γλυκά 
κουταλιού, γλυκά ταψιού, 
λικέρ, αρωματικά φυτά. 

20 
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89 
Γυναικείος Αγροτουριστικός 
Συνεταιρισμός Φυλλίδας Ν, 

Ζίχνης 
Ν.Ζίχνη  Σερρών 

Τραχανάς, 
Γιουφκά(χυλοπίτες), 
μαρμελάδες, γλυκά 
κουταλιού, ξενώνας 

43 

90 Γυναικείος Συνεταιρισμός 
Αγιόφυλλου Τρικάλων Αγιόφυλλο Τρικάλων     

91 Γυναικείος Συνεταιρισμός 
Ασπροκκλησιάς Τρικάλων Ασπροκκλησιά Τρικάλων 

Γλυκά κουταλιού, 
μαρμελάδες, λικέρ, 

τραχανά 
10 

92 
Αστικός Συνεταιρισμός 
γυναικών Περτουλίου 

Τρικάλων 
Περτούλι Τρικάλων Γλυκά, μαρμελάδες 16 

93 
Γυναικείος Συνεταιρισμός 
Δήμου Εστιώτιδας (αστικός 

συνεταιρισμός) 

Εστιώτιδα 
(Μεγαλοχώρι) Τρικάλων Τραχανάς, γλυκά 24 

94 

Αγροτουριστικός 
Συνεταιρισμός Γυναικών 

Δήμου Ελάτειας "ΚΡΑΝΑΙΑ 
ΑΘΗΝΑ" 

Ελάτεια Φθιώτιδας 
Παραδοσιακές στολές, 

παραδοσιακά γλυκά, είδη 
τροφοδοσίας 

15 

95 
Αγροτουριστικός 

Συνεταιρισμός Γυναικών Αγ. 
Γερμανού Πρεσπών 

Άγιος Γερμανός Φλώρινας Τουριστικά καταλύματα 14 

96 

Αγροτικός Γυναικείος 
Συνεταιρισμός Άνω 
ΚαλλινίκηςΦλώρινας 

"ΠΕΛΑΓΟΝΙΑ" 

Άνω Καλλινίκη Φλώρινας Παραδοσιακές φορεσιές, 
κεντήματα, υφαντική 15 

97 
Αγροτουριστικός 

Συνεταιρισμός Γυναικών 
Ψαράδων Πρεσπών 

Ψαράδες Φλώρινας Αγροτουριστικά 
καταλύματα 14 

98 
Αγροτουριστικός 

Συνεταιρισμός Γυναικών 
Αντάρτικου Φλώρινας 

Αντάρτικο, 
Πρέσπες Φλώρινας     

99 Αστικός Συνεταιρισμός 
Γυναικών Νυμφαίου Νυμφαίο Φλώρινας 

Μαρμελάδες, γλυκά 
κουταλιού, τραχανάς, 
χυλοπίτες, λικέρ, 
χειροτεχνήματα 

  

100 
Αγροτουριστικός 

Συνεταιρισμός Γυναικών 
Βαρβάρας Χαλκιδικής 

Βαρβάρα Χαλκιδικής 

Ζυμαρικά, Παρασκευή 
και τυποποίηση γλυκών 

κουταλιού, ποτά, 
συλλογή αρωματικών 

φυτών 

27 

101 

Γυναικείος Συνεταιρισμός 
Παργωγής Επεξεργασίας και 

Εμπορίας Μεταξιού & 
Προϊόντων αυτού και ειδών 
οικολογικής καλλιτεχνικής 
χειροτεχνίας "ΤΕΧΝΗΜΑ - 

ΣΥΝΕ.Π.Ε." 

Καλαμίτσι 
Αμυγδάλου Χανίων Παραγωγή, επεξεργασία 

& εμπορία μεταξιού 40 

102 
Αγροτουριστικός 

Συνεταιρισμός Γυναικών 
Γαβαλοχωρίου 

Γαβαλοχώρι Χανίων Καταλύματα, πουλάει και 
κοπανέλι 45 

103 
Συνεταιρισμός Γυναικών 

Παραδοσιακής Χειροτεχνίας 
Κισσάμου Χανίων 

Κίσσαμος Χανίων 
Παραδοσιακές πρώτες 

ύλες για φαγητό. 
Χυλοπίτες, λάδι, ελιές 

110 

104 Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός 
Έλους Χανίων Έλος Χανίων     
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105 
Γυναικείος Συνεταιρισμός 

Υφαντικής και Παραδοσιακών 
Τεχνών Ανώπολης Σφακιών 

Ανώπολη Σφακιών Χανίων Υφαντά   

106 Συνεταιρισμός Χειροτεχνίας 
και ειδών λαϊκής τέχνης Καλλιμασιά Χίου     

107 
Αγροτουριστικός Βιοτεχνικός 
Συνεταιρισμός Ομηρούπολης 

"Η ΚΥΨΕΛΗ" 
Ομηρούπολη Χίου     
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 Εκθέσεις που θα μπορούσαν να συμμετέχουν οι συνεταιρισμοί 
 

 21ή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών 
 

 

Η 21η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών θα πραγματοποιηθεί στις 14 - 18 
Φεβρουαρίου 2008 στο Expo Athens.  

