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ΕΙΣΑΓΩΓΗ	

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου “Integrating Innovation and Promoting Cluster 

Organization in WOMen Enterprises –ICON WOMEN” που συγχρηματοδοτείται στα 

πλαίσια του Προγράμματος Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020 πραγματοποιείται 

καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

οι γυναίκες επιχειρηματίες στην περιοχή των Ιονίων νήσων με επίκεντρο την Κέρκυρα.  

Στην αρχή παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της 

επιχειρηματικότητας και παρατίθενται λεπτομέρειες σχετικά με τη γυναικεία 

επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται κάποια στοιχεία που 

αφορούν την απασχόληση στην περιοχή των Ιονίων νήσων  και αναλύονται δεδομένα 

σχετικά με τις γυναικείες επιχειρήσεις στην Κέρκυρα. Για τη συλλογή αυτών  των 

δεδομένων, συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια από γυναίκες 

επιχειρηματίες της περιοχής αναφοράς.  	



 
 
1.Η	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΤΗΝ	ΕΛΛΑΔΑ		

1.1	Η	έννοια	της	Επιχειρηματικότητας		

Για την καλύτερη κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας και των συνθηκών που 

επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και 

ειδικότερα στην περιοχή των Ιονίων νήσων με επίκεντρο την Κέρκυρα, κρίνεται 

σκόπιμο να παρουσιαστεί καταρχήν το γενικότερο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας 

στην Ελλάδα, έτσι ώστε να παρουσιαστεί αρχικά το ευρύτερο περιβάλλον και οι 

συνιστώσες εκείνες που συντελούν στη διαμόρφωση των ιδιαιτεροτήτων αυτής 

καθαυτής της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Άλλωστε, κάθε προσπάθεια 

κατανόησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας συνάδει όχι μόνο με υποκειμενικούς 

και εξειδικευμένους παράγοντες, αλλά και με αντικειμενικούς και γενικότερους 

παράγοντες που καθορίζουν το γενικότερο επιχειρηματικό πνεύμα σε μια κοινωνία. 

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που καθορίζει το επίπεδο 

οικονομικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, απασχόλησης και κοινωνικής ευημερίας 

μιας χώρας. Στις χώρες με χαμηλό εισόδημα, ενισχύεται η εκδήλωση επιχειρηματικού 

ενδιαφέροντος αφού επιτείνεται η ανάγκη απόκτησης ή αύξησης του εισοδήματος. 

Όσο η οικονομία προοδεύει και οι επιχειρήσεις μεγαλώνουν, το επιχειρηματικό 

ενδιαφέρον μειώνεται αφού υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες εύρεσης σταθερής 

και αποδοτικής εργασίας. Ακολούθως, αν το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξηθεί 

περισσότερο, τότε περισσότερες επιχειρήσεις συστήνονται αφού υπάρχει διαθέσιμο 

κεφάλαιο  

Επιχειρηματικότητα μπορεί να οριστεί η προσπάθεια (που μπορεί να είναι είτε 

ατομική είτε συλλογική) αξιοποίησης των πόρων που το άτομο ή η ομάδα διαθέτει, 

παραγωγής με αυτούς τους πόρους χρήσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών και διάθεσής 

τους στην αγορά, με σκοπό την ικανοποίηση των στόχων, των αναγκών και των 

επιθυμιών του ατόμου ή της ομάδας, μέσα από την ικανοποίηση των αναγκών της 

αγοράς (Λαμπρόπουλος 2004). Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο 

Επιχειρηματικότητας (Global Entrepreneurship Monitor, GEM), επιχειρηματικότητα 

νοείται ως  κάθε προσπάθεια για δημιουργία νέας επιχείρησης ή νέας 



 
 
δραστηριότητας, όπως το ελεύθερο επάγγελμα, η δημιουργία ενός νέου 

επιχειρηματικού οργανισμού, ή η επέκταση ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, που 

γίνεται από έναν ιδιώτη, από ομάδες ιδιωτών, ή από επιχειρήσεις που ήδη 

λειτουργούν. Έτσι, διακρίνονται δύο τύποι επιχειρηματικότητας, ο βασικός τύπος, 

δηλαδή η δημιουργία και χρηματοδότηση μιας νέας δραστηριότητας και η εταιρική 

επιχειρηματικότητα, δηλαδή η δραστηριότητα ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων. 

Η επιχειρηματικότητα ,επίσης, σχετίζεται άμεσα με την τεχνογνωσία και την 

καινοτομία, καθώς η σχέση τεχνογνωσίας, καινοτομίας και αποτελεσματικότητας-

απόδοσης χαρακτηρίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλα τα στάδια 

ανάπτυξης.Οι περισσότερες έρευνες έχουν αναδείξει ως πρωταρχικά κίνητρα για την 

επιχειρηματική δραστηριότητα την τάση του ατόμου για ανεξαρτησία και την ανάγκη 

της προσωπικής δημιουργίας.  

Παράλληλα, βέβαια, και άλλοι παράγοντες, όπως η εξοικείωση του ατόμου με την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, η επιχειρηματική συγκυρία, η αυτοπεποίθηση και η 

στάση του ατόμου απέναντι στο ενδεχόμενο αποτυχίας, διαδραματίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη και την πορεία της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Μάλιστα, για την επιχειρηματικότητα των γυναικών, η ελαστικότητα 

του χρόνου εργασίας προβάλλει ως ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Επιπρόσθετα, 

σε πολλές,μελέτες η επιχειρηματική δραστηριότητα διερευνάται με βάση τα κίνητρα 

έναρξής της και, έτσι, διακρίνεται σε δύο είδη: α) την επιχειρηματικότητα “ευκαιρίας” 

και β) την επιχειρηματικότητα “ανάγκης”. 

Τα άτομα που οδηγούνται σε επιχειρηματική δραστηριότητα ευκαιρίας βασίζονται 

στην αναγνώριση μιας πραγματικής επιχειρηματικής ευκαιρίας που αναγνώρισαν στο 

περιβάλλον και στην αγορά στην οποία κινούνται. Αντίθετα, η επιχειρηματικότητα 

ανάγκης αναφέρεται κυρίως στα άτομα που στρέφονται στην επιχειρηματική 

δραστηριότητα εξαιτίας της έλλειψης δυνατοτήτων ικανοποιητικής απασχόλησης. 

Παράγοντες που είναι πιθανό να οδηγήσουν σε αυτό το είδος επιχειρηματικής 

δραστηριότητας θεωρούνται το ανεπαρκές οικογενειακό εισόδημα, οι μη 

ικανοποιητικές αποδοχές, οι δυσκολίες για την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και 

οικογενειακής ζωής. Δεδομένων των παραπάνω, μια επιχειρηματική δραστηριότητα 



 
 
που δεν αναπτύσσεται αποκλειστικά από ανάγκη, αλλά  δυνατότητες να αποδειχθεί 

επιτυχής. Οι παράγοντες που είναι πιθανό να ωθήσουν το άτομο να ακολουθήσει μια 

επιχειρηματική δραστηριότητα ευκαιρίας είναι η τάση για ανεξαρτησία, η εκπλήρωση 

προσωπικών στόχων και προσδοκιών, η επιθυμία απόκτησης πλούτου, κοινωνικού 

κύρους και εξουσίας. 

Επιπλέον, η επιχειρηματική δραστηριότητα διακρίνεται σε: α) Επιχειρηματικότητα 

Αρχικών Σταδίων, και β) “Καθιερωμένη” Επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με την Έκθεση 

για την “Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2018-2019”, στην Επιχειρηματικότητα 

Αρχικών Σταδίων περιλαμβάνονται οι επίδοξοι/-ες επιχειρηματίες (18-64 ετών) που 

βρίσκονται στο στάδιο προκαταρτικών ενεργειών για την έναρξη εγχειρήματος 

(συγκέντρωση κεφαλαίου, αναζήτηση χώρων εγκατάστασης, εξοπλισμού και 

χρηματοδότησης) ή έχουν ήδη προχωρήσει σε έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης 

μέσα στο τελευταίο τρίμηνο. Στην κατηγορία εντάσσονται και οι νέοι/-ες 

επιχειρηματίες (18-64 ετών) που είναι ιδιοκτήτες/-τριες ή διευθυντές/-τριες μιας νέας 

επιχείρησης, δηλαδή μιας επιχείρησης που λειτουργεί για όχι περισσότερους από 42 

μήνες.  

Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2018-

2019, έχει ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι πάνω από το 20% των νέων/επίδοξων 

επιχειρηματιών προέβη στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω ανάγκης, 

ενώ η πλειοψηφία έχει ως κίνητρο μια επιχειρηματική ευκαιρία, που εντόπισε στο 

οικονομικό περιβάλλον. Από την άλλη, ως καθιερωμένος/-η επιχειρηματίας “ορίζεται 

το άτομο που είναι ιδιοκτήτης/-τρια ολόκληρου ή μόνον ενός μέρους ενός 

επιχειρηματικού εγχειρήματος, το οποίο έχει πληρώσει μισθούς ή κέρδη για διάστημα 

μεγαλύτερο των 42 μηνών.”  

 	



 
 
1.2	Η	επιχειρηματικότητα	στην	Ελλάδα		

Η επιχειρηματικότητα, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχει επανέλθει στο προσκήνιο της 

επικαιρότητας, καθώς αναγνωρίζεται η σημαντική συμβολή της στην οικονομική 

ανάπτυξη, ιδιαίτερα σήμερα με την ταχύτατη ανάπτυξη της γνώσης και της 

τεχνολογίας. Πολλοί είναι οι παράγοντες, τόσο οικονομικής όσο και κοινωνικής φύσης 

που συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός θετικού ή αρνητικού επιχειρηματικού κλίματος. 

Η σταθερότητα και η αξιοπιστία θεωρούνται τα κύρια χαρακτηριστικά που καλείται να 

έχει η οικονομική πολιτική μιας χώρας, προκειμένου να αυξηθεί και να βελτιωθεί 

ποιοτικά η επιχειρηματικότητα. 

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα σε ότι αφορά 

την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η Έκθεση για την 

“Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2018-2019” παραθέτει μια σειρά από προβλήματα, 

όπως αυτά προκύπτουν από τη συγκέντρωση δεδομένων. Συγκεκριμένα αναφέρονται 

τα εξής: 

• Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι πολύ λίγες. Ειδικότερα, οι Έλληνες/-δες 

επιχειρηματίες υπογραμμίζουν την έλλειψη ευκαιριών, γεγονός που απορρέει και 

από τη διαφορά μεταξύ εκείνων που σκέφτονταν να προχωρήσουν σε έναρξη 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και αυτών που τελικά όντως προχώρησαν. 

• Οι περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται στην παροχή προϊόντων προς 

κατανάλωση. Μάλιστα αυτό αφορά τόσο στις νέες όσο και τις καθιερωμένες 

επιχειρήσεις. 

• Η οικογένεια διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη χρηματοδότηση νέων 

επιχειρήσεων. Εκτός, όμως, από τη συμβολή της στη συγκέντρωση του αρχικού 

κεφαλαίου, έχει πρωτεύοντα ρόλο και στην “άτυπη επένδυση”. 

• Οι Έλληνες/-ίδες εξακολουθούν να έχουν έντονο το αίσθημα του φόβου της 

αποτυχίας. Δεδομένου ότι η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 

προϋποθέτει ρίσκο και πειραματισμό, ο φόβος της αποτυχίας οδηγεί σε 

εγχειρήματα που δε χαρακτηρίζονται από καινοτομία. 



 
 

• Ο τρόπος που η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει την επιχειρηματικότητα είναι 

αντιφατικός. Οι Έλληνες/-ίδες θεωρούν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι 

μια κοινωνικά αποδεκτή επαγγελματική επιλογή, σχεδιάζουν νέα εγχειρήματα και 

έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους, αλλά ταυτόχρονα δεν αποδέχονται τις 

μεγάλες διαφορές στα επίπεδα εισοδήματος, δεν αναγνωρίζουν σημαντικές 

επιχειρηματικές ευκαιρίες και διακατέχονται από το φόβο της αποτυχίας 

Η τελευταία Έκθεση του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας υπογραμμίζει δύο 

επιπλέον εμπόδια που εντοπίζονται κατά την προσπάθεια εκκίνησης ενός 

εγχειρήματος στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, αναφέρει τα ακόλουθα: 

• Οι νέες επιχειρήσεις καλούνται να ξεπεράσουν πολύπλοκες γραφειοκρατικές 

διαδικασίες, που απαιτούν πολύ χρόνο, έχουν μεγάλο κόστος και στις οποίες 

εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες. 

• Παρόλο που τα προγράμματα και οι δράσεις για την υποστήριξη και προώθηση 

της επιχειρηματικότητας συνεχώς αυξάνονται και κρίνονται ως επαρκή, η 

πολυπλοκότητα και οι απαιτήσεις των γραφειοκρατικών διαδικασιών αποτελούν 

ανασταλτικούς παράγοντες για την αξιοποίησή τους. 

Επιπλέον, από την ετήσια Έκθεση  του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών 

Ερευνών Ελλάδας (ΙΟΒΕ 2019) σχετικά με την κατάσταση της Επιχειρηματικότητας το 

χρονικό διάστημα 2018-2019 προέκυψαν τα εξής ευρήματα: 

• Στην Ελλάδα το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών που εντάσσεται 

το 2018 στα αρχικά στάδια επιχειρηματικής δραστηριότητας ενισχύεται στο 

6,4% (περίπου 418 χιλιάδες άτομα) από 4,8% (314 χιλιάδες άτομα) το 2017. 

Πρόκειται για μια από τις υψηλότερες διαχρονικά επιδόσεις της χώρας τα 

τελευταία χρόνια, παρόλο που κινείται χαμηλότερα του μέσου όρου των 

χωρών καινοτομίας (2018: 10,1%). Φαίνεται ότι οι έντονες αβεβαιότητες που 

υφίστανται τα τελευταία χρόνια και επηρέαζαν τη νέα επιχειρηματικότητα 

αρχίζουν να εξαλείφονται. Ωστόσο, το εύρημα αυτό παρόλο που είναι θετική 

εξέλιξη, δε φαίνεται να συνοδεύεται από ουσιαστική βελτίωση των ποιοτικών 



 
 

χαρακτηριστικών που επηρεάζουν και τη βιωσιμότητα των νέων 

εγχειρημάτων. 

• Λαμβάνοντας υπόψη και το ποσοστό της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας 

στο σύνολο της χώρας, δηλαδή όταν λειτουργεί ήδη ένα εγχείρημα για 

τουλάχιστον 3,5 χρόνια, που φτάνει το 10,8% (από 12,4% το 2017), τότε ο 

συνολικός δείκτης επιχειρηματικότητας διαμορφώνεται στο 16,8% του 

πληθυσμού 18-64 ετών (1,10 εκατ. άτομα). Αποτέλεσμα της υψηλής 

καθιερωμένης επιχειρηματικότητας – που σε μεγάλο μέρος εκφράζει την 

υψηλή αυτοαπασχόληση που υπάρχει στη χώρα - είναι η Ελλάδα να κατέχει 

την τρίτη υψηλότερη επίδοση και στη συνολική επιχειρηματικότητα μεταξύ 

των χωρών καινοτομίας. 

• Για πρώτη φορά αξιολογείται η ευκολία ίδρυσης μιας επιχείρησης στο σύνολο 

του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών. Η Ελλάδα, σημειώνει το χαμηλότερο 

ποσοστό ανάμεσα στις εξεταζόμενες χώρες και ομάδες χωρών, με μόλις 12% 

του πληθυσμού να θεωρεί ότι η ίδρυση μιας επιχείρησης αποτελεί μια εύκολη 

διαδικασία, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες καινοτομίας ανέρχεται 

σχεδόν σε 40%. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει τα εμπόδια που υπάρχουν ακόμα 

στην εκδήλωση νέας επιχειρηματικότητας στη χώρα, καθώς οι χρονοβόρες και 

υψηλού κόστους διαδικασίες, αλλά και η γραφειοκρατία και η επικάλυψη 

αρμοδιοτήτων μεταξύ των δημοσίων φορέων, εξακολουθούν να δρουν 

ανασταλτικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 

• Το ποσοστό του πληθυσμού που διέκοψε ή ανέστειλε την επιχειρηματική του 

δραστηριότητα το 2018 περιορίζεται στο 2,8% του πληθυσμού (περίπου 183 

χιλιάδες άτομα), έναντι 4,8% το 2017 και πλησίον του μέσου όρου των χωρών 

καινοτομίας (2,5%). Η έλλειψη κερδοφορίας αποτελεί το βασικότερο λόγο 

διακοπής ή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης. Ως ένα βαθμό, το εύρημα 

αυτό συνδέεται με το υψηλό επίπεδο επιχειρηματικότητας, καθώς σε χώρες 

με πολλά νέα εγχειρήματα, καταγράφονται αντίστοιχα και πολλές αποτυχίες. 

Συνεπώς, ο σχεδιασμός πολιτικών για την τόνωση της επιχειρηματικότητας δεν 

μπορεί να εστιάζει απλώς στην αλγεβρική αύξηση των νέων εγχειρημάτων, 



 
 

αλλά στη διασφάλιση υψηλών επιδόσεων και ποιοτικών χαρακτηριστικών σε 

αυτά. 

• Το 4,1% (περίπου 267 χιλιάδες άτομα) των ατόμων ηλικίας 18-64 ετών στην 

Ελλάδα τα 2018 δήλωσε πως διαδραμάτισε ρόλο άτυπου επενδυτή για τη 

χρηματοδότηση ενός νέου εγχειρήματος που ξεκίνησε κάποιος άλλος, 

ελαφρώς υψηλότερα μεν από το 2017, αλλά ακόμα χαμηλότερα από το μέσο 

όρο των χωρών καινοτομίας (5,9%). Τρεις στους πέντε άτυπους επενδυτές 

είναι άτομα του στενού οικογενειακού κύκλου, ενώ ακόμα ένα 12,6% 

προέρχεται από τον ευρύτερο οικογενειακό κύκλο. (έναντι πάντως 85% το 

2017). Ο ρόλος των άτυπων επενδυτών είναι κομβικός σε μια οικονομία που 

βιώνει χρηματοπιστωτική στενότητα. Συνεπώς οι εναλλακτικές πηγές 

χρηματοδότησης ενός εγχειρήματος μπορεί να προσφέρουν μια διέξοδο, 

χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να υποκαταστήσουν τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα μιας χώρας. 

• Ηλικιακά, το 2018 το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που βρισκόταν στα 

αρχικά στάδια έναρξης μιας επιχείρησης εντοπίζεται στην ηλικία των 18-24 

ετών (11,5%), (9,5% στις χώρες καινοτομίας). Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες 

καταγράφεται χαμηλότερη συμμετοχή στην επιχειρηματικότητα σε σύγκριση 

τουλάχιστον με τις χώρες καινοτομίας, με εξαίρεση τη νεότερη ηλικιακή 

ομάδα. Συνολικά πάντως το 30% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων 

προέρχεται από τις ηλικίες μεταξύ 18 και 24 ετών, ενώ η μέση ηλικία είναι τα 

36 έτη. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ενίσχυση της συμμετοχής 

ατόμων από τις νεότερες ηλικίες. Ωστόσο, αν αυτό αποτελεί μια θετική εξέλιξη 

είναι αρκετά συζητήσιμο. Η ευρεία συμμετοχή των πολύ νέων στη νεοφυή 

επιχειρηματικότητα δεν είναι απαραίτητα επιθυμητή, γιατί ενώ συνήθως 

χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο πάθος και δυναμισμό, στερούνται εκείνης 

της εμπειρίας και γνώσης και πιθανόν και της κατάλληλης δικτύωσης που 

ενδεχομένως να βελτίωνε τις πιθανότητες επιτυχίας στο εγχείρημά τους. 

• Το 2018 η ενίσχυση του συνολικού επιπέδου επιχειρηματικότητας προέρχεται 

αποκλειστικά από τους άνδρες. Το ποσοστό γυναικείας επιχειρηματικότητας 

αρχικών σταδίων μειώθηκε σε 3,8% (περίπου 127 χιλιάδες γυναίκες) από 3,9 % 



 
 

το 2017, ενώ στους άνδρες ενισχύθηκε σε 8,9% (περίπου 289 χιλιάδες άνδρες) 

από 5,7% το 2017. Ακόμα και σε απόλυτους όρους οι γυναίκες επιχειρηματίες 

μειώθηκαν το 2018. 

• Σε κλαδικό επίπεδο ενισχύεται το ποσοστό των εγχειρημάτων στον πρωτογενή 

τομέα στο 7,9% το 2018, (από 4% το 2017). Στα ίδια σχεδόν επίπεδα είναι τα 

νέα εγχειρήματα στον κλάδο της μεταποίησης, με το σχετικό δείκτη να 

διαμορφώνεται στο 24,9% (από 24,1% το 2017), ενώ και πάλι κυριαρχούν τα 

εγχειρήματα με πελάτη τον τελικό καταναλωτή 

• Στην Ελλάδα το 2018, σχεδόν τρεις στους πέντε επιχειρηματίες δηλώνουν ότι 

κανένας (δυνητικός) πελάτης δε θα θεωρήσει τα προϊόντα / υπηρεσίες τους 

νέα και πρωτοποριακά, αρκετά υψηλότερα από το μέσο όρο των χωρών 

καινοτομίας (51,3% στις χώρες καινοτομίας). Από την άλλη πλευρά όμως ένα 

10% δηλώνει ότι όλοι οι πελάτες του θα θεωρήσουν τα προϊόντα τους 

καινοτομικά από 3,9% το προηγούμενο έτος (18,8% στις χώρες καινοτομίας). 

Ταυτόχρονα, ένα 20% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί εντελώς νέες τεχνολογίες στην 

παραγωγή / παροχή των προϊόντων / υπηρεσιών τους (από 16% το 2017). 

Τέλος παρόλο που η πλειονότητα (54,7%) των επιχειρηματιών εισέρχονται σε 

αγορές με ισχυρό ανταγωνισμό., υπάρχει ένα 11,4% που δηλώνει ότι 

εισέρχεται σε μία εντελώς νέα αγορά (από 3,2% το 2017). 

