
 
 

  

 

Οι γυναίκες τον  21 Αιώνα. MUPYME: Από το νοικοκυριό 
στην επιχείρηση. Πως οι δεξιότητες που αποκτούνται 

από τις οικοκυρές στο σπίτι μπορούν να αποτελέσουν τη 
βάση της διοίκησης μιας μικροεπιχείρησης . 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος  MUPYME  θα παρουσιαστούν στις 29 
Ιουνίου. Υπάρχει η ανάγκη για δεξιότητες για την διεύθυνση μις μικροεπιχείρησης. Το 
πρόγραμμα   MUPYME υποστηρίζει ότι αυτές οι δεξιότητες υπάρχουν στις οικοκυρές 
αλλά είναι κρυμμένες και πρέπει  να βγουν στην επιφάνεια. Με την επιμόρφωση των 

οικοκυρών οι κρυμμένες δεξιότητες θα βρουν εφαρμογή στην λειτουργία της 
εταιρείας.   

Ύστερα από 2 χρόνια εντατικών διεργασιών, οι συνεργάτες στο πρόγραμμα καταλήγουν 

σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει στην μεταφορά των κρυμμένων 
πληροφοριών και δεξιοτήτων της οικοκυράς σε μικροεπιχείρηση. Το πρόγραμμα MUPYME 

θα οργανώσει την τελική συνάντηση στις 29 Ιουνίου στην πόλη  Mérida (Extremadura).  

Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας του προγράμματος φαίνεται από το ότι αναδεικνύει τις 

μεγάλες  διευθυντικές και διοικητικές δυνατότητες που οι οικοκυρές αποκτούν με την 

καθημερινή  ενασχόληση τους στο σπίτι. Αποκτούνται πολλές διοικητικές ικανότητες, με 
την διαχείριση των οικονομικών του νοικοκυριού, στη διαχείριση της λήψης αποφάσεων, 

στην διαχείριση της οικογενειακής φροντίδας, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην 
εκπαίδευση των παιδιών, στο μαγείρεμα και στην διαχείριση του εξοπλισμού της οικίας, 

γενικά αναδεικνύονται οι πολλές διοικητικές και διευθυντικές δεξιότητες που αποκτιούνται. 
Θεωρείται βέβαιο ότι οι οικοκυρές έχουν τις δυνατότητες να διευθύνουν μια εταιρεία παρά 

το ότι δεν είναι ενήμερες γι αυτή τους τη δυνατότητα.  

Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας του MUPYME φαίνεται και από τα πιο κάτω:  

  Στο MUPYME συμμετέχουν οργανισμοί από 7 χώρες που ειδικεύονται στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια βίου Μάθηση. Αυτοί οι οργανισμού μοιράζονται τις 

εμπειρίες και γνώσεις τους μέσα από  συναντήσεις, εργαστήρια, σεμινάρια, κ.α.  

  Το MUPYME προωθεί την μεταφορά των δεξιοτήτων και γνώσεων της οικοκυράς στην 

αγορά εργασίας με την συστηματική αναδόμηση αυτών των γνώσεων και 

δυνατοτήτων. Για να επιτευχθεί αυτό, έχει ετοιμαστεί σχέδιο και πρόγραμμα 
επιμόρφωσης που να μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης.   

 Περίπου 40 οικοκυρές πήραν μέρος στην έρευνα. 

 40 γυναίκες–επιχειρηματίες μέσα από συνεντεύξεις  έχουν μοιραστεί 

εμπειρίες και κίνητρα.   

 Πάνω από  100 άτομα από την Ευρώπη πήραν ενεργό μέρος στο πρόγραμμα. 

Τα τελικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στις 29 Ιουνίου 2017. 

Ιστοσελίδα: www.mupymeproject.eu 

 



 
 

  

 

 