Με την συμμετοχή σας στην 21η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών επιτυγχάνετε:  

• ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ & ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  
• ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΑΣ  
• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ  
• ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΑΣ  
• ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ  
• ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΆΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Η 21η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Πηγή: http://www.mackbrookshellas.gr/ 

 Detrop 2007: 19η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων & 
Εξοπλισμού  

 

 

Έναρξη: 9/3/2007, Λήξη: 12/3/2007 
Τηλ.: 2310 291 201 
Fax: 2310 291 551 
eMail: detrop@helexpo.gr 
Πηγή: http://www.helexpo.gr  
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 20η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ  
 

 
22 - 26 Φεβρουαρίου 2007, Αθήνα, Ελλάδα  

Αξιοποιώντας την πείρα 20 ετών και τα θετικά αποτελέσματα της 19ης Διεθνούς 
Έκθεση Τροφίμων & Ποτών, αναμφισβήτητα η επακόλουθη 20η Έκθεση που θα 
πραγματοποιηθεί από 22-26 Φεβρουαρίου 2007 στο Expo Athens, θα αποτελέσει 
πεδίο για ανάπτυξη επαγγελματικών συναντήσεων και εμπορικών συνεργασιών.  

Η φετινή χρονιά συμπίπτει με την συμπλήρωση 20 χρόνων της διοργάνωσης της 
Έκθεσης Τροφίμων & Ποτών και με αφορμή την επέτειο αυτή, η 20η Διεθνής 
Έκθεση Τροφίμων & Ποτών θα έχει έναν εορταστικό, γαστρονομικό χαρακτήρα.  

Ο εορταστικός χαρακτήρας της έκθεσης θα τονιστεί με την πραγματοποίηση 
επιδείξεων μαγειρικής τέχνης από κορυφαία στελέχη της Γαστρονομίας του 
εξωτερικού.  

Πηγή: http://www.fornaro.gr/ 

 10η ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΟΖΑ 

 

9 - 13 Φεβρουαρίου 2007, Αθήνα 

Η ΑΡΤΟΖΑ ξεκίνησε το 1991 και έκτοτε διοργανώνεται κάθε 2 χρόνια υπό την 
Αιγίδα των Ομοσπονδιών των Αρτοποιών και Ζαχαροπλαστών. Συγκαταλέγεται 
μεταξύ των μεγαλύτερων εκθέσεων του είδους της στην Ευρώπη! Aποτελεί το σημείο 
συνάντησης αλλά και το κομβικό κέντρο λήψης των επενδυτικών αποφάσεων για 
όλους τους επαγγελματίες του κλάδου της Αρτοποιίας, της Ζαχαροπλαστικής, του 
Παγωτού και της Σοκολατοποιίας από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μέση Ανατολή και 
τα Βαλκάνια.  

Πηγή: www.forumltd.gr/exchibition1.asp?id=1 
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 Γιορτή Αγροτουρισμού στη Λέσβο, ειδικά περίπτερα για κάθε συνεταιρισμό 
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 Αγροτικός Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός Βελβεντού 
 
 

 
 
 

Προγράμματα που αξιοποίησε για τη σύστασή του 
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Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις 
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Γράμμα Ελληνικής Αποστολής Γενεύη 
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  Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραδοσιακών Προϊόντων Αγίου 
Αντωνίου 
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Προγράμματα που αξιοποίησε για τη σύστασή του 
 

 
 

Ο συνεταιρισμός και ο χώρος υποδοχής 
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Το αυτοκίνητο του Συνεταιρισμού 
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«Παραδοσιακή» Παραγωγή των Προϊόντων 
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Σχόλια από το βιβλίο των επισκεπτών του συνεταιρισμού 
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Τιμητική Πλακέτα από το Νομάρχη Θεσσαλονίκης 
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 Έκθεση για το ρόλο των γυναικείων συνεταιρισμών στην αύξηση της 
γυναικείας απασχόλησης 

 
Μετά από αίτημα της Διάσκεψης των προέδρων επιτροπών, κατά τη 

συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου 1997, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανήγγειλε ότι 

είχε εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας να παρουσιάσει 

έκθεση για τον ρόλο των συνεταιρισμών στην αύξηση της γυναικείας απασχόλησης. 

Στη συνεδρίαση της 2ας Σεπτεμβρίου 1997, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα 

της Γυναίκας όρισε εισηγήτρια την κ. Maria Paola Colombo Svevo. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 15/16 Απριλίου, 2/3 Ιουνίου και 24/25 Ιουλίου 

1998, η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο έκθεσης. Κατά την τελευταία ως άνω 

συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος  ομόφωνα. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: van Dijk, πρόεδρος· 

Bennasar Tous, Β' αντιπρόεδρος· Colombo Svevo, εισηγήτρια· Ahlqvist, Δασκαλάκη, 

Eriksson, Garcνa Arias (αvαπλ. Frutos Gama), Grφner, Grossetκte, Gonzαlez Αlvarez 

(αvαπλ. Sierra Gonzαlez), Kerr (αvαπλ. Hautala) και Van Lancker. 

Η έκθεση κατατέθηκε στις 8 Ιουλίου 1998. Τα στοιχεία που παραθέτουμε 

αναφέρονται στις σελίδες 18-20. 
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