• Σχεδόν το 68% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων δηλώνει ότι (θα) 

απασχολεί τη στιγμή της έναρξης του εγχειρήματος 1 έως 5 ακόμα άτομα 

(πλην των ιδρυτών), ενώ ταυτόχρονα περιορίζεται και το ποσοστό των 

εγχειρημάτων που απασχολούν πάνω από έξι άτομα (από 11,7 το 2017 στο 

9,1%). Συνεπώς τα νέα εγχειρήματα παραμένουν πολύ μικρά εν τη γενέσει 

τους, προσφέροντας κατά βάση απασχόληση στους ιδρυτές τους. Όσο αφορά 

στις προοπτικές ανάπτυξης, το 2018 το 85% των επιχειρηματιών αρχικών 

σταδίων εκτιμούν ότι την επόμενη πενταετία θα δημιουργήσουν τουλάχιστον 

μια θέση εργασίας. Πάντως εντοπίζεται και ένα 22% που δηλώνει ότι οι θέσεις 

αυτές αναμένεται να είναι πάνω από πέντε, εξέλιξη που μπορεί να θεωρηθεί 

ως μια σημαντική τόνωση των προσδοκιών απασχόλησης. 



 
 

• Το 23,7% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων δηλώνει ότι απευθύνεται 

αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά, έναντι 45% στις χώρες καινοτομίας. 

Μάλιστα το 27,5% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι πάνω από το ¼ του τζίρου 

τους προέρχεται από πελάτες εξωτερικού, επίδοση ελαφρώς υψηλότερη από 

τον μέσο όρο των χωρών καινοτομίας (24,3%). Μέρος αυτής της εξωστρέφειας 

πάντως οφείλεται στον κλάδο του τουρισμού και των συναφών 

δραστηριοτήτων. 

• Το 2018 εμφανίζεται ενισχυμένο το ποσοστό του πληθυσμού που διαβλέπει 

επιχειρηματικές ευκαιρίες στη χώρα, καθώς αυτό ξεπερνά το 19% (από 13,7% 

το 2017), αν και πρόκειται για τη χαμηλότερη επίδοση σε παγκόσμιο επίπεδο 

και μάλιστα με σημαντική απόκλιση από τις χώρες που ακολουθούν. Παρά τη 

σταθεροποίηση της οικονομίας, οι αβεβαιότητες σχετικά με την οικονομία 

παραμένουν και επιβαρύνουν το κλίμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας και 

το 2018. 

• Tο 46,4% του πληθυσμού (από 43,4% το 2017), - ανεξαρτήτως του αν 

ασχολείται με την επιχειρηματικότητα - δηλώνει ότι διαθέτει τις ικανότητες, 

τις γνώσεις και την εμπειρία για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Ειδικά όμως στους επιχειρηματίες αρχικών σταδίων, το ποσοστό αυτό 

διαμορφώνεται στο 82,5%, δείγμα της εμφατικής αυτοπεποίθησής τους. Όμως 

την ίδια στιγμή η Ελλάδα διατηρεί διαχρονικά μία από τις υψηλότερες 

επιδόσεις στον κόσμο στο φόβο της αποτυχίας, τάση πάντως που έχει 

ενισχυθεί συνολικά στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Μετά το 2009 

σημειώνεται ανοδική πορεία ως απόρροια της κρίσης, ενώ παραμένει 

διαχρονικά πάνω από το μακροχρόνιο μέσο όρο του. Έτσι το 2018,ο σχετικός 

δείκτης διαμορφώνεται στο 68% του πληθυσμού από 70,4% πάντως το 2017. 

• Περίπου το 65% των πολιτών της χώρας δηλώνουν ότι η επιχειρηματικότητα 

αποτελεί μια καλή επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ενώ ένα 67,7% 

δηλώνει ότι οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες αντιμετωπίζονται με σεβασμό και 

καταξίωση στη χώρα. Αυτό είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά που 

καταγράφονται από την έναρξη της κρίσης. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα 

συνεχίζει να καταγράφει μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη 



 
 

στην προβολή επιτυχημένων περιπτώσεων επιχειρηματιών από τα μέσα 

ενημέρωσης. 

Οι απόψεις των ειδικών εμπειρογνωμόνων  

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας των ειδικών εμπειρογνωμόνων στα ζητήματα 

επιχειρηματικότητας, το εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα εξακολουθεί 

να υστερεί σημαντικά σε σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 

καινοτομίας σε αρκετές διαστάσεις του. Το δυσμενέστερο επιχειρηματικό περιβάλλον 

της χώρας οφείλεται κυρίως σε δομικές/διαρθρωτικές αδυναμίες της χώρας που 

σχετίζονται με τη γραφειοκρατία, το ασταθές φορολογικό πλαίσιο, αλλά και την 

έλλειψη πολιτικών και στρατηγικών προγραμμάτων ενίσχυσης και υποστήριξης της 

επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, η εγχώρια αγορά είναι 

εξαιρετικά ρευστή, γεγονός που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως θετικό, εφόσον 

εκδηλωνόταν αντίστοιχο ενδιαφέρον για επιχειρηματικότητα. Τα βασικά 

προσκόμματα της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στην Ελλάδα σε σημαντικό 

βαθμό ερμηνεύονται από την απουσία ενός ενιαίου στρατηγικού πλαισίου και 

στοχευμένων πολιτικών για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, 

σημαντικά εμπόδια στην νέα επιχειρηματικότητα αποτελούν το ασταθές φορολογικό 

σύστημα, η έλλειψη φορολογικών κινήτρων σε ότι αφορά στην υλοποίηση νέων 

επιχειρηματικών ιδεών, η γραφειοκρατία, αλλά και η μη αποτελεσματική λειτουργία 

των δημόσιων φορέων που εποπτεύουν την ίδρυση των νέων επιχειρήσεων, 

αποτελούν εμπόδια στην υλοποίηση νέων εγχειρημάτων. Σημαντικοί παράγοντες που 

δυσχεραίνουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας προκύπτουν και από τα υψηλά 

εμπόδια εισόδου στην αγορά, αλλά και την επικρατούσα κουλτούρα για θέματα 

επιχειρηματικότητας που είναι μάλλον αμφίσημη. Από την άλλη όμως, σύμφωνα με 

τους εμπειρογνώμονες βασικοί παράγοντες προώθησης της επιχειρηματικότητας, 

μπορούν να αποτελέσουν η βελτίωση του οικονομικού κλίματος, μέσα από δράσεις 

που ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα, η βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στην Ελλάδα και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών όπως οδικοί 

άξονες, δίκτυα παροχής νερού, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιακά 

δίκτυα αλλά και οργανωμένοι χώροι για την εγκατάσταση επιχειρήσεων που 

διευκολύνουν την διαδικασία υλοποίησης και περαιτέρω ανάπτυξης επιχειρηματικών 



 
 
εγχειρημάτων. Πάντως σε σχέση με άλλες χρονιές στον τομέα της εκπαίδευσης 

σημειώνεται το 2018 μία μικρή σύγκλιση στο μέσο όρο των χωρών καινοτομίας, 

γεγονός που υποδηλώνει μια βελτίωση στα ζητήματα της ανάπτυξης δεξιοτήτων για 

την εκδήλωση επιχειρηματικότητας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Με βάση τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων, οι τρεις σημαντικότεροι παράγοντες 

που φαίνεται να επιδρούν περισσότερο στην επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι: 

 • Οι εθνικές πολιτικές για την υποστήριξη και την ενθάρρυνση της 

επιχειρηματικότητας, μέσα από δημόσια και ιδιωτικά προγράμματα κατάρτισης, 

καθώς και οι στοχευμένες δράσεις που θα αφορούν κυρίως σε νέους επιχειρηματίες, 

γυναίκες και άνεργους,  

• Η δυναμική της εγχώριας αγοράς, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο λειτουργεί 

απρόσκοπτα ο ανταγωνισμός και τα εμπόδια εισόδου περιορίζονται, ώστε να δίνεται 

η δυνατότητα σε μικρές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται 

αποτελεσματικά και με κοινούς κανόνες  

• Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η βελτίωση του επιπέδου 

εκπαίδευσης στην χώρα, ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες γνώσεις και εφόδια στα 

άτομα για την ανάπτυξη υγιών και βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Τέλος, όσο αφορά στον ενιαίο δείκτη επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η Ελλάδα 

καταλαμβάνει μία από τις τελευταίες θέσεις, εύρημα το οποίο αναδεικνύει τη 

σημασία και την ανάγκη για πολιτικές που θα ενθαρρύνουν και θα στηρίζουν την 

επιχειρηματικότητα στη χώρα. 

  



 
 
2.Η	ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΤΗΝ	ΕΛΛΑΔΑ		

2.1	Γυναικεία	Επιχειρηματικότητα	

Οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί μια επιχείρηση γυναικεία, όπως ορίζεται από τον 

Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΑΣΑ) είναι οι εξής: α) να 

υπάρχει γυναικεία συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 51% στο κεφάλαιο της 

επιχείρησης και β) οι ενέργειες στρατηγικής σκοπιμότητας που αφορούν στην 

ανάπτυξη της επιχείρησης να λαμβάνονται από την/τις ιδιοκτήτρια/-ες. Ο ορισμός των 

συγκεκριμένων προϋποθέσεων καθίσταται απαραίτητος για την “πραγματική” 

καταγραφή των γυναικείων επιχειρήσεων, καθώς μεγάλος είναι ο αριθμός των 

επιχειρήσεων, όπου οι συνέταιροι είναι διαφορετικού φύλου ή, σε περιπτώσεις  

οικογενειακών επιχειρήσεων, η γυναίκα καταγράφεται ως ιδιοκτήτρια για 

φορολογικούς λόγους, ενώ στην ουσία ο άνδρας λαμβάνει τις αποφάσεις στρατηγικής 

σημασίας και ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας , η αύξηση του γυναικείου εργασιακού 

δυναμικού και η βελτίωση της θέσης αρκετών εργαζομένων γυναικών στην 

επαγγελματική ιεραρχία αποτέλεσαν τα τελευταία χρόνια παράγοντες που σταδιακά 

υποσκάπτουν την έμφυλη κατανομή των ρόλων και τις παραδοσιακές 

αλληλεξαρτήσεις της. Αδιαμφισβήτητα, η εμπλοκή των γυναικών στη σύγχρονη 

οικονομική παραγωγή με την αμειβόμενη επαγγελματική απασχόληση ανατρέπει τη 

λεπτή παγιωμένη ισορροπία μεταξύ ιδιωτικού – γυναικείου χώρου και δημόσιου – 

ανδρικού. Η γυναικεία απελευθέρωση στο εργασιακό και κοινωνικό πεδίο συνδέεται, 

σύμφωνα με την σύγχρονη φεμινιστική σκέψη, με την υπέρβαση της κυρίαρχης 

ιδεολογίας των φύλων και των κοινωνικών, πολιτισμικών διαφορών τους, την άρνηση 

των ιδεών του φυσικού προορισμού και τη ρήξη προς κάθε διχοτόμηση μεταξύ 

ανδρικού – γυναικείου , πολιτισμού – φύσης , κοινωνίας – οικογένειας. Ενώ όμως οι 

γυναίκες εντάσσονται ενεργά στην παραγωγική διαδικασία και συμμετέχουν εξίσου 

με τους συντρόφους τους στον αγώνα του βιοπορισμού , δεν παρατηρείται ανάλογη 

συμμετοχή των ανδρών στις ευθύνες του σπιτιού. 

Οι άνδρες κατά κανόνα είναι απαλλαγμένοι από επίπονες και χρονοβόρες 

οικογενειακές υποχρεώσεις όπως η φροντίδα, η φύλαξη, η ανατροφή των παιδιών και 



 
 
των ηλικιωμένων γονέων, καθώς και η ενασχόληση με τις οικιακές εργασίες. 

Επικεντρώνονται στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και επιτυχία , με 

αποτέλεσμα να κατακτούν συχνότερα από τις γυναίκες, υπεύθυνες και ανώτερες 

ιεραρχικά θέσεις. Αντιθέτως οι γυναίκες στην προσπάθεια τους να ανταποκριθούν 

επαρκώς σε όσα έχει καθιερωθεί να ονομάζονται «οικογενειακά καθήκοντα», τα 

οποία μεταφράζονται σε αυτονόητη γυναικεία απλήρωτη οικιακή εργασία, 

προσανατολίζονται εκ των πραγμάτων στην αναζήτηση άλλων μορφών απασχόλησης 

(π.χ. μερικής απασχόλησης , εργασία με μειωμένο ωράριο κλπ), η οποία δεν έχει 

προοπτική κοινωνικής καταξίωσης , επαγγελματικής εξέλιξης και καριέρας με 

φιλόδοξους στόχους, και μερικές φορές αποσύρονται (εγκαταλείπουν) από την 

παραγωγική διαδικασία. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο γυναικείος πληθυσμός συχνά 

ωθείται σ αυτή τη λύση ανάγκης ευέλικτων μορφών εργασίας και μειωμένου 

ωραρίου, αφού έτσι παρέχεται η δυνατότητα να συνδυαστεί η αμειβόμενη εργασία 

με τη μη αμειβόμενη οικογενειακή εργασία, την οποία οι καταναγκασμοί της 

πατριαρχικής κοινωνίας καθιστούν «υποχρεωτική» για τις γυναίκες.  

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη, όλα τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι η 

σχέση οικογένειας και εργασίας καλύπτει μια διάσταση βαθιά κοινωνική, πολιτιστική, 

οικονομική και πολιτική.  

Σήμερα η ισότητα ανδρών και γυναικών σε όλες τις πολιτικές αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνωρίζεται ως 

κρίσιμος παράγοντας για την κοινωνική της συνοχή και την οικονομική της ανάπτυξη, 

σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση 

των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, «Ποιότητα Ζωής στην Ευρώπη» (2003). Η 

έμφυλη ανισότητα θεωρείται ότι ασκεί άμεση διάκριση στη συμμετοχή των 

εργαζομένων, στη γονιμότητα, στη δημιουργία οικογένειας και στην ποιότητα ζωής. 

Θέματα όπως ο χρόνος εργασίας, οι συνθήκες εργασίας, η διά βίου μάθηση, οι 

παροχές του δημόσιου τομέα, όπως η φροντίδα των παιδιών και το σύστημα 

συνταξιοδότησης, συμβάλλουν στη διαμόρφωση των μέτρων με σκοπό την καλύτερη 

εξισορρόπηση επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου για όλους τους Ευρωπαίους 

πολίτες. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα έχει επιτύχει αξιόλογη παρουσία στην 

παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τα τελευταία έτη οι κυβερνήσεις σε 



 
 
πολλές χώρες του κόσμου, προσπαθούν να ενθαρρύνουν τη γυναικεία 

επιχειρηματικότητα, μέσω διαφόρων σχεδίων, κινήτρων και μέτρων προώθησης. 

Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν τη μειοψηφία επί του συνόλου των 

επιχειρηματιών. 

Σύμφωνα με τη «Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής με θέμα: Γυναικεία επιχειρηματικότητα, συγκεκριμένες πολιτικές για την 

ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ», οι επιχειρήσεις γυναικείας 

ιδιοκτησίας είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παρά 

την ενθαρρυντική πρόοδο, η ΕΕ θα πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα για να 

απελευθερωθεί το πλήρες δυναμικό των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ) γυναικείας ιδιοκτησίας. Σήμερα, οι γυναίκες επιχειρηματίες 

στην Ευρώπη αποτελούν πολύ χαμηλό ποσοστό (30% περίπου) του συνόλου των 

επιχειρηματιών. 

Έρευνες δείχνουν ότι οι κοινωνικοί παράγοντες που επικρατούν σε κάθε χώρα είναι 

πολύ σημαντικοί και επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν διάφοροι ανασταλτικοί παράγοντες της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, όπως η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, 

έλλειψη κεφαλαίων, το θεσμικό πλαίσιο κάθε χώρας κ.α. Επιπρόσθετα, καταγράφεται 

μια τάση των γυναικών να δραστηριοποιούνται σε κλάδους που απευθύνονται στον 

τελικό καταναλωτή (π.χ. λιανικό εμπόριο). Ειδικότερα για τις νέες γυναίκες 

επιχειρηματίες διαπιστώνεται ότι το σημαντικό ποσοστό τους εστιάζει σε 

δραστηριότητες σχετικές με υπηρεσίες προς καταναλωτές, παρά προς επιχειρήσεις. 

2.2	Θεσμικό	Πλαίσιο		

Ευρωπαϊκή πολιτική 

Το ζήτημα της ισότητας των δύο φύλων αποτελούσε πάντα ένα κυρίαρχο θέμα της 

κοινωνικής ατζέντας της ΕΕ. Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν και 

προγενέστερα προγράμματα επιδότησης γυναικών για σύσταση επιχειρήσεων (π.χ. 

LEI και NOW), η διάσταση της γυναικείας επιχειρηματικότητας φαίνεται να 



 
 
μετατρέπεται σε κεντρικό θέμα της κοινωνικής πολιτικής από το 2000, όταν στη 

Σύνοδο της Λισσαβόνας η ισότητα των δύο φύλων καθίσταται και οικονομικό ζήτημα. 

Οι τρεις βασικοί στόχοι της Λισσαβόνας μπορούν να συνοψιστούν στους παρακάτω: 

• Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης 

• Βελτίωση της ποιότητας εργασίας (μέσω της γνώσης) η οποία θα οδηγήσει σε 

αύξηση της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

• Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας χωρίς 

αποκλεισμούς 

Ειδικότερα οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στηρίζονται 

σε δύο βασικούς άξονες (Αρτινοπούλου 2001): 

• Τη συνθήκη του Άμστερνταμ, και την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως έναν 

από τους βασικούς πυλώνες, ο οποίος με τη σειρά του εντάχθηκε στα Εθνικά Σχέδια 

Δράσης για την απασχόληση, Έτσι έχουμε τις λεγόμενες κατευθυντήριες γραμμές της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 10 έως 14, οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη του 

επιχειρηματικού πνεύματος. μέσα από μέτρα που αφορούν στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Ενθαρρύνεται έτσι η ανάπτυξη της αυτοαπασχόλησης, η μείωση των 

εμποδίων σχετικά με τα συστήματα φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης, η 

προαγωγή της κατάρτισης για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και 

ειδικών υπηρεσιών υποστήριξης για επιχειρηματίες. 

• Η «τοπική διάσταση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση» όπου 

ευνοείται η μικροοικονομική ανάπτυξη με το σχηματισμό τοπικών συστημάτων 

παραγωγής, τα οποία συγκροτούνται από μικρές επιχειρήσεις. Εδώ εντάσσονται 

προγράμματα για την επιχειρηματικότητα ειδικών ομάδων (ΝΕΕ – Νέων Ελευθέρων 

Επαγγελματιών, ΟΑΕΔ και το Leader+). 

Εθνική Πολιτική και δράσεις στα πλαίσια των κοινοτικών νομοθεσιών 

Και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σημαντικά βήματα προς την 

κατεύθυνση της εξάλειψης των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων. Σε εθνικό 

επίπεδο, υπάρχει αφενός η συνταγματική δέσμευση της πολιτείας για ισότητα μεταξύ 



 
 
ανδρών και γυναικών, αφετέρου δε, η αυξανόμενη αναγκαιότητα βέλτιστης 

χρησιμοποίησης των ανθρώπινων πόρων που έχει στη διάθεσή της η κοινωνία με 

στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Μια οικονομία σαν την ελληνική 

αδυνατεί να αναπτυχθεί έχοντας στο περιθώριο το μισό δυνητικό εργατικό δυναμικό 

της. 

Σε γενικές γραμμές τα τελευταία χρόνια, με την αξιοποίηση πόρων του Γ΄ ΚΠΣ, 

σημειώθηκε αισθητή πρόοδος σε αρκετά σημεία, όπως π.χ. βελτίωση υποδομών 

εκπαίδευσης, επαγγελματική κατάρτιση, καταπολέμηση κοινωνικών φαινομένων 

αποκλεισμού ευπαθών ομάδων, ενίσχυση απασχόλησης, ενίσχυση ρόλου τοπικής 

αυτοδιοίκησης για την απασχόληση: βρεφονηπιακοί σταθμοί, βοήθεια στο σπίτι, 

προώθηση ισότητας. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη σημαντική υστέρηση σε όλα τα 

παραπάνω σε σχέση με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, ενδεχομένως εξαιτίας αφενός της 

έμφασης που δινόταν έως τώρα στην επιδοματική πολιτική και όχι στην ποιοτική 

(ειδικά στις δράσεις κατάρτισης), αφετέρου στην έλλειψη συντονισμού των δράσεων. 

Επιπλέον, Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό υιοθετήθηκαν τον Νοέμβριο του 2004 οι 

Εθνικές Προτεραιότητες Πολιτικής και οι Άξονες Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 

(2004-2008) από την Κυβερνητική Πολιτική. Ειδικότερα ο πρώτος Άξονας αφορά την 

Καταπολέμηση του ελλείμματος ισότητας στην αγορά εργασίας και τις εργασιακές 

σχέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και πιο συγκεκριμένα δίνεται έμφαση στα 

ακόλουθα: 

• Επιτάχυνση της υλοποίησης όλων των μέτρων του Γ' ΚΠΣ που αφορούν τις 

γυναίκες: 

ü στην προώθηση της απασχόλησης 

ü στην υποστήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικής ικανότητας των γυναικών 

ü στην ανάπτυξη θετικών δράσεων για την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ 

ανδρών και γυναικών στις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 

• Ενίσχυση, βελτίωση και επέκταση παροχών ή/και δομών για την εναρμόνιση 

οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων και στήριξη της οικογένειας. 



 
 

• Κάλυψη των νομοθετικών κενών (π.χ. σε φορολογικά, εργασιακά οικογενειακά 

ζητήματα) και ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα όπως η 

σεξουαλική/ηθική παρενόχληση κ.λ.π. 

• Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με τις κορυφαίες οργανώσεις των 

κοινωνικών εταίρων και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη, με στόχο την προώθηση δράσεων ισότητας. 

• Επεξεργασία χορήγησης ισχυρών οικονομικών και άλλων κινήτρων σε 

επιχειρήσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, προκειμένου να προάγουν την 

ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο, μετά από πιστοποίηση εφαρμογής 

σχετικών σχεδίων. 

