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ΑΘΖΝΑ 8 ΜΑΡΣΗΟΤ 2010 

ΔΠΔΡΗΓΑ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΗ ΔΒΔΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΤΝΑΗΚΑ 

 

Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ 

ΔΗΖΓΖΖ ΣΖ ΟΦΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΟΤ 

ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΔΔΓΔΓΔ 

 

Κπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο. αο θαισζνξίδνπκε ζηελ εθδήισζή καο θαη ζαο 

επραξηζηνύκε γηα ηελ παξνπζία ζαο. Οξγαλώζακε ηελ ζεκεξηλή εζπεξίδα γηα λα ηηκήζνπκε ηελ 

γπλαίθα, ηε γπλαίθα κε ηηο πνιιέο ηδηόηεηεο θαη ηελ κεγάιε πξνζθνξά, ζηελ θνηλσλία, ζηελ 

νηθνγέλεηα ζηελ πνιηηεία, ζηελ νηθνλνκία.  

 Δθπξνζσπώ ηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο κέιε ησλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο Διιάδνο θαη ηεο 

Δπξώπεο θαη κέζα από ηελ  ζύληνκε νκηιία κνπ ζα πξνζπαζήζσ λα ζαο δώζσ κηα εηθόλα γηα ην 

πνπ βξίζθεηαη ε επηρεηξεκαηηθόηεηα ηεο γπλαίθαο ζήκεξα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξώπε, ηη 

επηδηώθνπκε θαη γηαηί αγσληδόκαζηε. 

 Οη γπλαίθεο απνηεινύλ ην 52% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο θαη ην 50,1% ηεο Δπξώπεο, 

ζπγθεθξηκέλα είλαη 534 εθ. Πνηα είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο Διιελίδαο ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ηεο 

γπλαίθαο ζήκεξα! ύκθσλα κε πξόζθαηεο έξεπλεο: 

 

 Ζ ρώξα καο, είλαη ε ρώξα κε ην πςειόηεξν πνζνζηό θηώρεηαο, 22% κεηαμύ ησλ παιηώλ 

ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη δε γπλαίθεο είλαη ηα πξώηα ζύκαηα αλεξγίαο, κε πνζνζηό 

72%, δηόηη ε αλεξγία είλαη γέλνπο ζειπθνύ, όπσο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη.  

 Οη απηναπαζρνινύκελεο γπλαίθεο ζηελ Διιάδα είλαη 23%, ελώ ζηελ Δπξώπε 27%. 

 Οη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο ζηελ Διιάδα θζάλνπλ ην 10%, ζηελ Δπξώπε ην 20% θαη ζηελ 

Ακεξηθή ην 35%. 

 Πιεηνςεθνύλ ζε ζέζεηο κεξηθήο θαη πξνζσξηλήο απαζρόιεζεο, ρακειήο εηδίθεπζεο θαη 

ρακεινύ θύξνπο. Καιύπηνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο παξανηθνλνκίαο. Γελ επηιέγνπλ 

θεξδνθόξα επαγγέικαηα, όπσο είλαη ην επάγγεικα ηνπ πδξαπιηθνύ ή ηνπ κεραληθνύ, ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή θαη ρεηξηζηή ππνινγηζηή. Τα επαγγέικαηα πνπ πεξηζζόηεξν επηιέγνπλ είλαη 

ν ηνπξηζκόο, ε γεσξγία, ε δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ε δεκνζηνγξαθία επαγγέικαηα 

ππεξεζηώλ, λνκηθά, εθπαηδεπηηθά, λνζειεπηηθά, κάιηζηα ζηελ πγεία θαη ηηο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο ζπλεηζθέξνπλ ην 17,8% ηεο νηθνλνκίαο. (eurostat). Σπκπέξαζκα, όηη ππάξρνπλ 

αθόκε επαγγεικαηηθά ζηεξεόηππα. Γειαδή, επαγγέικαηα γπλαηθεία θαη αλδξηθά.  

 Αμίδεη όκσο λα αλαθεξζεί όηη ην 60% ησλ πηπρηνύρσλ αλώηεξεο θαη αλώηαηεο εθπαίδεπζεο 

είλαη γπλαίθεο. 

 Παξόια απηά, ππνεθπξνζσπνύληαη ζε ζέζεηο επζύλεο θαη θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ. Μόλνλ 

ην 3% βξίζθνληαη ζην ηηκόλη κεγάισλ εηαηξεηώλ. Γελ ππάξρεη θακία γπλαίθα Πξόεδξνο 

Τξάπεδαο ζηελ Δπξώπε, κεηέρνπλ κόλνλ ζε Γηνηθεηηθά Σπκβνύιηα Τξαπεδώλ ζε πνζνζηό 

13%.  

