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Νομοθεσία

Η αρχή της ισότητας των δύο φύλων καθιερώθηκε στην Ελλάδα

µε το Σύνταγµα του 1975 και θεµελιώθηκε τη δεκαετία του ’80

µε την εισαγωγή σηµαντικών νοµοθετικών και θεσµικών

αλλαγών που διασφαλίζουν την ισότητα µεταξύ ανδρών και

γυναικών, όπως η τροποποίηση και αναθεώρηση του

Οικογενειακού ∆ικαίου και η εισαγωγή νέων νόµων σχετικά µε

την εξάλειψη των διακρίσεων στην πρόσβαση των γυναικών

στην εκπαίδευση, στην επαγγελµατική κατάρτιση, στην

απασχόληση καθώς και στις εργασιακές σχέσεις



Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο στην ΕΕ 28





- Είναι οι γυναίκες χειρότερες 
επιχειρηματίες; 
- «Είναι η οικογένεια ανόητε!»

• 35% των start ups στη Γερμανία 
διοικούνται από γυναίκες

• Το μισθολογικό χάσμα στη χώρα μας

ανέρχεται, κατά μέσον όρο, σε 25% και 
υπερβαίνει κατά πολύ τον αντίστοιχο μέσο
όρο της Ε.Ε. (16%)!!!



Ποιες προκαταλήψεις αντιμετωπίζουν οι
Ελληνίδες στους χώρους εργασίας τους; 

1. Η επιτυχία στην καριέρα είναι πιο σημαντική για τον άνδρα 
(82%)

2. Οι γυναίκες είναι ιδιόρρυθμες/περίεργες (82%)

3. Οι γυναίκες πρέπει να φροντίζουν σπίτι και παιδιά και οι
άνδρες να βγάζουν τα χρήματα (74%) 

4. Οι γυναίκες έχουν δυσκολία στη λήψη αποφάσεων (70,8%) 

5. Οι άνδρες δεν πρέπει να έχουν γυναίκες αφεντικά (61,6%) 

6. Η επιχειρηματικότητα είναι καθαρά ανδρική υπόθεση (52%)

7. Οι γυναίκες είναι λιγότερο κατάλληλες για επιχειρήσεις σε σ
ύγκριση με τους άνδρες (50%)

( Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας , «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Διερεύνηση των Εμποδίων που Αντιμετωπίζουν οι 
Γυναίκες Επιχειρηματίες και των Ευκαιριών που Προσφέρονται για Γυναικεία Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση»)



Ποσοστά επιχειρηματιών κατά φύλο ΕΕ 37



Ποσοστά 
επιχειρηματιών 
κατά φύλο και 
ανά 
επαγγελματικό 
τομέα

Πηγή: Panteia, based on 
Labour Force Survey 
(Eurostat, UNICE, 
ILOSTAT and national 
statistics), 2012



Ποια είναι τα συχνότερα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την έναρξη 
της επιχείρησης;

1. Κεφάλαιο εκκίνησης

2. Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη

3. Διακρίσεις από τους προμηθευτές

4. Έλλειψη δεξιοτήτων Marketing και πωλήσεων

5. Αδυναμία εισόδου σε νέες αγορές

6. Έλλειψη ικανοτήτων διοίκησης

7. Γραφειοκρατία

8. Ελλιπής πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες

9. Πρόσβαση σε υποστηρικτικούς μηχανισμούς

( Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας , «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Διερεύνηση των Εμποδίων που Αντιμετωπίζουν οι 
Γυναίκες Επιχειρηματίες και των Ευκαιριών που Προσφέρονται για Γυναικεία Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση»)



Η διατήρηση της οικονομικής ισχύς της ΕΕ 
λόγω της γήρανσης του πληθυσμού απαιτεί:

• Ένταξη εκατομμυρίων καταρτισμένων μεταναστών

• Μόχλευση των εν δυνάμει παραγωγικών ομάδων της 
κοινωνίας όπως οι γυναίκες

• Η ένταξη τους:

• Εξασφαλίζει αντιπροσωπευτικότερη συμμετοχή του 
συνόλου της κοινωνίας

• Επιτυγχάνει ευρύτερη κοινωνική συνοχή

• Προάγει τη δημοκρατική λειτουργία της ΕΕ

Οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία 
του πληθυσμού



Προτάσεις

• Αξιοποιήση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση (ακόμα 
και σε παραδοσιακά ανδρικά κάστρα)

• Αξιοποίηση ιδιαίτερων ικανοτήτων

• Αξιοποίηση γυναικών από δημόσιους φορείς σε θέσεις 
εκπαιδευτών/καθοδηγητών προς παράδειγμα

• Επιχορήγηση γυναικείας επιχειρηματικότητας (και σε τομείς 
με υψηλό εισόδημα)

• Νέες μορφές επιχείρησης (ΙΚΕ)

• Υποστήριξη και μετά την έναρξη της επιχείρησης (mentoring, 
στατηγική marketing κλπ)

• Δικτύωση – παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων – ενίσχυση 
της αυτοαποδοτικότητας



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας


