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Η Επιτειρημαηικόηηηα ηφν Γσναικών ζηην Ελλάδα 
 

Σύνουη μελέηης ομάδας έργοσ ηοσ Κένηροσ Ερεσνών ηοσ Πανεπιζηημίοσ 

Πειραιώς, σπό ηην αιγίδα ηοσ καθηγηηή Θεόδφροσ Καηζανέβα, ζηα πλαίζια ηοσ 

προγράμμαηος ΙΙΙ Β Archimed  Ιnterreg
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Η γσναικεία απαζτόληζη  

παξαδνζηαθά είρε γηα θχξην επίθεληξν ηε ιεγφκελε «αλεπίζεκε νηθνλνκία», δει. ηηο 

νηθηαθέο αζρνιίεο, ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη ησλ ειηθησκέλσλ, ηηο γεσξγηθέο 

εξγαζίεο. Ζ ζηαδηαθή έληαμή ησλ γπλαηθψλ ζηελ «επίζεκε νηθνλνκία», δει. ζην 

ζηαηηζηηθψο εθηηκνχκελν σο εξγαηηθφ δπλακηθφ, ρξνλνινγείηαη απφ ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 

αηψλα θαη απμάλεηαη αικαησδψο, χζηεξα απφ ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν.  

 

Σήκεξα νη γπλαίθεο απνηεινχλ ην 50,5% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο καο, αιιά, 

ζπκκεηέρνπλ ζην εξγαηηθφ ηεο δπλακηθφ ζε πνζνζηφ 38%, πνπ είλαη απφ ηα 

ρακειφηεξα ηεο Δπξψπεο. Δπηπιένλ, νη γπλαίθεο ζηελ Διιάδα : 

Μαζηίδνληαη απφ πνιχ πςειφηεξε αλεξγία. 

Μεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο απαζρνιείηαη ζε ζέζεηο ρακειήο εηδίθεπζεο, 

Μηθξφηεξν ζε ζέζεηο πςειήο εηδίθεπζεο.  

Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ είλαη πεξηνξηζκέλε. 

Καιχπηνπλ κεγάιν κέξνο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ πεξηνδηθή, ζηε κεξηθή 

απαζρφιεζε θαη ζηελ παξανηθνλνκία θαη  

Ακείβνληαη ιηγφηεξν απφ ηνπο άλδξεο. 

 

Καηά κέζν φξν ακνηβή ησλ γπλαηθψλ αλέξρεηαη ζην 75% ηεο ακνηβήο ησλ αλδξψλ, 

κε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο αλάκεζα ζε δηάθνξνπο θιάδνπο. Οη κηζζνινγηθέο 

δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ, πθίζηαληαη θπξίσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δλψ 

αληίζεηα, ζην δεκφζην ηεξείηαη κε κεγαιχηεξε απζηεξφηεηα ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην θαη νη Δπξσπατθέο νδεγίεο πεξί ηζφηεηαο. 

 

Τα θαιά λέα είλαη φηη. ζηηο κεζαίεο θαη πςειφβαζκεο ζέζεηο εξγαζίαο, ε παξνπζία 

ησλ γπλαηθψλ βειηηψλεηαη. Δλψ κεηψλεηαη ε πξνυπάξρνπζα αληζφηεηα ζε 

επαγγέικαηα γνήηξνπ θαη θχξνπο. 

 

Σηην εκπαίδεσζη και ζηην αγορά εργαζίας 

 

Τν πνζνζηφ ησλ λέσλ γπλαηθψλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπνπδάζνπλ είλαη κεγαιχηεξν απφ 

ησλ λέσλ αληξψλ. Όπσο επίζεο θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πςειφηεξνο ν 

πξαγκαηηθφο αξηζκφο ηνπο ζε ΑΔΗ. Οη θχξηεο επηινγέο ησλ λέσλ γπλαηθψλ γηα ΑΔΗ, 

είλαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ζεσξεηηθψλ ή θαη δηάθνξσλ ζπνπδψλ, πνπ ζπλδένληαη κε 
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θνξεζκέλα επαγγέικαηα θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δηεμφδνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

φπσο νη ζρνιέο : 

Φηινινγίαο, ηζηνξίαο, αξραηνινγίαο, αλζξσπνινγίαο, ζενινγίαο, θαιψλ ηερλψλ, 

βηνινγίαο, ρεκείαο, θαξκαθεπηηθήο, λνκηθήο, δεκνζηνγξαθίαο, ρεκηθψλ, βηνιφγσλ, 

θαξκαθνπνηψλ. 

