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Περίληψη 

 Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονείται στα πλαίσια απόκτησης πτυχίου της 

Παιδαγωγικής σχολής στο τμήμα νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας. Το θέμα αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι «Η πρόσβαση των 

γυναικών στην αγορά εργασίας: κίνητρα και εμπόδια. Μια ποιοτική διερεύνηση». Οι 

γυναίκες στην αγορά εργασίας αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια ιδιαίτερα λόγω της 

συγκρίσεώς τους με το ανδρικό φύλο. Το θέμα επιλέχθηκε για να καταγραφεί η 

ανάγκη της παρουσίας των γυναικών στην αγορά εργασίας, να διατυπωθούν τα 

κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το γυναικείο φύλλο στην αγορά αλλά 

παράλληλα για να προσφέρει στον αναγνώστη σειρά κινήτρων που χρειάζεται να 

εφαρμόζονται ή που προσφέρονται ήδη στις γυναίκες στον τομέα της εργασίας. Για 

την καλύτερη κατανόηση του θέματος η εργασία ξεκινά με ιστορική αναδρομή του 

ρόλου της γυναίκας μέσα από την αρχαία ιστορία μέχρι και το σήμερα. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο περιγράφεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης και η γενική αρχή της ισότητας 

των δύο φύλων. Η μεταχείριση και η ισότητα των δύο φύλων εντός του εργασιακού 

οφείλεται και νομοθετικά να ισχύει, με αξιόποινες ποινές προς όσους παραβιάζουν τις 

αρχές αυτές. Ένα σημείο στο οποίο επικεντρωνόμαστε αναφορικά με τις διαφορές 

μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασία είναι οι έντονες μισθολογικές διαφορές εντός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τρίτο κατά σειρά παρουσιάζονται τα διάφορα 

χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης. Τα χαρακτηριστικά είναι 

ομαδοποιημένα σε κίνητρα προς τις γυναίκες αλλά και εμπόδια που αντιμετωπίζουν 

οι γυναίκες στην επαγγελματική τους ανέλιξη. Τέλος ακολούθησε μια ποιοτική 

έρευνα που περιείχε 5 συνεντεύξεις από εργαζόμενες γυναίκες ή άνεργες και είχε ως 

βασικό σκοπό να προσδιορίσει τις δυσκολίες που συναντούν οι γυναίκες σήμερα 

αλλά και το πώς οι ίδιες αντιμετωπίζουν την εργασία. Το αποτέλεσμα της έρευνας 

έδειξε ότι παρόλο που η κοινωνία συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει κάποια 

στερεότυπα μένουν αμετάβλητα για τις γυναίκες ιδιαίτερα στον τομέα της εργασίας. 

  

Λέξεις-Κλειδιά: γυναικεία απασχόληση, αγορά εργασίας, ισότητα 
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Abstract 

The present final work is worked out in the frames of acquisition of degree of 

Pedagogic faculty in the department of kindergarten University of Western 

Macedonia. The subject of this final work is “the access of women in the labor 

market: motives and obstacles. A qualitative investigation”. The women in the labor 

market face various obstacles particular because of the comparison with the men's 

sex. The subject was selected in order to  the need of the women presence in the labor 

market to be reported,  the main problems that the women face to be formulated but at 

the same time it offers to  the reader a variety of motives that need either to be applied 

or already offered in the women in the sector of work. For the shake of a better 

comprehension of the subject the thesis  begins with a historical retrospection about 

the role of woman through the ancient history until today. In the second chapter  the 

beginning of equal treatment and the general beginning of equality between the two 

sexes are described. The kind of treatment and the equality of two sexes  in the 

workplace area legitimate effect, according to which there are restrict punishments to 

whoever violates them. A point in which we were focused by referring to the 

differences between sexes in the job market, are the intense wage differences in the 

European Union. Thirdly the various characteristics of feminine employment are 

presented. The characteristics are placed in groups according to the motives of women 

and the obstacles that women face through their professional evolution. Finally, a 

qualitative research follows, in which 5 interviews of either working women or 

unemployed women are included and the basic aim is to determine the difficulties that 

the women encounter today as well as how the women themselves face the work. The 

result of research showed that even if the society continuously develops and changes, 

certain stereotypes remain immutable for the women, particularly in the sector of 

work. 

 

Keywords: feminine employment, labor market, equality 
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Εισαγωγή 

 

Ο όρος «ισότητα φύλων» ενισχύθηκε και κατοχυρώθηκε κυρίως τα τελευταία 

χρόνια, όπου η γυναίκα απέκτησε την δυνατότητα αλλαγής της έως τώρα 

επικρατούσας κοινωνικής κουλτούρας που την περιόριζε σε ορισμένους τομείς, όπως 

για παράδειγμα στον εργασιακό χώρο. Η εξάλειψη των διακρίσεων ανάμεσα στα 

φύλα, κατοχυρώθηκε και νομικά, ενώ πλέον ουσιαστικά υπάρχουν ίσα δικαιώματα με 

τους άνδρες όπως και υποχρεώσεις.  

Για παράδειγμα, στον Ευρωπαϊκό χώρο, όπου η ισότητα γυναικών και ανδρών 

η οποία αποτελεί θεμελιώδη αξία πλέον του τομέα του κοινοτικού δικαίου, απέφερε 

στην γυναίκα μεγάλες δυνατότητες για ανάπτυξη του πνευματικού της πεδίου με την 

δυνατότητα για ανώτερες σπουδές, αλλά και την κατοχύρωση ισάξιων εργατικών 

τους δυνατοτήτων (Παπαγιαννοπούλου & Παπαρούνη, 2005).  

            Παρ’ όλη την διαφορά με τα προηγούμενα χρόνια και με την πλέον ισότητα 

και αλλαγή θέσης της στο κοινωνικό στάτους και παρόλο που εξασφάλισε πλέον 

κάποιες ίσες ευκαιρίες καθώς και μεταχείριση, συνεχίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις 

να υπάρχουν κάποιας μορφής διάκριση και για αυτόν τον λόγο, παρεμποδίζεται η 

εργασία της ως ένα βαθμό. Αυτό φυσικά συμβαίνει κατά συνθήκες και δεν είναι 

απόλυτο. Οι γυναίκες, έχουν τα ίδια κίνητρα και την ώθηση που χρειάζονται για να 

ανταπεξέλθουν στην έντονα πλέον ανταγωνιστική σύγχρονη αγορά εργασίας. 

           Πέρα από τους γρήγορους ρυθμούς και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που 

χαρακτηρίζει τον σύγχρονο εργασιακό χώρο, φαίνεται πως η κοινωνία 

ευαισθητοποιήθηκε σχετικά αυτό το θέμα και για αυτό συνεχώς αναζητούνται 

πιθανές λύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που 

μπορεί να εντοπίζονται εντός του χώρου εργασίας και που σχετίζονται με τη διάκριση 

μεταξύ των δύο φύλων.  
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Η ηθική παρενόχληση για παράδειγμα, μπορεί να αντιμετωπιστεί καθώς και η 

ψυχολογική βία που δύναται να υφίσταται σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω του ότι 

στους σύγχρονους χώρους εργασίας υπάρχει άμεση σύνδεση της αποδοτικότητας της 

εργασίας με την ψυχολογία του εργαζόμενου, οπότε πλειοψηφικά των περιπτώσεων, 

η ψυχολογική κατάσταση του εργαζόμενου ελέγχεται τακτικά (Τσιάμα, 2013).  

Οι γυναίκες εργαζόμενες βρίσκονται πλέον σε μεγάλο ποσοστό σε όλα τα είδη 

των εργασιακών χώρων και έχουν καταφέρει να κατακτήσουν όχι μόνο τους χώρους 

στους οποίους μπορούν να ξεχωρίσουν για την μόρφωση και την νοητική κατάσταση, 

αλλά και σε χώρους όπου χρειάζεται σωματική δύναμη και άλλες δεξιότητες που 

άλλοτε έμοιαζε ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί ποτέ. 

Το μέλλον κρίνεται ακόμη καλύτερο, αφού η αφομοίωση είναι μεγάλη και 

εύκολη, ενώ καθημερινά δημιουργούνται και άλλες νομοθεσίες που κατοχυρώνουν τα 

νομικά δικαιώματα των γυναικών στους εργασιακούς χώρους όλων των ειδών. 
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1. Ιστορική αναδρομή 

 

1.1  Γυναίκα στην Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα 

 

Είναι γνωστό παγκοσμίως το δεδομένο, ότι ως φύλο η γυναίκα περίπου μέχρι 

τις αρχές του 20
ου

 αιώνα, ήταν κυρίως μητέρα και σύζυγος και σπανιότερα 

ασχολούνταν με την επαγγελματική της καριέρα. Φυσικά, υπήρχαν αρκετές 

εξαιρέσεις σε όλα τα χρόνια όπου μια γυναίκα λάμβανε ξεχωριστή διάκριση σε 

διάφορους επαγγελματικούς χώρους, όπως π.χ. στον επιστημονικό χώρο, στον χώρο 

του εμπορίου, στον ακαδημαϊκό χώρο κ.ά. Οι λόγοι για τους οποίους συνέβαινε αυτό 

ήταν αρκετοί και ποικίλοι.  

Με την βιομηχανική επανάσταση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 20
ου

 

αιώνα, η γυναίκα εντάχθηκε εντός του πεδίου της επαγγελματικής καριέρας και 

ανταγωνισμού, έχοντας να αντιμετωπίσουν τις κακές συνθήκες εργασίας και 

λαμβάνοντας χαμηλές αμοιβές έτσι ώστε να καταφέρει να βοηθήσει μέσα από την 

εργασία τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας της (Αντωνοπούλου, 2007).  

Στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, σημειώθηκε έντονη μετανάστευση και 

ανακατανομή των πληθυσμών. Τότε ήταν που υπήρξε και έντονη οικονομική 

ανάπτυξη, κάτι που δημιούργησε με την σειρά του και μεγάλο έλλειμμα σε εργατική 

δύναμη. Το έλλειμμα αυτό σε εργατικό προσωπικό, καλύφθηκε κυρίως από 

μετανάστες και γυναίκες.  

Η αμοιβή που λάμβαναν αυτές οι δύο κατηγορίες εργατοϋπαλλήλων, δηλαδή 

οι μετανάστες και οι γυναίκες, ήταν κατώτερη από αυτή των συναδέλφων τους που 

ήταν άνδρες. 

Με τους ολοένα ταχύτερους ρυθμούς εκβιομηχάνισης, καθώς και τις γρήγορες 

πολιτιστικές μεταβολές, όπως είναι η μορφωτική αναβάθμιση των ανθρώπων, με το 

πέρασμα της ανθρωπότητας από δύο παγκόσμιους πολέμους οι οποίοι στέρησαν σε 

σημαντικό βαθμό από τους εργασιακούς χώρους την παρουσία των ανδρών, ήρθε στο 

προσκήνιο η γυναικεία παρουσία και μάλιστα όχι πλέον απλά ως εργαζόμενη, αλλά 

ως επιχειρηματίας. Έτσι, στον Ευρωπαϊκό χώρο και στην Βόρεια Αμερική ξεκίνησε 
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να συντελείτε μια σημαντική αλλαγή στην αντίληψη που ήθελε την γυναίκα αλλά και 

σε χώρους όπου χρειάζεται σωματική δύναμη και άλλες δεξιότητες που άλλοτε 

έμοιαζε ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί ποτέ. 

Το μέλλον κρίνεται ακόμη καλύτερο, αφού η αφομοίωση είναι μεγάλη και 

εύκολη, ενώ καθημερινά δημιουργούνται και άλλες νομοθεσίες που κατοχυρώνουν τα 

νομικά δικαιώματα των γυναικών στους εργασιακούς χώρους όλων των ειδών. 

καθιερωμένη στον οικογενειακό της ρόλο και όχι στον επιχειρηματικό 

(Καραγιάννης, 1999).  

Με τις καινούργιες συνθήκες που επήλθαν τα επόμενα χρόνια, δηλαδή την 

παγκοσμιοποίηση και την εμφάνιση καινούργιων τεχνολογιών, άλλαξε και η 

οργάνωση και η μορφή της εργασίας οριστικά. Στην Ευρώπη, υπάρχει πλέον 

ενίσχυση του εργατικού δυναμικού, από μετανάστες. Την ίδια στιγμή, αυξήθηκε 

ωστόσο και η ανεργία, κάτι που έπληξε σημαντικά και το εργατικό δυναμικό που 

αποτελούντων από γυναίκες (Λαμπρινίδης, 2005). 

Στον χώρο της Ελλάδος στην σύγχρονη εποχή, η γυναίκα έχει εμφανίσει 

σημαντική πρόοδο ως προς την αναβάθμιση του εργατικού της ρόλου, καθώς και την 

αλλαγή στην κοινωνική της δομή. Υπήρξε μια γενικότερη αλλαγή ως προς την 

νοοτροπία γενικότερα της θέσης της γυναίκας ως φύλο. Επιπρόσθετα, καθιερώθηκε 

ένα εντελώς διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο συγκριτικά με εκείνα που υπήρχαν 

παλαιότερα, κάτι που έως και σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται σε όλους τους τομείς. 

Η θεσμοθέτηση της ισότητας, καθιέρωσε την γυναικεία παρουσία ως ανταγωνιστική 

σε όλους πλέον τους τομείς.  

Η γυναίκα, εισχώρησε σε επιχειρηματικούς κύκλους, όμοιους με αυτούς που 

υπήρχαν έως τότε για τους άνδρες, προσδίδοντας μεγάλη επιτυχία αλλά και 

αναγνώριση για το γυναικείο φύλο. Πέρα τούτου, άρχισαν να αναγνωρίζονται κάποια 

γυναικεία χαρακτηριστικά ως ξεχωριστά και φαίνεται μετά από στατιστικά, ότι οι 

γυναίκες μπορούν μάλιστα να υπερτερούν σε κάποιους τομείς, αφού εμφανίζουν 

διαφορετικούς τρόπους αντίληψης και προσέγγισης των επιχειρηματικών στόχων.  

Για παράδειγμα, οι γυναίκες εμφάνισαν την εξαιρετική ικανότητα στο να 

προσεγγίζουν πιο εύκολα τη γυναίκα καταναλωτή, κάτι που τελικά ενισχύει το 

εμπόριο γενικότερα, αφού οι γυναίκες είναι και αυτές που διαχειρίζονται ένα μεγάλο 
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οικονομικό τμήμα του σύγχρονου οικογενειακού προϋπολογισμού (Λαμπρινίδης, 

2005).  

Παρόλο που ουσιαστικά μόνο από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα εμφανίστηκαν οι 

γυναίκες στους επιχειρηματικούς χώρους, κατάφεραν μέχρι το τέλος του αιώνα να 

κατακτήσουν τον χώρο αυτό, ενώ παράλληλα η είσοδό τους στην εξειδικευμένη 

εργασία και στην ανώτερη εκπαίδευση, ήταν εντυπωσιακή. 

           Στον 21
ο
 αιώνα η παρουσία των γυναικών στους επιχειρηματικούς κύκλους, 

όχι μόνο παγιώνεται, αλλά φαίνεται ότι πλέον ασκούν σημαντική εξουσία, 

κατακτώντας των χώρο της επιχειρηματικότητας που ως τώρα ήταν ένα μακρινό 

όνειρο. 

Ο επιχειρηματικός χώρος γενικότερα εκείνη την εποχή, δεν ήταν ιδιαίτερα 

πρόσφορος για την παρουσία μαζικώς των γυναικών και δεν έδινε στις ίδιες την 

δυνατότητα για αναγνώριση των επιτυχιών τους. Οι γυναίκες ωστόσο επιχειρηματίες, 

κατάφεραν να επιβληθούν παρ’ όλα αυτά και ήρθε το “τέλος εποχής” για την 

ανδροκρατούμενη νοοτροπία αναφορικά με αυτό το θέμα.  

Αναφορικά με τα ποσοτικά στοιχεία που προέκυψαν μέσα από στατιστικές 

έρευνες που διεξήχθησαν τις επόμενες δεκαετίες, επικράτησε μια αίσθηση 

εντυπωσιασμού για την παρουσία των γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο και η 

παρουσία τους είναι πλέον πολύ σημαντική. Κυρίως τις δύο τελευταίες δεκαετίες, 

στον Ελλαδικό χώρο, οι γυναίκες κατάφεραν να κατακτήσουν ακόμη και τα ανώτερα 

διοικητικά κλιμάκια διαφόρων ειδών επιχειρήσεων και να μετατραπούν σε 

υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη, ενώ δεν είναι λίγες πλέον οι περιπτώσεις όπου 

έχουν αναγνωριστεί ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες που κατέκτησαν τον εμπορικό 

κόσμο (Muravyev et al., 2009). 
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1.2  Γυναίκα και εργασία στη σύγχρονη κοινωνία 

 

Τα τελευταία χρόνια, έχουν αρχίσει να υλοποιούνται και να σχεδιάζονται 

διαφόρων ειδών πρωτοβουλίες όπου μέσα από αυτές προωθείται και στηρίζεται η 

γυναικεία επιχειρηματικότητα. Τα σχέδια αυτά, εντάσσονται σε μεγάλο βαθμό, εντός 

της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής που αφορά την Απασχόληση και στην περίπτωση της 

Ελλάδας, οι πολιτικές που εφαρμόζονται στις εκάστοτε περιπτώσεις, εναρμονίζονται 

με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι πρωτοβουλίες που προωθούνται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ως 

στόχο την εμπλοκή με άμεσο τρόπο των γυναικών επιχειρηματιών και μάλιστα μέσω 

πρακτικών που ουσιαστικά ενισχύουν τα εγχειρήματά τους. Οι πράξεις αυτές, 

δείχνουν πως ο δρόμος προς την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας έχει 

άμεση σχέση με τις δράσεις οι οποίες στοχεύουν στο να κατανοήσουν τις βαθύτερες 

πτυχές που έχει η γυναίκα επιχειρηματίας, όντας φορέας δράσης οικονομικής 

φύσεως, εντός ενός περιβάλλοντος το οποίο είναι δομημένο σε μεγάλο βαθμό επάνω 

σε οικονομικούς και κοινωνικούς ρόλους οι οποίοι υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια και 

σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουν ξεπεραστεί πλήρως ακόμη. 

Η έκφραση «γυναικεία επιχειρηματικότητα» είναι μια έκφραση που 

χρησιμοποιείται πολύ ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και εντός της σύγχρονης 

διαμορφωμένης κοινωνίας, έχει πάρει άλλες διαστάσεις. Είναι μια έκφραση που δεν 

είναι πλέον σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά αποτελεί γεγονός, προβάλλοντας μάλιστα το 

νόημα και τις εξέλιξης που την αφορούν μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τα 

οποία έχουν επίσης κατακτήσει τον οικονομικό και επαγγελματικό κόσμο. 

Ουσιαστικά, προσδιορίζεται η σύγχρονη πραγματικότητα μέσα από αυτήν την 

έκφραση, μια και οι γυναίκες, έχουν εδραιώσει την παρουσία τους στον 

επιχειρηματικό κόσμο και ολοένα και περισσότερο το δεδομένο αυτό γίνεται θέμα 

επιστημονικών μελετών σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό ή ακόμη και σε διεθνές 

επίπεδο. 

Οι Ελληνίδες νέες επιχειρηματίες, εμφανίζουν έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό 

δυναμισμό και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τη μελλοντική τους 

επαγγελματική απασχόληση και ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση στην οποία 
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βρίσκονται, οι ώρες της εβδομαδιαίας τους εργασίας διαφέρει από περίπτωση σε 

περίπτωση. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ότι η εργασιακή τους ζωή είναι πλέον ένας 

εξίσου σημαντικός τομέας της ζωής τους. 

Στην Ελλάδα του σήμερα, έχει παρατηρηθεί πως η γυναικεία επιχειρηματική 

δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα τονισμένη στον κλάδο των πωλήσεων, κάτι που 

ταυτίζεται με την ύπαρξη ενισχυμένων δεξιοτήτων επικοινωνίας. Το δεδομένο αυτό, 

έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από το βαθύ παρελθόν ακόμη και οι γυναίκες 

θεωρείται πως από την φύση τους διαθέτουν την ικανότητα για δημιουργία μέσω 

προώθησης, άμεσης επαφής με το αντίστοιχο καταναλωτικό κοινό. Οι 

επιχειρηματικές δεξιότητες των γυναικών, έχουν καταχωρηθεί σε θεωρητικό επίπεδο 

να είναι διαφορετικές σε σχέση με εκείνες των ανδρών.  

Πέρα από αυτά, έχει επίσης υπάρξει μια διαπίστωση που συνεπάγεται με το 

γεγονός ότι οι επιχειρηματίες γυναίκες, σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχουν αποβάλει 

πλήρως την αντίληψη που παραδοσιακά θέλει τις γυναίκες να ακολουθούν κάποια 

“γυναικεία” επαγγέλματα τα οποία είναι προκαθορισμένα. Μάλιστα, είναι γεγονός 

πως τα τελευταία χρόνια, κάποιες διεθνείς επιχειρήσεις, έχουν δηλώσει πως έχουν 

«αξιοποιήσει» τις όποιες «παραδοσιακές» διαφορές αντίληψης και λειτουργίας στον 

επιχειρηματικό κόσμο υπάρχουν ανάμεσα στα δύο φύλα, με αποτέλεσμα να 

προσλαμβάνουν για ορισμένες θέσεις γυναίκες στις οποίες θα ήταν πιο αποδοτικές 

και σε κάποιες άλλες άνδρες για τους ίδιους λόγους. Σε αρκετές ωστόσο περιπτώσεις, 

οι γυναίκες παρουσιάζονται να έχουν ιδιαίτερα υψηλόβαθμες θέσεις, όπως είναι π.χ. 

οι επαγγελματικές θέσεις που αφορούν των τομέα των δημοσίων σχέσεων, την 

διαχείριση των ανθρώπινων πόρων κ.ά. 

Επιπροσθέτως, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου σε μια ήδη υπάρχουσα 

οικογενειακή επιχείρηση εισχώρησαν γυναίκες που ήταν μέλη της οικογένειας οι 

οποίες μάλιστα είχαν εκπαιδευτεί για αυτήν την θέση από τους άνδρες που είχαν έως 

τότε την επιχείρηση αυτή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αναγκάστηκαν να το 

κάνουν αυτό ως μόνοι κληρονόμοι, ή σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ίδρυσαν μια 

επιχείρηση μαζί διάφορα άλλα μέλη από την οικογένεια τους. 

Με αυτόν τον τρόπο, ο ρόλος που έχουν οι γυναίκες μέσα στη σύγχρονη 

πλέον οικονομική πραγματικότητα, είναι σπουδαίος. Ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες, μοιάζει να έχουν ξεπεραστεί τα στερεότυπα σε μεγάλο βαθμό και η 
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είσοδος του γυναικείου φύλου στην αγορά εργασίας υπό εξελιγμένες συνθήκες, 

ξεκίνησε να ισχύει και να ανταμείβεται πλήρως. 

Ο εμπορικός κόσμος ωστόσο, εξακολουθεί να είναι έντονα ανταγωνιστικός σε 

όλες του τις διαστάσεις, να μεταβάλλεται συνεχώς και να απαιτείται συνεχόμενη 

ενημέρωση αναφορικά με τις εξελίξεις, τις νομολογίες και τους παγιωμένους νόμους, 

με την ενημέρωση για τα ολοένα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα βοήθειας για 

ανάπτυξη, για την διεθνή ενημέρωση και τις τάσεις της οικονομίας, καθώς και για την 

πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τους καινούργιους κλάδους των επιχειρήσεων. 

