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επιχειρηµατικότητα 

•  Μέτρα ενθάρρυνσης και στήριξης της γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας 
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Φαινόµενα έµφυλης ανισότητας 
στην επιχειρηµατικότητα (1) 

Φαινόμενα	  έμφυλης	  ανισότητας	  στην	  αγορά	  εργασίας	  και	  την	  απασχόληση	  
γενικά	  

Συγκριτικά	  με	  τους	  άνδρες,	  οι	  γυναίκες	  στην	  αγορά	  εργασίας	  και	  την	  απασχόληση	  
αντιμετωπίζουν	  μια	  σειρά	  από	  φαινόμενα	  που	  τις	  φέρνουν	  σε	  μειονεκτική	  θέση.	  Τέτοια	  
φαινόμενα	  είναι:	  	  

•  Xαμηλότερο	  ποσοστό	  συμμετοχής	  στην	  απασχόληση.	  

•  	  	  Υψηλότερη	  ανεργία	  

•  	  	  Χαμηλότερη	  αμοιβή	  

•  	  	  Απασχόληση	  σε	  θέσεις	  χαμηλής	  ειδίκευσης	  

•  	  	  Περιορισμένη	  συμμετοχή	  στα	  κέντρα	  λήψης	  αποφάσεων.	  	  

•  	  	  Υψηλότερη	  συμμετοχή	  σε	  περιοδική	  απασχόληση,	  στη	  μερική	  απασχόληση	  και	  στην	  
παραοικονομία.	  	  

•  	  	  Συχνή	  εμφάνιση	  του	  φαινομένου	  της	  «γυάλινης	  οροφής»	  (ανακοπή	  της	  ανοδικής	  
επαγγελματικής	  πορείας)	  	  

•  	  	  Συχνή	  εμφάνιση	  του	  φαινομένου	  του	  «γυάλινου	  τοίχου»	  (συγκέντρωση/	  απομόνωση	  
στα	  λεγόμενα	  γυναικεία	  επαγγέλματα	  

•  	  	  Συχνή	  διακοπή	  της	  επαγγελματικής	  τους	  πορείας,	  λόγω	  μητρότητας	  και	  άλλων	  ρόλων.	  	  
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Φαινόµενα έµφυλης ανισότητας 
στην επιχειρηµατικότητα (2) 
Φαινόμενα	  έμφυλης	  ανισότητας	  στην	  επιχειρηματικότητα	  	  

Κατ΄	  αναλογία,	  	  παρόμοια	  αρνητικά	  	  φαινόμενα	  ανισότητας	  είναι	  παρόντα	  στο	  πεδίο	  της	  
γυναικείας	  επιχειρηματικότητας.	  Τέτοια	  φαινόμενα	  είναι:	  

•  Ο	  σχετικά	  μικρός	  αριθμός	  γυναικών	  που	  αναλαμβάνουν	  επιχειρηματικές	  
δραστηριότητες.	  	  

•  Τα	  διαφορετικά	  κίνητρα	  των	  γυναικών	  που	  αποφασίζουν	  να	  ασχοληθούν	  με	  την	  
επιχειρηματική	  σταδιοδρομία.	  	  

•  Η	  διαφορετική	  μορφή	  των	  επιχειρήσεων	  προς	  τις	  οποίες	  στρέφονται	  οι	  γυναίκες	  
επιχειρηματίες,	  με	  κυριαρχία	  μικρών	  επιχειρήσεων	  του	  τριτογενή	  τομέα.	  	  	  

•  Η	  μειωμένη	  επιχειρηματική	  αυτοπεποίθηση	  των	  γυναικών.	  	  

•  Τα	  διαφορετικά	  χαρακτηριστικά	  της	  προσωπικότητας	  των	  γυναικών	  επιχειρηματιών	  σε	  
σχέση	  με	  τους	  άνδρες	  επιχειρηματίες.	  
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Χαρακτηριστικά της γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας (1) 

Κύρια	  χαρακτηριστικά	  της	  γυναικείας	  επιχειρηματικότητας	  	  στο	  διεθνή	  
χώρο	  

Τα	  χαρακτηριστικά	  αυτά	  είναι:	  	  

•  	  Το	  συγκριτικά	  υψηλότερο	  ποσοστό	  γυναικείας	  «επιχειρηματικότητας	  ανάγκης».	  
Αντίθετα	  το	  σχετικά	  χαμηλό	  ποσοστό	  «επιχειρηματικότητας	  ευκαιρίας».	  	  	  	  

•  Τα	  διαφορετικά	  κίνητρα	  της	  επιχειρηματικότητας	  των	  γυναικών	  σε	  σχέση	  με	  
αυτά	  των	  ανδρών	  και	  συγκεκριμένα:	  

•  	  η	  ανάγκη	  των	  γυναικών	  να	  συμπληρώσουν	  μέσω	  της	  
επιχειρηματικότητας	  το	  οικογενειακό	  εισόδημα,	  	  

•  η	  ανάγκη	  βελτίωσης	  της	  οικονομικής	  τους	  κατάστασης,	  	  

•  η	  ανάγκη	  για	  ανεξαρτησία	  και	  	  

•  το	  ενδιαφέρον	  για	  το	  αντικείμενο.	  	  

•  Ο	  σημαντικός	  ρόλος	  της	  οικογενειακής	  παράδοσης	  ή/	  και	  της	  επιχειρηματικής	  
εμπειρίας	  του	  συζύγου	  στην	  απόφαση	  των	  γυναικών	  για	  ανάληψη	  
επιχειρηματικών	  πρωτοβουλιών.	  	  
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Χαρακτηριστικά της γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας (2) 

•  Οι	  	  διαφορετικές	  επιλογές	  των	  γυναικών	  επιχειρηματιών	  σε	  θέματα	  
χρηματοδότησης	  (αποφυγή	  δανεισμού	  και	  η	  προσπάθεια	  διάθεσης	  
ιδίων	  κεφαλαίων).	  	  	  

•  Οι	  αυξημένοι	  περιορισμοί	  στην	  ανάπτυξη	  των	  επιχειρηματικών	  
δραστηριοτήτων	  λόγω	  σύγκρουσης	  του	  οικογενειακού	  και	  του	  
επαγγελματικού	  ρόλου	  των	  γυναικών.	  	  

•  Οι	  συγκριτικά	  χαμηλότερες	  γνώσεις	  των	  γυναικών	  επιχειρηματιών	  σε	  
θέματα	  τεχνολογίας	  και	  διαχείρισης.	  	  

•  Η	  ειδίκευση	  των	  γυναικών	  επιχειρηματιών	  σε	  παραδοσιακά	  
γυναικείους	  κλάδους	  που	  ανήκουν	  κυρίως	  στον	  τριτογενή	  τομέα	  και	  
αντίθετα	  	  η	  έλλειψη	  ¨παράδοσης¨	  της	  παρουσίας	  τους	  σε	  κλάδους	  
όπως	  οι	  κατασκευές	  και	  η	  μεταποίηση.	  	  

•  Ο	  χαμηλός	  βαθμός	  αισιοδοξίας,	  η	  απροθυμία	  ανάληψης	  ρίσκου,	  ο	  
χαμηλός	  βαθμός	  δυναμισμού	  κ.ά.	  	  
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Χαρακτηριστικά της γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας (3) 

Κύρια	  χαρακτηριστικά	  της	  γυναικείας	  επιχειρηματικότητας	  στον	  ελληνικό	  
χώρο	  

•  Προφίλ	  Ελληνίδας	  επιχειρηματία:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Εγγαμη,	  άνω	  των	  40,	  χωρίς	  υποχρεώσεις	  φροντίδας	  παιδιών,	  με	  
επίπεδο	  εκπαίδευσης	  υψηλότερο	  από	  το	  αντίστοιχο	  των	  αντρών.	  

•  Λόγος	  επιλογής	  επιχειρηματικής	  δραστηριότητας	  από	  γυναίκες	  :	  
Ανάγκη	  –	  έλλειψη	  άλλης	  διεξόδου.	  	  