2.3	Δημογραφικά	χαρακτηριστικά		γυναικείας	επιχειρηματικότητας	

στην	Ελλάδα		

Το παρόν Κεφάλαιο εξετάζει τρία δηµογραφικά χαρακτηριστικά των Ελληνίδων 

επιχειρηματιών -τόσο εκείνων που έχουν κάποιου είδους επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, όσο και εκείνων που δεν έχουν- οι οποίοι υποτίθεται ότι 

προσδιορίζουν το κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εκδηλώνεται η επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά περιλαµβάνουν α) την ηλικία, β) το 

επίπεδο εκπαίδευσης και γ) το επίπεδο του οικογενειακού εισοδήµατος των 

Ελληνίδων επιχειρηµατιών.  

Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν την ηλικιακή κατανομή της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας ανδρών και γυναικών. Το πρώτο διάγραμμα 

παρουσιάζει την επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων, ενώ το δεύτερο την 

καθιερωμένη επιχειρηματικότητα.  



 
 
                

                                                                                   

Διάγραμμα 1. Ηλικιακή κατανομή επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων κατά 

φύλο 

 

Η πρώτη διαπίστωση εδώ είναι ότι η ηλικιακή κατανοµή των καθιερωµένων 

επιχειρηµατιών δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου για άνδρες και γυναίκες, όπως 

φαίνεται από το γεγονός ότι τα ποσοστά συµµετοχής στην καθιερωµένη 

επιχειρηµατικότητα κάθε ηλικιακού κλιµακίου διαφέρουν ελάχιστα. Τα πράγµατα 

διαφοροποιούνται σηµαντικά στην περίπτωση των νέων επιχειρηµατιών. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2. Ηλικιακή κατανομή καθιερωμένης επιχειρηματικότητας κατά 

φύλο 

Όπως είναι αναµενόµενο, οι νέοι επιχειρηµατίες –άνδρες και γυναίκες- τείνουν να 

είναι µικρότεροι σε ηλικία σε σύγκριση µε τους καθιερωµένους. Ωστόσο, εµφανίζεται 

εδώ µια σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα φύλα, αφού οι άνδρες νέοι επιχειρηµατίες 

είναι φανερό ότι ξεκινούν επιχειρηµατική δραστηριότητα σε νεαρότερη ηλικία σε 

σχέση µε τις γυναίκες. Έτσι, ενώ το 78% των Ελλήνων νέων επιχειρηµατιών ήταν – 

κατά την τετραετία 2003-6- κάτω των 45 ετών, το αντίστοιχο ποσοστό των Ελληνίδων 

ήταν µόνο 63%. 

Η εύλογη υπόθεση που µπορεί να διατυπωθεί σχετικά είναι ότι οι γυναίκες τείνουν να 

ξεκινούν επιχειρηµατική δραστηριότητα σε µεγαλύτερη ηλικία από τους άνδρες λόγω 

της αφιέρωσής τους στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Γιατί αν ευσταθεί η υπόθεση ότι 

οι νεαρότερες ηλικίες τείνουν να ξεκινούν πιο φιλόδοξα εγχειρήµατα, µε καλύτερες 

προοπτικές ανάπτυξης µέσω της καινοτοµίας, τότε µέτρα που ανακουφίζουν τις 

γυναίκες από το βάρος των οικογενειακών υποχρεώσεων και τους επιτρέπουν άρα να 

εισέλθουν στον επιχειρηµατικό στίβο νωρίτερα, ενδεχοµένως να οδηγούν σε 

πολλαπλασιαστική αύξηση των εγχειρηµάτων µε υψηλή δυναµική που εµφανίζονται 

σε ετήσια βάση. 



 
 
Τα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζουν την κατανοµή των Ελληνίδων και 

των Ελλήνων επιχειρηµατιών σε τέσσερα επίπεδα εκπαίδευσης: α) µερική 

δευτεροβάθµια, β) δευτεροβάθµια, γ) τριτοβάθµια και δ) µεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό επίπεδο. 

 

Διάγραμμα 3. Εκπαιδευτικό επίπεδο επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων κατά φύλο  



 
 

 

Διάγραμμα 4. Εκπαιδευτικό επίπεδο καθιερωμένης επιχειρηματικότητας κατά φύλο 

∆ύο πρώτες διαπιστώσεις που πρέπει να επισηµανθούν είναι οι εξής. Πρώτον, είναι 

φανερό ότι, όπως και στο προηγούµενο ζήτηµα, δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 

ανάµεσα στα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά ανδρών και γυναικών καθιερωµένων 

επιχειρηµατιών. Πράγµατι, τα ποσοστά συµµετοχής κάθε συγκεκριµένου 

εκπαιδευτικού κλιµακίου είναι σχεδόν πανοµοιότυπα για τα δύο φύλα. ∆εύτερον, 

είναι σαφές ότι οι νέοι επιχειρηµατίες –γυναίκες και άνδρες- τείνουν να έχουν 

υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο συγκριτικά µε τους παλιότερους. Πρόκειται για 

ελπιδοφόρο εύρηµα, δεδοµένου ότι έρχονται στο επιχειρηµατικό προσκήνιο άτοµα 

µε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης σε σχέση µε το παρελθόν. 

Ωστόσο, τα πλέον ενδιαφέροντα ευρήµατα αφορούν τη νέα επιχειρηµατικότητα 

ανδρών και γυναικών. Ένα πρώτο στοιχείο που πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι το 

ποσοστό της νέας επιχειρηµατικότητας που αφορά άτοµα µε µερική δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση είναι σχεδόν κατά 50% υψηλότερο για τις Ελληνίδες νέες επιχειρηµατίες 

συγκριτικά µε τους άνδρες (14,26% έναντι 9,35%). Η εύλογη υπόθεση εδώ είναι ότι 

πρόκειται για εύρηµα που σχετίζεται άµεσα µε την υψηλότερη επιχειρηµατικότητα 

ανάγκης των Ελληνίδων. Ωστόσο, το δεύτερο σηµαντικό στοιχείο που προκύπτει είναι 



 
 
η ποσοστιαία υπεροχή –έστω και οριακή- των γυναικών στα δύο υψηλότερα επίπεδα 

εκπαίδευσης, στα άτοµα δηλαδή που έχουν τελειώσει την τριτοβάθµια εκπαίδευση 

ή/και έχουν αποκτήσει κάποιον µεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό. Και πάλι, 

πρόκειται για εύρηµα µε σηµαντικές επιπτώσεις σε επίπεδο πολιτικής, δεδοµένου ότι 

αποκαλύπτει πως το εκπαιδευτικό επίπεδο των Ελληνίδων νέων επιχειρηµατιών 

τουλάχιστον δεν υπολείπεται εκείνου των ανδρών. 

Το τελευταίο δηµογραφικό χαρακτηριστικό που θα εξεταστεί σχετικά µε την 

επιχειρηµατικότητα των Ελληνίδων έχει σχέση µε το οικογενειακό εισόδηµα,το οποίο 

κατανέµεται σε τρία κλιµάκια: χαµηλότερο, µεσαίο και υψηλότερο ένα τρίτο για τα 

δεδοµένα κάθε χώρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Διάγραμμα 5. Εισοδηµατικό επίπεδο και επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων κατά φύλο 

 

 

Διάγραμμα 6. Εισοδηµατικό επίπεδο και καθιερωμένη επιχειρηµατικότητα κατά φύλο 

Σε αντίθεση µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά που συζητήθηκαν προηγουµένως, 

εδώ παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες τόσο στην 



 
 
περίπτωση των νέων, όσο και σε εκείνη των καθιερωµένων επιχειρηµατιών. Όσον 

αφορά τους νέους επιχειρηματίες, το 51,6% των Ελλήνων νέων επιχειρηµατιών 

προέρχεται από το ανώτερο εισοδηµατικό κλιµάκιο. Είναι φανερό ότι το εύρηµα αυτό 

αντανακλά τις δυσκολίες εξασφάλισης χρηµατοδότησης από πηγές εκτός της 

οικογένειας, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί και συζητηθεί αναλυτικά σε προηγούµενες 

Εκθέσεις του ΙΟΒΕ για την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα. Τα πράγµατα 

εµφανίζονται πολύ διαφορετικά για τις Ελληνίδες νέες επιχειρηµατίες, όπου το 

ποσοστό εκείνων που προέρχονται από το ανώτερο κλιµάκιο οικογενειακού 

εισοδήµατος είναι µόνο 39,5%. Μάλιστα, ένα 18,5% των Ελληνίδων νέων 

επιχειρηµατιών προέρχεται από το κατώτερο κλιµάκιο –ποσοστό διπλάσιο του 

αντιστοίχου των ανδρών. Πρόκειται βέβαια για εύρηµα που δεν µπορεί παρά να 

σχετίζεται µε την υψηλότερη επιχειρηµατικότητα ανάγκης των γυναικών. 

Η υψηλή επιχειρηµατικότητα ανάγκης είναι βέβαιο ότι εξηγεί και το γεγονός ότι το 

ποσοστό των γυναικών καθιερωµένων επιχειρηµατιών που προέρχεται από το 

χαµηλότερο κλιµάκιο οικογενειακού εισοδήµατος είναι τριπλάσιο του αντίστοιχου 

των ανδρών (14,2% έναντι 5%). Ωστόσο, το ενδιαφέρον εδώ είναι η µεγάλη υπεροχή 

των ανδρών έναντι των γυναικών καθιερωµένων επιχειρηµατιών που προέρχονται 

από το υψηλότερο κλιµάκιο (55,5% έναντι 35,8%). Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι, στην 

περίπτωση της καθιερωµένης επιχειρηµατικότητας, το κλιµάκιο του οικογενειακού 

εισοδήµατος στο οποίο ανήκει ο/η επιχειρηµατίας πρέπει να αντιµετωπίζεται 

περισσότερο ως αποτέλεσµα της επιχειρηµατικής του/της δραστηριότητας, παρά ως 

προϋπόθεση επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η χαµηλή 

συµµετοχή στην καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα των Ελληνίδων του υψηλότερου 

κλιµακίου ενδεχοµένως υποδηλώνει ότι, λόγω της εξασφάλισης οικονοµικής άνεσης, 

το κίνητρο άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι σηµαντικά χαµηλότερο για 

τις γυναίκες, πράγµα που εξηγεί και τη µεγάλη διαφορά των ποσοστών που 

διαπιστώθηκε παραπάνω. 



 
 
2.4	Κλαδική	διάρθρωση	γυναικείας	επιχειρηματικότητας	στην	

Ελλάδα		

Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι παρά τη μείωση των διαφορών μεταξύ των δύο 

φύλων στην ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι γυναίκες εξακολουθούν 

να υστερούν έναντι των ανδρών. Ωστόσο, και πέρα από αυτήν τη σταδιακή μείωση, 

ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικής 

παρουσίας των γυναικών σε ορισμένους κλάδους όπου η επιχειρηματική δράση των 

ανδρών είναι κυρίαρχη, όπως π.χ. η γεωργία-κτηνοτροφία, οι κλάδοι της 

μεταποίησης, του χονδρικού-λιανικού εμπορίου και ο κλάδος των ξενοδοχείων-

εστιατορίων. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν κλάδοι στους οποίους η 

επιχειρηματική παρουσία των γυναικών είναι αμελητέα (π.χ. αλιείας, ενέργειας, 

ύδατος, κτλ), και άλλοι στους οποίους ενώ οι γυναίκες συγκεντρώνουν το 60% της 

απασχόλησης και κατά την τελευταία δεκαετία κατέλαβαν τα τρία τέταρτα των νέων 

θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν, εμφανίζεται σημαντική υποχώρηση της 

επιχειρηματικής παρουσίας των γυναικών και αντίστοιχα σημαντική ενίσχυση της 

επιχειρηματικής δράσης των ανδρών (εκπαίδευση, υγεία-πρόνοια). 

Στο επίπεδο ενδοκλαδικής ανάλυσης της σύνθεσης της επιχειρηματικής δράσης 

ανδρών και γυναικών, προκύπτει ότι το 2018 η επιχειρηματική δραστηριοποίηση των 

γυναικών ήταν εντονότερη στα ξενοδοχεία-εστιατόρια (7,2% της απασχόλησης 

γυναικών στον κλάδο), στον κλάδο των κατασκευών (6,8%), του χονδρικού-λιανικού 

εμπορίου (5%), στον κλάδο της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (5%), στον κλάδο των 

λοιπών υπηρεσιών ατομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα (4,9%), στη μεταποιητική 

βιομηχανία (3,9%) και στη γεωργία-κτηνοτροφία (3,4%). Ας σημειωθεί ότι σε αυτούς 

τους κλάδους και οι άνδρες εμφανίζουν έντονη επιχειρηματική δράση, σε 

πολλαπλάσιο μάλιστα μέγεθος – περίπου 2,5 - 3 φορές μεγαλύτερο από αυτήν των 

γυναικών. 

Από την άλλη μεριά, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου αποτελεί τον 

κλάδο με το μεγαλύτερο αριθμό εργοδοτών-επιχειρηματιών και στα δύο φύλα (το 

24,8% των ανδρών και το 25,5% των γυναικών εργοδοτριών το 2018). Επιπρόσθετα, 

για τις γυναίκες ο κλάδος των ξενοδοχείων-εστιατορίων είναι ο δεύτερος 



 
 
σημαντικότερος κλάδος σε όρους επιχειρηματικής δράσης, ενώ στον κλάδο αυτόν την 

τελευταία δεκαετία αυξήθηκε εντυπωσιακά η επιχειρηματική δράση των γυναικών 

(από 8,5% το 1993, σε 18,2% των γυναικών επιχειρηματιών-εργοδοτριών το 2018). 

Από τους υπόλοιπους κλάδους ακολουθεί η γεωργία-κτηνοτροφία (17%), οι κλάδοι 

της μεταποιητικής βιομηχανίας (11,3%), ο κλάδος της διαχείρισης ακίνητης 

περιουσίας (10%), οι λοιπές υπηρεσίες ατομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα (6,2%), ο 

κλάδος της εκπαίδευσης (4,4%) και οι υπηρεσίες υγείας-πρόνοιας (3,2%). Στους 

κλάδους μεταφορών-επικοινωνιών, κατασκευών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, 

η παρουσία των γυναικών εργοδοτριών είναι σχετικά περιορισμένη (1 με 1,5% του 

συνολικού αριθμού των γυναικών επιχειρηματιών-εργοδοτριών), ενώ στους κλάδους 

της αλιείας, των ορυχείων-λατομείων και στον κλάδο της ενέργειας του φυσικού 

αερίου και ύδατος η παρουσία γυναικών επιχειρηματιών είναι ελάχιστη ή μηδενική. 

Αναλυτικότερα, στους επιμέρους κλάδους της οικονομίας παρατηρούνται τα 

παρακάτω: 

• Γεωργία-κτηνοτροφία 

Στο κλάδο της γεωργίας-κτηνοτροφίας παρατηρείται σημαντική αύξηση των γυναικών 

εργοδοτριών-επιχειρηματιών με αποτέλεσμα η αντιπροσώπευση των γυναικών στον 

επιχειρηματικό στίβο του κλάδου να διαμορφώνεται σε επίπεδο υψηλότερο από αυτό 

που τους αναλογεί βάσει της συμμετοχής τους στο ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου. 

• Αλιεία 

Στον κλάδο της αλιείας η παρουσία των γυναικών στους εργοδότες/επιχειρηματίες 

ήταν μηδενική, ενώ σημαντική μείωση παρουσίασε και η επιχειρηματική 

δραστηριότητα των ανδρών στον κλάδο. Αντίστοιχα, αλλά συγκριτικά μικρότερη, είναι 

και η μείωση της συνολικής μισθωτής απασχόλησης, ενώ ειδικά η μισθωτή 

απασχόληση των γυναικών στον κλάδο, αν και περιορισμένη, αυξήθηκε. 

• Ορυχεία-λατομεία 

 



 
 
Και σε αυτόν τον κλάδο παρατηρούνται ανάλογα φαινόμενα με αυτόν της αλιείας: 

Μηδαμινή παρουσία γυναικών-επιχειρηματιών, μείωση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας των ανδρών και μείωση (σε μικρότερη ένταση) της συνολικής 

μισθωτής απασχόλησης. 

• Μεταποιητική βιομηχανία 

Στον κλάδο αυτόν δεν παρατηρήθηκε μεταβολή του αριθμού γυναικών εργοδοτριών- 

επιχειρηματιών κατά τα τελευταία χρόνια. Συνολικά, περίπου 6000 γυναίκες 

εργοδότριες δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ενώ από την άλλη μεριά, υπήρξε μια 

σημαντική μείωση ανδρών επιχειρηματιών από 50.000 στις 39.000. Οι πιθανότητες 

ανάληψης επιχειρηματικής δράσης στον κλάδο από τις γυναίκες αυξάνονται κατά 2,5 

ποσοστιαίες μονάδες, παραμένοντας ωστόσο σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε 

σύγκριση με τις πιθανότητες των ανδρών (13% στις γυναίκες έναντι 87% στους 

άνδρες). Από την άλλη πλευρά, οι πιθανότητες ανάληψης θέσεων μισθωτής εργασίας 

από τις γυναίκες μειώνονται από 35% σε 31,3%. 

• Ενέργεια-φυσικό αέριο-νερό 

Στον κλάδο της ενέργειας, του φυσικού αερίου και του καθαρισμού και διανομής 

ύδατος η παρουσία των γυναικών στους εργοδότες/-τριες-επιχειρηματίες ήταν 

ελάχιστη ή μηδενική σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας, ενώ αντίθετα, αύξηση 

παρουσίασε η επιχειρηματική δραστηριότητα των ανδρών. 

• Κατασκευές 

Στο κλάδο των κατασκευών, η επιχειρηματική δραστηριοποίηση γυναικών είναι 

αμελητέα, ενώ είναι έντονη η κυριαρχία των ανδρών στη διοίκηση των επιχειρήσεων 

του κλάδου. Οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 3% του συνόλου των εργοδοτών και 

μισθωτών του κλάδου (περίπου 247.000 άτομα). Η μισθωτή απασχόληση των 

γυναικών αυξήθηκε – σε σχετικούς όρους – με μεγαλύτερους ρυθμούς από αυτή των 

ανδρών, ενώ ήταν και αρκετά μεγαλύτερη από την αύξηση της απασχόλησης των 

γυναικών εργοδοτριών-επιχειρηματιών.  

Συνολικά, παρότι την τελευταία δεκαετία καταγράφηκαν ορισμένες θετικές μεταβολές 

στον κλάδο προς την κατεύθυνση της εξισορρόπησης της απασχόλησης των δύο 



 
 
φύλων, οι πιθανότητες των γυναικών στην ανάληψη θέσεων μισθωτής εργασίας 

παραμένουν πολύ μικρές σε σχέση με τις πιθανότητες των ανδρών. 

• Χονδρικό-λιανικό εμπόριο 

Ο κλάδος του χονδρικού-λιανικού εμπορίου συγκεντρώνει περίπου το 25% των 

επιχειρηματιών-εργοδοτών του κάθε φύλου. Το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό του 

κλάδου αυξήθηκε τη δεκαετία 1993-2003 κατά 36% φτάνοντας περίπου στα 393.000 

άτομα. Ο αριθμός των γυναικών εργοδοτριών αυξήθηκε, ενώ μεγαλύτερη αύξηση –σε 

σχετικούς όρους- παρουσίασε η γυναικεία μισθωτή απασχόληση (κατά 65%). Από την 

άλλη πλευρά οι άνδρες παρουσίασαν οριακή αύξηση του αριθμού των εργοδοτών-

επιχειρηματιών (2,3%) και αύξηση 30% της μισθωτής τους απασχόλησης. 

• Ξενοδοχεία-εστιατόρια  

Στον κλάδο αυτόν καταγράφονται οι πιο θετικές εξελίξεις σχετικά με τη γυναικεία 

απασχόληση: την τελευταία δεκαετία το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου 

αυξήθηκε κατά 60%, ενώ οι γυναίκες επιχειρηματίες αυξήθηκαν κατά 320%, και οι 

γυναίκες μισθωτές κατά 81%. Η αύξηση του αριθμού των ανδρών επιχειρηματιών- 

εργοδοτών ήταν – σε σχετικούς όρους - μικρότερη (36%), όπως και η αύξηση της 

μισθωτής απασχόλησης των ανδρών. 

 	



 
 
2.5	Ποιοτικά	Χαρακτηριστικά	γυναικείας	επιχειρηματικότητας	στην	

Ελλάδα		

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται δεδομένα σχετικά με τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της γυναικείας επιχειρηματικότητας όπως είναι η καινοτομία, η 

αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, η ένταση του ανταγωνισμού και οι ώρες 

απασχόλησης σε εβδομαδιαία βάση. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την Ετήσια Έκθεση 

του Παρατηρητηρίου  Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ. 

 

Διάγραμμα 7. Καινοτομία και επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων ανδρών 

και γυναικών  

Το Διάγραμμα μας δείχνει ότι τα εγχειρήματα των Ελληνίδων νέων επιχειρηματιών 

εμφανίζονται να είναι πιο καινοτομικά από εκείνα των ανδρών. Ενώ το 68% των 

ανδρών νέων επιχειρηματιών δηλώνουν ότι το προϊόν ή η υπηρεσία που προσφέρουν 

δε θα θεωρηθεί νέο και πρωτοποριακό από κανέναν πελάτη τους, το αντίστοιχο 

ποσοστό των Ελληνίδων είναι μόνο 63,6%. Αντίστροφα, το 17,1% των Ελληνίδων νέων 

επιχειρηματιών δηλώνουν ότι το προϊόν τους θεωρείται νέο και πρωτοποριακό από 

όλους τους πελάτες τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών είναι μόνο 13,2%. Η 

υπεροχή όμως των γυναικών ως προς την καινοτομικότητα των εγχειρημάτων τους 



 
 
είναι ακόμα σημαντικότερη στην κατηγορία των καθιερωμένων επιχειρηματιών, όπως 

αποκαλύπτουν τα δεδομένα του  Διαγράμματος 8. 

 

Διάγραμμα 8. Καινοτομία και καθιερωμένη επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων ανδρών 

και γυναικών 

Όπως είναι αναμενόμενο, δεδομένου ότι τα στοιχεία αφορούν καθιερωμένα 

εγχειρήματα, το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι το προϊόν ή η υπηρεσία που 

προσφέρουν δε θα θεωρηθούν ως νέα και πρωτοποριακά από κανένα πελάτη τους 

είναι ελαφρώς υψηλότερα τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Ωστόσο, 

ενώ το 19,3% των Ελληνίδων καθιερωμένων επιχειρηματιών εκτιμούν ότι το προϊόν 

τους θα θεωρηθεί νέο από όλους τους πελάτες τους, το αντίστοιχο ποσοστό των 

ανδρών είναι μόνο 13,5%. Τόσο λοιπόν τα νέα, όσο και τα καθιερωμένα εγχειρήματα 

των Ελληνίδων εμφανίζονται να είναι περισσότερο καινοτομικά από τα αντίστοιχα 

των ανδρών. 