 

 

 

2. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και γενική αρχή της 

ισότητας 

 

2.1  Προστασία της ισότητας των φύλων 

Η Ελλάδα έχει ως πολίτευμα την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η ελληνική 

έννομη τάξη έχει αυστηρή ιεραρχία και δομή που προβλέπει το Σύνταγμα. Το 

Σύνταγμα της Ελλάδος είναι γραμμένο και άκαμπτο και σε αυτό επικρατούν 

καταστατικά. Τα δικαστήρια αναγνωρίζουν την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου 

έναντι του Συντάγματος. Εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ και ερμηνεύουν και 

εφαρμόζουν το Σύνταγμα υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου, ιδίως στις 

περιπτώσεις που αφορούν ισότητα μεταξύ των φύλων.  

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 παράγραφος 2 «Οι Έλληνες άνδρες και γυναίκες 

έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις» απαιτείται (ουσιαστικά) την ισότητα σε όλες 

τις περιοχές απαγορεύοντας εμμέσως τη διάκριση λόγω φύλου. Παράλληλα, στο 

άρθρο 22 (1) (β) αναφέρεται ότι «Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως φύλου ή άλλων 

διακρίσεων, έχουν το δικαίωμα στην ισότητα των αμοιβών για εργασία ίσης αξίας».  

Επιπροσθέτως, ισχύει και το άρθρο 116(2) όπου αναφέρει ότι «Θετικά μέτρα 

για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν συνιστούν διάκριση 

λόγω φύλου. Το κράτος πρέπει να λάβει μέτρα για την εξάλειψη των ανισοτήτων που 
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υφίστανται στην πράξη, ιδίως αυτών των ανισοτήτων που θίγουν τις γυναίκες» 

(Κεφάλας, 2008). 

Η Ελλάδα έχει θεσμοθετημένη νομοθεσία περί ίσης μεταχείρισης των δύο 

φύλων καθώς επίσης απαγορεύει την άμεση και έμμεση διάκριση λόγω φύλου. Τα 

παραπάνω καλύπτονται από τις κοινοτικές οδηγίες 2000/43 / ΕC και 2000/78 / ΕC και 

με τον νόμο 927/1979 που αναφέρεται στην (ποινική) τιμωρία πράξεων όσων 

αποσκοπούν στη φυλετική διάκριση (ΕΕ A 139 / 28.06.1979 μετά την τροποποίησή 

του με τον Νόμο 4285/2014 (ΕΕ Α 191 / 10.9.2014).  

 

 

2.2 Παραβίαση της ισότητας ανδρών- γυναικών εντός του 

εργασιακού χώρου 

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα είχε σημαντικό αντίκτυπο στις σχέσεις 

εργασίας καθώς και στις συνθήκες εργασίας που έχουν επηρεάσει τις γυναίκες 

περισσότερο από τους άνδρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε η Ελληνική 

Επιτροπή Διαμεσολαβητών έχει παρουσιάσει περιπτώσεις ιδιαίτερα γυναικών 

σχετικά με τις συνθήκες εγκυμοσύνης και τις ανάγκες μητρότητας. Αυτές οι 

κατηγορίες αναφέρονταν περισσότερο στον κίνδυνο ανεργίας ή μετατροπής της 

απασχόλησής τους σε μερική απασχόληση ή ύπαρξης γενικά υφιστάμενων 

διακρίσεων παρά την προστατευτική νομοθεσία της ΕΕ. Η κρίση χρησιμοποιείται 

συχνά ως μια δικαιολογία για αθέμιτες και παράνομες πρακτικές. Το 2012 

σημειώθηκε αύξηση κατά περίπου 118% (σε σύγκριση με το 2011) των περιπτώσεων 

όπου συμβάσεις εργασίας μετατράπηκαν σε εργασία μερικής απασχόλησης, μετά από 

μονομερή απόφαση εκ μέρους του εργοδότη. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούνται 

συχνά γυναίκες για εργασία μίας έως τρεις ημέρες εβδομαδιαίως και έτσι αρκετές 

γυναίκες έχουν προσφύγει στις ανάλογες υπηρεσίες για καταγγελία αλλά στη 

συνέχεια δεν ακολουθούν τις πρέπουσες διαδικασίες από φόβο ότι θα απολυθούν 

γενικότερα. Πρόστιμα έχουν επιβληθεί από την επιθεώρηση εργασίας κατόπιν 

εισήγησης του Συνηγόρου του Πολίτη σε αρκετές περιπτώσεις.  

Επιπλέον, η λιτότητα έχει εντείνει επίσης τα ζητήματα των διακρίσεων εις 

βάρος των γυναικών στην ΕΕ και στην αγορά εργασίας . Τα στερεότυπα φαίνεται να 

υπάρχουν έντονα σε πολλούς κυριαρχούμενους τομείς από άνδρες όπως η αστυνομία, 
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στρατός, αλλά και σε άλλους τομείς όπως η εκπαίδευση, η δημόσια διοίκηση και η 

υγεία. 

 

 

2.3  Μισθολογικές διαφορές στην ΕΕ 

Το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των φύλων είναι η διαφορά μεταξύ των 

αμοιβών των ανδρών και των γυναικών, βάσει της μέσης διαφορά στα ακαθάριστα 

ωριαία κέρδη όλων των εργαζομένων. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες στην ΕΕ 

κερδίζουν περίπου 16% λιγότερο ανά ώρα από τους άνδρες.
1
 Η διαφορά στις αμοιβές 

μεταξύ των δύο φύλων ποικίλλει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι μικρότερη από το 

10% στη Σλοβενία, την Πολωνία, την Ιταλία και το Λουξεμβούργο και τη Ρουμανία, 

αλλά μεγαλύτερη από 20% στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη 

Γερμανία, την Ελλάδα και τη Φινλανδία (Eurostat, 2016).  

Αν και το συνολικό μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων έχει μειωθεί 

την τελευταία δεκαετία, το 2004 σε ορισμένες χώρες το εθνικό μισθολογικό χάσμα 

μεταξύ των δύο φύλων είχε διευρυνθεί (Λετονία, Πορτογαλία). Το χάσμα των 

αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων υφίσταται ακόμη και αν οι γυναίκες είχαν καλύτερη 

απόδοση κατά την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση. Κατά μέσο όρο, το 2011, το 

82% των νέων γυναικών φτάνει τουλάχιστον στην λυκειακή εκπαίδευση στην ΕΕ, σε 

σύγκριση με το 77% των ανδρών. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν επίσης το 60% των 

απόφοιτων πανεπιστημίου στην ΕΕ (Eurostat, 2010) 

Ο αντίκτυπος του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων σημαίνει ότι οι 

γυναίκες κερδίζουν λιγότερα καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτό οδηγεί σε 

χαμηλότερες συντάξεις και σε κίνδυνο φτώχειας κατά το γήρας. Το 2011, το 23% των 

ηλικιωμένων γυναικών που ήταν 65 ετών και άνω κινδύνευαν από τη φτώχεια, σε 

σύγκριση με το 17% των ανδρών αντίστοιχης ηλικίας (Eurostat, 2011). Το συνολικό 

ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην Ευρώπη είναι 62,3%, έναντι 75% για τους 

άνδρες αναφερόμενοι σε ηλικίες 20 έως 64 ετών. 

                                                 
1
 Το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΕ ήταν 17,3% το 2008. Επιπλέον 

διαθέσιμα στοιχεία αναφέρουν ότι το 2010 ήταν 16,2% 
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Οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των εργαζομένων με μερική 

απασχόληση στην ΕΕ, με το 32,1% των γυναικών να εργάζονται με σύμβασεις 

μερικής απασχόλησης έναντι του ποσοστού των ανδρών που αγγίζει μόνο το 9% 

(Eurostat, 2011). Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας, στις 

ευκαιρίες κατάρτισης, στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και στα επιδόματα ανεργίας, 

τα οποία επηρεάζονται όλα τα παραπάνω από τη διαφορά από τις αμοιβές μεταξύ των 

φύλων. 

Επιπροσθέτως, η διαφορά στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων εμφανίζεται ως 

το ποσοστό των αποδοχών των ανδρών και αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ των 

μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών ανδρών και γυναικών που απασχολούνται σε 

εργασιακό περιβάλλον. Τα ακαθάριστα κέρδη είναι μισθοί ή μισθοί που 

καταβάλλονται απευθείας σε έναν εργαζόμενο πριν από οποιαδήποτε μείωση φόρων 

εισοδήματος και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Στην ΕΕ, δεδομένα για το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των φύλων βασίζεται 

στη μεθοδολογία της έρευνας που αφορά τη διάρθρωση των αποδοχών (Structure of 

Earnings Survey- SES). Στην ΕΕ, η διαφορά στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων 

αναφέρεται επισήμως ως «το κενό που επικρατεί επί της μη διορθωμένης αμοιβή 

μεταξύ των φύλων», καθώς δεν λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες που 

επηρεάζουν το φύλο αναφορικά με τις αμοιβές, όπως οι διαφορές στην εκπαίδευση, 

την εμπειρία στην αγορά εργασίας, τις ώρες εργασίας, το είδος εργασίας, κλπ. Ακόμη 

και όταν οι παράγοντες αυτοί ληφθούν υπόψη, περισσότερο από το ήμισυ του 

μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων παραμένει ανεξήγητο. Η χρησιμοποίηση 

της ωριαίας αμοιβής ως βάσης για τον υπολογισμό του μισθολογικού χάσματος 

μεταξύ των δύο φύλων μπορεί επίσης να καλύψει τις διαφορές στις αμοιβές που δεν 

καταγράφονται, για παράδειγμα, τις πληρωμές των επιδομάτων, τα bonus και τις 

πληρωμές των εποχιακών επαγγελμάτων.  
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3. Τα χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης 

 

3.1  Κίνητρα 

Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, τα χρήματα θεωρήθηκαν ως η σημαντικότερη 

συμβολή στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών (Kreitner, 1995). Ωστόσο, μετά από 

μια σειρά ερευνών, για παράδειγμα την "Hawthorne Studies", που διεξήχθη από τον 

Elton Mayo από το 1924-1932 στο Hawthorne Works of the American Western 

Electric Company in Chicago, παρατηρήθηκε ότι οι εργαζόμενοι δεν είχαν κίνητρα 

μόνο τα χρήματα, αλλά και η συμπεριφορά των εργαζομένων ήταν συνδεδεμένη με 

τα κίνητρα (Lindner, 1998).  

Έχουν υπάρξει διάφοροι ορισμοί των κινήτρων σε διάφορους κλάδους στον 

ακαδημαϊκό χώρο που κυμαίνονται από τα πεδία της διαχείρισης, της ψυχολογίας έως 

τις σχετικές επιστήμες. Σύμφωνα με τους Kreitner & Kinicki (1998) και Ramlall 

(2004), τα κίνητρα προέρχονται από τη λατινική λέξη "movere" που σημαίνει «να 

κινηθώ».  

Το κίνητρο έχει οριστεί ως «η διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω της οποίας 

το άτομο επιλέγει τα επιθυμητά αποτελέσματα και θέτει σε κίνηση τις συμπεριφορές 

που είναι κατάλληλες για την απόκτηση τους» (Huczynski & Buchanan, 1991, στο 

Dartey-Baah, 2010). Η Lindner (2004) επίσης θεωρεί το κίνητρο ως την ψυχολογική 

διαδικασία που δίνει σκοπό στη συμπεριφορά, γενικότερα σκοπό και κατεύθυνση 

στην οποία το άτομο θα κινηθεί. 

Η κινητοποίηση μπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική του ατόμου που 

προκαλεί τον ενθουσιασμό και την επιμονή να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη πορεία 

δράσης. Η κινητοποίηση ξεκινά με μια φυσιολογική ή ψυχολογική ανεπάρκεια ή 

ανάγκη που ενεργοποιεί μία συμπεριφορά ή μια κίνηση που στοχεύει σε ένα στόχο 

(Bhattarcharyya, 2009). Σύμφωνα με τους Arnold, Robertson & Cooper (1991), ένα 

μοντέλο αναγκών σχετικό με τις ανάγκες του ατόμου και την διαδικασία της 

παραγωγής κινήτρων είναι σχετικό με τη συνειδητή ή ασυνείδητη αναγνώριση των 

ανικανοποίητων αναγκών. Οι ανάγκες δημιουργούν τις επιθυμίες επιτυχίας ή 

απόκτησης. Καταρτίζονται στόχοι που πιστεύεται ότι θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
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και τις επιθυμίες και επιλέγεται μια πορεία συμπεριφοράς που αναμένεται να επιτύχει 

προς το στόχο (Armstrong, 2010) 

Τα κίνητρα εργασίας ταξινομούνται κατά κύριο λόγο σε δύο τύπους, τα οποία 

βασίζονται σε εγγενή και εξωγενή κίνητρα δείχνοντας ότι τα διαφορετικά κίνητρα 

έχουν ξεχωριστό αντίκτυπο στο κίνητρο των εργαζομένων. Ενώ το ενδογενές κίνητρο 

αφορά τις ανταμοιβές ως προς την ίδια τη δραστηριότητα, η πηγή των εξωγενών 

κινήτρων αναφέρονται σε εξωτερικές ελεγκτικές μεταβλητές ως ρητές ανταμοιβές 

(π.χ. χρήματα, απειλές) (Herzberg, 2003). 

Ο McCullagh (2005), ορίζει τα εγγενή κίνητρα ως ανάγκη των ατόμων να 

αισθάνονται την ικανότητα και την υπερηφάνεια για κάτι, ενώ το εξωγενές κίνητρο 

ορίζεται ως η απόδοση μιας δραστηριότητας προκειμένου να επιτευχθεί κάποιο 

ξεχωριστό αποτέλεσμα και σημείωσε ότι, οι άνθρωποι μπορούν να είναι τόσο 

εγγενώς όσο και εξωγενώς κινητοποιημένοι. 

Οι Hackman & Oldham (1980), παρότρυναν τις επιχειρήσεις να 

αναδιαρθρώσουν τις εργασίες τους ώστε να επιφέρουν εγγενή κίνητρα. Η μεγαλύτερη 

ποικιλία δεξιοτήτων, η ταυτότητα εργασίας και η σημασία των εργασιών αυξάνουν 

την ουσία στην εργασία, η αυτονομία δημιουργεί έμπειρη ευθύνη και παρέχει 

ανατροφοδότηση στη γνώση των αποτελεσμάτων. 

Πολλές θεωρίες έχουν προταθεί για να εξετάσουν τους παράγοντες που 

συμβάλλουν αναφορικά με τα κίνητρα στους εργαζομένους. Αυτές οι θεωρίες είναι 

σημαντικές επειδή παρέχουν εξηγήσεις για τους λόγους τους οποίους οι εργαζόμενοι 

επιθυμούν κίνητρα, επομένως, εάν εφαρμοστούν σωστά, θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν στην κατοχή των επιχειρήσεων κινητοποιημένους εργαζόμενους με 

αποτέλεσμα την μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησής καθ’ 

αυτής (McCullagh, 2005). 

Οι πρώτες θεωρίες κινήτρων (πριν από τη δεκαετία του 1960) περιλαμβάνουν, 

μεταξύ άλλων, την ιεράρχηση της θεωρίας των αναγκών του Abraham Maslow 

(1954), την θεωρία του Homans (1950), την θεωρία των δύο παραγόντων των 

Herzberg et al. (1959) και τη θεωρία ενίσχυσης του B.F. Skinner (1953). Σύμφωνα με 

τον Armstrong (2010), αυτές οι θεωρίες έχουν οδηγήσει στην κατανόηση των 

κινήτρων και υποστηρίζονται από τη θεωρία των κινήτρων που ταξινομείται ως 

Θεωρία της εργατικότητας, η Θεωρία του περιεχομένου και τη Θεωρία της 
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διαδικασίας. Για την κατανόηση και εφαρμογή της θεωρίας των κινήτρων, ο στόχος 

είναι η απόκτηση προστιθέμενης αξίας μέσω των ανθρώπων με την έννοια ότι η αξία 

της παραγωγής τους υπερβαίνει το κόστος της δημιουργίας της και μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω απεριόριστης προσπάθειας, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της 

οργανωτικής απόδοσης. 

Τέλος, οι θεωρίες κινήτρων γενικότερα προσπαθούν να εξηγήσουν την 

συμπεριφορά των εργαζομένων και την κατανόηση τόσο των διευθυντικών στελεχών 

όσο και των υπαλλήλων για το πώς δύναται να ενθαρρύνουν τους άλλους και να 

εμπλέκονται περισσότερο στα κίνητρα των ιδίων και άλλων (Drafke & Kossen, 

2002). 

 

3.1.1. Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματίας 

 

Η επιχειρηματικότητα ως έννοια απασχολεί όλο και περισσότερους 

επιχειρηματίες αλλά και ακαδημαϊκούς σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο λόγος είναι ότι 

η εφαρμογή της από τους επιχειρηματίες προσφέρει σημαντικά στην κοινωνία καθώς 

και στην οικονομία. Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός για την 

επιχειρηματικότητα όμως μέσα από τις παρακάτω αναφορές θα γίνει μία προσπάθεια 

κατανόησης του όρου αυτού. 

Αρχικά ο Alfred Marshall (1890) στο έργο του «Principles of Economics” 

αναφέρει τους τέσσερις παράγοντες της παραγωγικής διαδικασίας που είναι η γη, η 

εργασία το κεφάλαιο και η οργάνωση. Η οργάνωση θεωρείται από τον Marshall ότι 

είναι ο συντονιστής των προηγούμενων παραγόντων. Έτσι, καταλήγει ότι η 

κινητήριος δύναμη της οργάνωσης είναι η επιχειρηματικότητα. 

Έννοιες όπως δημιουργία, διαχείριση, διοίκηση και άλλες που αναφέρονται σε 

μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό συχνά περιγράφουν την επιχειρηματικότητα. Ο 

«Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης»,  γνωστός και ως Ο.Ο.Σ.Α. 

ορίζει την επιχειρηματικότητα ως εκείνο το κίνητρο που προσφέρει στους 

επιχειρηματίες να μην επιδιώκουν μόνο την απόκτηση του χρήματος αλλά να 

επιβεβαιώνουν το προαίσθημά τους  και να αναλαμβάνουν κινδύνους. Αναφορικά με 

την επιχειρηματικότητα ο Drucker (2009) αναφέρει ότι πρόκειται για μία πρακτική 



[20] 

 

και όχι για τέχνη ή επιστήμη, όπου η γνώση είναι ο τρόπος για να επιτευχθεί ο 

σκοπός αυτής της πρακτικής. 

Αντίστοιχα και οι μορφές της επιχειρηματικότητας που αναφέρονται ανά 

καιρούς διακρίνονται λόγω καλύτερης ερμηνείας του φαινομένου. Μια σύντομη 

αναφορά περιλαμβάνει τα όσα ορίζουν οι Clamp & Alhamis (2010) και προτείνουν 

τη διάκριση της παραδοσιακής και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Στην πρώτη 

περίπτωση περιλαμβάνεται η ανάληψη κινδύνου με σκοπό το όφελος του 

επιχειρηματία. Από την πλευρά της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καταγράφεται 

συνδυασμός του τρόπο με τον οποίο σκέφτεται η επιχείρηση για την ικανοποίηση των 

κοινωνικών αναγκών του ατόμου, οι προσδοκίες των επενδυτών, η βελτίωση του 

τρόπου ζωής, η σταθερότητα και η απασχόληση περισσοτέρων εργαζομένων. 

Άλλες μορφές είναι η τεχνολογική, η γεωγραφική, η κοινωνιολογική και η 

συνεργατική. Κατά την τεχνολογική εισάγονται νέες τεχνολογίες στην αγορά. Με την 

γεωγραφική μετακινούνται οι τεχνολογίες και τα προϊόντα από τόπο σε τόπο είτε 

εθνικώς είτε διεθνώς όπως συμβαίνει έντονα με τα κινέζικα προϊόντα. Η 

κοινωνιολογική επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει από κοινωνιολογικής απόψεως την 

αναζήτηση τρόπων με τους οποίους δύναται να προωθηθούν ή να προβληθούν 

προϊόντα. Τέλος, η συνεργατική επιχειρηματικότητα είναι ένας συνδυασμός μεταξύ 

της παραδοσιακής και κοινωνική επιχειρηματικότητας (Thurow, 2003). 

Αναφορικά με τον όρο του επιχειρηματία οι πρώτες αναφορές έρχονται από 

τον 14
ο
 αιώνα με τις περιγραφές ατόμων που καταβάλλοντας κάποιο ποσό στο κράτος 

τους χορηγούνταν η άδεια για την συλλογή φόρων στην περιοχή που συνήθως 

κατοικούσαν. Έπειτα (17
ος

 αιώνας) ο όρος χρησιμοποιούνταν για την περιγραφών 

των οικονομούντων ατόμων ως επιχειρηματίες λόγω της ανάληψης κινδύνου μιας 

νέας επιχείρησης ακόμα και με την μη επιβεβαίωση κέρδους ή απώλειας. Τον 

επόμενο αιώνα σιγά- σιγά ο ορισμός του επιχειρηματία αγγίζει τα σημερινά 

δεδομένα. Ο Cantillon (1730), ορίζει ως επιχειρηματία το άτομο που καταθέτει 

χρήματα στην επιχείρηση. Είναι δηλαδή ο επενδυτής του κεφαλαίου. Ο Smith (1776) 

αναφέρεται στον επιχειρηματία ως το άτομο που έχει την δυνατότητα δημιουργίας 

ενός οργανισμού για εμπορικούς λόγους. Ο Mill (1848) θεωρεί ότι πρόκειται για ένα 

άτομο με γνώσεις που δύναται να εκπληρώσει τις ανάγκες της κοινωνίας. Επίσης, ότι 

είναι ένα κυρίαρχο άτομο με εξουσία επί της επιχειρήσεώς του. Το 1937 οι Ely & 

Hess ορίζουν ως επιχειρηματία εκείνον που ακολουθεί σωστή οργάνωση και 
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λειτουργία της επιχειρήσεώς του έχοντας προσωπικό όφελος, φέρει δεξιότητες, είναι 

εφευρετικό, αναλαμβάνει ρίσκο κέρδους ή απώλειας και τελικά μετά την συνολική 

πληρωμή των δαπανών της επιχείρησής του διατηρεί το καθαρό υπόλοιπο των 

ετήσιων εσόδων.  

Η καινοτόμα προσωπικότητα του επιχειρηματία φθάνει από τον Schumpeter 

(1940) όπου ως ρόλο του φέρει την αναμόρφωση των τρόπων παραγωγής, την 

εφευρετικότητα, την τεχνολογική δυνατότητα, και όλα με σκοπό να προμηθεύεται 

νέα υλικά και βρίσκοντας ένα νέο σημείο πώλησης των προϊόντων του να 

αναδιοργανώνει την βιομηχανοποίηση. Κατά τα τέλη του 20
ου

 αιώνα, ξεκινά η χρήση 

του όρου management όπου ο επιχειρηματίας ορίζεται ως το άτομο που θα έχει το 

τελευταίο λόγο για την εφαρμογή του στην επιχείρησή του. 