•  Αριθμός	  	  εκκολαπτόμενων	  και	  νέων	  γυναικείων	  επιχειρήσεων:	  Σχετικά	  
μικρός	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Αριθμός	  καθιερωμένων	  γυναικείων	  επιχειρήσεων:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Σχετικά	  μεγάλος	  
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Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα σε τοµείς και 
κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας (1) 

Γυναικεία	  Επιχειρηματικότητα	  ανά	  Τομέα	  

Οι	  γυναίκες	  επιχειρηματίες	  δραστηριοποιούνται	  σε	  συγκεκριμένους	  τομείς	  
και	  είναι	  απούσες	  από	  άλλους	  

Ειδικότερα,	  οι	  γυναίκες	  επιχειρηματίες	  στην	  Ευρώπη	  και	  στην	  Ελλάδα:	  

•  Εχουν	  σημαντική	  παρουσία	  στον	  πρωτογενή	  τομέα	  

•  Εχουν	  ελάχιστη	  επιχειρηματική	  δραστηριοποίηση	  στο	  δευτερογενή	  
τομέα.	  	  	  

•  Δραστηριοποιούνται	  σημαντικά	  στον	  τριτογενή	  τομέα	  ή	  τομέα	  
υπηρεσιών.	  
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Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα σε τοµείς και 
κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας (2) 

Γυναικεία	  επιχειρηματικότητα	  στον	  πρωτογενή	  τομέα	  	  

Στον	  πρωτογενή	  τομέα	  οι	  γυναίκες	  δραστηριοποιούνται:	  

•  Σε	  μικρές	  επιχειρήσεις	  στον	  αγροτικό	  χώρο,	  	  

•  Σε	  γυναικείους	  συνεταιρισμούς	  σε	  συνδυασμό	  με	  τον	  	  
αγροτουρισμό	  	  καθώς	  και	  	  την	  χειροτεχνική	  και	  οικοτεχνική	  	  
παραγωγή.	  	  

Μηδενική	  είναι	  η	  παρουσία	  των	  γυναικών	  επιχειρηματιών	  
στους	  κλάδους	  	  της	  αλιείας	  και	  	  των	  ορυχείων-‐λατομείων.	  
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Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα σε τοµείς και 
κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας (3) 

Γυναικεία	  επιχειρηματικότητα	  στον	  δευτερογενή	  
τομέα	  

Οι	  γυναίκες	  έχουν	  ελάχιστη	  έως	  και	  μηδενική	  επιχειρηματική	  	  
παρουσία:	  	  

•  στη	  βιομηχανία	  και	  στις	  κατασκευές,	  	  

•  στον	  κλάδο	  της	  	  ενέργειας,	  του	  φυσικού	  αερίου	  και	  του	  
καθαρισμού	  και	  διανομής	  ύδατος.	  	  	  	  
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Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα σε τοµείς και 
κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας (4) 

Γυναικεία	  επιχειρηματικότητα	  στον	  τριτογενή	  τομέα	  	  

Εντονη	  είναι	  η	  επιχειρηματική	  δραστηριοποίηση	  των	  γυναικών:	  	  

•  Στον	  κλάδο	  του	  χονδρικού	  και	  λιανικού	  εμπορίου	  

•  Στον	  κλάδο	  	  των	  ξενοδοχείων-‐εστιατορίων,	  όπου	  η	  συμμετοχή	  των	  γυναικών	  αυξήθηκε	  
εντυπωσιακά	  τα	  τελευταία	  χρόνια	  	  

•  Στον	  κλάδο	  της	  εκπαίδευσης	  ,	  όπου	  όμως	  η	  	  συμμετοχή	  των	  γυναικών	  παρουσίασε	  
μείωση	  

•  Στον	  κλάδο	  της	  υγείας	  και	  πρόνοιας	  όπου	  η	  συμμετοχή	  των	  ανδρών	  	  αυξήθηκε	  τα	  
τελευταία	  χρόνια	  

•  Στον	  κλάδο	  	  των	  ενδιάμεσων	  χρηματοπιστωτικών	  οργανισμών	  όπου	  ο	  αριθμός	  των	  
γυναικών	  επιχειρηματιών	  αυξάνεται	  θεαματικά.	  	  

•  Στον	  κλάδο	  των	  υπηρεσιών	  διαχείρισης	  ακίνητης	  περιουσίας.	  	  

