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Οι Γυναίκες  στον 21ο Αιώνα. MUPYME: από την οικιακή 

οικονομία & διοίκηση στην ανάληψη διαχείρισης 

επιχείρησης. Με ποιο τρόπο μπορούν οι γυναίκες που 

απασχολούνται ως νοικοκυρές να αναβαθμίσουν τις 

ικανότητες που απέκτησαν στο σπίτι, σε ικανότητες 

Διοίκησης Επιχείρησης?  

Τα αποτελέσματα του έργου MUPYME θα παρουσιαστούν στις 29 

Ιουνίου στην Merida ( Ισπανία). Στο πλαίσιο της συνάντησης θα 

συζητήσουμε την αξία των δεξιοτήτων διαχείρισης και διοίκησης, 

ως δεξιότητες που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ως βασικές 

στα Πλαίσια Επαγγελματικών Προσόντων. Οι δεξιότητες αυτές 

είναι αναγκαίες σήμερα, ως  εξειδικευμένο προσωπικό ικανό να 

‘τρέξει’ μια μικρομεσαία επιχείρηση αποτελεσματικά. Οι 

συμμετέχοντες στο  έργο MUPYME  θεωρούμε ότι αυτό το ικανό 

προσωπικό  υπάρχει; αν και βρίσκεται πίσω από τους τοίχους 

ενός σπιτιού, το οποίο ως περιβάλλον παρουσιάζει την δική του 

πολυπλοκότητα, σχετική με αυτήν μια επιχείρησης.  

Μετά από δύο χρόνια επίμονων προσπαθειών και αναζητήσεων, φτάσαμε στην 

δημιουργία και παρουσίαση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο να εξυπηρετεί 

τις επιμορφωτικές ανάγκες των γυναικών που ενδιαφέρονται να μεταβούν από την 

οικονομία του σπιτιού στην διοίκηση επιχείρησης. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα που 

προτείνουμε θα παρουσιαστεί στο διακρατικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στις 29 

Ιουνίου στην  Mérida (Extremadura).  

Ο καινοτόμος χαρακτήρας του έργου δεν αμφισβητείται – ιδιαίτερα όταν εμφατικά 

τονίζει τη συχνά παραλειπόμενη αν και σημαντική ικανότητα διαχείρισης και διοίκησης η 

οποία εγκιβωτίζεται στις εργασίες και τους χώρους μιας οικιακής κουζίνας και της 

οικογενειακής φροντίδας εν γένει. Ικανότητες όπως η λήψη αποφάσεων,  

δεξιότητα κλειδί  στην διοίκηση μιας επιχείρησης, αποτελεί τον ακρογωνιαίο 

λίθο της ευθύνης των γυναικών που αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα του 

σπιτιού και τις ανάγκες των μελών της οικογένειας. Ο στόχος μας στο πλαίσιο του 

έργου είναι να αναδείξουμε ακριβώς την προσωπική επιτυχία και την κοινωνική 

αναγνώριση , οι οποίες αντανακλώνται από το οικιακό περιβάλλον στα  άτομα. 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτές οι ικανές γυναίκες ,  είναι εξίσου ικανές να διοικήσουν 

μια μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτή η διαπίστωση αν και τις αφορά, δε σημαίνει ωστόσο 

ότι οι ίδιες  έχουν κατανοήσει αυτήν τους τη δυναμική.   

Ο καινοτόμος χαρακτήρας του έργου  MUPYME προστίθεται στις άλλες πτυχές του 
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έργου και στις  επιπλέον δραστηριότητες που ενισχύουν τον βασικό μας στόχο:  

         Το MUPYME φέρνει σε συνεργασία οργανισμούς και φορείς που είναι ενεργοί 

στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Δια Βίου Μάθηση από 7 διαφορετικές 

Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτοί οι φορείς μοιράζονται την εμπειρία τους και τις γνώσεις  

τους μέσω της αναλυτικής ερευνητικής διαδικασίας που ακολούθησαν, καθώς και με την 

υλοποίηση εργαστηρίων , διακρατικών συναντήσεων  και επιμορφωτικών 

δραστηριοτήτων.  

  

         Η ομάδα του MUPYME  προωθεί την ιδέα της ενσωμάτωσης των γυναικών στην 

αγορά εργασίας δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων που απέκτησαν 

μέσω της καθημερινής τους ενασχόλησης με το νοικοκυριό. Προκειμένου αυτός ο 

στόχος να επιτευχθεί. Οι εταίροι του έργου δημιούργησαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

και σχέδιο μοναδικό, αυθεντικό και μεταβιβάσιμο και σε άλλα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα και χώρες της ΕΕ.    

         Περισσότερες από 40 οικοκυρές έλαβαν μέρος στην έρευνα που διενεργήσαμε. 

         40 επιχειρηματίες  μοιράστηκαν την εμπειρία τους και τα κίνητρά τους στην 

δημιουργία επιχείρησης επισημαίνοντας τα σημαντικά σημεία ομοιότητας μεταξύ των 

δύο χώρων, της επιχείρησης και του σπιτιού.  

         Περισσότεροι από 100 άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη πήραν ενεργό μέρος σε 

αυτό το ενδιαφέρον ταξίδι του  έργου.  

  

Φτάνοντας στην τελική ευθεία του έργου  MUPYME , θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε 

στο Γεγονός Λήξης το οποίο θα λάβει μέρος στις 29 Ιουνίου στην Μέριντα. Εκεί θα 

παρουσιάσουμε και τα  αποτελέσματα του έργου. Η Φόρμα Εγγραφής θα είναι σύντομα 

διαθέσιμη  εδώ: http://www.feup.org/   

  

http://www.feup.org/
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https://www.linkedin.com/in/mupyme-project-202023140/
https://twitter.com/mupyme_project
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