 Σηα θνηλνβνύιηα ην πνζνζηό ηνπο αλέξρεηαη ζην 24% πεξίπνπ θαη ζηελ Δπξσβνπιή, κεηά θαη 

ηελ ηειεπηαία θηλεηνπνίεζε ησλ γπλαηθείσλ νξγαλώζεσλ θαη ηηο πνζνζηώζεηο, ν αξηζκόο 

ηνπο αλήιζε ζην 31%. 

 Ζ ακνηβή ηνπο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα αλέξρεηαη ζην 75- 80% ηεο ακνηβήο ησλ αλδξώλ.  

 Μεγάιν πξόβιεκα απνηειεί ε ηζνξξνπία κεηαμύ θαξηέξαο εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο, γηα απηό 

κόλνλ ην 65% ησλ γπλαηθώλ πνπ έρνπλ παηδηά εξγάδνληαη ελώ ην πνζνζηό ησλ  εξγαδόκελσλ 

αλδξώλ πνπ έρνπλ ηελ επζύλε ηεο αλαηξνθήο ησλ παηδηώλ αλέξρεηαη ζην 83%. 

Σύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηηο Ληζζαβόλαο, ζηόρνο ηεο Δπξώπεο ήηαλ λα αλεβάζεη ην γπλαηθείν 

εξγαζηαθό δπλακηθό ζην 60% κέρξη ην 2010. Πξάγκαηη, ππάξρεη κηα ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ 
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γπλαηθείνπ εξγαζηαθνύ δπλακηθνύ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Σύκθσλα κε ηελ Eurostat, tν 1998 ήηαλ 

ζην 52% θαη ην 2008 ζην 59%, θαηά κέζνλ όξν ζηελ Δπξώπε. Απηό πνηθίιεη ζηα δηάθνξα θξάηε 

θπζηθά. Τν 2008 ζηελ Ηηαιία ήηαλ ζην 47%, ζηελ Σεξβία ζην 71% θαη ζηελ Διιάδα ζην 38%.  

 

ΣΗ ΔΚΑΝΔ Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΤΝΑΗΚΑ  

 

Σηελ παηξίδα καο, ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλέιημε ησλ γπλαηθώλ, γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη γεληθά  γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο γπλαίθαο. Σπγθεθξηκέλα έρνπλ πινπνηεζεί πξνγξάκκαηα πνπ 

αθνξνύλ: 

 Τελ θαηάξηηζε αλέξγσλ γπλαηθώλ, κειινληηθώλ επηρεηξεκαηηώλ θαη πθηζηακέλσλ 

επηρεηξεκαηηώλ. 

 Τελ δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ππαξρόλησλ. 

 Τελ εμνηθείσζε ησλ γπλαηθώλ κε λέεο ηερλνινγίεο. 

 Τελ πξνώζεζε ίζσλ επθαηξηώλ. 

 Τελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ επηρεηξεκαηηθώλ ηδεώλ. 

 Τελ άξζε ησλ επαγγεικαηηθώλ ζηεξενηύπσλ. 

 Δπίζεο, έρεη πηνζεηεζεί από ηελ ρώξα καο θαη εθαξκόδεηαη θπξίσο ζηνλ Γεκόζην Τνκέα, ε 

γνληθή άδεηα θαη ε άδεηα κεηξόηεηαο, θαζώο θαη ε πξνζηαζία ηεο γπλαίθαο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο θύεζεο. Πξόζθαηα λνκνζεηήζεθε θαη ην δηθαίσκα ηνπ επηδόκαηνο ηέθησλ θαη από ηελ 

κεηέξα. 

 Πξνζηαηεύεηαη αθόκε ε απαζρόιεζε  ησλ απηναπαζρνινύκελσλ, ησλ γπλαηθώλ πνπ 

εξγάδνληαη ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θαη νη νπνίεο πξέπεη λα ακείβνληαη θαη λα 

αζθαιίδνληαη. 