 
 

 

Διάγραμμα 9. Καινοτομία και καθιερωμένη επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων ανδρών 

και γυναικών 

 

Διάγραμμα 10. Νέες τεχνολογίες/ διεργασίες και καθιερωμένη 

επιχειρηματικότητα  

Σύμφωνα με το GEM(Global Entrepreneurship Monitor) η Ελλάδα παρουσιάζει τις 

υψηλότερες επιδόσεις παγκοσμίως στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων από 

τις Ελληνίδες επιχειρηματίες, πράγμα που δηλώνει ότι η τάση προς τεχνολογική 

αναβάθμιση του παραγωγικού συστήματος της χώρας είναι ισχυρή. Όπως προκύπτει 



 
 
από τα δεδομένα, οι γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες αξιοποιούν σε πολύ μεγάλο 

βαθμό τις νέες τεχνολογίες στην εργασία τους.  

Συνεχίζοντας, είναι γνωστό πως τα υψηλά επίπεδα καινοτομίας και τεχνολογικής 

αναβάθμισης δεv συνάδουν με υψηλό ανταγωνισμό, καθώς η καινοτομία και η χρήση 

νέων τεχνολογιών διαφοροποιεί μια επιχείρηση από τις επιχειρήσεις του κλάδου. 

Ωστόσο, προηγούμενες εκθέσεις του GEM έχουν αποκαλύψει ότι η ένταση του 

ανταγωνισμού είναι ιδιαίτερα ισχυρή στη χώρα μας, πράγμα που υποδηλώνει ότι η 

επιχειρηματική δραστηριότητα δεν κατορθώνει να δημιουργήσει νέες αγορές σε 

αξιόλογο βαθμό. 

 

Διάγραμμα 11. Ένταση ανταγωνισμού και επιχειρηματικότητα αρχικών 

σταδίων ανδρών και γυναικών  

Σύμφωνα με το διάγραμμα το 44% των Ελληνίδων νέων επιχειρηματιών δηλώνουν ότι 

έχουν πολλούς ανταγωνιστές, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών είναι το 

διπλάσιο, δηλαδή 70%. Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται φαίνεται ότι οι 

Ελληνίδες νέες επιχειρηματίες υπερέχουν των ανδρών ως προς την καινοτομία και την 

τεχνολογική αναβάθμιση των εγχειρημάτων τους, γεγονός που μεταφράζεται σε 

λιγότερο ανταγωνισμό που έχουν να αντιμετωπίσουν.  

Τα δεδομένα όμως διαφοροποιούνται αρκετά στην περίπτωση της καθιερωμένης 

επιχειρηματικότητας, όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα. 



 
 

 

Διάγραμμα 12. Ένταση ανταγωνισμού και καθιερωμένη επιχειρηματικότητα  

ανδρών και γυναικών 

Η εικόνα είναι εμφανώς διαφοροποιημένη, καθώς ελάχιστοι καθιερωμένοι 

επιχειρηματίες, άνδρες και γυναίκες, δηλώνουν ότι δεν αντιμετωπίζουν κανένα 

ανταγωνιστή. Επίσης, με μεγαλύτερο ποσοστό, της τάξεως του 70% για κάθε φύλο, οι 

άνδρες και οι γυναίκες καθιερωμένοι επιχειρηματίες δηλώνουν ότι οι ανταγωνιστές 

που αντιμετωπίζουν είναι πολλοί. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι οι δραστηριότητές 

τους δε δημιουργούν νέες αγορές, αλλά μάλλον τείνουν να επαναλαμβάνουν 

δραστηριότητες που είναι ήδη γνωστές και καθιερωμένες στην ελληνική οικονομία, 

και στις οποίες δραστηριοποιούνται ήδη πολλοί ανταγωνιστές. 



 
 

 

Διάγραμμα 13. Ώρες εργασίας ανά ημέρα 

Σύμφωνα με την πρωτογενή έρευνα για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα από την 

ICAP Group του 2018, οι περισσότερες γυναίκες δουλεύουν κατά μέσο όρο 8-10 ώρες 

την ημέρα, ενώ λιγότερες γυναίκες κατά μέσο όρο 6-8 ώρες την ημέρα.  

 

Διάγραμμα 14. Ποια χαρακτηριστικά σας διακρίνουν τις γυναίκες εργαζόμενες 

Επίσης, βάσει της ίδιας έρευνας, η επιμονή / εργατικότητα κατέλαβε ποσοστό 55% 

των απαντήσεων στην ερώτηση που αφορά τα κυριότερα χαρακτηριστικά που 



 
 
διακρίνουν τις γυναίκες ανώτατα στελέχη. Μεγάλο ποσοστό απαντήσεων κατέλαβε 

και η ηθική (43%), γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι οι γυναίκες-ηγέτες λειτουργούν 

με ακεραιότητα και πιστεύουν στις προσωπικές τους αξίες, οι οποίες τις οδηγούν στη 

λήψη των επιχειρηματικών τους αποφάσεων. Σημαντικό επίσης είναι και το 

χαρακτηριστικό της επικοινωνίας, αφού περισσότερες από 4 στις 10 θεωρούν ότι 

αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του χαρακτήρα τους. Επιπλέον, οι γυναίκες στην 

κορυφή της εταιρικής διακυβέρνησης είναι δημιουργικές (39%) και διαθέτουν 

αυτοπεποίθηση (32%). 

 

Διάγραμμα 15. Τι προσφέρει η επαγγελματική θέση 

Επιπλέον, Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η ικανοποίηση και η 

προσωπική ανάπτυξη αποτελεί τη σημαντικότερη ανταμοιβή για τις γυναίκες. 

Περισσότερες από 7 στις 10 επέλεξαν τη συγκεκριμένη απάντηση, ενώ πιο χαμηλά, 

αλλά με εξίσου σημαντικό ποσοστό (61%) ακολούθησε η καταξίωση και αναγνώριση. 

Επίσης, τόσο η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (34%) όσο και 

η δυνατότητα καινοτομίας (31%) που τους παρέχει η υψηλή διοικητική τους θέση 

αποτελούν σημαντικά κίνητρα για μια επιτυχημένη καριέρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

το γεγονός ότι μόλις το 13% των ερωτηθεισών επέλεξαν τις οικονομικές απολαβές, 

εύρημα που εν μέρει καταρρίπτει το στερεότυπο ότι «οι οικονομικές απολαβές 

αποτελούν το μεγαλύτερο κίνητρο για μια επιτυχημένη καριέρα». 

2.6	Γυναικείου	Αγροτικοί	Συνεταιρισμοί	

Οι γυναικείοι Συνεταιρισμοί αποτελούν την πλέον συνήθη μορφή επιχειρηματικής 

δραστηριότητας των αγροτισσών σε παραγεωγρικού χαρακτήρα απασχολήσεις. Σε 



 
 
αυτό συνέτεινε και η πολιτική των φορέων που προωθούσε, μέσα από τη 

συνεταιριστική κυρίως μορφή, την ανάπτυξη των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των 

αγροτισσών και όχι τυχαία. 

Οι πρώτοι γυναικείοι συνεταιρισμοί δημιουργήθηκαν στη δεκαετία του 1950 από τη 

Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, χωρίς ιδιαίτερες αξιώσεις σε αποτελεσματικότητα και δυνατότητες 

επιβίωσης. Η δυναμική εποχή της ίδρυσής τους άρχισε το 1983, με την ίδρυση του 

πρώτου συνεταιρισμού στην  Πέτρα της Λέσβου, με την υποστήριξη της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Φορείς στήριξης για την οργάνωση και λειτουργία των γυναικείων συνεταιρισμών 

είναι, εκτός από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων (Διεύθυνση Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας) και η ΠΑΣΕΓΕΣ. Και άλλοι 

φορείς συμβάλλουν επίσης στην κινητοποίηση, ενθάρρυνση και στήριξη του 

γυναικείου πληθυσμού των αγροτικών περιοχών για τη σύσταση συνεταιρισμών, 

όπως ο ΕΟΜΜΕΧ, ο ΟΑΕΔ, οι αναπτυξιακές εταιρείες που λειτουργούν στις 

περιφέρειες και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. 

Οι φορείς αυτοί στηρίζουν τους συνεταιρισμούς διοργανώνοντας προγράμματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών τους, παρέχοντας συμβουλευτική βοήθεια σε 

ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης του συνεταιρισμού, σε φορολογικά και νομικά 

θέματα, σε θέματα διαφήμισης και εμπορίας των προϊόντων τους. Το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, 

στήριξε αρκετές φορές οικονομικά γυναικείους συνεταιρισμούς, με επιδότηση του 

ενοικίου των εργαστηρίων ή των καταστημάτων πώλησης που διαθέτουν. Οι φορείς 

αυτοί διοργανώνουν επίσης ημερίδες για ενημέρωση, εμψύχωση, ευαισθητοποίηση 

και ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των γυναικών που συμμετέχουν 

σε συνεταιριστικές ομάδες. 

Η Ε.Ε., στα πλαίσια της αγροτικής της πολιτικής και της προώθησης της ισότητας των 

ευκαιριών, υποστηρίζει τις γυναικείες δράσεις και μέσω αυτών και τους γυναικείους 

συνεταιρισμούς. Οι επενδύσεις που ενισχύονται στην περίπτωση των γυναικείων 

συνεταιρισμών αφορούν επενδύσεις αγροτουριστικού και αγροβιοτεχνικού-



 
 
οικοτεχνικού χαρακτήρα. Οι πρώτες αναφέρονται σε επενδύσεις τουριστικών 

καταλυμάτων και κέντρων εστίασης και αναψυχής. Οι δεύτερες σε επενδύσεις για τη 

δημιουργία μικρών επιχειρήσεων παρασκευής, επεξεργασίας και συντήρησης ειδών 

διατροφής, εργαστηρίων για την κατασκευή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, τη 

δημιουργία χώρων για την έκθεση και πώληση προϊόντων, την εφοδιαστική 

(κέτερινγκ) κ.λ.π 

Σήμερα στη χώρα μας λειτουργούν περισσότεροι από 200 γυναικείοι αγροτουριστικοί 

συνεταιρισμοί, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση τοπικών προϊόντων, 

στην παραγωγή ειδών οικοτεχνίας και στην προσφορά υπηρεσιών αγροτουρισμού. Οι 

γυναίκες, αξιοποιώντας τα 55 αγνά και ποιοτικά προϊόντα της ελληνικής γης, 

αναβιώνουν τον υπέροχο διατροφικό πολιτισμό που κληρονόμησαν και με 

παραδοσιακούς τρόπους παράγουν τρόφιμα υψηλής θρεπτικής αξίας, ασφαλή και 

υγιεινά. 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα όμως αποδεικνύεται ότι οι γυναικείοι συνεταιρισμοί, με 

την αγροτική, βιοτεχνική, οικοτεχνική παραγωγή, την κατασκευή και εμπορία 

προϊόντων πολιτιστικής κληρονομιάς, τη βιολογική γεωργία καταφέρνουν να θέσουν 

σε κίνηση τις τοπικές πηγές πλούτου, διαδραματίζοντας παράλληλα καθοριστικό ρόλο 

στη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο. 

2.7	Ενίσχυση	της	γυναικείας	επιχειρηματικότητας		

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται μια ευρεία συναίνεση γύρω από την προώθηση 

της γυναικείας επιχειρηματικότητας ως παράγοντα ισότητας των ευκαιριών στην 

ανάπτυξη των γυναικείων επιχειρήσεων και κατά συνέπεια της αύξησης της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Φορείς που υποστηρίζουν την γυναικεία 

επιχειρηματικότητα παρουσιάζονται παρακάτω: 

2.7.1	Φορείς	και	πηγές	ενημέρωσης	υποστήριξης	γυναικείας	επιχειρηματικότητας		

1. Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) είναι ένας μη κυβερνητικός και 

μη κερδοσκοπικός οργανισμός για γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική 



 
 
δραστηριότητα στην Ελλάδα. Είναι μέλος της Επιτροπής Εμπορίου & Ανάπτυξης του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου 

Ελλάδος (ΣΒΒΕ), του Συνδέσμου Γυναικών Επιχειρηματιών της Μεσογείου (FAEME), 

ενώ αρκετά μέλη του συμμετέχουν στις διοικήσεις Επιμελητηρίων. Συνεργάζεται με 

υπουργεία, κοινωνικούς φορείς, επαγγελματικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε 

τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση των συμφερόντων των γυναικών 

που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Ο ΣΕΓΕ παρέχει στις γυναίκες επιχειρηματίες της Ελλάδας το περιβάλλον για να 

αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, προάγει τη νεανική επιχειρηματικότητα, βελτιώνει 

την αναγνωρισιμότητα των επιτευγμάτων τους στις επιχειρήσεις τους και προωθεί την 

ανάπτυξη των γυναικείων επιχειρήσεων μέσα από την έρευνα και τη πληροφόρηση. Ο 

ΣΕΓΕ προάγει τη δεοντολογία και την ηθική στην άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας των γυναικών, ενώ συγχρόνως αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που 

αποδεικνύουν τη συναίσθηση της κοινωνικής του ευθύνης. 

Γενικότερα, ο ΣΕΓΕ δημιουργήθηκε με στόχο τη δικτύωση όλων των γυναικών 

επιχειρηματιών. Τη συλλογική αντιμετώπιση των δυσκολιών και εμποδίων που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες-επιχειρηματίες σήμερα, τις εμπορικές συνεργασίες και τη 

δικτύωση με ανάλογους φορείς των κρατών-μελών της Ε.Ε., έτσι ώστε να έχουν μια 

σφαιρική προσέγγιση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ακόμη, για να είναι 

περισσότερο οργανωμένες και να αντεπεξέρχονται στον ανταγωνισμό και στις 

ανάγκες του επαγγελματικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού. 

Ο ΣΕΓΕ, απαριθμεί σήμερα περισσότερα από 1.000 μέλη απ' όλη την Ελλάδα, τα οποία 

απολαμβάνουν τη δυνατότητα να: 

Ø Συνδέονται με γυναίκες επιχειρηματίες που έχουν παρόμοιο τρόπο σκέψης και 

διάθεση να μοιραστούν ιδέες, πληροφορίες και ευκαιρίες. 

Ø Παρακολουθούν εκδηλώσεις, συνέδρια και φόρα για ζωτικά θέματα που 

αφορούν στην επιχειρηματικότητα 

Ø Διευρύνουν την επιχειρηματική τους δικτύωση και γνωστική βάση 

Ø Αποκτούν πρόσβαση σε επιχειρηματικά δίκτυα της Ελλάδας και του 

εξωτερικού για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 



 
 

Ø Συμμετέχουν και επωφελούνται από τη θέση του ΣΕΓΕ ως φορέα 

εκπροσώπησης για τη βελτίωση των κοινωνικών, πολιτικών και 

επιχειρηματικών θεμάτων που αφορούν στις γυναίκες επιχειρηματίες. 

Ø Εκπαιδεύονται αυτές και το προσωπικό τους σε εξειδικευμένα προγράμματα 

και σεμινάρια 

Ø Ενημερώνονται για επιχειρηματικά, αναπτυξιακά εθνικά και κοινοτικά 

προγράμματα και οικονομικά θέματα άμεσου ενδιαφέροντος. 

Ø Συμμετέχουν σε μια κοινότητα που αναγνωρίζει τη σημασία της προσωπικής 

ανάπτυξης και αλλαγής. 

Ø Ανταλλάσσουν εμπειρίες, αποκτούν πρόσβαση στη γνώση και αναζητούν 

νέους συνεργάτες 

Ø  Διατηρούν και διευρύνουν δίκτυα επικοινωνίας 

Πλήρη μέλη μπορούν να γίνουν όλες οι γυναίκες που κατέχουν ή διοικούν μια 

επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους. Τα μέλη του ΣΕΓΕ ενθαρρύνονται να λάβουν 

ενεργή δράση στην υποστήριξη των συναδέλφων τους και των στόχων του ΣΕΓΕ. 

2. Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών της Μεσογείου (AFAEMME) 

Σκοπός του AFAEMME είναι να συνδέσει τις Ενώσεις και τους Συνδέσμους των 

γυναικών επιχειρηματιών και στελεχών των μεσογειακών χωρών και να τις 

εκπροσωπήσει στην προσπάθειά τους να προωθήσουν και να συντονίσουν τις 

δραστηριότητές τους με κοινό σκοπό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Μέρος της κινητικότητας του AFAEMME αποτελεί και η εκστρατεία Woman Mobility 

Information Campaign, η οποία περιλαμβάνει δύο βασικές, απαραίτητες και 

συμπληρωματικές δραστηριότητες: 

WOMEN MOBILITY MED PLATFORM: μια δραστηριότητα παραγωγής και διανομής 

πληροφοριακού υλικού για βασικές πτυχές της εργασιακής κινητικότητας σε 

μεσογειακές χώρες. 

WOMENMOBILITY.ORG: μία δραστηριότητα που αφορά την on-line ενημέρωση όλων 

των επιχειρηματιών γυναικών σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις, ευκαιρίες και 

δυνατότητες που προσφέρουν οι μεσογειακές αγορές. 



 
 

3.  Portal ενημέρωσης για τη γυναίκα επιχειρηματία 

Το businesswoman.gr είναι το πρώτο ελληνικό ηλεκτρονικό περιοδικό για τη 

γυναικεία επιχειρηματικότητα με στόχο την άμεση ενημέρωση και αξιόπιστη 

πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων επαγγελματιών, στελεχών και 

επιχειρηματιών γυναικών. Δημιουργήθηκε από μια ομάδα γυναικών επιχειρηματιών, 

με στόχο την εξοικείωση της σύγχρονης γυναίκας επιχειρηματία με τη συνεχώς 

εξελισσόμενη τεχνολογία. Πρόθεσή του είναι να φέρει σε επαφή τις επιχειρηματίες με 

καταξιωμένους επιστήμονες και ειδικούς στο χώρο των επιχειρήσεων και παράλληλα, 

να τις ενημερώσουν υπεύθυνα και λεπτομερειακά για προγράμματα, υπηρεσίες και 

πηγές που θα δώσουν τη δυνατότητα να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα. 

Το businesswoman.gr είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας μέσω του οποίου συζητούνται 

θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ανταλλάσσονται απόψεις με γυναίκες-

επιχειρηματίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Καλύπτει πολύπλευρα τις ανάγκες 

πληροφόρησης της σύγχρονης γυναίκας επιχειρηματία χωρίς να είναι εξαρτημένο από 

συλλόγους, ομάδες ειδικών συμφερόντων ή άλλους φορείς. 

Στα περιεχόμενά του θα βρει κανείς έρευνες, απόψεις και συμβουλές ειδικών, 

ενημέρωση σχετικά με προγράμματα, σεμινάρια και εκθέσεις, χρηστικά θέματα που 

αφορούν στην επιχειρηματική καθημερινότητα, παρουσιάσεις βιβλίων σχετικών με 

τον κόσμο των business και της επιτυχίας, τα τελευταία νέα της τεχνολογίας, νέα και 

δημοσιεύσεις επιχειρήσεων. 

4. European Network to Promote Women’s Entrepreneurship (WES) 

Για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δημιούργησε τo “Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την προώθηση της Γυναικείας 

Επιχειρηματικότητας”. Έχει μέλη από 30 Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων 

της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας. Οι εντεταλμένοι του δικτύου 

εκπροσωπούν κεντρικές εθνικές κυβερνήσεις και ινστιτούτα με την αρμοδιότητα να 

προωθήσουν την γυναικεία επιχειρηματικότητα. Στα μέλη του δικτύου παρέχονται 

συμβουλές, ενίσχυση, πληροφορίες και συνδέσμους επικοινωνίας σχετικά με 

προγράμματα ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Επίσης, βοηθούν για 

την αναγνώριση και εφαρμογή καλών πρακτικών επιχειρηματικότητας. 



 
 

5. Γενική Γραμματεία Ισότητας 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας αρμόδιος για το 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για 

την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. 

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση με τους στόχους που έθεσε η το 

Συμβούλιο των Υπουργών της Λισσαβόνας το 2000, καθιστά την ισότητα ευκαιριών 

μεταξύ ανδρών και γυναικών οικονομικό ζήτημα από την παράμετρο της βελτίωσης 

της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση και την αγορά εργασίας, ως στοιχείο 

της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής και κατ' επέκταση των εθνικών οικονομιών 

των κρατών μελών και ως μέσον εξασφάλισης του αναπτυξιακού της μέλλοντος και 

της διατήρησης των κοινωνικών της συστημάτων. 

Ο στόχος που τέθηκε για την αύξηση της γυναικείας απασχόλησης σε 60% ως το 2020, 

ως μέσο ανάπτυξης της συνολικής απασχόλησης που χρειάζεται η Ε.Ε. επιπλέον 

εξασφαλίζει αντιπροσωπευτικότερη συμμετοχή του συνόλου της κοινωνίας σε όλους 

τους τομείς, επιτυγχάνοντας έτσι ευρύτερη κοινωνική συνοχή. Ειδικότερα, δε, η 

προώθηση της ίσης πρόσβασης και εξέλιξης των δύο φύλων στην αγορά εργασίας και 

της επιχειρηματικότητας εξασφαλίζει εν μέρει τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου, 

αλλά και των ανθρωπίνων πόρων, συμβάλλοντας, παράλληλα, στην άμβλυνση του 

κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. 

Παράλληλα, η ανάπτυξη πολιτικών που διευκολύνουν την ένταξη στην αγορά 

εργασίας γυναικών που ανήκουν σε ειδικές πολιτισμικές ή μειονοτικές ομάδες, πέραν 

από το σεβασμό της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας, μειώνει τον 

κοινωνικό αποκλεισμό σε όφελος της κοινωνικής συνοχής. Η κοινωνική συνοχή είναι 

με τη σειρά της μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι, η ισότητα αποκτά και από αυτή 

την πλευρά οικονομικό, αλλά και πολιτικό ενδιαφέρον. 

6. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και προώθησης γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)  ιδρύθηκε το 1994, είναι Νομικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (Φορέας Γενικής 

Κυβέρνησης). Υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 



 
 
εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 

Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ). 