Ελάχιστη	  είναι	  η	  επιχειρηματική	  παρουσία	  των	  γυναικών	  στον	  κλάδο	  των	  μεταφορών	  και	  
επικοινωνιών	  	   12 



Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα σε τοµείς και 
κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας (5) 

Τάσεις	  και	  προοπτικές	  

Διαχρονικά	  αναμένεται	  αύξηση	  της	  γυναικείας	  επιχειρηματικότητας:	  

•  Σε	  	  κλάδους	  όπου	  η	  επιχειρηματική	  δράση	  των	  ανδρών	  ήταν	  μέχρι	  τώρα	  
κυρίαρχη,	  όπως	  	  	  

η	  γεωργία-‐κτηνοτροφία,	  	  

οι	  κλάδοι	  της	  μεταποίησης,	  	  

του	  χονδρικού-‐λιανικού	  εμπορίου	  	  

ο	  κλάδος	  των	  ξενοδοχείων-‐	  εστιατορίων.	  	  

•  Στην	  κατηγορία	  των	  τεχνικών	  –	  χειρωνακτικών	  επαγγελμάτων	  με	  εξειδίκευση	  

	  	  

Αντίθετα	  αναμένεται	  υποχώρηση	  της	  γυναικείας	  επιχειρηματικότητας	  σε	  κλάδους	  
του	  τομέα	  των	  υπηρεσιών,	  όπως	  	  

•  η	  εκπαίδευση,	  	  

•  η	  υγεία	  –	  πρόνοια	  και	  	  

•  οι	  λοιπές	  υπηρεσίες	  ατομικού	  ή	  κοινωνικού	  χαρακτήρα	   13 



Αναζητώντας τα αίτια των έµφυλων 
ανισοτήτων στην επιχειρηµατικότητα (1) 

Κρατούσες	  απόψεις	  γενικά	  

(α)	  Σύμφωνα	  με	  τις	  κοινωνιολογικές	  θεωρητικές	  προσεγγίσεις:	  

•  Κοινωνικά	  κατασκευασμένοι	  ρόλοι	  των	  γυναικών	  αποθαρρύνουν	  την	  
ανάπτυξη	  επιχειρηματικών	  πρωτοβουλιών.	  	  

•  Στερεοτυπικές	  αντιλήψεις	  θέτουν	  σημαντικά	  συμβολικά	  και	  
αντικειμενικά	  εμπόδια,	  	  

•  Προκαταλήψεις	  αποτρέπουν	  τις	  γυναίκες	  	  από	  το	  να	  αναλάβουν	  
επιχειρηματικές	  δραστηριότητες.	  
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Αναζητώντας τα αίτια των έµφυλων 
ανισοτήτων στην επιχειρηµατικότητα (2) 

(β)	  Σύμφωνα	  με	  τη	  θεωρία	  του	  ανθρώπινου	  κεφαλαίου	  η	  
μειονεκτική	  θέση	  των	  γυναικών	  στο	  επιχειρηματικό	  πεδίο	  
αποδίδεται:	  

•  Στο	  χαμηλότερο	  ή	  λιγότερο	  σχετικό	  είδος	  εκπαίδευσης,	  	  

•  Στην	  έλλειψη	  επαγγελματικών	  εμπειριών,	  	  

•  Στον	  	  προσανατολισμό	  	  των	  γυναικών	  σε	  θεωρητικές	  σπουδές	  	  

•  Στη	  δυσκολία	  πρόσβασης	  των	  γυναικών	  στην	  επαγγελματική	  κατάρτιση	  

	  	  

Σύμφωνα	  με	  αυτή	  την	  προσέγγιση	  	  

οι	  διαφορές	  μεταξύ	  των	  φύλων	  στην	  εκπαίδευση	  που	  έχουν	  χαρακτήρα	  
ποιοτικό	  παρά	  ποσοτικό	  οδηγούν	  σε	  επιλογές	  παίζουν	  καθοριστικό	  
ρόλο	  στις	  επαγγελματικούς	  και	  επιχειρηματικούς	  προσανατολισμούς.	  	  	  
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Αναζητώντας τα αίτια των έµφυλων 
ανισοτήτων στην επιχειρηµατικότητα (3) 

(γ)	  Μία	  τρίτη	  θεωρητική	  προσέγγιση	  ερμηνεύει	  τις	  διαφορές	  μεταξύ	  
ανδρών	  και	  γυναικών	  επιχειρηματιών	  βάσει	  των	  διαφορετικών	  
κινήτρων	  και	  φιλοδοξιών	  των	  δυο	  φύλων.	  	  