 Μεγάιε έκθαζε δίλεηαη, ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε, ζην Ηλζηηηνύην Ηζόηεηαο ζηνλ δξόκν 

ηζόηεηαο όπσο απνθαιείηαη, ην πεξίθεκν road map, θαζώο θαη ζηελ εμίζσζε ησλ ακνηβώλ 

θαη ζηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο αληηκεηώπηζεο ησλ νηθνγελεηαθώλ βαξώλ, γηα λα 

απειεπζεξσζεί ε γπλαίθα θαη λα εληαρζεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

ΣΗ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΣΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΑ ΣΗ ΓΤΝΑΗΚΔ ΜΔΛΖ ΣΩΝ: 

 

 Γίλνπλ πιεξνθνξίεο  

 Οξγαλώλνπλ εθπαίδεπζε 

 Βνεζνύλ ζηελ πινπνίεζε Κνηλνηηθώλ θαη Δζληθώλ πξνγξακκάησλ 

 Παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε 

 Γηθηπώλνπλ ηα κέιε ηνπο γηα ηελ αληαιιαγή θαιώλ πξαθηηθώλ 

 Οξγαλώλνπλ Ζκεξίδεο θαη Σπλέδξηα  

 Τα Διιεληθά Δπηκειεηήξηα δεκηνύξγεζαλ ην ΔΔΓΔΓΔ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο γπλαίθαο. 

Τν Γίθηπν πινπνηεί πνιιέο δξάζεηο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. 

 

ΣΗ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΔΗΝΔΗ ΖΜΔΡΑ Ζ ΔΤΡΩΠΖ 

 

Δμάιεηςε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ  

 

Οη βνπιεπηέο δήηεζαλ από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηελ εθπόλεζε πξόηαζεο ζπλνιηθήο 

νδεγίαο γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε όισλ ησλ κνξθώλ βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ. Εήηεζαλ 

επίζεο  ηε ζέζπηζε Δπξσπατθνύ Έηνπο Καηαπνιέκεζεο ηεο Βίαο θαηά ησλ Γπλαηθώλ, επηζεκαίλνληαο 

όηη ζρεδόλ κία ζηηο ηέζζεξηο γπλαίθεο ζηελ ΔΔ πθίζηαηαη ζσκαηηθή βία θαη πεξηζζόηεξν από ην 10% 

ζεμνπαιηθή βία.  Οη επξσβνπιεπηέο ελέθξηλαλ επίζεο ηηο πξνηάζεηο ηεο Ηζπαληθήο Πξνεδξίαο γηα ηε 

ζέζπηζε κηαο "Δπξσπατθήο εληνιήο πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ" θαη κηαο θνηλήο παλεπξσπατθήο 

ηειεθσληθήο 

 γξακκήο βνήζεηαο γηα ηα ζύκαηα.  

 

εμνπαιηθά θαη αλαπαξαγσγηθά δηθαηώκαηα 

 

Τν ΔΚ πηζηεύεη όηη ε αλαγλώξηζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο απηνλνκίαο ησλ 

γπλαηθώλ απνηειεί ην πξώην βήκα γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο 

θαηά ησλ γπλαηθώλ.  Οη γπλαίθεο πξέπεη λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ζεμνπαιηθώλ θαη αλαπαξαγσγηθώλ 

δηθαησκάησλ ηνπο,  θπξίσο κέζσ ηεο εύθνιεο πξόζβαζεο ζηελ αληηζύιιεςε θαη ηελ άκβισζε.    
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Θέζπηζε ηνπ δηθαηώκαηνο άδεηαο παηξόηεηαο 

 

Ζ ΔΔ έρεη κηα νδεγία γηα ηελ άδεηα κεηξόηεηαο θαη κηα νδεγία γηα ηε γνληθή άδεηα, αιιά δελ 

έρεη λνκνζεζία γηα ηελ άδεηα παηξόηεηαο.  Τν ΔΚ, ζπλεπώο, θάιεζε ηελ Δπηηξνπή "λα ππνζηεξίμεη 

νπνηαδήπνηε δξάζε γηα ηελ θαζηέξσζε  ηνπ δηθαηώκαηνο άδεηαο παηξόηεηαο ζε παλεπξσπατθό 

επίπεδν", ηνλίδνληαο  όηη νη άδεηεο κεηξόηεηαο θαη παηξόηεηαο πξέπεη λα ζπλδεζνύλ, έηζη ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε θαιύηεξε πξνζηαζία ησλ γπλαηθώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο". Οη επξσβνπιεπηέο 

εμέθξαζαλ ηε ιύπε ηνπο, γηαηί  Ζ Σπκθσλία Πιαίζην ησλ Κνηλσληθώλ Δηαίξσλ γηα ηε Γνληθή Άδεηα 

από ηνλ Ηνύιην 2009 αδπλαηεί λα αληηκεησπίζεη ην ζέκα ηεο άδεηαο κεη.' απνδνρώλ σο κέζν γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο ηζόηεηαο κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ.  