 

Οη γπλαίθεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απνθεχγνπλ αλεξρφκελα επαγγέικαηα κε επξείεο 

δηεμφδνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, φπσο απηά ηεο λέαο ηερλνινγίαο, ηελ πιεξνθνξηθή, 

ηηο θαηαζθεπέο, ηε γεσπνλία, θαζψο θαη κέζα ηερληθά επαγγέικαηα, (ειεθηξνιφγνη, 

κεραληθνί, πδξαπιηθνί, ςπθηηθνί, κεραληθνί, εγθαηαζηάηεο, νδεγνί), θιπ. 

 

Αληίζεηα, νη λένη άληξεο, θπξηαξρνχλ ζε ζρνιέο κεραλνινγίαο, θαηαζθεπψλ 

ηερλνινγίαο, πιεξνθνξηθήο, δειαδή ζε ζρνιέο πνπ νδεγνχλ ζε επαγγέικαηα κε 

κεγάιεο δηεμφδνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη πςειέο απνδνρέο. 

 

Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλαζηαιηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

κεηξφηεηαο, εμεγεί γηαηί ε αλεξγία ησλ γπλαηθψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ γπλαηθψλ, 

είλαη πνιχ πςειφηεξε απ΄ απηή ησλ αλδξψλ. 

 

Οη ζρνιέο ΑΔΗ φπνπ ην πνζνζηφ ησλ θνξηηζηψλ είλαη πνιχ ρακειφηεξν απφ ησλ 

αγνξηψλ, είλαη κε ζεηξά θαηάηαμεο νη εμήο : 

 Οη ζρνιέο ηνπ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ θαη άιιεο αληίζηνηρεο ζρνιέο 

ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο 

 Οη ζρνιέο Πιεξνθνξηθήο,  

 Οη Γεσπνληθέο ζρνιέο  

 

Σηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ ζπνπδψλ θαη επαγγεικάησλ, 

νη γπλαίθεο ππεξηεξνχλ ζε αξηζκνχο, αιιά, βξίζθνπλ δπζθνιφηεξα εξγαζία ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα θαη ππεξεηνχλ ζε ρακειέο ή κεζαίεο ηεξαξρηθέο βαζκίδεο 

 

Ο δηνξηζκφο ζην δεκφζην παξακέλεη παξαδνζηαθά ηζρπξή επηδίσμε ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απφ ηηο γπλαίθεο θαη ε ηάζε απηή εληζρχεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 

Σε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ζήκεξα νη γπλαίθεο αληηπξνζσπεχνληαη  επξχηεξα ζε 

θιάδνπο ηνπ δεκνζίνπ κε κνληκφηεηα εξγαζίαο θαη πςειφ θχξνο, φπσο ν δηθαζηηθφο, 

ην δηπισκαηηθφ ζψκα, θαη ε δεκφζηα δηνίθεζε γεληθφηεξα. Όπσο θαη ζε θιάδνπο κε 

κφληκε ή κάιινλ δηαζθαιηζκέλε απαζρφιεζε, φπσο ε πγεία, ε εθπαίδεπζε θαη νη 

ηξάπεδεο. Δλψ απμάλεηαη αικαησδψο ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ζψκαηα αζθαιείαο θαη 

ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο.  