Στο	  πλαίσιο	  αυτό	  υποστηρίζεται	  ότι	  οι	  γυναίκες:	  	  

•  Επιδιώκουν	  περισσότερο	  από	  τους	  άνδρες	  την	  	  εξισορρόπηση	  
οικονομικών	  στόχων,	  προσωπικής	  ικανοποίησης,	  	  ευέλικτου	  	  
εργασιακού	  	  καθεστώτος	  	  και	  οικογενειακής	  ζωής.	  	  

•  Παρουσιάζουν	  μικρότερη	  έφεση	  για	  την	  ανάληψη	  ρίσκου,	  μικρότερη	  
επιθυμία	  για	  δράση	  	  

•  Εχουν	  λιγότερη	  επιχειρηματική	  αυτοπεποίθηση,	  λιγότερη	  εμπιστοσύνη	  
στις	  επιχειρηματικές	  τους	  ικανότητες	  και	  χαμηλότερες	  προσδοκίες	  	  

•  Δεν	  αισθάνονται	  σίγουρες	  για	  την	  οικονομική	  τους	  οξυδέρκεια.	  
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Αναζητώντας τα αίτια των έµφυλων 
ανισοτήτων στην επιχειρηµατικότητα (4) 

(δ)	  Σύμφωνα	  με	  τις	  φεμινιστικές	  προσεγγίσεις,	  

Κύριος	  ανασταλτικός	  παράγοντας	  για	  την	  ανάπτυξη	  επιχειρηματικότητας	  
από	  τις	  γυναίκες	  είναι	  η	  σύγκρουση	  των	  επαγγελματικών	  ευθυνών	  µε	  
τις	  οικογενειακές.	  

Η	  σύγκρουση	  αυτή	  περιορίζει	  τις	  δυνατότητες	  για	  

•  ενημέρωση,	  	  

•  έρευνα	  αγοράς,	  	  

•  δικτύωση,	  

•  κατάρτιση	  	  

Οι	  οικογενειακές	  ευθύνες	  πολλαπλασιάζονται	  µετά	  τη	  γέννηση	  των	  
παιδιών,	  οπότε	  	  οι	  γυναίκες	  επιδιώκουν	  τη	  μισθωτή	  εργασία	  ρουτίνας	  
και	  αποφεύγουν	  τις	  επιχειρηματικές	  απασχολήσεις	  που	  έχουν	  ρίσκο	  και	  	  
απαιτούν	  πολλές	  ώρες	  δουλειάς.	  	  	   17 



Αναζητώντας τα αίτια των έµφυλων 
ανισοτήτων στην επιχειρηµατικότητα (5) 

Κρατούσες	  απόψεις	  στην	  Ελλάδα	  

Στην	  Ελλάδα:	  	  

•  Εξακολουθεί	  να	  υπάρχει	  ο	  “εγκλωβισμός”	  των	  γυναικών	  σε	  
στερεοτυπικούς	  ρόλους	  	  

•  Επικρατεί	  	  η	  αντίληψη	  	  για	  τη	  «θηλυκή»	  πλευρά	  της	  	  γυναίκας	  που	  
καθιστά	  ασυμβίβαστη	  την	  επιχειρηματικότητα	  	  με	  τις	  οικογενειακές	  
υποχρεώσεις.	  	  

•  Οι	  γυναίκες	  έχουν	  χαμηλό	  βαθμό	  αυτοπεποίθησης	  των	  γυναικών,	  	  	  

•  Είναι	  διστακτικές	  	  

•  Δεν	  έχουν	  πρότυπα	  στον	  επιχειρηματικό	  χώρο,	  

•  Δεν	  έχουν	  χρηματοδοτικούς	  πόρους	  	  

•  Δεν	  στηρίζονται	  από	  δομές	  της	  πολιτείας.	  	  
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Μέτρα ενθάρρυνσης και στήριξης της 
γυναικείας επιχειρηµατικότητας (1) 

Το	  	  Ευρωπαϊκό	  Πλαίσιο	  Στήριξης	  της	  γυναικείας	  
επιχειρηματικότητας	  

Η	  Ευρωπαϊκή	  Ενωση	  ενσωματώνει	  στη	  στρατηγική	  για	  την	  εξίσωση	  των	  φύλων	  δράσεις	  
και	  εργαλεία	  που	  ενθαρρύνουν	  την	  επιχειρηματικότητα	  ων	  γυναικών.	  	  

Η	  στρατηγική	  ισότητας	  εκφράζεται:	  	  	  	  

•  Στη	  συνθήκη	  του	  Αμστερνταμ	  (1997).	  	  

•  Στη	  στρατηγική	  για	  την	  απασχόληση	  (Λουξεμβούργο	  1997),	  	  	  

•  Στην	  Ευρωπαϊκή	  Στρατηγική	  για	  την	  Απασχόληση	  (Λισσαβόνας	  2000)	  

•  Στην	  κοινοτική	  στρατηγική-‐πλαίσιο	  για	  το	  διάστημα	  2001-‐2005	  για	  την	  ισότητα	  
γυναικών	  και	  ανδρών	  που	  υποστηρίζει	  και	  χρηματοδοτεί	  την	  εφαρμογή	  
οριζόντιων	  δραστηριοτήτων	  για	  την	  ισότητα	  (gender	  mainstreaming)	  	  

•  Στην	  Κοινοτική	  Πρωτοβουλία	  EQUAL	  	  

•  Στην	  πύλη	  (Portal)	  για	  τη	  γυναικεία	  επιχειρηματικότητα	  η	  οποία	  

•  Στα	  “Ευρωπαϊκό	  Δίκτυο	  για	  την	  προώθηση	  της	  Γυναικείας	  
Επιχειρηματικότητας”	  (European	  Network	  to	  Promote	  Women’s	  Entrepreneurship).	  	  	  
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Μέτρα ενθάρρυνσης και στήριξης της 
γυναικείας επιχειρηµατικότητας (2) 

Το	  	  Ελληνικό	  Πλαίσιο	  Στήριξης	  της	  γυναικείας	  
επιχειρηματικότητας	  

Η	  Ελληνική	  Πολιτεία,	  εναρμονίζοντας	  τις	  πολιτικές	  της	  με	  τις	  κατευθύνσεις	  της	  
Ευρωπαϊκής	  Ενωσης,	  έχει	  εντάξει	  τη	  γυναικεία	  επιχειρηματικότητα	  ως	  έναν	  από	  
τους	  θεμελιώδεις	  άξονες	  της	  αναπτυξιακής	  πολιτικής.	  	  

	  Οι	  	  εξειδικευμένες	  δράσεις	  	  για	  τη	  στήριξη	  	  	  της	  γυναικείας	  επιχειρηματικότητας	  	  είναι	  
οι	  εξής:	  	  	  

•  Πρόγραμμα	  	  «Ενίσχυση	  Γυναικείας	  Επιχειρηματικότητας»	  

•  Πρόγραμμα	  «Γυναικεία	  Επιχειρηματικότητα	  και	  Διαπεριφερειακό	  Σύστημα	  
Υποστήριξης	  στην	  Κοινωνική	  Οικονομία»	  

•  	  Κοινοτική	  Πρωτοβουλία	  LEADER+:.	  	  

•  	  Κοινοτική	  Πρωτοβουλία	  NOW:	  

•  	  Επιχειρησιακό	  πρόγραμμα	  «Απασχόληση»	  

•  	  Επιχειρησιακό	  πρόγραμμα	  «Ανταγωνιστικότητα»	  

•  	  Μέτρο	  «Ενθάρρυνση	  επιχειρηματικότητας	  ομάδων	  πληθυσμού»	   20 



Μέτρα ενθάρρυνσης και στήριξης της 
γυναικείας επιχειρηµατικότητας (3) 

Οι	  Φορείς	  που	  υποστηρίζουν	  την	  γυναικεία	  επιχειρηματικότητα	  στην	  Ελλάδα	  είναι	  οι	  
ακόλουθοι:	  	  	  

	  	  

•  Ο	  Σύνδεσμος	  Επιχειρηματιών	  Γυναικών	  Ελλάδος	  (ΣΕΓΕ):	  

•  	  Ο	  Σύνδεσμος	  Επιχειρηματιών	  Γυναικών	  της	  Μεσογείου	  (AFAEMME):	  	  