• Ενεργοποιείται δυναμικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους 

τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής ζωής, με 

κύριο στόχο την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων. 

• Επιδιώκει την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και 

δράσεις (gender mainstreaming), καθώς και την ανάπτυξη θετικών δράσεων 

υπέρ των γυναικών, έτσι ώστε να συμβάλλει στην άρση των έμφυλων 

διακρίσεων, στερεοτύπων και ανισοτήτων. 

• Επιχειρεί, μέσω των δράσεών του, να αναπτύξει παρεμβάσεις θεσμικού τύπου 

και να επηρεάσει τις εθνικές πολιτικές, με στόχο την ισότιμη προώθηση των 

φύλων, καθώς και την καταπολέμηση των προβλημάτων πουαντιμετωπίζουν 

οι γυναίκες στην ιδιωτική και δημόσια ζωή. 

Στόχοι 

• Στήριξη των γυναικών που υφίστανται βία ή/και πολλαπλές διακρίσεις, μέσω 

της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

• Παραγωγή επιστημονικής γνώσης, μέσω της διεξαγωγής ερευνών και της 

εκπόνησης, της δημοσίευσης και της  έκδοσης επιστημονικών μελετών στο 

πεδίο της ισότητας των φύλων. 

• Άρση των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων, καθώς και ενίσχυση της θέσης 

των γυναικών, μέσω του  σχεδιασμού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης 

και της αξιολόγησης προγραμμάτων δράσης. 

• Ανάπτυξη δράσεων για ζητήματα ισότητας των φύλων στην εργασία, την 

επιχειρηματικότητα και την κοινωνική  ένταξη, μέσω της παροχής τεκμηρίωσης 

και πληροφόρησης. 

• Προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου, μέσω της υλοποίησης 

επιμορφωτικών δράσεων με την οπτική  του φύλου (gender training). 

• Προώθηση της ισότητας των φύλων σε ιδιαίτερες συνθήκες 

πολυπολιτισμικότητας, μέσω της ανάληψης σχετικών  πρωτοβουλιών. 



 
 

• Μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα συμβουλευτικής γυναικών 

και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, με  την οπτική του φύλου. 

7. Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών 

(Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.) 

To Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών είναι ένα 

κίνημα γυναικών επαγγελματιών που ξεκίνησε το 2007 στις Βρυξέλλες και απλώνεται 

σε ολόκληρη την Ευρώπη με στόχο την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

και την υλοποίηση των αποφάσεων της Λισσαβόνας. Το Δίκτυο τίθεται στη διάθεση 

των γυναικών επιχειρηματιών, μελών των Ελληνικών Επιμελητηρίων, καθώς και 

εκείνων που θέλουν να ενταχθούν στην παραγωγή και κηρύσσει τον πόλεμο κατά της 

γυναικείας ανεργίας, της απαξίωσης και της ένταξης των γυναικών στις εφεδρείες των 

παραγωγικών τάξεων. 

Στόχοι 

• Η ευαισθητοποίηση των Επιμελητηρίων και των επιχειρηματιών-μελών τους 

σχετικά με τα οφέλη της πλήρους ενσωμάτωσης των γυναικών στην οικονομία. 

• Ο προσδιορισμός των εμποδίων, που αποτρέπουν τις γυναίκες από την πλήρη 

ένταξη τους στο εργατικό δυναμικό. 

• Η συμμετοχή των γυναικών στις παραγωγικές μονάδες και στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων.  

2.7.2	Προγράμματα	προώθησης	και	στήριξης	γυναικείας	επιχειρηματικότητας		

Η επιχειρηματικότητα σε συνδυασμό με τη νέα τεχνολογία, την έρευνα και την 

καινοτομία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εποχή της νέας οικονομίας, 

συμβάλλοντας καθοριστικά στην δημιουργία απασχόλησης, στην παραγωγικότητα, 

την ποιότητα και στη δυναμική ανάπτυξη της αγοράς εργασίας. 

Η παγκόσμια τάση για ολοένα και αυξανόμενη δημιουργία επιχειρήσεων από 

γυναίκες φαίνεται να παρατηρείται και στη χώρα μας προσφέροντας απασχόληση και 

εισόδημα στις ίδιες, αλλά και θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στη χώρα. Προκειμένου 

όμως να διατηρηθεί η δυναμικότητα και να συνεχιστεί η ανάπτυξη, απαιτούνται 

πολιτικές υποστήριξης. 



 
 
Τέτοιες πολιτικές αποτελούν τα προγράμματα ενίσχυσης γυναικείας 

επιχειρηματικότητας που αποσκοπούν στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της 

επιχειρηματικότητας των γυναικών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν 

επιχειρηματικά, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Οι 

επιμέρους στόχοι αυτών των προγραμμάτων περιλαμβάνουν υποστηρικτικές δράσεις 

και, συγκεκριμένα, τεχνική βοήθεια για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

επιχειρηματικών σχεδίων, ενημέρωση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης, 

παρακολούθηση της νέας επιχείρησης από ειδικούς συμβούλους για κάποια αρχική 

περίοδο λειτουργίας της και οικονομική ενίσχυση, όπως επιδοτούμενα δάνεια και 

επιχορηγήσεις, για συγκεκριμένες επιχειρηματικές δαπάνες. Στα πλαίσια αυτού του 

ενδιαφέροντος εντάσσονται προγράμματα και δράσεις που χρηματοδοτούνται από 

εθνικά και κοινοτικά κονδύλια. 

Τέτοια προγράμματα και δράσεις που βρίσκονται τώρα σε ισχύ είναι τα ακόλουθα: 

Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL 

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για 

την Απασχόληση και στοχεύει στην πειραματική εφαρμογή και διάδοση νέων τρόπων 

καταπολέμησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τομέα της απασχόλησης. Η 

Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL ολοκληρώνει τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν στα 

πλαίσια των προηγούμενων Κοινοτικών Πρωτοβουλιών EMPLOYMENT και ADAPT και 

συμπληρώνει τις υπάρχουσες πολιτικές για την ισότητα ευκαιριών στην αγορά 

εργασίας. 

Βασικές αρχές υλοποίησης του Προγράμματος αποτελούν: 

• Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, ως ισχυρές και δεσμευτικές συμφωνίες φορέων με τη 

μορφή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών μέσω των οποίων νομιμοποιούνται τα 

έργα 

• Η διακρατικότητα μέσω της ανταλλαγής εμπειριών & τεχνογνωσίας και της 

ανάπτυξης κοινών δράσεων στα θεματικά αντικείμενα της EQUAL 

• Η καινοτομία ως προς τις διαδικασίες και τις μεθόδους, τους στόχους & το 

περιεχόμενο των ενεργειών 



 
 
• Η ενδυνάμωση ως ενεργός συμμετοχή των ομάδων στόχου στην επιλογή και 

υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων 

• Η οριζόντια προσέγγιση στην προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών 

• Η ενσωμάτωση (mainstreaming) των καινοτόμων προσεγγίσεων στον κεντρικό 

κορμό των εθνικών πολιτικών για την απασχόληση 

Τα θεματικά πεδία των προγραμμάτων που υλοποιούνται στα πλαίσια αυτά 

βασίζονται και αναφέρονται στους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την 

Απασχόληση που είναι: 

o Η βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης  

o Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος 

o Η ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των 

απασχολουμένων 

o Η ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες. 

o Η υποστήριξη της κοινωνικής & επαγγελματικής ένταξης των αιτούντων 

άσυλο. 

ΕΠΑΝ ΙΙ- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Το Πρόγραµµα «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» – 

(ΕΠΑΝ ΙΙ) και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2, ο οποίος επιδιώκει την 

δηµιουργία και επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, ως ισχυρής και 

ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθµιση της χώρας προς αγαθά και 

υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε ενσωµάτωση γνώσης και καινοτοµίας, µε 

ποιότητα και µε περιβαλλοντική ευαισθησία. 

Το πρόγραµµα αποσκοπεί στη διευκόλυνση – µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων – 

της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (Επιχειρηµατικότητα Γυναικών), σε 

όλους σχεδόν τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Ειδικότερος στόχος του 

προγράµµατος είναι η στροφή της αναπτυσσόµενης στη χώρα επιχειρηµατικότητας 

από επιχειρηµατικότητα ανάγκης σε επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας. 

Το ύψος επιδότησης του προγράμματος «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» κυμαίνεται: 



 
 

• από 30.000€ έως 200.000€ για τις επιχειρήσεις του τοµέα µεταποίησης και του 

τοµέα Ανακύκλωσης και περιορισµού της ρύπανσης 

• από 30.000€ έως 100.000€ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και 

τουρισµού 

• από 30.000€ έως 80.000€ για τις εµπορικές επιχειρήσεις 

ΕΠΑΝ ΙΙ- Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης 

µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας 

Το παρόν Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας 

απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας» συγχρηµατοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης 

µέσω της δηµιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των 

απειλούµενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων εργασία και των 

ανενεργών γυναικών. 

Ο Συνολικός Προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι 40.000.000 ευρώ ∆ηµόσια 

∆απάνη. Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), και από 

το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω δύο Υποδράσεις: 

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 1 

Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω 

ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για γυναίκες 18-35 ετών. 

ΥΠΟ∆ΡΑΣΗ 2 

Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω 

ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για γυναίκες 36-64 ετών. 

Οι Υποδράσεις θα υλοποιηθούν µε βάση τον Εγκεκριµένο Οδηγό Προγράµµατος, ο 

οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Απόφασης. Στον Οδηγό 

Προγράµµατος περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα 



 
 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία 

εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηµατοδότηση, ο 

τρόπος καταβολής των χρηµατοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και 

παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι 

λοιποί όροι του Προγράµµατος. 

Περιοχές Αναφοράς: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής 

Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόνιων Νήσων, Πελοποννήσου ,Κρήτης  

Interreg Europe -Female participation in high-tech enterprises (FEMINA) 

Το έργο “Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στους τομείς της Υψηλής Τεχνολογίας” 

(FEMINA – Female Participation in High Tech Enterprises) συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος INTERREG 

EUROPE 2014 – 2020. 

Το FEMINA εξετάζει  πώς  να εντοπίζει, να εφαρμόζει, να παρακολουθεί και να 

αξιολογεί τα μέτρα εκείνα που θα καταργήσουν τα εμπόδια για την 

επιχειρηματικότητα των γυναικών στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας καθώς και τα 

εμπόδια για την απασχόληση και την εξέλιξη  της σταδιοδρομίας τους στις μεσαίου 

μεγέθους επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταίροι του FEMINA 

συνεργάζονται σε διαπεριφερειακό επίπεδο για να επιτύχουν τον γενικό τους στόχο: 

να εξασφαλίσουν την ενσωμάτωση  επιλεγμένων πολιτικών με συγκεκριμένα μέτρα 

για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην επιχειρηματικότητα υψηλής 

τεχνολογίας, με έμφαση στους τομείς των εκάστοτε στρατηγικών της RIS3. 

Οι εταίροι του FEMINA πιστεύουν ότι η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στις 

μικρές & μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας μπορούν να τις 

καταστήσουν πιο ανταγωνιστικές. Αυτή η πεποίθηση, βασισμένη σε ακαδημαϊκές  

μελέτες και πρακτική πείρα, πρέπει να γίνει μέρος της γενικής πολιτικής. Από τον 

ελλαδικό χώρο, εταίροι στο έργο είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας. 

 	



 
 
3.ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ	ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΣΤΗΝ	

ΕΛΛΑΔΑ		

3.1	Κίνητρα	ανάπτυξης		γυναικείας	επιχειρηματικότητας		

Σ αυτό το σημείο είναι σημαντικό να μελετήσουμε τα κίνητρα που ωθούν τα τις 

γυναίκες στην επιχειρηματικότητα σε σχέση με τους άνδρες. Ξεκινώντας λοιπόν, 

παρόμοια κίνητρα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι η ανάγκη ανεξαρτησίας και η 

ανάγκη επίτευξης .Υποστηρίζεται μάλιστα, πως τα διαφορετικά κίνητρα καριέρας 

είναι αυτά που δίνουν διαφορετική μορφή στην επιχειρηματικότητα. 

Βασικοί λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν μια γυναίκα στο ξεκίνημα μιας δικής της 

επιχείρησης είναι αρχικά, η οικονομική της αποκατάσταση. Οι επιχειρηματίες 

προσδοκούν μια απόδοση της επένδυσης, η οποία θα τους αποζημιώσει όχι μόνο από 

άποψη χρόνου και χρήματος, αλλά θα τους ανταμείψει για τους κινδύνους και τις 

πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει κατά την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι και η ανεξαρτησία. Η ελευθερία για ανεξάρτητη 

εργασία είναι οπωσδήποτε, μια άλλη ανταμοιβή και κίνητρο της επιχειρηματικότητας. 

Επιπλέον, το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο αντικείμενο και τέλος, προσωπικοί- 

οικογενειακοί λόγοι. 

3.2	Ανασταλτικοί	παράγοντες	ανάπτυξης	γυναικείας	

επιχειρηματικότητας		

Αρκετές μελέτες έχουν γίνει πάνω στο ζήτημα της γυναικείας επιχειρηματικότητας, 

συμπεριλαμβάνοντας τα διάφορα εμπόδια και τις προκλήσεις στην επιχειρηματική 

της πορεία. Οι βασικοί λοιπόν παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την ίδρυση 

μιας επιχείρησης από γυναίκες, είναι κοινωνικού, οικονομικού πολιτικού 

περιβάλλοντος, της υποδομής και της αναδυόμενης αγοράς. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται παρακάτω  οι ανασταλτικοί παράγοντες: 

• Έλλειψη διαθέσιμου χρόνου: Οι οικογενειακές υποχρεώσεις δεν σταματούν 

ποτέ για την γυναίκα. Οι γυναίκες έχουν ακόμα το κύριο βάρος και την ευθύνη 



 
 

του σπιτιού. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο οι γυναίκες επιχειρηματίες 

δυσκολεύονται αρκετά να συνδυάσουν αρμονικά τα θέματα της οικογένειας 

και της δουλειάς. Πρέπει να επισημάνουμε μάλιστα, ότι η είσοδός τους στην 

αυτοαπασχόληση καθυστερεί και εμποδίζεται μέχρι την ενηλικίωση των 

παιδιών τους  

• Παραδοσιακά στερεότυπα: Παρά την αύξηση των γυναικών στον 

επιχειρηματικό τομέα και παρά τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, φαίνεται 

να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες οι οποίες ενισχύονται από την 

κοινωνική θέση της γυναίκας και από τα πολιτισμικά και κοινωνικά 

στερεότυπα, προβάλλοντας τον άνδρα επιχειρηματία ως κάτι το 

«φυσιολογικό» ενώ την γυναίκα επιχειρηματία ως κάτι το «διαφορετικό» και 

«περίεργο». 

• Έλλειψη κεφαλαίων: Βασικό πρόβλημα στο ξεκίνημα μιας επιχείρησης είναι το 

χρηματικό, αλλά και γνωστικό κεφάλαιο. Ένα μεγάλο μέρος των γυναικών 

απασχολείται σε κλάδους που παρέχουν χαμηλό εισόδημα. Το γεγονός αυτό 

καθιστά δύσκολη τη συγκέντρωση του απαιτούμενου χρηματικού κεφαλαίου. 

Επιπλέον, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δείχνουν αρκετά επιφυλακτικοί 

στην δανειοδότηση γυναικείων επιχειρήσεων. 

• Έλλειψη δικτύωσης και η κοινωνική θέση της γυναίκας: Η σημασία των 

κοινωνικών δικτύων για έναν επιχειρηματία είναι μεγάλη. Η γυναίκα όμως 

αφιερώνει περισσότερο χρόνο στις προσωπικές της σχέσεις, στη σχέση δηλαδή 

με την οικογένεια, παρά στην κοινωνική δικτύωση.  

• Έλλειψη εμπειριών: Ιδανική συνθήκη είναι να διαθέτει κάποιος πολλές 

τεχνικές και διοικητικές γνώσεις, ικανότητες και ταλέντα. Για εκείνον όμως που 

δεν συγκεντρώνει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ιδανική λύση είναι η 

εμπειρία. Η γυναίκα συχνά λόγω της ανασφάλειας της, η οποία προκύπτει από 

την έλλειψη εμπειριών, διστάζει να στραφεί ως προς την επιχειρηματικότητα. 

• Έλλειψη επιχειρηματικών προτύπων: Η κοινωνία είναι λιγότερο ανοιχτή στην 

αποδοχή την γυναίκας επιχειρηματία, καθώς και τα πρότυπα επιτυχημένων 

γυναικών επιχειρηματιών δεν προβάλλονται καθόλου ή δεν προβάλλονται με 

τον σωστό τρόπο. 



 
 
Επιπλέον, ένα συχνό φαινόμενο, το οποίο αφορά ιδιαίτερα την χώρα μας, είναι πως 

παρά τα υψηλά προσόντα που διαθέτουν αρκετές εργαζόμενες γυναίκες , 

αντιμετωπίζουν δυσκολία ώστε να ανέλθουν σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. Αυτός 

είναι και ο βασικός λόγος που το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών στρέφεται στον 

δημόσιο τομέα. 

Τα εμπόδια για την εξέλιξη και την πρόοδο της γυναίκας στον χώρο εργασίας είναι 

πολλά. Τα κυριότερα μάλιστα από αυτά είναι:  

1. Οι διαφορές στο διοικητικό στυλ  

2. Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις  

3. Οι πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  

4. Η ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής  

Αυτό λοιπόν το φράγμα, ονομάζεται «φαινόμενο της γυάλινης οροφής».Το φαινόμενο 

της «γυάλινης οροφής» είναι υπαρκτό σε όλους τους κλάδους της ελληνικής 

οικονομίας. Σύμφωνα με έρευνες και στοιχεία που μας δίνονται από το ΚΕΘΙ, σε 

επιχειρήσεις που φθάνουν περίπου τους δέκα απασχολούμενους, οι γυναίκες 

ανέρχονται σε ποσοστό 36,1%, αλλά περίπου το 17,7% κατέχει μισθολογικά- 

ιεραρχικά ανώτερες θέσεις εργασίας, θέσεις που ανήκουν στο ανώτερο 10% της 

μισθολογικής κλίμακας των επιχειρήσεων. 

Η σχέση μεταξύ της «γυάλινης οροφής» και του μεγέθους της επιχείρησης είναι 

ανάλογη. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο το μέγεθός της, τόσο αυξάνεται και το 

συγκεκριμένο φαινόμενο. Στις μικρότερες χαρακτηριστικά επιχειρήσεις, που 

αποτελούνται από 10-49 εργαζόμενους, το 58% των γυναικών καλύπτουν ανώτατες 

θέσεις εργασίας των ανώτατων θέσεων που τους αναλογούν σύμφωνα με τη 

συνολική τους απασχόληση στην επιχείρηση. Στις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, 

που αποτελούνται από 50-99 εργαζόμενους, οι γυναίκες κατέχουν μόλις το 51% των 

ανώτατων θέσεων εργασίας που τους αναλογούν. Ενώ τέλος, στις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις που αποτελούνται δηλαδή από 100+ εργαζόμενους , το σύνολο των 

ανώτατων θέσεων που τους αναλογούν ανέρχεται σε 30%, δυσκολίες που φθάνουν σε 

ακόμη μεγαλύτερο βαθμό. 



 
 
Ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρουμε είναι πως με τον πέρασμα των χρόνων έκαναν 

την εμφάνισή τους και άλλοι παρόμοιο όροι όπως αυτός της «γυάλινης οροφής». 

Συγκεκριμένα, τέτοιος είναι ο όρος «sticky floor» (πάτωμα που κολλάει). Ο όρος αυτός 

χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει ακριβώς την ίδια κατάσταση με την περίπτωση 

της «γυάλινης οροφής», ίσως σε λίγο πιο απογοητευτικό βαθμό για τις δυσκολίες 

ανέλιξής τους στον χώρο της εργασίας. Τέλος, την αισιόδοξη πλευρά έρχεται να δώσει 

ο όρος «φαινόμενο του λαβύρινθου» (labyrinth effect) ο οποίος φανερώνει ότι παρά 

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γυναίκα υπάρχει η λύση, η έξοδος από αυτόν τον 

λαβύρινθο. 

3.3	Τα	Στερεότυπα	στην	επαγγελματική	πορεία	των	γυναικών	

Τα στερεότυπα αποτελούν παγιωµένες αντιλήψεις που χαρακτηρίζουν ένα άτοµο ή 

µία οµάδα, ή ακόµα και µία ολόκληρη κοινωνία. Η υιοθέτηση των στερεοτύπων 

συνδέεται έντονα µε την απόδοση κάποιον χαρακτηριστικών που λειτουργούν ως 

στοιχεία διαφοροποίησης. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό αποτελεί αυτό του φύλου. Οι 

κοινωνίες, από την αρχαιότητα µέχρι και την σηµερινή εποχή, χαρακτηρίζονται από 

την έντονη ύπαρξη στερεοτυπικών αντιλήψεων γύρω από το φύλο. Έτσι, αποδίδουν 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ως προς τον άνδρα και την γυναίκα τα οποία 

υποστηρίζεται πως τους επηρεάζουν σε όλους τους τοµείς της ζωής τους. 

Παραδοσιακά λοιπόν, τα χαρακτηριστικά που προδίδουν ανεξαρτησία και δυναµισµό, 

αποδίδονται στο ανδρικό φύλο, ενώ αυτά της αδυναµίας και της γοητείας στο 

γυναικείο. Ταυτίστηκε κατά µία έννοια η θηλυκή πλευρά µε την σεξουαλικότητα και 

την ανάγκη προστασίας. Πιο συγκεκριµένα στον άνδρα αποδίδονται χαρακτηριστικά 

όπως αυτά της αυτοπεποίθησης, της φιλοδοξίας, της ανταγωνιστικότητας και µιας 

γενικότερης ισχυρής προσωπικότητας. Αντίθετα, οι γυναίκες φαίνεται να δείχνουν 

αδύναµες, λιγότερο παραγωγικές, ακόµα και παθητικές. 