 

Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ λέσλ γπλαηθψλ ζπλερίδνπλ λα θαηεπζχλνληαη ζε  

παξαδνζηαθέο «γπλαηθείεο» εηδηθφηεηεο, φπσο λνζνθφκεο, καίεο, θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί, αηζζεηηθνί, πσιήηξηεο, γξακκαηείο, θιπ.. Οη εηδηθφηεηεο απηέο πνπ νη 

πεξηζζφηεξεο ζπλδένληαη κε ζπνπδέο ζε ΤΔΗ, εκθαλίδνπλ ηθαλνπνηεηηθέο δηεμφδνπο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά ζπλήζσο δηαθξίλνληαη γηα ρακειέο ακνηβέο, πεξηνξηζκέλν 

θνηλσληθφ θχξνο θαη δπλαηφηεηεο ηεξαξρηθήο αλέιημεο. 

 

Σε απαληήζεηο ζε εξσηεκαηνιφγηα πνπ ηέζεθαλ ζε γπλαίθεο, (έξεπλα Αξηζηνηέιεηνπ 

Παλεπηζηήκηνπ, 2006), νη ίδηεο, ζεσξνχλ ακηγψο αλδξηθά ηα επαγγέικαηα:  

 Ζιεθηξνιφγνο (85%) 
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 Ναπηηθφο (83%) 

 Οδεγφο (63%) 

 Σηξαηησηηθφο (63%) 

 Αγξφηεο (45%) 

  Αζηπλνκηθφο (42%) 

 

Καη ακηγψο γπλαηθεία :  

 Βξεθνλεπηνθφκνο (82%) 

 Νεπηαγσγφο (74%) 

 Γξακκαηέαο (51%) 

 

Απηφ ζεκαίλεη φηη, ηα παξαδνζηαθά, παηξηαξρηθά ζηεξεφηππα, παξακέλνπλ αθφκε 

έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο επηινγέο ζπνπδψλ θαη 

επαγγεικάησλ αλάκεζα ζε γπλαηθεία θαη αλδξηθά επαγγέικαηα 

 

Ειδικόηερα διαπιζηώνεηαι όηι :  

 

Νέεο γπλαίθεο αλψηεξσλ εηζνδεκαηηθά ή πςειφηεξσλ κνξθσηηθά ηάμεσλ ηείλνπλ λα 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζε  θαξηέξεο θχξνπο θαη νηθνλνκηθήο απηάξθεηαο απνξξίπηνληαο 

ηνλ παξαδνζηαθφ γπλαηθείν ξφιν 

 

Οη λέεο γπλαίθεο κηθξνκεζαίσλ ηάμεσλ, επηδηψθνπλ ηελ απνθπγή ηεο ρεηξσλαθηηθήο 

εξγαζίαο θαη ην ξφιν ηεο λνηθνθπξάο ζηνρεχνληαο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ζε 

ππαιιειηθή ζέζε ή ζε παξαδνζηαθά γπλαηθείν επάγγεικα. 

 

Οη λέεο γπλαίθεο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, έρνπλ σο βαζηθή επηδίσμε λα θχγνπλ απφ ην 

ρσξηφ θαη λα θαηνηθήζνπλ ζε αζηηθή πεξηνρή. Κη’ απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

θηλδπλεχεη λα αθαληζηεί ε αλζξψπηλε παξνπζία ζηελ χπαηζξν. 

 

 

Η γσναικεία επιτειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα :  

Δθηηκάηαη φηη αλέξρεηαη ζην 10-15% ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αλ θαη 

ζχκθσλα κε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο, ππνινγίδεηαη λα θηάλεη ην 20%. Οη απμεηηθέο 

ηάζεηο πνπ εκθαλίδεη είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο θαη αλ ζπλερίζεη κε ηνπο ξπζκνχο 

απηνχο, κπνξεί λα πιεζηάζεη ηα κέζα επίπεδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ είλαη 

20% θαη πνιχ αξγφηεξα ησλ ΖΠΑ πνπ αλέξρνληαη ζε 32%. Σε ζεκαληηθφ αξηζκφ 

γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ, νη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο παξέλζεηα πξφζσπα. 

Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη επηρεηξήζεηο απηέο, αλήθνπλ θαη δηνηθνχληαη απφ ηνπο 

ζπδχγνπο ηνπο ή άιια ζπλήζσο άξξελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

 

Ζ θαηαλνκή ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

απαζρφιεζεο, δηαξζξψλεηαη: 

 

 Σηε γεσξγία (20%),  

 Σην εκπφξην (25%),  

 Σηνλ ηνπξηζκφ (18 

 Σηε δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο (14%),  

 Σηε βηνκεραλία, βηνηερλία  (9%), 

 Σηελ εθπαίδεπζε θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε (7%) 
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Σεκαληηθφο αξηζκφο γπλαηθψλ επηιέγεη κηθξήο θιίκαθαο παξαδνζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο 

δξάζεηο φπσο: 

 

 Καζαξηζηήξηα,  

 Κνκκσηήξηα,  

 Πεξίπηεξα,  

 Φαξηνβηβιηνπσιεία 

 Μηθξά κπαθάιηθα,  

 Εαραξνπιαζηεία, 

 Δζηηαηφξηα 

 Δίδε έλδπζεο,  

 Δίδε κφδαο, 

 Δίδε επίπινπ θαη δηαθφζκεζεο,  

 Δξγαζίεο θαζφλ απφ ην ζπίηη θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή εηδψλ έλδπζεο, 

 Τνπξηζηηθά θαηαιχκαηα 

 Βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί 

 Φαξκαθεία 

 

Σπλήζεηο ηνκείο γηα ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη : 

 Ο ηνπξηζκφο 

 Ζ εθπαίδεπζε θαη νη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο  

 Ζ επηθνηλσλία, νη δεκφζηεο ζρέζεηο θαη νη πσιήζεηο 

 Ζ πγεία θαη πξφλνηα 

 Ζ ηειεξγαζία, ε εξγαζία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ην ζπίηη 

 

Αιιά πεξηζζφηεξν αμηφκαρεο ζα ήηαλ νη πξννπηηθέο, αλ ππήξρε κεηαζηξνθή ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπο επηινγψλ ζε ηνκείο κε αλεξρφκελα επαγγέικαηα, ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη εηδηθφηεξα ζηελ πιεξνθνξηθή, ζηηο θαηαζθεπέο, ζηηο κεηαθνξέο 

 

Οη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο είλαη : 

 Σηελ πιεηνςεθία ηνπο έγγακεο.. 

 Οη επηρεηξήζεηο ηνπο είλαη κηθξέο έσο πνιχ κηθξέο, 

 Πνζνζηφ 21%, ησλ γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ  

 Καη κφλν ην 3% απαζρνιεί 5-10 κηζζσηνχο. 

 

Οη γπλαίθεο γίλνληαη επηρεηξεκαηίεο γηα.. 

 Τελ αλάγθε γηα αλεμαξηεζία,  

 Τν ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν 

 Τελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο  

 

Οη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο δειψλνπλ φηη επεξεάζηεθαλ :  

 απφ ην παηξηθφ πξφηππν ζε πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 19,7% ,  

 απφ ηε κεηέξα, (7,1%),  

 απφ πξνεγνχκελνπο πξντζηακέλνπο, (8,7%),  

 απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,  (6,3%), 

 απφ ζπκβνχινπο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, (2,4%), 

 απφ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, (2,4%), 

 θαη απφ ην θηιηθφ πεξίγπξν, (6,3%). 
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Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ ( 90%),δειψλεη φηη ν ξφινο 

ηνπο ζην ζπίηη ζπγθξνχεηαη κε ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη απηφ 

απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ πξννπηηθή επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο. Ζ κεηξφηεηα 

δχζθνια ζπλδπάδεηαη κε πςειφ επαγγεικαηηζκφ, πηζηεχεη ην 82% ησλ εξσηεζέλησλ. 

 

Σεκαληηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ηεο γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη : 

 νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο,  

 ηα παξαδνζηαθά ζηεξεφηππα,  

 νη ειιείςεηο ζε θεθάιαηα,  

 ε έιιεηςε εηδίθεπζεο  

 Ο θφβνο γηα ηελ απνηπρία 

 

Γηαπηζηψλεηαη φηη κφιηο… 

 Τν 9% ησλ κειψλ ησλ Γ.Σ. Δπηκειεηεξίσλ είλαη γπλαίθεο  

 Δλψ ζε 4 απφ απηά δε ζπκκεηέρνπλ θαζφινπ γπλαίθεο . 