•  Η	  Γενική	  Γραμματεία	  Ισότητας:	  	  

•  Το	  Κέντρο	  Ερευνών	  για	  Θέματα	  Ισότητας	  (Κ.Ε.Θ.Ι.):	  

•  	  Το	  	  Εθνικό	  Επιμελητηριακό	  Δίκτυο	  Ελληνίδων	  Γυναικών	  Επιχειρηματιών	  
(Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.):	  	  

Τα	  προγράμματα	  και	  οι	  δράσεις	  για	  την	  υποστήριξη	  και	  προώθηση	  της	  
επιχειρηματικότητας	  συνεχώς	  αυξάνονται,	  στοχεύοντας	  	  αφενός	  στο	  να	  ενισχύσουν	  
το	  μερίδιο	  των	  γυναικών	  στον	  επιχειρηματικό	  τομέα	  και	  αφετέρου	  	  στο	  να	  
αναβαθμίσουν	  τον	  κοινωνικο-‐οικονομικό	  ρόλο	  της	  σύγχρονης	  	  επιχειρηματία.	  	  
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Προτάσεις (1) 

Παρά	  το	  γεγονός	  ότι	  τα	  τελευταία	  χρόνια,	  έχουν	  σημειωθεί	  σημαντικά	  βήματα	  σε	  
ότι	  αφορά	  την	  ανάπτυξη	  της	  επιχειρηματικής	  δραστηριότητας	  τόσο	  η	  
ποσοτική	  όσο	  και	  η	  ποιοτική	  εικόνα	  των	  γυναικείων	  επιχειρήσεων	  εικόνα	  δεν	  
είναι	  ανάλογη	  των	  θεωρητικών	  προσδοκιών.	  Απαιτούνται	  μέτρα	  για:	  	  

•  Τον	  περιορισµό	  των	  έµµεσων	  	  µορφών	  διάκρισης	  στο	  χώρο	  της	  εκπαίδευσης	  
αναφορικά	  με	  την	  επιλογή	  αντικειμένου	  σπουδών,	  

•  Την	  ενημέρωση	  για	  τις	  συνθήκες	  που	  επικρατούν	  στην	  	  αγορά	  εργασίας,	  	  

•  Την	  απομυθοποίηση	  	  στερεοτυπικών	  	  αντιλήψεων	  

•  Την	  	  ενίσχυση	  της	  επαγγελματικής	  εκπαίδευσης	  και	  την	  ανάδειξη	  της	  
επιχειρησιακής	  ικανότητας	  των	  γυναικών	  

•  Το	  	  σχεδιασμό	  	  αποτελεσματικών	  προγραμμάτων	  επιχειρηματικότητας	  
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Προτάσεις (2) 

•  Τη	  θέσπιση	  δράσεων	  που	  διευκολύνουν	  	  το	  	  συμβιβασμό	  των	  οικογενειακών	  
και	  εργασιακών	  υποχρεώσεων	  

•  Την	  ενίσχυση	  της	  παρουσίας	  των	  γυναικών	  στα	  όργανα	  λήψης	  αποφάσεων	  

•  Το	  σχεδιασμό	  καναλιών	  	  διάχυσης	  της	  πληροφόρησης	  για	  προγράμματα	  
επαγγελματικής	  κατάρτισης.	  	  

•  Την	  ανάπτυξη	  συμβουλευτικών	  υπηρεσιών	  

•  Τη	  λήψη	  μέτρων	  	  που	  καθιστούν	  ελκυστική	  την	  ίδρυση	  	  γυναικείων	  	  
επιχειρήσεων	  	  (φοροαπαλλαγές,	  	  δάνεια	  και	  άλλες	  εναλλακτικές	  πηγές	  
χρηματοδότησης,	  	  απλοποίηση	  	  	  γραφειοκρατίας	  	  κ.α.)	  

•  Την	  προώθηση	  της	  έρευνας	  της	  γυναικείας	  επιχειρηματικότητας	  	  

•  Την	  εξασφάλιση	  της	  	  σταθερότητας	  και	  	  της	  	  αξιοπιστία	  της	  οικονομική	  
πολιτικής	  της	  	  χώρας.	  	  
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Ευχαριστώ	  !!!	  