 

Ηζόξξνπε  εθπξνζώπεζε ησλ θύισλ ζε πςεινύ επηπέδνπ ζέζεηο  

 

Πξέπεη λα ελζαξξύλεηαη κηα θαιύηεξε ηζνξξνπία κεηαμύ ησλ θύισλ ζε εηαηξηθέο, δηνηθεηηθέο 

θαη πνιηηηθέο ζέζεηο επζύλεο ζηα θξάηε κέιε, ιέλε νη Δπξσβνπιεπηέο, επηζεκαίλνληαο ηελ απόθαζε 

ηεο λνξβεγηθήο θπβέξλεζεο λα απμήζεη ην πνζνζηό ησλ γπλαηθώλ-κειώλ ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα 

ησλ ηδησηηθώλ θαη δεκόζησλ εηαηξεηώλ ζε ηνπιάρηζηνλ 40%.   

Όζνλ αθνξά ηε ζύλζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ε πιεηνςεθία ησλ επξσβνπιεπηώλ θάλεη έθθιεζε ζηα 

θξάηε κέιε, ζε κειινληηθέο ππνςεθηόηεηεο, λα ππνβάιινπλ  δύν ππνςεθίνπο, έλαλ από θάζε θύιν, 

ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε ζύλζεζε κηαο πην αληηπξνζσπεπηηθήο  Δπηηξνπήο. 

πλνςίδνληαο, ζην εηήζην ςήθηζκα  γηα ηελ ηζόηεηα κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηελ ΔΔ, 

ην Κνηλνβνύιην δήηεζε κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαηά ησλ 

γπλαηθώλ, ηελ αληηκεηώπηζε ηεο άδεηαο παηξόηεηαο ζε επίπεδν ΔΔ θαη ηελ αλαζεώξεζε ηεο 

λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ ίζε ακνηβή. Ζ πιεηνςεθία ησλ επξσβνπιεπηώλ, επίζεο, ηόληζε όηη νη 

γπλαίθεο πξέπεη λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ζηα ζεμνπαιηθά θαη αλαπαξαγσγηθά δηθαηώκαηά ηνπο, κέζα 

από κηα εύθνιε πξόζβαζε ζηελ αληηζύιιεςε θαη ηελ άκβισζε.  
 

ΣΗ ΕΖΣΑΜΔ ΔΜΔΗ, ΟΗ ΓΤΝΑΗΚΔ ΣΩΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ, ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΠΟΛΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΖ ΓΤΝΑΗΚΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΑ.  

 

Να εληαηηθνπνηεζνύλ νη δξάζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηζόηεηαο κεηαμύ ησλ δύν θύισλ. 

 Να πξνσζεζεί ε ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ από γπλαίθεο. 

 Να δηεπθνιπλζεί ε πξόζβαζή ηνπο ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη νη ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηηο 

ηξάπεδεο. 

 Να λνκνζεηεζεί ε ίζε ακνηβή θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. 

 Να εληζρπζνύλ νη πξσηνβνπιίεο ηεο γπλαίθαο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

 Να νξγαλσζνύλ δνκέο γηα ηελ θύιαμε θαη εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ, ώζηε λα απεγθισβηζηεί ε 

γπλαίθα από ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεώζεηο θαη λα δώζεη βάξνο ζηελ θαξηέξα ηεο. 

 Να αλαπηπρζεί ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε ζηνλ Γεκόζην θαη ηνλ Ηδησηηθό ηνκέα. 

 Να ζεζπηζηνύλ πνζνζηώζεηο γηα λα βνεζεζεί ε γπλαίθα ζηελ πξνώζεζή ηεο ζε ζέζεηο 

επζύλεο θαη ηελ πνιηηηθή. 

 Να αμηνπνηεζεί ην γπλαηθείν εξεπλεηηθό δπλακηθό. 

 Να γίλεη πξνζπάζεηα απειεπζέξσζεο ησλ παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ ηεο θνηλσλίαο, είηε απηό 

ιέγεηαη γπλαίθα είηε άλδξαο. 

 

Οινθιεξώλνληαο ηελ νκηιία κνπ, ζα ήζεια λα ηνλίδσ όηη, ε ηζόηεηα ησλ δύν θύισλ ππεξεηεί ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηόπνπ θαη ηελ επεκεξία ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ, πξνάγεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη 

ηελ θνηλσληθή αιιειεγγύε θαη νδεγεί ζηελ θαιπηέξεπζε ηεο δσήο όισλ. 

 

αο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 

 

νθία Οηθνλνκάθνπ 

Πξόεδξνο ΔΔΓΔΓΔ  