 Σε 72 κεγάιεο εηαηξείεο ζπκκεηέρνπλ ζην Γ.Σ. ζε πνζνζηφ 7% 

 

Διπηδνθφξα είλαη ε δηαπίζησζε φηη. δηεπξχλεηαη ε πξνζπκία λέσλ γπλαηθψλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε γπλαηθείεο επηρεηξήζεηο. Οξηζκέλεο έξεπλεο, (ΗΟΒΔ, 2007), έρνπλ 

δηαπηζηψζεη επίζεο φηη νη γπλαίθεο ππεξηεξνχλ ζε θαηλνηνκηθέο δξάζεηο. 

 

Προγράμμαηα και επιμέροσς δράζεις διοργανώνονηαι από διάθοροσς θορείς 

όπφς : 
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο, 

Τν ΚΔΘΗ 

Ο ΔΟΜΜΔΦ, 

Ο ΟΑΔΓ  

Ζ ΔΔΓΔΓΔ,   

Δπηκειεηήξηα,   

Παλεπηζηήκηα, 

ΤΔΗ,  

Κέληξα εξεπλψλ,  

ΟΤΑ,  

Σπιινγηθνί θνξείο, θιπ ( αλαιπηηθά ζηνηρεία παξέρνληαη απφ ηελ έξεπλα θαη 

δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθηχνπ) 

 

Προηεινόμενα μέηρα πολιηικής 

 

Βαζηθήο ζεκαζίαο είλαη ε αλαζηξνθή ησλ παξαδνζηαθψλ πξνηχπσλ, κέζσ 

παξεκβάζεσλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηα κέζα καδηθήο 

επηθνηλσλίαο, γηα λα απνθνξηηζηεί ν παξαδνζηαθφο δηαρσξηζκφο ησλ επαγγεικάησλ 

ζε αλδξηθά θαη γπλαηθεία, θαη ε εληχπσζε φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί θπξίσο 

«αλδξηθφ πεδίν δξάζεο». 

 

Ζ. πξνβνιή πξνηχπσλ επηηπρεκέλσλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ απφ ηα ΜΜΔ, ε 

πξνψζεζε ζρεηηθήο θακπάληαο απφ θνξείο φπσο ε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο, ην 

ΚΔΘΗ, θιπ., ε θαζηέξσζε βξαβείνπ γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κπνξεί λα 

ζπκβάιινπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 
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Μέζσ ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, κπνξεί λα παξαθηλεζνχλ πεξηζζφηεξεο 

γπλαίθεο λα ζηξαθνχλ ζε ηερλνινγηθέο θαηεπζχλζεηο φπσο ε πιεξνθνξηθή, ε 

κεραλνινγία, νη θαηαζθεπέο, θιπ, πνπ έρνπλ επξχηεξεο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη επηινγέο απηέο ηαηξηάδνπλ ζην ραξαθηήξα ηνπο. 

 

Δηδηθά θίλεηξα ζθφπηκν είλαη λα παξαζρεζνχλ κέζσ επηδνηήζεσλ, θνξνινγηθψλ 

ειαθξχλζεσλ θαη επλντθψλ δαλείσλ κε θξαηηθή εγγχεζε. Όπσο θαη θίλεηξα γηα.. 

 

 επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ζηε ζχγρξνλε ηερλνινγία,  

 ζε θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή  

 ζε απνκαθξπζκέλεο θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο 

 ηνλ αγξνηνπξηζκφ, ηελ πγεία, ηελ πξφλνηα, ηε θχιαμε παηδηψλ, ειηθησκέλσλ, 

αηφκσλ ΑΜΔΑ, ηελ ηειεξγαζία 

 

Σηα ίδηα πιάηζηα, πξνηείλεηαη .ε δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζηηθήο ηξάπεδαο γηα ηηο 

γπλαίθεο ηνπο λένπο θαη εηδηθέο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ, κε πξφηππν. ηελ 

Grameen Bank ζηελ Ηλδία, ηνπ νηθνλνκνιφγνπ -ηξαπεδίηε Μνράκελη Γηνχλνπο πνπ. 