Εξαιτίας αυτών των αντιλήψεων που υπήρχαν και οι οποίες συνεχίστηκαν, οι γυναίκες 

δεν είχαν µεγάλες προσδοκίες για τον εαυτό τους µη πιστεύοντας ακόµα και οι ίδιες 

πολλές φορές στις ικανότητές τους, σε αντίθεση µε τους άνδρες οι οποίοι 

παρουσιάζονται δυναµικοί και διεκδικητικοί. Ακόµα και σήµερα συνεχίζουν να 



 
 
υπάρχουν στερεότυπα και προκαταλήψεις, τα οποία επηρεάζουν µε τρόπο έντονο την 

είσοδο της γυναίκας προς την ηγεσία, δηµιουργώντας µία αρνητικότητα που την 

ακολουθεί στον εργασιακό χώρο γενικότερα. Το φαινόµενο αυτό δεν σχετίζεται µόνο 

µε την χώρα µας αλλά αποτελεί ένα παγκόσµιο ζήτηµα. 

Ο παράγοντας της απασχόλησης είναι πολύ σηµαντικός για ένα άτοµο τόσο σε 

οικονοµικό, όσο και σε συναισθηµατικό επίπεδο. Ειδικότερα η είσοδος στον 

εργασιακό στίβο, το πρωταρχικό όφελος που προσφέρει είναι αναµφισβήτητα αυτό 

της οικονοµικής σταθερότητας. Οι οικονοµικές απολαβές που προσφέρονται 

ενισχύουν είτε το οικογενειακό είτε το ατοµικό εισόδηµα και προσφέρουν ένα 

αίσθηµα ανεξαρτησίας στον εργαζόµενο. Η ανάγκη αυτή ήταν που ώθησε αρχικά και 

τις γυναίκες να αναζητήσουν την θέση τους στον εργασιακό χώρο. Ωστόσο δεν είναι 

το µοναδικό όφελος που προσφέρει η απασχόληση. Όταν το άτοµο αισθάνεται ότι 

προσφέρει, αυτό συνεισφέρει στην ψυχολογική του ανάταση αφού έτσι νιώθει 

χρήσιµος. Ακόµα, ο χώρος της εργασίας προσφέρεται για την κοινωνικοποίηση των 

ατόµων. 

Μελετώντας κανείς τους εργασιακούς χώρους θα ανακαλύψει µία δυσαναλογία ως 

προς το εργατικό δυναµικό. Η δυσαναλογία αυτή αφορά το φύλο των εργαζοµένων. 

Έτσι, φαίνεται το µεγαλύτερο ποσοστό των θέσεων να καλύπτεται από άνδρες 

εργαζόµενους, ενώ οι γυναίκες αποτελούν µειονότητα. Αυτό εξηγείται αν αναλογισθεί 

κανείς τα όσα προαναφέρθηκαν περί στερεότυπων. Για τους λόγους αυτούς, οι 

γυναίκες αντιµετωπίζονται ως λιγότερο παραγωγικές από τους άνδρες και µε 

µικρότερη δυναµική. 

Ωστόσο δεν µπορεί κανείς να παραβλέψει τα βήµατα που έχουν γίνει ως προς την 

αλλαγή του φαινοµένου αυτού. Η παρουσία της γυναίκας στους χώρους εργασίας έχει 

γίνει σαφώς πιο έντονη συγκριτικά µε παρελθόντα έτη. Φαίνεται πως οι ίδιες 

προσπαθούν ολοένα και περισσότερο να διεκδικήσουν µία θέση στην αγορά εργασίας 

και σε µεγάλο ποσοστό τα καταφέρνουν. Ακόµα και εκεί όµως παρατηρούνται κάποια 

κωλύµατα που σχετίζονται έντονα µε τα κατάλοιπα των αντιλήψεων του 

παρελθόντος. 



 
 
Η συµµετοχή των γυναικών στον τοµέα της απασχόλησης έχει καλυτερεύσει όπως 

προείπαµε, ωστόσο ζητήµατα που αφορούν την επαγγελµατική τους πορεία 

παραµένουν σε έναν βαθµό άλυτα. Η φιλοδοξία τους λοιπόν για την απόκτηση µίας 

καλύτερης θέσης, δεν ικανοποιείται. Συγκεκριµένα, τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη 

του µεγαλύτερου ποσοστού των επιχειρήσεων είναι άνδρες. Οι γυναίκες παραµένουν 

υφιστάµενες, καλύπτοντας θέσεις που δεν απαιτούν διοικητικά προσόντα. Αυτό 

συµβαίνει, διότι τόσο οι άνδρες εργαζόµενοι όσο και η κοινωνία γενικότερα θεωρούν 

πως οι γυναίκες υστερούν συγκριτικά µε τους άνδρες στην επίλυση των προβληµάτων 

που προκύπτουν σε µία επιχείρηση. Αµφισβητείται, εποµένως, η ικανότητά τους ως 

προς την διοίκηση και την ηγεσία. 

Αναφορικά λοιπόν µε τα παραπάνω, η επαγγελµατική πορεία των γυναικών 

χαρακτηρίζεται από µία στασιµότητα. Έτσι, δύσκολα µία γυναίκα θα επιτύχει την 

ανέλιξή της στον εργασιακό χώρο, ακόµα και αν υπάρξει ανάγκη για κάλυψη µίας 

ανώτερης θέσης. Ακόµα και σε αυτή την περίπτωση, θα προτιµηθεί κάποιος άνδρας 

µε λιγότερη εργασιακή εµπειρία από αυτή που πιθανά να έχει µία γυναίκα που 

εργάζεται ήδη στην επιχείρηση, θεωρώντας πως θα ανταπεξέλθει καλύτερα στα 

καθήκοντα που θα του ανατεθούν. 

Συµπερασµατικά, παρά τις εξελίξεις που έχουν παρατηρηθεί στον χώρο της εργασίας 

ως προς την έµφυλη διάκριση, τα κατάλοιπα των αντιλήψεων του παρελθόντος είναι 

ικανά να ανακόπτουν σε µεγάλο βαθµό την εργασιακή πορεία των γυναικών, µε 

αποτέλεσµα, η εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις κύρους στις επιχειρήσεις να 

παραµένει αδιέξοδη. 

3.4	Η	σεξουαλική	παρενόχληση	των	γυναικών	στο	χώρο	εργασίας		

Η σεξουαλική παρενόχληση είναι ο εκφοβισμός ή ο εξαναγκασμός σεξουαλικού 

χαρακτήρα και η ανεπιθύμητη ή ακατάλληλη υπόσχεση των ανταμοιβών σε 

αντάλλαγμα για τις σεξουαλικές εύνοιες. Η σεξουαλική παρενόχληση περιλαμβάνει 

μια σειρά δράσεων από ήπιες παρενοχλήσεις μέχρι σεξουαλική κακοποίηση ή 

επίθεση. Συχνά, ο δράστης είναι σε θέση εξουσίας επί του θύματος (λόγω διαφοράς 



 
 
στο φύλο, στην ηλικία, ή λόγω κοινωνικών, πολιτικών, εκπαιδευτικών ή εργασιακών 

σχέσεων). 

Ως αντικοινωνική συμπεριφορά πλέον η σεξουαλική παρενόχληση παραβιάζει την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αρχή περί ίσης μεταχείρισης καθώς και θεμελιώδη 

δικαιώματα του ατόμου στον τομέα της απασχόλησης. Ορισμένα βασικά στατιστικά 

στοιχεία για την σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας αναφέρονται 

παρακάτω: 

1. Το 79% των θυμάτων είναι γυναίκες 

2. Το 51% παρενοχλείται από έναν προϊστάμενο και το 49% από ένα συνάδελφο 

3. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, το εμπόριο και ο τραπεζικός κλάδος είναι οι 

μεγαλύτερες βιομηχανίες όπου συμβαίνει σεξουαλική παρενόχληση 

4. Το 12% λαμβάνει απειλές απόλυσης εάν δεν συμμορφώνονται με τα αιτήματά 

τους 

5. Το 38% των περιπτώσεων διαπράχθηκε από κάποιον υψηλότερου βαθμού 

6. Οι στόχοι της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι κυρίως γυναίκες ηλικίας κάτω 

των 40 ετών 

Οι επιπτώσεις της σεξουαλικής παρενόχλησης στις γυναίκες είναι ποικίλες και 

επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική και σωματική τους υγεία, την κοινωνική τους ζωή 

και την επαγγελματική τους πορεία. Πιο συγκεκριμένα στις αρνητικές συνέπειες 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

1. Ψυχολογικό στρες και εξασθένιση της υγείας 

2. Μειωμένη εργασιακή επίδοση ως αποτέλεσμα συνθηκών στρες κι αυξημένος 

φόβος για μια επανάληψη της παρενόχλησης 

3. Η γυναίκα γίνεται αντικείμενο κριτικής και σχολιασμού 

4. Το θύμα γίνεται ο «κατηγορούμενος» και ο τρόπος ζωής και η ιδιωτική του 

ζωή υφίστανται συχνά επίθεση 

5. Απώλεια εμπιστοσύνης σε περιβάλλοντα παρόμοια με εκείνο όπου συνέβη η 

παρενόχληση 

6. Απώλεια εμπιστοσύνης στους τύπους ανθρώπων που καταλαμβάνουν 

παρόμοιες θέσεις με το άτομο που παρενοχλεί ή τους συναδέλφους του 



 
 
7. Μειωμένες ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη στην εργασία 

8. Αναγκαστική αλλαγή θέσεων εργασίας κι ανεργία 

 

  



 
 
4.ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ	ΤΗΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	

ΣΤΗΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ	ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ		

4.1	Γενικά	στοιχεία	περιοχής	Ιονίων	Νήσων-Κέρκυρας		

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει συνολική έκταση 2.318 τ.χλμ, καλύπτει δε το 1,8% 

της συνολικής έκτασης της χώρας. Αποτελείται από τους Νομούς Κερκύρας, 

Λευκάδας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης και Ζακύνθου και σύμφωνα με τη νέα διοικητική 

διαίρεση («Καποδίστριας») αποτελείται από 33 νέους δήμους και 6 κοινότητες, οι 

οποίες παρέμειναν για εθνικούς ή οικονομικούς λόγους. Η έδρα της Περιφέρειας 

βρίσκεται στην Κέρκυρα. Συνολικά η Περιφέρεια αριθμεί 32 νησιά μικρά και μεγάλα 

εκ των οποίων κατοικούνται μόνο τα 13. Όσο αναφορά με τον πληθυσμό της 

ανέρχεται σε 202.000 και αντιστοιχεί στο 1,9% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.  

Ειδικότερα: 

- εμφανίζει τη δεύτερη μεγαλύτερη «ένταση της συμμετοχής» του ανθρώπινου 

δυναμικού στην παραγωγική διαδικασία με το μερίδιο του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών στο συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας να ανέρχεται 

στο 69,7% (έναντι 67,9% στην Ελλάδα και 71,7% στην ΕΕ27-(Eurostat 2012), Οι 

γυναίκες της Περιφέρειας εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα συμμετοχής σε 

σχέση με τους άνδρες (60,2% έναντι 79,0% των ανδρών).  

- όσον αφορά στην απασχόληση, η συμμετοχή στις ηλικίες 20-64 ετών υπολογίζεται 

στο 64,9% (έναντι 55,3% στη χώρα και 68,4% στην ΕΕ27- Eurostat 2012). Η επίδοση 

αυτή, παρότι χαρακτηρίζεται από έντονη εποχική διακύμανση, αποτελεί την καλύτερη 

μεταξύ των περιφερειών της χώρας, παρότι απέχει από τον στόχο της απασχόλησης 

για το 2020 (70% - με βάση το ΕΠΜ). Όσον αφορά στη διάκριση κατά φύλο στις 

γυναίκες απασχολούμενες καταγράφεται σημαντικά μικρότερο ποσοστό 

απασχόλησης έναντι των ανδρών (53,1% έναντι 76,3%). 

 -αντίστοιχα τα Ιόνια Νησιά εμφανίζουν το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των 

περιφερειών της χώρας (14,8% στις ηλικίες 20-64 ετών, έναντι 24,1% για τη χώρα και 

10,2% για την ΕΕ27- Eurostat 2012) Η ανεργία των γυναικών είναι σημαντικά 



 
 
μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών (20,2% έναντι 10,7% για τους άνδρες), αλλά 

μικρότερη σε σχέση με το τι συμβαίνει στις περισσότερες εκ των περιφερειών της 

χώρας. Συγκριτική χαμηλότερη είναι η ανεργία στους νέους (22,7%, έναντι 55,3% για 

τη χώρα και 22,9% για την ΕΕ27).  

Το ίδιο συμβαίνει και με τη μακροχρόνια (>12μήνου) ανεργία (40,3% έναντι 59,3% για 

τη χώρα και 44,6% για την ΕΕ27). Επίσης, η ανεργία είναι χαμηλότερη για τους 

πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (10,2%, έναντι 16,6% των ατόμων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 13,8% των ατόμων με πρωτοβάθμια εκπαίδευση - 

ΕΛΣΤΑΤ 2012). 

Τα χαρακτηριστικά της ανεργίας υποδηλώνουν μικρό αριθμό προσλήψεων παρά την 

αύξηση των απολύσεων. Επιπλέον η συγκράτηση σχετικά χαμηλού ποσοστού 

ανεργίας στα Ιόνια, όπως και σε άλλες νησιώτικες περιφέρειες, προφανώς οφείλεται 

επίσης στην διάρθρωση της παραγωγής στις περιοχές αυτές. Οι μικρές οικογενειακές 

εκμεταλλεύσεις που κυριαρχούν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας 

χαρακτηρίζονται από σχετική σταθερότητα στην απασχόληση, ενώ η συμμετοχή της 

αναδιαρθρούμενης μεταποίησης είναι σχετικά μικρή. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι 

συνεπή με τις παρατηρούμενες στην ανεργία εξελίξεις. Είναι προφανές ότι τα 

ποσοστά αυτά της ανεργίας συνδέονται επίσης στενά με την κυρίαρχη θέση του 

εποχικού τουρισμού στην οικονομία των νομών της Περιφέρειας. 

 

Πίνακας 1. Δείκτες απασχόλησης και ανεργίας της Π.Ι.Ν. σε σχέση με την χώρα και την ΕΕ27 



 
 

 

Πίνακας 2. SWOT Analysis για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  

Ο νομός Κέρκυρας συγκεντρώνει το 1,1%(104.371) του πληθυσμού της χώρας 

σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011.  

Η οικονομία του νησιού της Κέρκυρας βασίζεται κυρίως στον τουρισμό και στη 

γεωργία. Χιλιάδες τουρίστες κατακλύζουν το νησί της Κέρκυρας ιδιαίτερα τους 

καλοκαιρινούς μήνες κάθε χρόνο και το τουριστικό συνάλλαγμα αποτελεί το 

κυριότερο έσοδο των Κερκυραίων. Η ανάπτυξη του τουρισμού στο νησί 

διευκολύνθηκε ιδιαίτερα από τη συγκοινωνιακή σύνδεση (αεροπορική και 

πορθμειακή) η οποία συνδέεται με την αντίστοιχη αύξηση των τουριστικών 

εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα, η μικρή απόσταση από την Ιταλία ενίσχυσε διαχρονικά 

την τουριστική κίνηση του νησιού, καθώς οι Ιταλοί είναι η εθνικότητα που προτιμά 

περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή εθνικότητα το νησί της Κέρκυρας για θερινές 

διακοπές.  



 
 
Το 14% των οικονομικώς ενεργών στην πόλη της Κέρκυρας είναι άνεργοι. Από τους 

ανέργους το 53% αφορά γυναίκες, ενώ η νεανική ανεργία στο σύνολο των 

οικονομικώς ενεργών ατόμων είναι 4,6%. Και στην νεανική ανεργία οι γυναίκες 

διαθέτουν ένα μικρό ποσοστιαίο προβάδισμα έναντι των νέων αποτελώντας το 52,7% 

 

Πίνακας 3. Οικονομικώς ενεργός, μη ενεργός πληθυσμός και απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής 

δραστηριότητας 



 
 
4.2	Τοπικοί	χάρτες	γυναικείας	επιχειρηματικότητας	στην	Κέρκυρα	

Ακολουθούν οι τομείς δραστηριότητας των υφιστάμενων γυναικείων επιχειρήσεων 

στην Κέρκυρα και η καταγραφή τους στο χάρτη. 

 

 



 
 

 

 



 
 
4.3	Χαρτογράφηση	της	επιχειρηματικότητας	και	τα	προβλήματα	των	

υφιστάμενων	επιχειρηματιών	στην	περιοχή	της	Κέρκυρας	

Στα πλαίσια του έργου  απεστάλη ηλεκτρονικά, γιατί λόγω COVID-19 δεν υπήρξε η 

δυνατότητα δια ζώσης συνεντεύξεων, στις υφιστάμενες γυναικείες επιχειρήσεις της 

Κέρκυρας  το ακόλουθο ερωτηματολόγιο 

https://docs.google.com/forms/d/1KeCCWmLsDf1-

7kab8yRWTDpU9HxaD4abAOqTusRgXN8/edit με σκοπό την καταγραφή της 

υφιστάμενης κατάστασης και των προβλημάτων που βιώνουν οι γυναίκες 

επιχειρηματίες. Λόγω των  προτύπων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων (GDPR) το ερωτηματολόγιο είναι αυστηρά ανώνυμο και τα συλλεγμένα 

δεδομένα χρησιμοποιούνται εξ ολοκλήρου για λογαριασμό του έργου.  

Ακολουθούν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν.  

Ηλικία  

 Η ηλικία των ερωτηθέντων γυναικών εμφανίζει διαφορετική κατανομή. Πιο 

συγκεκριμένα, το 26,5% έχει ηλικία μεταξύ «29-39», το 20,6% έχει ηλικία μεταξύ «40-

54», το 23,6% έχει «55-64» ενώ 14,7% έχει «65+» και «25-29» αντίστοιχα.  

 

 

 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

  Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων γυναικών εμφανίζουν διαφορετική κατανομή. Πιο 

συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό (26,5%) των γυναικών δήλωσε «Κατώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)», ακολουθεί ποσοστό ίσο με 23,5% η 



 
 
«Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση(Λύκειο/Τεχνική)», το 17,6% δήλωσε 

«Πανεπιστημιακή εκπαίδευση» , ενώ μικρό ποσοστό των απαντήσεων αντιστοιχεί με 

φθίνοντα αριθμό στις απαντήσεις «Μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια» , «Δημοτική 

εκπαίδευση» και τελευταία η «Τριτοβάθμια μη πανεπιστημιακή»  

 

Οικογενειακή κατάσταση 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό (61,8%) των ερωτηθέντων γυναικών δήλωσε «Έγγαμη», ενώ 

το 32,4% δήλωσε «Άγαμη». Τέλος, το υπόλοιπο ποσοστό των απαντήσεων αντιστοιχεί 

σε «Διαζευγμένη/Χήρα» 

 



 
 
Αριθμός Παιδιών  

 Το μεγαλύτερο ποσοστό (61,8%) των ερωτηθέντων γυναικών δήλωσε «1-2», ενώ το 

35,3% δήλωσε «Κανένα». Τέλος, το υπόλοιπο ποσοστό των απαντήσεων αντιστοιχεί 

σε «3 ή περισσότερα» 

 

 

Υπηκοότητα 

 Η πλειονότητα των ερωτηθέντων γυναικών (97,1%) δήλωσαν «Ελληνίδα», ενώ ένα 

μικρό ποσοστό δήλωσε «Υπήκοος χώρας ΕΕ» 

 



 
 
 

Πλήρης ή μερική απασχόληση 

 Η πλειονότητα των ερωτηθέντων γυναικών (97,1%) δήλωσαν «Πλήρης», ενώ ένα 

μικρό ποσοστό δήλωσε «Μερική» απασχόληση. 

  

Κύρια τωρινή δραστηριότητα (εάν είναι μερικής απασχόλησης)/Προηγούμενη 

δραστηριότητα (εάν είναι πλήρους απασχόλησης 

Λήφθηκαν οι εξής απαντήσεις: (Μέσα σε παρένθεση βρίσκεται η συχνότητα των  

απαντήσεων) 

 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ(5), ΕΣΤΙΑΣΗ(3),  ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ (2), ΙΔΙΩΤΙΚΉ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ(2), Min2) , ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ,  ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ, 

ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΠΛΗΡΗΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ,ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΟΡΦΙΑΣ,ΜΟΔΙΣΤΡΑ. 



 
 
Προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα 

 Η πλειονότητα των ερωτηθέντων γυναικών (61,8%) δήλωσε πως δεν έχει 

προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (38,2%) 

δήλωσε πως έχει.  

 

Ημερομηνία Έναρξης 

• 6 Επιχειρήσεις ξεκίνησαν το 1990 

• 3 Επιχειρήσεις ξεκίνησαν το 1980 

• 3 Επιχειρήσεις ξεκίνησαν το 2010 

• 2 Επιχειρήσεις ξεκίνησαν το 2019 

• Οι υπόλοιπες Επιχειρήσεις είχαν διαφορετική ημερολογιακή κατανομή. 

Δηλώθηκαν από 1966 έως  2018.  

 

Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας  

 Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων γυναικών εμφανίζουν διαφορετική κατανομή. Πιο 

συγκεκριμένα, το 26,5% των γυναικών δήλωσε πως ο κλάδος επιχειρηματικής 

δραστηριότητας τους είναι «Φιλοξενία και Εστίαση», ακολουθεί το 20,6% που δήλωσε 

«Χονδρικό και λιανικό εμπόριο», ποσοστό 11,8% αντιστοιχεί στις απαντήσεις 

«Μεταποίηση», «Τέχνες και διασκέδαση» και «κατασκευές», αντίστοιχα. Ενώ, 

μικρότερο ποσοστό εμφάνισης έχουν οι «Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες», 

«Υπηρεσίες Υγείας» και «Αγροτική παραγωγή, δασοκομία και αλιεία».  

 

 



 
 

 Συγκεκριμένος τομέας δραστηριότητας επιχείρησης 

 Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων γυναικών εμφανίζουν διαφορετικότητα. Πιο 

συγκεκριμένα, το 23,5% των γυναικών δήλωσε ως κλάδο δραστηριότητας 

«Τουριστικές επιχειρήσεις», το 11,8% των γυναικών δήλωσε «Εμπορικά μαγαζιά», 

«Γυμναστήρια, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής», αντίστοιχα. Το 8.8% δήλωσε 

«Βιοτεχνίες-Οικοτεχνία» και «Επιχειρήσεις εστίασης & Ψυχαγωγίας», αντίστοιχα. Ενώ 

μικρότερο ποσοστό απαντήσεων αντιστοιχεί στις κατηγορίες «Συνεταιρισμοί», 

«Εκπαίδευση», «Εργολαβικές», «Κατασκευή ιστοσελίδων», «Κομμωτήριο», «Mini 

Market», «Οπωροπαντοπωλείο».  

 

Αρχικό Κεφάλαιο για την έναρξη της Επιχείρησης 

 Το 29.4% των ερωτηθέντων γυναικών δήλωσε πως το απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο 

για την επιχείρηση είναι «5.000€-10.000€» και «>20.000€», αντίστοιχα. Το 26,5% 

δήλωσε «10.000€-20.000€», ενώ το υπόλοιπο ποσοστό δήλωσε «<5.000€».  



 
 

 

Πηγή του αρχικού κεφαλαίου; 

 Το 64,7%% των γυναικών δήλωσε πως η πιθανή πηγή του αρχικού κεφαλαίου είναι 

από «Προσωπικές αποταμιεύσεις», το 17,6% δήλωσε από «Οικογένεια-Φίλοι», το 

14,7% δήλωσε από «Τραπεζικό δανεισμό», ενώ το υπόλοιπο, μικρό, ποσοστό δήλωσε 

από «Επιδότηση». 

 



 
 
 Αριθμός έμμισθου προσωπικού στην επιχείρησή  

 Το 44,1% των ερωτηθέντων γυναικών δήλωσε πως ο αριθμός έμμισθου προσωπικού 

στην επιχείρησή είναι «1-3», το 26,5% δήλωσε «Μέλος της οικογένειας, άμισθο», το 

23,5% δήλωσε «Κανένας»,  ενώ το υπόλοιπο ποσοστό δήλωσε «4-10». 

 

 

Ετήσιος τζίρος της επιχείρησης 

 Το 50% των ερωτηθέντων γυναικών δήλωσε πως ο ετήσιος τζίρος της επιχείρησης 

τους ανέρχεται σε «18000€-30000€». Το 29,4% δηλωσε πως ο τζίρος τους ανέρχεται 

σε «30.000€-60000€», το 11,8% δήλωσε «<12000», ενώ το 8,8% του συνόλου πως 

ανέρχεται σε «12.000€-18.000€». 

 

 



 
 
Μέσος όρος ημερήσιας εργασίας 

 Το 41.2% των ερωτηθέντων γυναικών δήλωσε πως ο μέσος όρος ημερήσιας εργασίας 

είναι «9-11», το 32,4% δήλωσε «>12ώρες», ενώ το υπόλοιπο ποσοστό των 

απαντήσεων αντιστοιχεί σε «5-8 ώρες». 

 

Αγορά αναφοράς της επιχείρησης 

 Η πλειονότητα των γυναικών (94,1%) δήλωσε πως η αγορά αναφοράς της 

επιχείρησης τους είναι «Τοπική». 

 

 

Ποιος ο λόγος άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας;  

 Η πλειονότητα των ερωτηθέντων γυναικών (70,6%) δήλωσε πως ο λόγος άσκησης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι «Επιχειρηματικότητα ανάγκης». Ενώ, το 29.4% 

δήλωσε πως ο λόγος άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι 

«Επιχειρηματικότητα ευκαιρίας». 



 
 

 

Ποιοι παράγοντες συγκεκριμένα καθόρισαν την αρχική σας απόφαση να 

δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά; 

 Ποσοστό ίσο με 29,4% δήλωσε πως ο παράγοντας που καθόρισε την αρχική απόφαση 

για δραστηριοποίηση επιχειρηματικά είναι «Συνέχιση οικογενειακής επιχείρησης», το 

20,6% των γυναικών απάντησε «Ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος». 

Επιπλέον, ποσοστό ίσο με 11,8% δήλωσε «Αδυναμία εύρεσης εργασίας» και «Εύρεση 

επιχειρηματικής ευκαιρίας», αντίστοιχα. Ενώ, οι υπόλοιπες γυναίκες δήλωσαν τις εξής 

απαντήσεις: «Αξιοποίηση γνώσεων, εμπειρίας και δεξιοτήτων», «Επίτευξη 

ανεξαρτησίας», «Επιδότηση από κάποιο πρόγραμμα», «Συνάφεια με το αντικείμενο 

σπουδών» «Κοινωνική καταξίωση».  

 

 



 
 
 

Πόσο σημαντικά είναι τα παρακάτω χαρακτηριστικά όσον αφορά τις 

ιδιότητες/ικανότητες που πρέπει να διαθέτει μια γυναίκα επιχειρηματίας για να 

επιτύχει; 

 Η πλειονότητα των γυναικών αξιολόγησαν τον βαθμό της σημαντικότητας των 

ιδιοτήτων/ικανοτήτων με «Πάρα πολύ» και «Πολύ».  

Σε ποιο βαθμό αντιμετωπίσατε τους παρακάτω κινδύνους/ εμπόδια κατά την 

έναρξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας 

 Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τις ερωτηθέντες γυναίκες εμφανίζουν 

ποικιλομορφία που περιγράφεται στα παρακάτω διαγράμματα. Ωστόσο, αυξημένη 

σημαντικότητα παρατηρείται στους κινδύνους/εμπόδια κατά την έναρξη της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορούν τα παρακάτω: «Νομοθετικά 

εμπόδια»,  «Ασταθές νομικό πλαίσιο», «Έλλειψη δομών συμβουλευτικής» και 



 
 

«Έλλειψη πληροφόρησης»  καθώς η πλειονότητα των γυναικών τα βαθμολόγησαν με 

υψηλό βαθμό «Πολύ» και «Πάρα πολύ». Επιπλέον, «Μέτρια» εμπόδια αποτελούν 

«έλλειψη εμπειρίας» «Δυσκολία Τραπεζικού Δανεισμού», και η «Γραφειοκρατία».  

 

Σε ποιο βαθμό αντιμετωπίσατε τους παρακάτω κινδύνους/ εμπόδια κατά την 

άσκηση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας 

 Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τις ερωτηθέντες γυναίκες εμφανίζουν 

ποικιλομορφία που περιγράφεται στα παρακάτω διαγράμματα. Ωστόσο, αυξημένη 

σημαντικότητα παρατηρείται στους κινδύνους/εμπόδια κατά την άσκηση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορούν τα παρακάτω: «Ανεπάρκεια θεσμών 

και φορέων υποστήριξης επιχειρηματικότητας», «Έλλειψη χρηματοδότησης/δυσκολία 

ανεύρεσης» «Νομοθετικά εμπόδια», «Έλλειψη δομών συμβουλευτικής» και η 

«Γραφειοκρατία» καθώς η πλειονότητα των γυναικών τα βαθμολόγησαν με υψηλό 

βαθμό «Πολύ» και «Πάρα πολύ». Επιπλέον, «Μέτρια» εμπόδια αποτελούν «έλλειψη 

εμπειρίας» «Δυσκολία Τραπεζικού Δανεισμού». 



 
 
 

 

Έχετε καταφύγει σε τραπεζικό δανεισμό κατά την ίδρυση της επιχείρησης; 

 Η πλειονότητα των ερωτηθέντων γυναικών (82,4%) δήλωσε πως δεν κατέφυγε σε 

τραπεζικό δανεισμό κατά την ίδρυση της επιχείρησης, ενώ ένα μικρό ποσοστό 17,6% 

δήλωσε πως έχει καταφύγει.  

 



 
 
Εάν η απάντηση είναι ναι στην προηγούμενη ερώτηση ποιο ήταν το αποτέλεσμα 

του αιτήματος σας 

 Το 50% των ερωτηθέντων γυναικών που κατέφυγαν σε δανεισμό από τραπεζικό 

ίδρυμα απάντησε πως «έλαβε όλο το αιτούμενο ποσό», το 37,5% δήλωσε πως  

«Εγκρίθηκε μέρος του αιτούμενου ποσού», ενώ το υπόλοιπο ποσοστό δήλωσε «Η 

αίτηση μου απορρίφθηκε»  

 

Θεωρείτε ότι έχετε επαρκή εκπαίδευση στα παρακάτω; 

 Ο Μεγαλύτερος αριθμός των ερωτηθέντων γυναικών βαθμολόγησε την εκπαίδευση 

τους στις επιμέρους κατηγορίες με βαθμό που αντιστοιχεί σε «Μέτρια». Ενώ, 

υπάρχουν λίγες απαντήσεις  που βαθμολογούν τους επιμέρους εκπαιδευτικούς τομείς 

με βαθμό «Πάρα πολύ» και «πολύ», όπως στην κατηγορία «Διοίκηση Επιχειρήσεων» 

και «Τεχνολογίες Πληροφορικής».    

 

 

 

 



 
 
Πόσο σημαντική είναι για το αντικείμενο σας η γνώση των παρακάτω; 

 Η πλειονότητα των απαντήσεων θεωρεί «Πάρα πολύ» και «Πολύ» σημαντική την 

γνώση όλων των παρακάτω εκπαιδευτικών τομέων. Ωστόσο, η μεγαλύτερη 

σημαντικότητα εμφανίζεται στον τομέα «Διοίκηση Επιχειρήσεων». 

 

Προγράμματα εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα έχετε παρακολουθήσει; 

 Το 38,2% ερωτηθέντων γυναικών απάντησε πως έχει παρακολουθήσει προγράμματα 

εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, ενώ το 61,8% δήλωσε πως δεν έχει 

παρακολουθήσει προγράμματα εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. 

 

 

Σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε προγράμματα εκπαίδευσης στους 

ακόλουθους τομείς: 

 Η πλειονότητα των γυναικών απάντησαν πως «Ναι» θα ήθελαν να παρακολουθήσουν 

προγράμματα εκπαίδευσης στους συγκεκριμένους τομείς, με μεγαλύτερη επιθυμία 

στον τομέα «Marketing/Προώθηση» και τη «Διοίκηση Επιχειρήσεων». Μεγάλος 

αριθμός των γυναικών θεώρησαν πως δεν χρειάζονται να παρακολουθήσουν 

προγράμματα εκπαίδευσης.  



 
 
 

 

Ποια θεωρείτε μεγαλύτερα εμπόδια για την σύγχρονη γυναίκα επιχειρηματία; 

 Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων γυναικών εμφανίζουν ποικιλομορφία. Ωστόσο, 

μεγάλο ποσοστό των γυναικών θεωρεί «πάρα πολύ» μεγάλο εμπόδιο για την 

σύγχρονη γυναίκα επιχειρηματία:  το «Οικογενειακό περιβάλλον», το «Ασταθές 

νομικό πλαίσιο», την «Περιορισμένη αγορά», την «Γραφειοκρατία» και την 

«Ανυπαρξία θεσμών υποστήριξης επιχειρηματικότητας». Επιπλέον, «πολύ» σημαντικά 

εμπόδια για την σύγχρονη γυναίκα μεταξύ άλλων είναι: Η «Έλλειψη 

κεφαλαίου/χρηματοδότησης», ο «Περιορισμένη αγορά» και ο «Ανταγωνισμός». Ενώ, 

«Μέτρια» σημαντικότητα έχει η «έλλειψη γνώσεων Marketing», «Έλλειψη εμπειρίας» 

και η «Έλλειψη δικτύωσης στην αγορά».  



 
 

 

Κρίνετε ότι αντιμετωπίσατε προκατάληψη λόγο φύλου στα κάτωθι; 

 Η πλειονότητα των γυναικών δήλωσε πως αντιμετώπισε «Καθόλου» προκατάληψη 

λόγο φύλου στους παρακάτω τομείς. Ωστόσο, με «πολύ» βαθμολόγησαν λίγες 

γυναίκες τις κατηγορίες «Επαγγελματικό δίκτυο», «Αποδοχή από την αγορά», 

«προμηθευτές» και «κοινωνικό περιβάλλον». 
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Σημειώστε αν είστε ικανοποιημένοι από την υπάρχουσα κατάσταση των παρακάτω 

 Η πλειονότητα των ερωτηθέντων γυναικών δήλωσαν είναι «Μέτρια» ικανοποιημένες 

σε όλους τους επιμέρους τομείς που αξιολογούν την υπάρχουσα κατάσταση, στον 

τομέα «ενημέρωση και πληροφόρηση για προγράμματα που ευνοούν την γυναικεία 

επιχειρηματικότητα», «εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά σεμινάρια για την γυναικεία 

επιχειρηματικότητα» και όλα τα υπόλοιπα.  

 

Είστε ικανοποιημένες από την μέχρι τώρα πορεία της επιχείρησης σας; 

 Η πλειονότητα των ερωτηθέντων γυναικών (97,1 %) δήλωσε πως είναι 

ικανοποιημένες από την μέχρι τώρα πορεία των επιχειρήσεων τους. 
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Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι μπορούν να οδηγήσουν σε διακοπή της 

επιχειρηματικής σας δραστηριότητας 

 Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων γυναικών εμφανίζουν ποικιλομορφία. Ωστόσο, 

μεγάλο ποσοστό των γυναικών θεωρεί «πάρα πολύ» σημαντικούς παράγοντες που 

μπορεί να οδηγήσουν σε διακοπή τις επιχειρηματικής δραστηριότητας, το 

«Οικογενειακό περιβάλλον», το «Ασταθή νομικό πλαίσιο» και η «Ανυπαρξία 

ευκαιριών στην αγορά». «Πολύ» σημαντικός παράγοντας, για τις γυναίκες, θεωρείται 

η «έλλειψη επιχειρηματικής δικτύωσης», «Ανυπαρξία ευκαιριών στην αγορά», και η 

«Έλλειψη χρηματοδότησης». Επιπλέον, μεγάλος αριθμός των γυναικών βαθμολόγησε 

με «Μέτρια» τους παράγοντες «Έλλειψη εκπαίδευσης στην διοίκηση και το 

marketing», «Έλλειψη γνώσεων και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών» και «Υψηλός 

ανταγωνισμός». Ενώ πολλές γυναίκες  βαθμολογούν με «καθόλου» την κατηγορία 

«Οικογενειακό περιβάλλον». 

 



 
 

 

 

Πως βλέπετε την μακροχρόνια πορεία της επιχείρησης σας; 

 Η πλειονότητα των ερωτηθέντων γυναικών δήλωσαν πως βλέπουν «Πάρα πολύ» 

αισιόδοξα την μακροχρόνια πορεία της επιχείρησής τους. Πολλές είναι οι γυναίκες 

που δήλωσαν «Πολύ» και λιγότερες που δήλωσαν «Μέτρια» αισιόδοξα. 

 



 
 
Πως βλέπετε την μακροχρόνια πορεία της επιχείρησης σας; 

 Η πλειονότητα των ερωτηθέντων γυναικών δήλωσαν πως η πιθανότητα πρόσληψης 

προσωπικού στα επόμενα έτη είναι να προσλάβουν «1-3 άτομα», λιγότερες γυναίκες 

δήλωσαν «καμία» ενώ πολύ λιγότερες δήλωσαν «Δεν γνωρίζω». 

 

Έχετε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας σας; 

 Η πλειονότητα των ερωτηθέντων γυναικών (91,2%) δήλωσε πως δεν έχει δεχτεί 

σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας τους, ενώ το 8,8% δήλωσε πως έχει 

δεχτεί. 

 



 
 
Εάν ναι, από ποιόν; 

 Το 66,7% των ερωτηθέντων γυναικών δήλωσε πως δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση 

στο χώρο εργασίας σας από εργοδότη, ενώ ποσοστό 33,3% δέχτηκε από συνάδελφο. 

 

 

Εάν ναι, καταγγείλατε το συγκεκριμένο περιστατικό αμέσως; 

 Η πλειονότητα των ερωτηθέντων γυναικών (75%) δήλωσε πως δεν κατήγγειλε το 

συγκεκριμένο περιστατικό αμέσως, ενώ το 25% δήλωσε πως το έχει κάνει.  

 

 

4.4	 Χαρτογράφηση	 της	 επιχειρηματικότητας	 και	 τα	 προβλήματα		

των	 δυνητικών	 γυναικών	 επιχειρηματιών	 στην	 περιοχή	 της	

Κέρκυρας	

Στα πλαίσια του έργου απεστάλη ηλεκτρονικά, γιατί λόγω COVID-19 δεν υπήρξε η 

δυνατότητα δια ζώσης συνεντεύξεων,  στις εν δυνάμει γυναίκες επιχειρηματίες  το 

ακόλουθο ερωτηματολόγιο https://docs.google.com/forms/d/1jz12d-



 
 
Awpg3dvx0y6buFC5Uos2x9zQLab_db9yoI6fo/edit με σκοπό την καταγραφή της 

υφιστάμενης κατάστασης και των προβλημάτων που βιώνουν οι δυνητικές γυναίκες 

επιχειρηματίες. Λόγω των  προτύπων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων (GDPR) το ερωτηματολόγιο είναι αυστηρά ανώνυμο και τα συλλεγμένα 

δεδομένα χρησιμοποιούνται εξ ολοκλήρου για λογαριασμό του έργου.  

Ηλικία 

 Το 36.7% των ερωτηθέντων γυναικών, που συμμετείχε στην συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων, έχει ηλικία μεταξύ «29-39», το 28,6% έχει μεταξύ «40-54», το 

18,4% έχει μεταξύ «25-29», το 8,2% έχει μεταξύ «15-24». 

 

Εκπαιδευτικό επίπεδο  

 Το 36,7% των ερωτηθέντων γυναικών διαθέτει «Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση», το 

30,6% διαθέτει «Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση», το 14,3% διαθέτει «Τριτοβάθμια μη 

πανεπιστημιακή», το 10,2% διαθέτει «Ανώτατη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση», ενώ το 

υπόλοιπο ποσοστό διαθέτει «Μεταλυκειακή μη Τριτιβάθμια» 

 



 
 
Οικογενειακή κατάσταση 

 Το 46,9% των ερωτηθέντων γυναικών δήλωσε «’Έγγαμη», το 44,9% δήλωσε 

«Άγγαμη», ενώ το υπόλοιπο ποσοστό δήλωσε «Διαζευγμένη/Χήρα». 

 

 

Αριθμός παιδιών 

 Η πλειονότητα των ερωτηθέντων γυναικών (57,1%) δήλωσε «1-2», το υπόλοιπο 

42,9% δήλωσε δεν έχει «Κανένα» παιδί.   

 

 



 
 
Υπηκοότητα 

 Όλες οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν πως η υπηκοότητα τους 

είναι «Ελληνίδα». 

 

 

Τομέας τρέχουσας εργασίας (αν υπάρχει)  

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων γυναικών είναι οι εξής:  

• ΆΝΕΡΓΗ-ΚΕΝΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ(28) 

• ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ(10) 

• ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ(6) 

• ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ(2) 

• ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

• ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 

• ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 



 
 
 

Τομέας οικονομικής δραστηριότητας της εν δυνάμει επιχείρησης 

Το 28,6% των ερωτηθέντων γυναικών δήλωσε ότι ο τομέας οικονομικής 

δραστηριότητας της εν δυνάμει επιχείρησης τους είναι «Επαγγελματικές υπηρεσίες», 

το 26,5% δήλωσε «Φιλοξενία και Εστίαση», το 12,2% δήλωσε «Δημόσιες Υπηρεσίες» , 

το 10,2% δήλωσε «Τέχνες και Διασκέδαση», ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά κατανέμονται 

σε δήλωσε «Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες», «Πληροφορική και Επικοινωνίες» και 

«Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», «Κατασκευές», «Κτηματομεσιτικά». 

  

 

 

Συγκεκριμένος τομέας δραστηριότητας της εν δυνάμει επιχείρησης 

 Το 32,7% των ερωτηθέντων γυναικών δήλωσε πως ο συγκεκριμένος τομέας 

δραστηριότητας της εν δυνάμει επιχείρησης είναι «Συνεταιρισμοί», το 14,3% δήλωσε  

«Τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, ξενώνες, γραφείο τουρισμού)», το 12,2% 

δήλωσε «Επιχειρήσεις ψυχαγωγίας και εστίασης», ενώ μικρό ποσοστό 10,2% δήλωσε 

«Εμπορικά μαγαζιά». Το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται στους κλάδους  

«γυμναστήρια, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής», «υπηρεσίες υγείας, 

φαρμακεία», «λογιστικά-φοροτεχνικό γραφείο» (τα υπόλοιπα φαίνονται στο 

ακόλουθο διάγραμμα).  



 
 

 

 

Ποιος ο λόγος για τον οποίο σκέφτεστε να ξεκινήσετε επιχειρηματική 

δραστηριότητα; 

 Η πλειοψηφία των γυναικών (71,4%) δήλωσε πως ο λόγος για τον οποίο σκέφτονται 

να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα είναι «Επιχειρηματικότητα ευκαιρίας», 

ενώ το 28,6% δήλωσε «Επιχειρηματικότητα ανάγκης».  

 

 

Ποιοι παράγοντες συγκεκριμένα αποτελούν κίνητρο να δραστηριοποιηθείτε 

επιχειρηματικά; 

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων γυναικών εμφανίζουν ποικιλομορφία ως εξής: 

Ø 24,5% των απαντήσεων αντιστοιχεί στον παράγοντα «Επιδότηση από κάποιο 

Πρόγραμμα»  

Ø 14,3% των απαντήσεων στους παράγοντες «Εύρεση επιχειρηματικής 

ευκαιρίας» και  «Ανασφάλεια μισθωτής εργασίας», αντίστοιχα.  

Ø 12,2% των απαντήσεων αντιστοιχεί στον παράγοντα «Επίτευξη ανεξαρτησίας».   



 
 

Ø Οι υπόλοιπες απαντήσεις επιμερίζονται στους παράγοντες «Ενίσχυση 

οικογενειακού εισοδήματος», «Ανασφάλεια μισθωτής εργασίας», «Συνέχεια 

οικογενειακής επιχείρησής», «Αδυναμία εύρεσης εργασίας/ανεργία», 

«Αξιοποίηση γνώσεων» και «Συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών» (τα 

υπόλοιπα φαίνονται στο ακόλουθο διάγραμμα).  

 

 

Ποιο το απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο για την επιχείρηση; 

 Το 59,2% των ερωτηθέντων γυναικών δήλωσε πως το απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο 

για την επιχείρηση είναι «10.000€-20.000€», το 20,1% δήλωσε «5.000€-10.000€», το 

16,3% δήλωσε «>20.000€», ενώ το υπόλοιπο ποσοστό δήλωσε «<5.000€».  