 

3.1.2. Γυναικεία επιχειρηματικότητα 

 

Μέσα από τις περισσότερες σύγχρονες έρευνες, φάνηκε πως τα βασικά 

πρωταρχικά κίνητρα που αφορούν γενικότερα την επιχειρηματική δραστηριότητα 

είναι η τάση που έχει ο άνθρωπος για πλήρη ανεξαρτησία και η εκπλήρωση των 

αναγκών εκείνων που αφορούν την δημιουργία και την αυτοπραγμάτωση. Φυσικά, 

παράλληλα μπορεί να συντρέχουν και άλλοι λόγοι που αποτελούν βασικούς 

παράγοντες επίσης όπως είναι μια επαγγελματική συγκυρία, το να υπάρχει 

εξοικείωση με την επιτελούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, η στάση και η 

αυτοπεποίθηση κάποιου ανθρώπου ως προς το ενδεχόμενο της αποτυχίας και άλλα 

πολλά, τα οποία διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στον τομέα της πορείας και της 

ανάπτυξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την γυναικεία επιχειρηματικότητα, είναι ποικίλα 

τα κίνητρα της έναρξής αυτής. Θα μπορούσε να γίνει ένας βασικός ωστόσο 

διαχωρισμών των κινήτρων αυτών που είναι από την μια η γυναικεία 

επιχειρηματικότητα που συμβαίνει λόγω κάποιας «ευκαιρίας» και από την άλλη 

πλευρά, είναι και η επιχειρηματικότητα που προκύπτει λόγω «ανάγκης». 

Τα τελευταία χρόνια, είναι πολλές εκείνες οι μελέτες οι οποίες εκπονήθηκαν 

και έχουν ως σκοπό τη κατανόηση μέσω της διερεύνησης της επιχειρηματικότητας 
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των γυναικών. Ο στόχος είναι η διατύπωση συμπερασμάτων μέσα από τα οποία είναι 

δυνατό να εντοπιστούν τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά, καθώς και οι παράγοντες 

οι οποίοι επηρεάζουν την γυναικεία επιχειρηματικότητα. Ένας λόγος επίσης που 

διερευνάται η γυναικεία επιχειρηματικότητα σε τέτοιο βαθμό, είναι η ανεύρεση των 

τρόπων εκείνων με τους οποίους μπορεί να γίνει πιο σωστά η εφαρμογή διαφόρων 

αναπτυξιακών πολιτικών οι οποίες θα βοηθήσουν την ενίσχυσή της.  

Σε γενικές γραμμές, η γυναικεία επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί έναν 

σημαντικό κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό στόχο. Για παράδειγμα, οι σύγχρονες 

ελληνικές επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες αντιμετωπίζονται ως βασικός 

οικονομικός άξονας για την χώρα και έως και πρόσφατα δεν είναι διερευνηθεί η 

επιχειρηματικότητα έχοντας ως στοιχείο τη διάσταση του στοιχείου του φύλου. Δεν 

είχε συσχετισθεί ο παράγοντας φύλο με την λειτουργία, ενισχυτική ή ανασταλτική, 

της αντιμετώπισης όλων εκείνων των προκλήσεων που υπάρχουν στην αγορά, των 

στρατηγικών και των μεθόδων παραγωγής.  

Οι γυναίκες έχουν πλέον εισχωρήσει στον εμπορικό κόσμο και αυτό είναι ένα 

σύγχρονο γεγονός. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα δεν έχει πλέον θεωρητική βάση 

αλλά πρακτική έννοια. Για να θεωρηθεί ωστόσο ότι μια επιχείρηση είναι «γυναικεία», 

οι προϋποθέσεις που την ορίζουν με αυτόν τον τρόπο έχουν δοθεί από τον Ο.Α.Σ.Α, ή 

αλλιώς «Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης» είναι το να 

εμφανίζεται έστω μια γυναικεία συμμετοχή που να κατέχει το 51% τουλάχιστον του 

συνολικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι οι ενέργειες 

εκείνες που αφορούν την στρατηγική σκοπιμότητα της επιχειρηματικής ανάπτυξης 

της εν λόγω επιχείρησης να προέρχονται από έστω μία από τις ιδιοκτήτριες της 

επιχείρησης. Για να μπορέσουν να καταγραφτούν στον ελληνικό χώρο οι γυναικείες 

επιχειρήσεις, ο ορισμός αυτών των προϋποθέσεων είναι απαραίτητος.  

Με την ανάπτυξη του φεμινιστικού κύματος, το οποίο είναι το ιδεολογικό 

εκείνο κίνημα το οποίο ζητάει την εξίσωση ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες σε 

πλήρη βαθμό και μάλιστα σε όλα τα πεδία και τους τομείς της κοινωνικής ζωής, 

αναπτύχθηκε και ο πιο δυναμικός ρόλος της γυναίκας εντός του επιχειρηματικού 

κόσμου. Στην σύγχρονη εποχή, τα κοινωνικά στερεότυπα τα οποία αφορούσαν 

γενικότερα τους ρόλους των φύλων φαίνεται ότι έχουν αλλάξει στις περισσότερες 

περιπτώσεις. Στην περίπτωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας τουλάχιστον όντως 
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έχουν αλλάξει και αυτό είναι γεγονός που έχει επικυρωθεί και μέσα από τους 

αντίστοιχους επιχειρηματικούς νόμους. 

Διάφοροι σύλλογοι που αφορούν την γυναικεία επιχειρηματικότητα, όπως 

είναι για παράδειγμα, ο Σ.Ε.Γ.Ε που σημαίνει «Σύλλογος Επιχειρηματιών Γυναικών 

Ελλάδας», ξεκίνησαν να δημιουργούνται. Ο εν λόγω σύλλογος, έχει έδρα στην 

Θεσσαλονίκη ενώ τα μέλη του αφορούν γυναικείες επιχειρήσεις που προέρχονται από 

ολόκληρη την Ελλάδα και μπορεί να είναι διαφόρων μορφών επιχειρήσεις, όπως π.χ. 

ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρίες κ.ά. Καθημερινά, μπορούν να ενταχθούν 

στον σύλλογο αυτό, γυναίκες οι οποίες είναι επιχειρηματίες και μπορούν να 

ενημερώνονται για τις διάφορες επιχειρησιακές δραστηριότητες που αφορούν τον 

κόσμο των επιχειρήσεων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

Οι σύλλογοι αυτοί, πολύ συχνά δημιουργούνται από γυναίκες που είναι 

επιχειρηματίες και αφορούν άλλες γυναίκες που είναι επιχειρηματίες και μπορεί να 

ασκούν για παράδειγμα εμπόριο, κατασκευή, παραγωγή κ.ά. Φαίνεται λοιπόν, ότι 

υπάρχει μιας μορφής αλληλοβοήθειας και αλληλοκατανόησης ανάμεσα στο γυναικείο 

φύλο, κάτι που ενισχύει την θέση της στον τομέα αυτό. Άλλωστε, οι γυναίκες στην 

σύγχρονη εποχή μορφώνονται πιο πολύ από ότι συνήθιζαν στο παρελθόν, κάτι που 

συνεπάγεται με αυξημένες πλέον φιλοδοξίες, εργατικότητα και αφομοίωση στον 

επιχειρηματικό κόσμο, ακόμη και αν μέχρι πριν από λίγους αιώνες το «σενάριο» αυτό 

θα φάνταζε υπερβολικό.  

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα, στοχεύει εκεί ακριβώς που στόχευε και η 

άλλοτε ανδροκρατούμενη. Στην αύξηση της οικονομίας, σε ένα καλύτερο βιοτικό 

επίπεδο και στην εκπλήρωση των προσωπικών φιλοδοξιών και ικανοποίηση των 

δυνατοτήτων που έχει το κάθε άτομο, είτε αυτό είναι άνδρας είτε γυναίκα.  

 

3.1.3. Γυναικεία ηγεσία 

 

Τα τελευταία χρόνια, η έννοια που έχει αποκτήσει η γυναικεία 

επιχειρηματικότητα, σχετίζεται εκτός από το εθνικό επίπεδο και με το ευρωπαϊκό και 

αφορά επίσης και μια πληθώρα συλλογικών οργάνων και φορέων οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται γενικότερα στο χώρο της επιχειρηματικότητας. Πέρα από την 
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ενίσχυση της ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα και την ανάπτυξη της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας εμφανίζεται ένα ευρύτερο πλαίσιο που αφορά την αγορά 

εργασίας και σχετίζεται με την αξιοποίηση της δυναμικής του εμπορικού κόσμου και 

την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας έτσι ώστε η επιχειρηματικότητα να έχει άμεση 

σχέση με την τροχιά της οικονομικής ανάπτυξης και μόνο. 

Με την ένταξη των γυναικών σε ολοένα και ανώτερα κλιμάκια επιχειρήσεων, 

εμφανίζεται μια νέα προοπτική για το πώς θα μπορούσε να λειτουργεί ο 

επιχειρηματικός κόσμος υπό ένα διαφορετικό πρίσμα αντίληψης. Οι γυναίκες, 

μπορούν πλέον να είναι υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη ή ακόμη και ανεξάρτητοι 

επαγγελματίες, δημιουργώντας διαφορετικές εντυπώσεις στον κόσμο αυτό από αυτές 

που ίσχυαν έως τώρα. Με τις ενδεχόμενες αλλαγές που προέκυψαν στο εσωτερικό 

των επιχειρήσεων, όπως επίσης και με την διαφορετική οπτική αναφορικά με το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, που επιτελέστηκε εξαιτίας της παρουσίας των 

γυναικών στους χώρους αυτούς, μπορούν οι επιστήμονες να ξεχωρίσουν και να 

απομονώσουν τα διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία χαρακτηρίζουν τους τρόπους με 

τους οποίους λειτουργούν οι γυναίκες εντός του επιχειρηματικού κόσμου. 

Οι γυναίκες ως ηγέτες, χαρακτηρίζονται από ξέχωρα χαρακτηριστικά τα οποία 

είναι αφομοιωμένα στις ίδιες από την φύση τους. Είναι δυνατό οι γυναίκες να 

επιδείξουν ζήλο και να είναι ανθεκτικές στο να εκτεθούν άμεσα στον ανταγωνισμό 

που διακατέχει την ελεύθερη αγορά και μάλιστα να έρθουν σε αντιπαράθεση ακόμη 

και με συναδέλφους τους που είναι άνδρες, επιδεικνύοντας μεγάλη και ισχυρή 

αυτοπεποίθηση. Οι γυναίκες διακρίνονται για την αφοσίωσή τους ως προς τον στόχο 

τους, παρ’ όλη την ικανότητά για αφομοίωση στον πραγματικό κόσμο. Η 

περιπλοκότητα του «γυναικείου μυαλού» και «τρόπου σκέψης», είναι 

χαρακτηριστικό γνώρισμα που μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της γυναίκας 

ηγέτη, ενώ το γνωστό «multy tasking» γνώρισμά της, μπορεί να την καταστήσει 

έξυπνη και αποδοτική ακόμη και στην επιτέλεση της πιο σκληρής εργασίας.   

Αναφορικά με την κατηγορία των γυναικών που διακρίνονται για τον 

επαγγελματισμό τους και την αφοσίωση στην καριέρα τους, έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα 

τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά εκείνα που ξεχωρίζουν μια 

γυναίκα ηγέτη. Φαίνεται άλλωστε αυτό μέσα από πραγματικές μετρήσεις που 

σχετίζονται με την ολοένα αυξανόμενη ίδρυση επιχειρήσεων από γυναίκες, ή την 

διοίκηση επιχειρήσεων από αντιπρόσωπο που ανήκει στο γυναικείο φύλο.  
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Οι επιχειρηματίες γυναίκες, που έχουν αναλάβει την ηγεσία μιας επιχείρησης, 

συνήθως διακρίνονται για την εργατικότητά τους, το θάρρος τους, την 

αποφασιστικότητα, την διαίσθηση, την υπομονή τους, το «πρακτικό μυαλό» τους και 

διάφορα άλλα «παραδοσιακά στοιχεία» που χαρακτηρίζουν την φύση μιας γυναίκας.  

Γενικότερα, είναι δυνατό να διοικήσει μια γυναίκα μια επιχείρηση, 

επιδεικνύοντας τον ίδιο ζήλο με αυτόν που θα είχε ένας άνδρας. Οι γυναίκες ηγέτες 

διακρίνονται για την δυναμικότητά την επιμονή και την υπομονή τους, όπως ακριβώς 

θα ήταν και στην περίπτωση του άνδρα ηγέτη. 

 

3.1.4. Φορείς και προγράμματα για την ενίσχυση της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

 

Για την υποστήριξη και ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας υπάρχει 

σειρά φορέων, υπηρεσιών και προγραμμάτων που λειτουργούν στον ελλαδικό χώρο. 

Με μία γρήγορη διαδικτυακή ανασκόπηση εντοπίσαμε διάφορες έγκυρες ιστοσελίδες 

που προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες. Παρακάτω παρατίθενται προτάσεις μέσω 

φορέων, συνδέσμων, κέντρων ερευνών, χρήσιμων ιστοσελίδων, δικτύων καθώς και 

σειρά προγραμμάτων που δύναται να βοηθήσουν στην δημιουργία νέων ή ήδη 

ιστάμενων επιχειρήσεων στις οποίες δραστηριοποιούνται γυναίκες. 

-Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) 

Ο εν λόγω μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός Σύνδεσμος αναφέρεται 

στις γυναίκες που ήδη δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Ελλάδα. Σημαντικά 

στοιχεία του συλλόγου από άποψη δραστηριοτήτων είναι η παροχή του 

περιβάλλοντος για ανάπτυξη μίας γυναικείας επιχείρησης, η προάσπιση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας, η προώθηση της ανάπτυξης των γυναικείων επιχειρήσεων μέσω 

της έρευνας και η ενδελεχής πληροφόρηση των γυναικών επιχειρηματιών. Ο ΣΕΓΕ 

προάγοντας την ηθική της γυναικείας επαγγελματικής δραστηριότητας προωθεί μέσω 

πρωτοβουλιών την κοινωνική ευθύνη. Οι γυναίκες επιχειρηματίες δύνανται με τη 

βοήθεια του συλλόγου να αντιμετωπίζουν συνολικότερα δυσκολίες και εμπόδια, να 

προχωρούν σε εμπορικές συνεργασίες και να δικτυώνονται εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, να προσεγγίζουν τους προβληματισμούς τους, να γίνονται πιο 

ανταγωνιστικές καθώς να εκσυγχρονίζουν τις επιχειρήσεις του επαγγελματικά και 
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κοινωνικά (περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας υπάρχουν στο παράρτημα) 

(ΣΕΓΕ, 2017). 

- Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας και προώθησης γυναικείας 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

Το εν λόγω κέντρο φέρει ως στόχο να διεξάγει κοινωνική έρευνα στα θέματα 

ισότητας των φύλων, τεκμηριώνοντας τα αποτελέσματα και να παρέχει έγκυρη 

πληροφόρηση προς τις γυναίκες στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας, της 

κοινωνικής τους ένταξης και της συνολικής τους στήριξης σχετική με την προώθησή 

τους στην αγορά εργασίας. Πέρα από την γενική βοήθεια τα εν ενεργεία Κέντρα 

Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Γυναικών προσφέρουν πληροφορίες για την 

επιχειρηματικότητα που επιθυμούν να ασκήσουν οι γυναίκες σε μεγάλα κέντρα της 

Ελλάδος. (ΚΕΘΙ, 2017). 

-Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών 

(Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.) 

Το Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε. λειτουργεί ως κίνημα γυναικών επαγγελματιών που έχει την 

βάση του στις Βρυξέλλες. Η λειτουργία του φέρει σκοπό την ανάπτυξη της 

γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω όσων έχουν αποφασιστεί στη Λισσαβόνα. 

Μπορούν να το χρησιμοποιήσει γυναίκες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται 

ήδη και είναι μέλη ελληνικών επιμελητηρίων αλλά και όσες επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν. 

Αντίστοιχα, το Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε. σε συνεργασία με τα επιμελητήρια με τα οποία 

συνεργάζονται φροντίζουν να προσφέρουν την δυνατότητα στις γυναίκες να 

ενσωματωθούν στην κοινωνία, προσδιορίζοντας τα εμπόδια που πρόκειται να 

αντιμετωπίσουν ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν στην παραγωγή 

και σε κέντρα λήψης αποφάσεων.  

Το συγκεκριμένο δίκτυο δρα σε τομείς όπως η ερευνα και παρουσιάζει 

σημαντικά αποτελέσματα που αναφέρονται στις γυναίκες επιχειρηματίες. Επί 

παραδείγματι, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Πειραιά καταγράφεται η 

έρευνα με τίτλο «Η Επιχειρηματικότητα των Γυναικών στην Ελλάδα» όπου 

αναφέρονται σημαντικά στοιχεία για τον συνδυασμό γυναίκας στην εκπαίδευση και 

στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, καταγράφει τις αυξητικές τάσεις της γυναικείας 
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επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα που τείνουν να πλησιάσουν τα μέσα επίπεδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEΔEΓΕ, 2017). 

 

3.1.5. Αυξανόμενη σπουδαιότητα της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

 

Το κίνητρο για την εξέταση της γυναικείας επιχειρηματικότητας τόσο στην 

ανάπτυξη όσο και στις αναπτυγμένες χώρες απορρέουν από την αυξανόμενη 

κατανόηση του σημαντικού ρόλου τους στη δημιουργία, τη λειτουργία και την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων ως θεμελιώδη παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης (Acs, 

Bardasi, Estrin και Svejnar 2011). 

Η αύξηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στις εκβιομηχανισμένες 

οικονομίες είναι σχετικά πρόσφατο φαινόμενο. Αν και οι ΗΠΑ είναι η πιο καλυμμένη 

χώρα όσον αφορά την γυναικεία επιχειρηματικότητα, οι γυναίκες επιχειρηματίες σε 

μεταβατικές οικονομίες όπως της Ουγγαρία, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της 

Ρωσίας, της Λατινική Αμερικής, τη Νότιας Ασίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας 

παρουσιάζουν σημαντική επίπτωση στις εθνικές οικονομίες.  

Στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες, οι πραγματικοί φορείς δεν είναι 

πλέον τεράστιες εταιρείες, αλλά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να 

παράσχουν λύσεις και να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προκύπτουν από τις νέες 

τεχνολογίες της πληροφορίας. Αν και η εκβιομηχάνιση του παρελθόντος προσέλκυσε 

περισσότερες γυναίκες στις επιχειρήσεις, τα σημερινά περιβάλλοντά τους 

προσφέρουν έναν νέο ρόλο εισάγοντας την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, 

ειδικά όταν η επιχείρηση συνδέεται με την ποιότητα της ζωής. Ο εκσυγχρονισμός 

προκαλεί παλαιούς κανονισμούς, εμπόδια και παλιά επιχειρηματικά πρότυπα που 

δημιούργησαν τα μεγάλα εμπόδια για την επιχειρηματικότητα των γυναικών. Στην 

παρούσα εποχή, που χαρακτηρίζεται από έντονο εγχώριο και παγκόσμιο ανταγωνισμό 

και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, οι γυναίκες επιχειρηματίες διαδραματίζουν 

καίριο ρόλο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ως εκ τούτου καίριο ρόλο στη 

μείωση της ανεργίας.  

Οι Delmar και Holmquist (2004) δηλώνουν ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και δείχνουν ότι στις 

ΗΠΑ 6,4 εκατομμύρια αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες παρέχουν θέσεις 
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εργασίας σε 9,2 εκατομμύρια άτομα. Αυτά τα δεδομένα είναι εντυπωσιακά όταν είναι 

έρχονται σε σύγκριση με τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες που απασχολούσαν μαζί 11,7 

εκατομμύρια άτομα (Woodroof, 1996). 

Σε όλο τον κόσμο, η γυναικεία επιχειρηματικότητα συμβάλλει στη 

σταθερότητα, στην ευημερία μεταξύ των κοινοτήτων και παρέχει οικονομικές 

ευκαιρίες σε μειονεκτούσες ομάδες συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των 

χαμηλόμισθων και των μειονοτήτων. Μια άλλη συμβολή είναι η δημιουργία του 

πλούτου καθώς και της απασχόλησης. Πολλές γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες 

παραμένουν αναλφάβητες και ζουν σε φτωχές κοινότητες. Αυτή η κατάσταση δεν 

τους εμποδίζει να συμμετάσχουν στις τοπικές οικονομίες και να γίνουν 

επιχειρηματίες. Μικρές επιχειρήσεις τους επιτρέπουν να βελτιώσουν τη ζωή τους και 

άλλων πολλών με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η συμμετοχή των γυναικών 

στην οικονομική ζωή μιας αναπτυσσόμενης χώρας συμβάλλουν σε μια πιο 

ανθρώπινη, συνεταιριστική, ισορροπημένη και ευχάριστη εργασία.  

Οι Hisrish και Brush, (1988) υποστηρίζουν ότι ένας αυξανόμενος αριθμός 

γυναικών επιδιώκει να διεισδύσει στον κόσμο της επιχειρηματικότητας, αν και η 

δραστηριότητα αυτή συνεπάγεται πολλούς κινδύνους, δαπάνες χρόνου και ενέργειας. 

Πολλές μελέτες ασχολούνται με τη σημασία της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε 

διάφορες περιοχές του κόσμου. Οι Kay, Gunterberg, Holz & Wolter (2003), 

υποστηρίζουν ότι στη Γερμανία περισσότερα από ένα εκατομμύριο γυναίκες που 

ανήκουν σε επιχειρήσεις, παρέχουν θέσεις εργασίας για δύο εκατομμύρια 

εργαζόμενους. Με κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 232 δισ. ευρώ.  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι γυναίκες επιχειρηματίες έχουν αυξανόμενο μερίδιο 

στον αυτοαπασχολούμενο πληθυσμό και ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού των 

μικρών επιχειρήσεων (Carter, Anderson & Shaw, 2001).  

Ο Chun (1999) δείχνει ότι οι γυναίκες εργοδότες στις χώρες APEC 

καταλαμβάνουν κατά μέσο όρο το 30% στην αγορά εργασίας. Η Saavedra (2001) 

παρέχει στατιστικά στοιχεία για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες στην Αργεντινή, 

τη Βραζιλία και τη Βραζιλία και στη Κόστα Ρίκα, οι οποίες δείχνουν ότι η 

αυτοαπασχόληση αποτελεί μια πραγματική και σημαντική επιλογή για τις γυναίκες το 

2012. 
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Με βάση τα δεδομένα αυτά, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:  

(α). Η γυναικεία επιχειρηματικότητα προσφέρει ισχυρές επιπτώσεις στις 

οικονομίες με την αύξηση της απασχόλησης και των πωλήσεων και  

(β). Οι γυναίκες επιχειρηματίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

οικονομική ανάπτυξη και την παραγωγικότητα.  

Οι Delmar & Holmquist, (2004) υποστηρίζουν ότι υπάρχει έλλειψη γνώσης 

σχετικά με τον πραγματικό αντίκτυπο της γυναικείας επιχειρηματικότητα στην 

ανάπτυξη της οικονομίας στις περισσότερες χώρες-μέλη της ΕΕ. 