έρεη δαλείζεη 7,5 εθ. γπλαίθεο, νη νπνίεο θαηά 95% επέζηξεςαλ ηα δάλεηα απηά. Ζ 

ηξάπεδα κε ηελ πξνηεηλφκελε νλνκαζία «Τξάπεδα Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Γπλαηθψλ 

θαη Νέσλ», κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ… 

 

 Ίδηεο εηζθνξέο γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ, ηδξπηηθψλ ηεο κειψλ, 

 Τν ινγαξηαζκφ ΛΑΦΚΑ ηνπ ΟΑΔΓ, 

 Απφ ηνλ ΔΟΜΔΦ, 

 Απφ θαηαζέζεηο άιισλ ηξαπεδψλ κε εγγχεζε ηνπ Γεκνζίνπ, θιπ 

 

Αλαγθαίνο είλαη επίζεο ν ζπληνληζκφο ησλ δηάθνξσλ δξάζεσλ γηα ηε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε απνθέληξσζε ησλ ελεξγεηψλ. Καζψο θαη ε ζεζκνζέηεζε κηαο 

κφλν θξαηηθήο ππεξεζίαο γηα ηε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ 

γηα λέεο πξσηνβνπιίεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

 

Οη «Αληέλεο» γπλαηθείεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ήδε πξνσζνχληαη, απνηεινχλ έλα 

απνηειεζκαηηθφ θαη πξαθηηθφ κέζν γηα ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ε ιεηηνπξγία ηνπο δε ζα πεξηπέζεη ζε αδηέμνδα γξαθεηνθξαηίαο, αδηαθνξίαο θαη 

αδξάλεηαο. Οη Αληέλεο, κεηαμχ άιισλ δξάζεσλ κπνξνχλ λα : 

 

 Φξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλα εξγαιεία επαγγεικαηηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, κέζσ ησλ νπνίσλ δηεξεπλνχλ ηηο δεμηφηεηεο ησλ 

ππνςήθησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη ζα ηηο ζπκβνπιεχνπλ ζρεηηθά, 

 Παξέρνπλ βνήζεηα, πιεξνθνξία, κεζνιάβεζε, ππνζηήξημε  ζε ζπλαθείο 

πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο. 

 Σρεδηάδνπλ πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ γπλαηθψλ,ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο, 

 Υπνζηεξίδνπλ εηαηξηθέο ζπκκαρίεο θαη δίθηπα  

 Γηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε δηαζπλνξηαθψλ δξάζεσλ δηθηχσζεο γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 Οξγαλψλνπλ εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εθδειψζεηο ζπγθεληξψζεηο . 

γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, εκπεηξηψλ θαη δπλαηφηεηαο ζπλεξγαζηψλ. 
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Τν Γίθηπν νθείιεη λα ζπγθεληξψλεη ην ππάξρνλ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηηο δξάζεηο, 

ηηο παξεκβάζεηο, ηα πξνγξάκκαηα γηα ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα. Καη 

επίζεο, λα ελεκεξψλεη ζε ηαθηηθή βάζε ηελ εμαίξεηε ηζηνζειίδα πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη, λα επηβιέπεη, λα ζπληνλίδεη θαη λα θαηεπζχλεη ηηο Αληέλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.. 

 

Τελικά ζσμπεραίνεηαι όηι : νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο επηιέγνπλ κάιινλ θνξεζκέλα 

επαγγέικαηα θαη απηφ δπζρεξαίλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε ή θαη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δηεμφδνπο. Ταπηφρξνλα, κεγάιε κεξίδα ηνπο ζπλερίδεη λα 

ζηξέθεηαη ζηε ζηγνπξηά ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αιιά απηφ δελ επηηπγράλεηαη πάληνηε 

θαη έρεη επίζεο σο ζπλέπεηα, λα ηηο απνκαθξχλεη απφ ηελ πξννπηηθή επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Γηαπηζηψλεηαη αθφκε φηη, ηα παξαδνζηαθά ζηεξεφηππα, φπνπ νη 