 

 

 

 



 
 
Ποια είναι η πιθανή πηγή του αρχικού κεφαλαίου; 

 Το 46,9% των γυναικών δήλωσε πως η πιθανή πηγή του αρχικού κεφαλαίου είναι από 

«Τραπεζικό δανεισμό», το 24,5% δήλωσε από «Οικογένεια-Φίλοι», το 16,3% δήλωσε 

«Προσωπικές αποταμιεύσεις», ενώ το υπόλοιπο, μικρό, ποσοστό δήλωσε από 

«Επιδότηση», «Ένταξη σε επιδοτούμενο Πρόγραμμα», «Επιδοτούμενο Πρόγραμμα». 

 

 

Ποιος ο αριθμός έμμισθου προσωπικού στην επιχείρησή σας στα αρχικά σχέδια; 

 Το 44,9,2% των ερωτηθέντων γυναικών δήλωσε πως ο αριθμός έμμισθου 

προσωπικού στην επιχείρησή τους στα αρχικά σχέδια είναι «1-3», το 42,9% δήλωσε 

«Μέλος της οικογένειας, άμισθο», ενώ το υπόλοιπο ποσοστό δήλωσε «Κανένας». 

 

  Αγορά αναφοράς επιχείρησης  

 Η πλειονότητα των ερωτηθέντων γυναικών (93,9%) δήλωσε πως η αγορά αναφοράς 

της επιχείρησης είναι «Τοπική», ενώ μικρό ποσοστό γυναικών δήλωσε 

«Πανελλαδικά», «Εξωτερικό (εξαγωγές)». 



 
 

 

 

Μετά από πόσο χρονικό διάστημα σκοπεύετε να προχωρήσετε; 

 To 44,9% των ερωτηθέντων γυναικών δήλωσε πως το χρονικό διάστημα, που απαιτεί 

ώστε να προχωρήσουν, είναι «1-2 έτη», το 36,7% δήλωσε «3-5 έτη», το 14,3% δήλωσε 

«<1 έτους», ενώ το υπόλοιπο ποσοστό δήλωσε «>5 έτη».   

 

 

Σε ποιο βαθμό σας εμποδίζουν τα παρακάτω στην αντίληψη επιχειρηματικού 

εγχειρήματος; 

 Μεγάλο ποσοστό γυναικών βαθμολόγησε με «Πάρα Πολύ» όλους τους παράγοντες 

δίνοντας, εξίσου, υψηλή σημαντικότητα. Οι πιο σημαντικός παράγοντες φαίνεται να 

είναι οι εξής «’Έλλειψη χρηματοδότησης», «Νομοθετικά Εμπόδια», «Ανυπαρξία 

θεσμών υποστήριξης», «Έλλειψη επαγγελματικής δικτύωσης».  Ωστόσο, μικρός 

αριθμών γυναικών βαθμολόγησε με «μέτριο» τους παράγοντες «Έλλειψη εμπειρίας», 

«Υψηλός ανταγωνισμός».  



 
 

 

 

Θεωρείτε ότι έχετε επαρκή εκπαίδευση στα παρακάτω για την έναρξη της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας; 

Οι πλειονότητα των γυναικών δήλωσε πως η επάρκεια στην εκπαίδευση σε όλους 

τους τομείς αντιστοιχεί με «Μέτρια». Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές  απαντήσεις που 

βαθμολογούν τον τομέα «Τεχνολογίες Πληροφόρησης» με «Πάρα πολύ» και «Πολύ» 

Όσον αφορά τους άλλους τομείς «Διοίκηση Επιχειρήσεων» και «Marketing» αρκετές 

από αυτές δίνουν βαθμολογία «Πολύ» και «Πάρα Πολύ», ενώ λιγότερες απαντήσεις 

βαθμολογούν με «λίγο» και «καθόλου» 
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Πόσο σημαντική είναι για την εν δυνάμει επιχείρηση σας η γνώση των κάτωθι ; 

 Η πλειονότητα των γυναικών δήλωσε πως η γνώση των παρακάτω τομέων είναι 

«Πάρα πολύ» και «Πολύ» σημαντική. Μικρότερος αριθμός γυναικών έχει δηλώσει 

«Μέτρια». 

 

 

  

Έχετε παρακολουθήσει προγράμματα εκπαίδευσης; 

 Η πλειονότητα των ερωτηθέντων γυναικών (61,2%) δήλωσαν πως «Ναι» έχει 

παρακολουθήσει προγράμματα εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, ενώ το 38,8% 

δήλωσε πως «Όχι» δεν έχει παρακολουθήσει προγράμματα εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα.  

 

 

 

 



 
 
Εάν ναι, θεωρείτε ότι σας βοήθησαν; 

Το 40% των ερωτηθέντων γυναικών -οι οποίες δήλωσαν πως «Ναι» έχουν 

παρακολουθήσει προγράμματα εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα στην 

προηγούμενη ερώτηση- δήλωσαν πως τις βοήθησε «Αρκετά» και «Ναι», αντίστοιχα. 

Ενώ 20% δήλωσε «Όχι Ιδιαίτερα».  

 

Σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε προγράμματα εκπαίδευσης στους 

ακόλουθους τομείς; 

 Η συντριπτική πλειονότητα των γυναικών δήλωσαν πως «Ναι» θα τις ενδιέφερε, 

εξίσου, να παρακολουθήσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης στους ακόλουθους 

τομείς, ενώ μικρός αριθμός γυναικών δήλωσε πως δεν θα τις ενδιέφερε.  

 

 

Κρίνετε ότι θα αντιμετωπίσετε προκατάληψη λόγω φύλου στα κάτωθι; 

  Η πλειονότητα των απαντήσεων στις επιμέρους κατηγορίες φαίνεται να αντιστοιχεί 

στον βαθμό «Καθόλου» και «Λίγο». Ωστόσο, η κατηγορία «Επαγγελματικό δίκτυο» και 



 
 
«Προμηθευτές» και «Αποδοχή από την αγορά» έχει βαθμολογηθεί με υψηλότερο 

βαθμό σημαντικότητας όπως «Πολύ» και «Μέτρια». 

  

Πόσο σημαντικά είναι τα παρακάτω για την απόφασή σας να προχωρήσετε σε 

ίδρυση επιχείρησης; 

 Μεγάλος αριθμός των ερωτηθέντων γυναικών βαθμολόγησε με «Πολύ» και «Πάρα 

πολύ» σημαντικούς τους παράγοντες όπως «Ευνοϊκές ρυθμίσεις & παροχή κινήτρων 

από το Κράτος για ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηματικότητας», «Επιδοτήσεις ή 

ευνοϊκή δανειοδότηση», «Ενημέρωση και πληροφόρηση για προγράμματα που 

ευνοούν την γυναικεία επιχειρηματικότητά» καθώς επηρεάζουν την απόφαση τους 

για την ίδρυση της επιχείρησης τους. Ωστόσο, η βαθμολογία «Μέτρια» εμφανίζει 

συχνότητα στον τομέα «Δομές συμβουλευτικής και καθοδήγησής της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας». 



 
 

 

 

Έχετε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας σας; 

 Η πλειονότητα των ερωτηθέντων γυναικών (89,8%) δήλωσε πως δεν έχει δεχτεί 

σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας τους, ενώ το 10,2% δήλωσε πως έχει 

δεχτεί. 
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Εάν ναι, από ποιόν; 

 Το 80% των ερωτηθέντων γυναικών δήλωσε πως δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση 

στο χώρο εργασίας τους από «Εργοδότη», ενώ ποσοστό ίσο με 20% δέχτηκε από 

«συνάδελφο». 

 

 

Εάν ναι, καταγγείλατε το συγκεκριμένο περιστατικό αμέσως; 

 Η πλειονότητα των ερωτηθέντων γυναικών (60%) δήλωσε πως δεν κατήγγειλε το 

συγκεκριμένο περιστατικό αμέσως, ενώ το 40% δήλωσε πως το έχει κάνει.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ  

Μελετώντας προσεκτικά τις απόψεις των γυναικών επιχειρηματιών της Κέρκυρας 

σχετικά  με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στο νησί, είναι αρχικά πολύ 

ενθαρρυντικό το γεγονός, πως δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα λόγω του 

φύλου τους και καθολικά υποστηρίζουν πως ουσιαστικές διαφορές μεταξύ ανδρών 

και γυναικών δεν υφίστανται. Οι γυναίκες με την πάροδο των χρόνων παρουσιάζουν 

σημαντική δυναμική στον χώρο της επιχειρηματικότητας, ισορροπούν στο διττό ρόλο 

της εργαζόμενης-μητέρας και μπορούν να ανταγωνιστούν τους άνδρες στο στίβο της 



 
 
εργασίας. Λόγω της ενίσχυσης της απασχόλησής τους, βελτιώθηκε η θέση τους στην 

οικογένεια και στην τοπική κοινωνία και μεταβλήθηκε θετικά η  οικονομική τους 

κατάσταση.   

Τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους είναι αυτά 

που απασχολούν κάθε επιχειρηματία στην Ελλάδα του σήμερα. Η υψηλή φορολογία, 

οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έναρξη της επιχείρησης, η 

ελλιπής στήριξη από τοπικούς φορείς, η περιορισμένη κρατική χρηματοδοτική 

βοήθεια, η διευρυμένη οικονομική κρίση και η ελλιπής ενημέρωση-προβολή σχετικά 

με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι παράγοντες που διαμορφώνουν μια 

δυσμενή κατάσταση για τους επιχειρηματίες. Επιδιώκοντας να ξεπεράσουν τα 

εμπόδια, μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν περικοπές στις δαπάνες, να μειώσουν τις 

τιμές πώλησης, να διαφοροποιήσουν υπηρεσίες και προϊόντα, να εισαχθούν σε ξένες 

αγορές  και να επενδύσουν περισσότερα χρήματα στην προβολή και τη διαφήμιση της 

επιχείρησης.  

 	



 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ	

Με το πέρασμα των χρόνων οι γυναίκες διεκδίκησαν και  εξασφάλισαν τα δικαιώματά 

τους στην κοινωνία και στην εργασία και σήμερα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 

ισότιμες με τους άνδρες. Η ελληνική οικογένεια διαφοροποιήθηκε και είναι πολύ πιο 

αντικειμενική στις σχέσεις των δύο φύλων, στηρίζοντας περισσότερο τη γυναίκα από 

ότι έκανε στο παρελθόν. Επίσης, μέσα από την εργασία έγιναν αντιληπτά και εκείνα 

τα στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν ένα άτομο ανεξάρτητα αν είναι άντρας ή 

γυναίκα, να επιτύχει στον επιχειρηματικό στίβο όπως είναι το μορφωτικό και 

πνευματικό επίπεδο, η προσωπικότητα και οι εξειδικευμένες γνώσεις.  

Με σκοπό, λοιπόν, να κινητοποιηθούν περισσότερες γυναίκες για να ξεκινήσουν την 

επιχειρηματική τους πορεία και να ενισχυθούν οι ήδη υφιστάμενες γυναικείες 

επιχειρήσεις κρίνεται αναγκαία η λήψη νέων μέτρων. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με 

την κατάρτιση χρειάζεται να αναπτυχθούν περισσότερα εξειδικευμένα προγράμματα 

εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, τα οποία θα δώσουν την ευκαιρία σε γυναίκες 

που έως τώρα δεν δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, να το κάνουν, ενώ θα 

αποτελέσει και εφαλτήριο για την κινητοποίησή τους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 

γνώσεις και αναπτύσσοντας δεξιότητες. Επιπλέον, επιβάλλεται να ενισχυθεί ο τομέας 

της καινοτομίας με περισσότερο γυναικείο πληθυσμό και να απλουστευτούν οι 

διαδικασίες για την ίδρυση των επιχειρήσεων. Ακόμη, απαραίτητη κρίνεται η 

υποστήριξη του κράτους κατά τα πρώτα στάδια δημιουργία μιας επιχειρήσεις και η 

παροχή κρατικών επιδοτήσεων. Επιπρόσθετα, χρειάζεται να ενισχυθούν η εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών, η δικτύωση και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες στις γυναικείες 

επιχειρήσεις  και να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια για διαφήμιση και προώθηση της 

γυναικείας επιχειρηματικότητας.  

Η νέα στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για την ανάπτυξη θα πρέπει να 

βασίζεται στην πλήρη εξάλειψη των ανισοτήτων του φύλου, ώστε να απαλειφθούν 

τυχόν διαφορές και να εξασφαλιστούν βελτιωμένες θέσεις εργασίας και να μειωθεί ο 

κίνδυνος της φτώχειας, ειδικά των γυναικών που μένουν περισσότερο χρόνο άνεργες 

σε σχέση με τους άνδρες.  



 
 
Τέλος, η επένδυση στην επιχειρηματικότητα των γυναικών, στην οικονομική τους 

ανεξαρτησία και στη θέσπιση μέτρων εξισορρόπησης της επιχειρηματικότητας με την 

ιδιωτική ζωή των γυναικών, οδηγεί σε ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και  

επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η γυναίκα μπορεί να αποτελέσει σήμερα τη βάση 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και της εξόδου της χώρας από την κρίση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Ι-	ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ		

"Ενσωματώνοντας την καινοτομία και προωθώντας την οργάνωση Cluster στη 

γυναικεία επιχειρηματικότητα"-ICON WOMEN: Ερωτηματολόγιο προς Γυναικείες 

Επιχειρήσεις” 

Το παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου “INTEGRATING 

INNOVATION AND PROMOTING CLUSTER ORGANIZATION IN WOMEN ENTERPRISES” 

με ακρωνύμιο ICON WOMEN του προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 για 

λογαριασμό του Επιμελητηρίου Κέρκυρας που συμμετέχει ως εταίρος στο έργο και 

αφορά τις Γυναικείες Επιχειρήσεις της Κέρκυρας. Το ερωτηματολόγιο είναι αυστηρά 

ανώνυμο, τηρεί τα πρότυπα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 

(GDPR) και τα συλλεγόμενα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση 

μελέτης με θέμα την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην περιοχή εφαρμογής. 

Έτος ίδρυσης Επιχείρησης ___________________________ 

Περιοχή Έδρας ___________________________________ 

Τομέας Δραστηριοποίησης __________________________ 

Μέσος όρος ετήσιου τζίρου τριετίας (2017,2018,2019) _____________ 

Ερώτηση 1:Για ποιούς λόγους επιλέξατε να ανοίξετε δική σας επιχείρηση; 

-Επειδή βρήκα μια επιχειρηματική ευκαιρία       

-Επειδή ήμουν άνεργη        

  

-Επειδή πήρα κάποια επιδότηση        

-Ήθελα να ξεφύγω από το σπίτι       

  

-Είχα πολύ ελεύθερο χρόνο και ήθελα να τον αξιοποιήσω     

-Είναι οικογενειακή επιχείρηση       

  

-Άλλο___________________________________ 



 
 
Ερώτηση 2: Στην επιλογή ποιάς νομικής μορφής καταλήξατε για την επιχείρησή σας 

και γιατί; 

-Ατομική  Εταιρεία          

-Ομόρρυθμη Εταιρεία          

-Ετερόρρυθμη Εταιρεία        

   

-Ανώνυμη Εταιρεία          

-ΙΚΕ             

-ΕΠΕ                                                                  

   

-Κοινοπραξία            

Διότι: 

_____________________________________________________________________ 

Ερώτηση 3. Πόσο διάστημα μεσολάβησε από τη στιγμή που αποφασίσατε να κάνετε 

τη δική σας επιχείρηση μέχρι την έναρξη λειτουργίας της; 

-Λιγότερο από 1 μήνα                                 

-1 μήνα έως 6 μήνες                 

-6 μήνες έως 1 χρόνο           

-περισσότερο από 1 χρόνο         

 

Ερώτηση 4. Ποιές είναι οι δραστηριότητες της επιχείρησής σας; 

_______________________________________________________________________

______ 

 

Ερώτηση 5. Πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται στην επιχείρηση: 



 
 
_______________________________________________________________________

______ 

 

Ερώτηση 6. Ποιά προβλήματα/εμπόδια αντιμετωπίσατε πριν την έναρξη της 

επιχείρησής σας; 

-Οικονομικές δυσκολίες/έλλειψη ρευστότητας                                       

-Αδυναμία πρόσβασης σε υποστηρικτικούς μηχανισμούς      

-Ανεπάρκεια θεσμών και φορέων στήριξης επιχειρηματικότητας    

-Γραφειοκρατία                                                                                              

-Έλλειψη δομών συμβουλευτικής                                                              

-Έλλειψη ενημέρωσης/πληροφόρησης                                                     

-Έλλειψη φορέων κατάρτισης/ εξειδίκευσης                                           

-Προβλήματα με το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον              

-Κανένα πρόβλημα                                                                                        

-Άλλο___________________________________________                                                                                                             

 

Ερώτηση 7. Σε ποιό βαθμό επηρεάστηκε η επιχείρησή σας από την οικονομική 

κρίση; 

-Καθόλου                                     

-Λίγο                                              

-Μέτρια                                        

-Πολύ                                            

-Πάρα πολύ                                 

Ερώτηση 8. Ποιά προβλήματα/εμπόδια αντιμετωπίσατε ως γυναίκα επιχειρηματίας 

στη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησή σας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης; 



 
 
-Απώλεια πελατών                                                                 

   

-Αδυναμία προσέγγισης νέων πελατών                            

   

-Αδυναμία εισόδου σε νέες αγορές                                   

               

-Μειωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον                                 

   

-Υψηλός ανταγωνισμός                                                          

                                  

-Μειωμένη ρευστότητα                                                           

                                                     

-Αδυναμία αποπληρωμής οικονομικών υποχρεώσεων     

   

- Άρνηση χρηματοδότησης από επίσημες πηγές                

         

-Προβλήματα με προμηθευτές                                             

   

- Νέες τεχνολογίες                                                                   

     

-Κανένα πρόβλημα                                                                  

                                                               

-Άλλο_______________________________________                                                                   

Ερώτηση 9. Πώς αντιδράσατε μέχρι σήμερα στην κρίση;  

-Αλλαγή κατεύθυνσης/προϊόντων                                     

   



 
 
-Απολύσεις προσωπικού                                                     

   

-Μεταφορά σε μικρότερο χώρο                                           

-Περικοπές δαπανών                                                           

   

-Προσπάθεια πρόσβασης σε αγορές εξωτερικού             

-Σκέψη για κλείσιμο της επιχείρησης                                 

 

 

Ερώτηση 10. Ποιοί από τους παρακάτω παράγοντες σας επηρεάζουν σε τυχόν 

απόφαση διακοπής της επιχειρηματικής σας δραστηριότητα κατά την παρούσα 

περίοδο; 

-Ανυπαρξία ευκαιριών στην αγορά                                      

   

-Δυσκολία συνδυασμού καριέρας-οικογένειας                 

   

-Έλλειψη οικονομικού κεφαλαίου                                        

   

- Έλλειψη προσόντων & εξειδίκευσης                                  

   

-Οικογενειακές υποχρεώσεις                                               

   

-Οικονομική κρίση                                                                   

   

-Προκατάληψη λόγω φύλου                                                 

   



 
 
Ερώτηση 11.  Σε ποιό βαθμό κατά τη γνώμη σας η γυναίκα μπορεί να εκμεταλλευτεί 

τις παρακάτω ευκαιρίες, ώστε να δημιουργήσει την δική της επιχείρηση ακόμα και 

μέσα στην κρίση;                           

 Καθόλου Λίγο Ούτε 

πολύ 

ούτε 

λίγο 

Πολύ Πάρα 

πολύ 

Ανάληψη μέτρων και πρωτοβουλιών από 

το κράτος για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας 

     

Διαρκής ενημέρωση και πληροφόρηση για 

προγράμματα που ευνοούν τη γυναικεία 

επιχειρηματικότητα  

     

Δομές συμβουλευτικής για γυναικεία 

επιχειρηματικότητα  

     

Εκπαιδευτικά/ επιμορφωτικά σεμινάρια 

στη γυναικεία επιχειρηματικότητα 

     

Επιδοτήσεις ή ευνοϊκή δανειοδότηση για 

γυναικεία επιχειρηματικότητα   

     

Ευνοϊκές  ρυθμίσεις και παροχή κινήτρων 

από το κράτος για ανάπτυξη γυναικείας 

επιχειρηματικότητας  

     

 

Ερώτηση 12. Ποιοί από τους παρακάτω παράγοντες είναι λιγότερο ή περισσότερο 

σημαντικοί για τη διατήρηση/επιβίωση της επιχείρησής σας κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης; 



 
 

 Καθόλου Λίγο Ούτε 

πολύ 

ούτε 

λίγο 

Πολύ Πάρα 

πολύ 

Δημιουργία νέων ευκαιριών με το άνοιγμα 

κλειστών επαγγελμάτων 

     

Υποστήριξη γυναίκας επιχειρηματία από 

επιχειρηματικά δίκτυα 

     

Τραπεζικός δανεισμός      

Αποφυγή σπατάλης πόρων       

Διαφήμιση/Προβολή      

Προσαρμογή προϊόντος/υπηρεσίας       

Βελτίωση προϊόντος/υπηρεσίας      

Ενίσχυση γνώσεων management       

Προσιτές τιμές      

Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελάτη      

 

Ερώτηση 13. Είστε ικανοποιημένη από τη μέχρι τώρα πορεία της επιχείρησής σας; 

-Πάρα πολύ                                         

  

-Πολύ                                                   

  

-Μέτρια                                               

  



 
 
-Λίγο                                                     

  

-Καθόλου                                            

  

Ερώτηση 14. Από τότε που ασχολείστε με την επιχείρηση έχει βελτιωθεί 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

Η θέση σας στην οικογένεια       

Η θέση σας στην τοπική κοινωνία      

Η καθημερινή ζωή      

Η οικονομική μου κατάσταση      

 

Ερώτηση 15.  Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι γνώσεις που θα πρέπει να διαθέτει μια 

γυναίκα επιχειρηματίας; 

_______________________________________________________________________

______ 

Ερώτηση 16. Πιστεύετε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών 

επιχειρηματιών; 

-Σίγουρα ΝΑΙ                                   

-Μάλλον ΝΑΙ                                    

-Σίγουρα ΟΧΙ                                   

-Μάλλον ΟΧΙ                                  

-Δεν υπάρχουν διαφορές              

Εάν ναι, ποιές πιστεύετε ότι είναι αυτές 



 
 
_______________________________________________________________________

______ 

Ερώτηση 17. Προτείνετε τουλάχιστον τρεις λύσεις για τη βελτίωση της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

 