 

3.1.6. Πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας/ στατιστικά 

 

Το 2014, το ποσοστό απασχόλησης της ΕΕ28 για τους άνδρες (ηλικίας 20-64 

ετών) ήταν 75%, ενώ το ποσοστό απασχόλησης ήταν μόνο 63,5% για τις γυναίκες. Σε 

όλα τα κράτη μέλη, τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών είναι χαμηλότερα από 

εκείνα για τους άνδρες, με μεγάλες διαφορές σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό συμβαίνει 

παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι όλο και περισσότερο καταρτισμένες και ακόμη 

και ανώτερες από την άποψη εκπαίδευσης. Το 2014, το 42,3% των γυναικών (ηλικίας 

30-34 ετών) είχε τριτοβάθμια εκπαίδευση ή υψηλότερη σε σχέση με αυτή των 

ανδρών που ήταν 33,6%. 

Τον Μάρτιο του 2017 έρευνα της Global Stat αναφέρει σχετικά με την 

ενδυνάμωση των γυναικών στην ΕΕ και πέραν αυτής αναφορικά με την αγορά 

εργασίας τα εξής: 

Η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας αναγνωρίζεται ως ακρογωνιαίος 

λίθος των γυναικών αναφορικά με την οικονομική ανεξαρτησία και την συμμετοχή 

στη δημόσια ζωή. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν υποχρεώσεις να ενσωματώσουν 

όσους εξαιρούνται από την αγορά εργασίας εντός της ΕΕ (άρθρο 153; Κοινοτική 

οδηγία 2006/54/ΕΚ) και να εξασφαλίζεται ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας (άρθρο 

157).  

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, υπήρξε συνεχώς μία άνοδος στην απασχόληση 

των γυναικών, που δείχνει ότι οι γυναίκες αποτελούν τώρα αυξανόμενο ποσοστό του 

συνόλου του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ.. Σχετικά με την ΕΕ ο στόχος της είναι να 
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αυξήσει το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών σε τουλάχιστον 

75 % τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες μέχρι το 2020. Βέβαια 

καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Παρά την άνοδο 

των γυναικών σε μορφωτικό επίπεδο, το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών 

παραμένει υψηλότερο σε ολόκληρη την ΕΕ-28.  

Η μετάβαση από το σχολείο στον εργασιακό στίβο αποτελεί μία καθοριστική 

στιγμή με τις γυναίκες να παραμένουν σε χαμηλότερα ποσοστά εργασιακής 

απασχόλησης και ιδιαίτερα με τη μορφή συμβάσεων μερικής απασχόλησης. Αυτό το 

είδος της παύσης της σταδιοδρομίας ή της μη τυποποιημένης απασχόλησης μπορεί να 

επιλεγεί οικειοθελώς, αλλά μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζει τα συγκεκριμένα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην εξισορρόπηση της αμειβόμενης 

εργασίας και της μη αμειβόμενης εργασίας. Οι άνδρες εργάζονται συνήθως με μερική 

απασχόληση επειδή δεν μπορούν να βρουν εργασία πλήρους απασχόλησης (42,5%), 

ενώ οι γυναίκες το κάνουν κυρίως λόγω της παιδικής μέριμνας (28%). 

Υπάρχουν 98 εκατομμύρια γυναίκες εργαζόμενες ηλικίας 20-64 στην ΕΕ, εκ 

των οποίων το 15% (περίπου 15 εκατομμύρια) έχουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η Πορτογαλία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων γυναικών με 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση (42%) και η Λιθουανία το χαμηλότερο (3%). Η ΕΕ διαθέτει 

ποσοστό 42,8% σε απασχολούμενες γυναίκες ηλικίας 20-64 ετών με πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση (δηλαδή τέσσερις στις δέκα γυναίκες στην ΕΕ). Περίπου το 19% του 

γυναικείου πληθυσμού που εργάζονται ανήκουν στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης. 

Συνολικά, εννέα από τις 100 γυναίκες της ΕΕ (9,3%) είναι άνεργες, με αυτό το 

ποσοστό να κυμαίνεται από 28,9% (EL) έως 4,2% (DE) μεταξύ των κρατών μελών. Η 

διαφορά στο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των φύλων μειώθηκε από 1,4 ποσοστιαίες 

μονάδες το 2005 σε 0,2 Ποσοστιαίες μονάδες το 2015. Η γυναικεία ανεργία είναι 

υψηλότερη μεταξύ γυναικών με πρωτοβάθμια εκπαίδευση (17,6%). 

Εντός της ΕΕ, υπάρχουν 15,6 εκατομμύρια που είναι 25 έως 64 ετών και 

εργάζονται ως επιστήμονες και μηχανικοί. Τα παραπάνω αν υπολογιστούν σε 

ποσοστό του ενεργού πληθυσμού αντιπροσωπεύει το 6,3% για τις γυναίκες και το 8% 

για τους άνδρες. Σε δέκα κράτη μέλη, το ποσοστό απασχόλησης για τους επιστήμονες 

και τους μηχανικούς στον γυναικείο πληθυσμό είναι υψηλότερο από αυτό στον 
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ανδρικό. Αντίθετα, η Φινλανδία έχει πολύ περισσότερους άντρες (14,9%) από ότι 

γυναίκες (6,5%) που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς. 

Τέλος, σημαντικό να σημειωθεί ότι περίπου 2 εκατομμύρια νέες γυναίκες της 

ΕΕ (ηλικίας 15-24) είναι άνεργες. Αυτό είναι το 19,5% του ενεργού πληθυσμού της 

ΕΕ, με διαφορές μεταξύ των κρατών μελών να κυμαίνονται από 6,5% έως 55%.  

 

3.2  Εμπόδια επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών 

 

Οι οργανωτικοί φραγμοί αναφέρονται στους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διαφορική πρόσληψη και εργασιακή προώθηση των ανδρών και των γυναικών. Ενώ 

αυτά τα εμπόδια διαφέρουν σημαντικά από επιχείρηση σε επιχείρηση, μπορούν να 

δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα που εμποδίζουν τις γυναίκες να προχωρήσουν 

στην ανώτατη διοίκηση (Baker, 2003). 

Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις στις οποίες βασίζονται οι επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν ένα λεπτό, αλλά ισχυρό εμπόδιο για τις γυναίκες. Υπάρχουν πολλοί 

τρόποι προσδιορισμού των στερεοτύπων και της μεροληψίας. Για αυτή την αναφορά, 

ορίζετε ένα στερεότυπο ως μια γνωστική "συντόμευση" που κατηγοριοποιεί τους 

ανθρώπους βάσει χαρακτηριστικών όπως το φύλο, τη φυλή, ή την ηλικία (Northouse, 

2015). Μια προκατάληψη είναι μια ημι-μόνιμη πίστη με βάση την επανειλημμένη 

έκθεση σε στερεότυπα. Οι άνθρωποι σε μικρότερο ποσοστό είναι πιθανό να 

παραδεχτούν ανοιχτά αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις σήμερα από ό, τι στο 

παρελθόν. Μια πρόσφατη μετα- ανάλυση των φύλων και των ηγετικών στερεοτύπων 

διαπίστωσε ότι "δεν υπάρχουν στοιχεία που να μειώνουν τις στερεοτυπικές απόψεις 

με την πάροδο του χρόνου "(Koenig et al., 2011). Το φύλο, η φυλή και η ηλικία 

συχνά υπόκεινται σε στερεότυπα, ακόμη και φαινομενικά τα θετικά στερεότυπα 

μπορεί να είναι προβληματικά.  

Το 1995, η έκθεση της επιτροπής Glass Ceiling Commission περιέγραψε 

τέσσερις κατηγορίες φραγμών που εμποδίζουν τις γυναίκες να επιτυγχάνουν την 

κινητικότητα προς τα άνω σε ανώτερη και εκτελεστική θέση. Αυτά περιλάμβαναν 

κοινωνικούς, κυβερνητικούς, εσωτερικούς επιχειρηματικούς και επιχειρηματικούς 

διαρθρωτικούς φραγμούς. Αυτά τα εμπόδια εξακολουθούν σήμερα να αποτελούν τα 
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κυριότερα εμπόδια στην ανοδική κινητικότητα των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές 

θέσεις. Για παράδειγμα, η Κοινή Οικονομική Επιτροπή ανέφερε ένα ξεπερασμένο 

πλαίσιο κοινωνικής στήριξης ως κύριο εμπόδιο στην ανοδική κινητικότητα των 

γυναικών (Λαμπρινίδης, 2005). 

Η έλλειψη ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων είναι ένας άλλος λόγος για τον 

οποίο οι γυναίκες παραμένουν πίσω. Οι γυναίκες στην αμερικανική κοινωνία 

συνήθως αναλαμβάνουν τον κύριο ρόλο για την έγκαιρη φροντίδα. Ωστόσο, το 

σύστημα πρόωρης φροντίδας στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει υποανάπτυκτη και 

υποαπασχολούμενο. Επιπλέον, ο ρόλος των γυναικών ως φροντιστών εκτείνεται σε 

εκείνους των ηλικιωμένων γονέων ή μελών της οικογένειας. Η φροντίδα εκτείνεται 

σε όλη τη διάρκεια της ζωής των γυναικών και η σταδιοδρομία της με ελάχιστη 

υποστήριξη για αυτόν τον ρόλο φροντίδας. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες πρέπει συχνά 

να χάσουν χρόνο από την καριέρα τους για να εκπληρώσουν το ρόλο του φροντιστή 

(Marti, 2006). 

Οι διαφορές στην εμπιστοσύνη και τη φιλοδοξία σταδιοδρομίας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών έχουν αναφερθεί ως παράγοντες που εμποδίζουν τις γυναίκες 

να μετακινηθούν σε ανώτερα και εκτελεστικά καθήκοντα. Μια μελέτη του 

Ινστιτούτου Ηγεσίας και Διοίκησης αποκάλυψε ότι οι γυναίκες διευθυντές 

παρεμποδίζονται στην καριέρα τους με χαμηλότερες φιλοδοξίες και προσδοκίες 

(Morrison et al., 1987). Οι γυναίκες συχνά στερούνται αυτοπεποίθησης, γεγονός που 

οδηγεί σε λιγότερη ανάληψη κινδύνων και πιο επιφυλακτικές επιλογές 

σταδιοδρομίας. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες υστερούν σε τρία χρόνια για να 

αναλάβουν διευθυντικές θέσεις σε σύγκριση με άνδρες που έχουν υψηλότερες 

προσδοκίες σταδιοδρομίας και αυξημένη εμπιστοσύνη. Η μελέτη αυτή διαπίστωσε 

επίσης ότι οι γυναίκες φαίνεται να έχουν λιγότερη σαφήνεια σταδιοδρομίας και 

χαμηλότερες φιλοδοξίες σταδιοδρομίας από τους άνδρες. Τα ευρήματα αυτά 

συγκρίνονται με αυτά της έκθεσης ACHE του 2006, σύμφωνα με τα οποία οι 

γυναίκες είχαν χαμηλότερες προσδοκίες σταδιοδρομίας από τους άνδρες, ενώ το 40% 

των γυναικών ανέφεραν ότι ήθελαν να αναλάβουν θέσεις CEO σε σύγκριση με το 

70% των ανδρών. 

Οι γυναίκες συχνά στερούνται έναν χορηγό που προωθεί τις δεξιότητες και τις 

ικανότητές τους σε άλλους στην επιχείρηση. Μια μελέτη που ξεκίνησε το 2009 με 

την υποστήριξη της American Express, της Deloitte, της Intel και της Morgan 
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Stanley, διαπίστωσε ότι οι γυναίκες είτε υποτιμούν το ρόλο που παίζει η χορηγία 

στην κινητικότητα σταδιοδρομίας είτε δεν την καλλιεργούν. Οι λόγοι γι 'αυτό 

ποικίλλουν από τις αντιλήψεις των γυναικών ότι η πρόοδος μέσω των συνδέσεων 

είναι ακατάλληλη για την απροθυμία τόσο των γυναικών όσο και των ανώτερων 

ανδρών να καθιερώσουν μια σχέση χορηγίας, διότι συχνά μπορεί να ερμηνεύεται ως 

σεξουαλικό ενδιαφέρον (WIAnyc, 2011). 