γπλαίθεο παξέκελαλ ζην ζπίηη γηα νηθηαθέο εξγαζίεο, αλαηξέπνληαη. Καη απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα έλαο νξηζκέλνο αξηζκφο ηνπο, ηδηαίηεξα απφ ηα αλψηεξα εηζνδεκαηηθά ή 

κνξθσηηθά ζηξψκαηα, λα εηζβάιιεη θαη ζηνλ κέρξη πξφζθαηα αλδξηθφ θάζηξν ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα, βξίζθεηαη ζε 

ρακειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηνπο κέζνπο φξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

ησλ ΖΠΑ, αιιά ζεκεηψλεη ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμε. Οη γπλαθείεο επηρεηξήζεηο είλαη 

κηθξέο θαη ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ζηε γεσξγία (20%),, ζην εκπφξην (25%), ζηνλ 

ηνπξηζκφ 14%, ζηε δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 14%,ζηε βηνκεραλία-βηνηερλία 

(9%),ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθέο ππεξεζίεο ((7%),θιπ. Αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο γηα ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο 

θαη ηδηαίηεξα ε κεηξφηεηα, ηα παξαδνζηαθά ζηεξεφηππα, ε έιιεηςε θεθαιαίσλ, ε 

αλεπάξθεηα εηδίθεπζεο ζε ζχγρξνλεο εηδηθφηεηεο, ν θφβνο γηα ηελ απνηπρία. 

Αλαγθαία είλαη ε αλαζηξνθή ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ επαγγεικάησλ ζε αλδξηθά θαη 

γπλαηθεία, ε ζηξνθή ησλ γπλαηθψλ ζε ηερληθά θαη ζχγρξνλα επαγγέικαηα κε 

κεγαιχηεξεο δηεμφδνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε πξνβνιή πξνηχπσλ επηηπρεκέλσλ 

γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ, ν ζπληνληζκφο ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ, ε επηκφξθσζε ζε 

ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε ελίζρπζε ησλ «Αληελψλ» γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε παξνρή θηλήηξσλ, ρακειφηνθσλ δαλείσλ θαη εληζρχζεσλ, ε 

δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζηηθήο Τξάπεδαο, θιπ. 

 

Καηαλήγονηας.. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαλέλα ζχγρξνλν θξάηνο δελ κπνξεί λα ζηνρεχεη ζηε βέιηηζηε 

νηθνλνκία θαη ζηε δηθαηφηεξε θνηλσλία, αλ δελ αλαδείμεη ηε γσναίκα ζηελ εξγαζία 

θαη ζηελ επηρείξεζε. Τν κήλπκα απηφ. απνηειεί ην πξσηαξρηθφ κέιεκα ηεο δξάζεο 

πνπ αθνξά θαη ηε δηθή καο ζπκκεηνρή ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε. 

 

 



 8 

 
 

 

 

                                                 
i
 i

  Τα ζηοιτεία ποσ παροσζιάζονηαι εδώ, περιέτονηαι ζε αναλσηική μορθή ζηα κείμενα ηης 

μελέηης και προέρτονηαι από πρωηογενείς έρεσνες ηης ομάδας έργοσ, καθώς και ηη 

ζσλλογή ζηοιτείων από έρεσνες και δημοζιεύζεις άλλων θορέων όπως η Γενική 

Γραμμαηεία Ιζόηηηας, ηο ΚΕΘΙ, ηο Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης, ηο 

Πανεπιζηήμιο Αιγαίοσ, ο ΙΟΒΕ, ηη Eurostat, ηο Παγκόζμιο Παραηηρηηήριο 

Επιτειρημαηικόηηηας (Global Entrepreneurship Monitor-GEM), καθώς και από ζηάθμιζη 

ζε δείγμα 4.500 αηόμων, ανδρών και γσναικών, ηοσ ηεζη επαγγελμαηικού προζαναηολιζμού, 

Career Gate Test K.17, κλπ.) 

 
 