Τα στερεότυπα των φύλων και οι διαφορές επικοινωνίας μεταξύ των δύο 

φύλων δημιουργούν διλήμματα και για τις γυναίκες. Οι αναφορές στο φύλο 

δημιουργούν μια διπλή δέσμευση, στην οποία οι γυναίκες μπορούν να τιμωρούνται 

για υπερβολικά μικρή ή υπερβολική βεβαιότητα, ανταγωνιστικότητα και ανεξαρτησία 

(Carli, 2006). Για παράδειγμα, το τυπικό στυλ επικοινωνίας των γυναικών είναι πιο 

ζεστό, λιγότερο κατευθυνόμενο και πιο μετριοπαθές από τους άνδρες. Αυτός ο 

τρόπος επικοινωνίας μπορεί να μειώσει τις αντιλήψεις για τις ικανότητες των 

γυναικών. Ωστόσο, αν μια γυναίκα εμφανίζει υπερβολική βεβαιότητα, η οποία είναι 

αντιφατική με το στερεότυπο, η επιρροή και η ρευστότητα της μπορεί να μειωθούν. 

Οι ικανότητες των γυναικών κρίνονται επίσης διαφορετικά από ότι οι άνδρες. Οι 

άνθρωποι κρίνουν τις ικανότητες των γυναικών πιο σκληρά από τους άνδρες, 

κρατώντας τις γυναίκες σε υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων και αξιολογώντας τους 

επικεφαλής και τους ηγέτες των γυναικών πιο κριτικά από τους άντρες τους. 

 

3.2.1. Παρενόχληση των γυναικών στον χώρο εργασίας 

 

Οι ορισμοί της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας περιλαμβάνουν ένα 

ευρύ φάσμα βίαιων πράξεων (Einarsen, 1996): 

-Σωματική βία που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή τραυματισμό 

-Ψυχοκοινωνική / ψυχολογική βία μέσω του εκφοβισμού 

-Σεξουαλική παρενόχληση, σεξουαλική βία και κακοποίηση 

Παράλληλα, η σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο δύναται να 

περιλαμβάνει τον αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας. Αν και οι ορισμοί της βίας 

και της παρενόχλησης στην εργασία διαφέρουν από χώρα σε χώρα, έχουν υιοθετηθεί 

μια ολοκληρωμένη και ευρεία προσέγγιση της βίας στον κόσμο της εργασίας που 
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λαμβάνει υπόψη αυτές τις διάφορες δυναμικές των ορισμών. Αυτή η προσέγγιση έχει 

τις ρίζες της σε μια κοινή αντίληψη ότι η βία και η παρενόχληση αποτελούν 

κατάχρηση εξουσίας και προκύπτουν από τις άνισες σχέσεις εξουσίας στην εργασία.  

Αναγνωρίζεται ότι η βία και η παρενόχληση στην εργασία περιλαμβάνει 

(Θεοχάρους κ.ά., 2009: 

- Φυσική επίθεση και βία, καθώς και μεγάλο φάσμα ψυχοκοινωνικών 

κινδύνων, όπως λεκτικές ή μη λεκτικές απειλές και καταχρηστικές συμπεριφορές, 

που συχνά έχουν σεξουαλική χροιά και ρίζες στις άνισες σχέσεις εξουσίας. Αυτά 

αναφέρονται σε διαφορετικά εθνικά πλαίσια ως ανεπιθύμητη ψυχολογική ή ηθική 

παρενόχληση, εκφοβισμός προσωπικότητας ή εργασιακός εκφοβισμός, ενόχληση, 

ταπείνωση ή κακοποίηση ατόμων.  

- Βία που σχετίζεται με τη διάκριση, επηρεάζοντας εργαζομένους που 

βρίσκονται σε πλέον ευάλωτες καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, 

των LGBT εργαζομένων και των εργαζομένων διαφορετικών εθνοτήτων. Γυναίκες 

που βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις επηρεάζονται δυσανάλογα από τη βία και την 

παρενόχληση στην εργασία.  

- Η παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας περιλαμβάνει και την 

παρενόχληση που συμβαίνει μακριά από τον παραδοσιακό χώρο εργασίας, για 

παράδειγμα σε κοινωνικές εκδηλώσεις, σε συνέδρια, σε μαθήματα κατάρτισης ή 

συναντήσεις μεταξύ συναδέλφων, στο χώρο των πελατών ή όπου η εργασία 

πραγματοποιείται μακριά από το χώρο εργασίας και συνεπάγεται με επαφή με το 

κοινό. Επίσης περιλαμβάνει τον χρόνο όπου πραγματοποιούνται επαγγελματικά 

ταξίδια καθώς και κατά την μετακίνηση από και προς την δουλειά.  

- Η συνεργασία με τους πελάτες ή το κοινό εκθέτει ορισμένους εργαζόμενους 

σε υψηλότερο κίνδυνο βίας ή παρενόχλησης, π.χ. σε εργαζόμενους που εργάζονται σε 

νυκτερινή υπηρεσία όπως σε μπαρ και σε καφετέριες όπου καταναλώνεται αλκοόλ, 

στην αστυνομία ή στην ποινική δικαιοσύνη, σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σε 

καταστάσεις όπου υπάρχουν χρήματα ή συνταγογραφούμενα φάρμακα, σε παροχή 

υπηρεσιών φροντίδας και εκπαίδευσης, όπου παρέχονται και όπου εκτελούνται 

εργασίες σε απομονωμένες τοποθεσίες, σε μη κοινωνικές ώρες ή σε θέσεις όπου 

απαιτούνται μετακινήσεις.  
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Το βασικότερο είδος παρενόχλησης αναφέρεται ως η σεξουαλική 

παρενόχληση των γυναικών στα πλαίσια του εργασιακού χώρου όπως αυτός ορίζεται 

παραπάνω. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι διάκριση λόγω φύλου, η οποία 

απαγορεύεται από το νόμο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η σεξουαλική 

παρενόχληση είναι οποιαδήποτε ανεπιθύμητη σεξουαλική συμπεριφορά που 

επηρεάζει αρνητικά ή απειλεί να επηρεάσει, άμεσα ή έμμεσα, την ασφάλεια της 

εργασίας ενός ατόμου, τις συνθήκες εργασίας ή τις προοπτικές προώθησης ή τα 

κέρδη. Ή εμποδίζει ένα άτομο να βρει δουλειά, διαμονή ή οποιοδήποτε είδος 

δημόσιας υπηρεσίας (Τσιάμα, 2013).  

Η σεξουαλική παρενόχληση είναι συνήθως μια προσπάθεια ενός ατόμου να 

ασκήσει εξουσία πάνω σε ένα άλλο άτομο. Μπορεί να διαπραχθεί από έναν επόπτη, 

έναν συνάδελφο, έναν ιδιοκτήτη ή έναν πάροχο υπηρεσιών. Η σεξουαλική 

παρενόχληση είναι ανεπιθύμητη, συχνά εξαναγκαστική, σεξουαλική συμπεριφορά 

που στρέφεται από ένα άτομο στο άλλο. Είναι συναισθηματικά καταχρηστική και 

δημιουργεί μια ανθυγιεινή, μη παραγωγική ατμόσφαιρα στο χώρο εργασίας. Οι 

εργαζόμενοι, οι πελάτες ή οι πελάτες μπορούν να κάνουν καταγγελίες για σεξουαλική 

παρενόχληση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτές οι καταγγελίες 

μπορεί να είναι δαπανηρές, τόσο από οικονομικής άποψης όσο και από το ηθικό των 

εργαζομένων, ιδίως για τους εργοδότες που δεν διαθέτουν αποτελεσματική πολιτική 

σεξουαλικής παρενόχλησης ή που δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά αυτές τις καταγγελίες 

(ΚΕΘΙ, 2004). 

 

 

3.2.2. Το φαινόμενο της γυάλινης οροφής 

 

Η «γυάλινη οροφή» έγινε ένας δημοφιλής όρος μετά τη χρήση του στην 

εφημερίδα The Wall Street Journal από τους δημοσιογράφους Carol Hymowitz και 

Timothy Schellhardt το 1986. Είναι μια καθημερινή μεταφορά που χρησιμοποιείται 

για να περιγράψει το αόρατο εμπόδιο μπροστά από τις γυναίκες που επιδιώκουν να 

κινηθούν προς τα επάνω στις οργανωτικές ιεραρχίες. Οι Hymowitz και Schellhardt 

έγραψαν ότι οι λίγες εκείνες γυναίκες που σταθερά ανέρχονται στις βαθμίδες της 

ιεραρχίας, ξαφνικά λίγο πριν πατήσουν την κορυφή “συντρίβονται” και σταματούν 
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επάνω σε ένα αόρατο εμπόδιο σαν μια “γυάλινη οροφή”, αν και βλέπουν τι τις 

εμποδίζει να κατακτήσουν την κορυφή. Στόχος αυτών είναι να περιγράψουν τα 

τεχνητά ή αόρατα εμπόδια βασισμένα σε απόψεις και προκαταλήψεις, που 

επιβραδύνουν ή σταματούν την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών στις ανώτερες 

και ανώτατες θέσεις της ιεραρχίας των επιχειρήσεων (Powell et al., 2002). 

Εκτός από τον όρο «γυάλινη οροφή», κατά καιρούς έχουν προταθεί και άλλες 

ονομασίες όπως «ολισθηρός στύλος», «προστατευτική ασπίδα», «τσιμεντένια 

οροφή», «φράγμα στην κορυφή». Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην ονομασία 

του φαινομένου όλοι οι συγγραφείς κάνουν μια κοινή παραδοχή και αυτή είναι η 

υποεκπροσώπηση των γυναικών στις ανώτερες ιεραρχικά θέσεις. Αυτό δεν συμβαίνει 

από λάθος προσωπικές επιλογές των γυναικών ή αποτυχιών αλλά είναι αποτέλεσμα 

κοινωνικών και διαρθρωτικών φραγμών που ορθώνονται μπροστά στις 

γυναίκες.(Brondy et al., 2010). 

Συγκεκριμένα «γυάλινη οροφή» αποκαλείται η διακοπή στην εξέλιξη της 

καριέρας των γυναικών, ακριβώς πριν φθάσουν στην κορυφή της ηγεσίας, εξαιτίας 

των εμποδίων που ορθώνονται και καθιστούν άνιση την περαιτέρω πρόοδό τους. Ο 

υπολογισμός του εύρους της «γυάλινης οροφής» αποτυπώνει το βαθμό δυσκολίας 

που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες προκειμένου να καταφέρουν να προωθήσουν την 

καριέρα τους σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά των ανδρών συναδέλφων τους 

(Ντερμανάκης, 2004). 

Το φαινόμενο αυτό είναι υπεύθυνο για την έλλειψη γυναικών που κατέχουν 

ηγετικές και ανώτερες διευθυντικές θέσεις σε πολλούς τομείς, αλλά ιδιαίτερα στις 

επιχειρήσεις και την πολιτική (Okimoto et al., 2010). Μια δημοφιλής πεποίθηση είναι 

ότι η ηγεσία και η επιτυχία είναι συνδεδεμένη με ένα άτομο που έχει την «σωστή 

ουσία». Οι Eagly και Carli (2007) υποστηρίζουν ότι με το να κατηγορούμε τις 

διαφορές των φύλων για την ύπαρξη του φαινομένου της γυάλινης οροφής σε 

οργανισμούς οδηγεί στην απαράδεκτη άποψη ότι οι γυναίκες είναι τα "λάθος 

πράγματα" και οι λάθος ουσίες για τις ηγετικές θέσεις.  

Οι γυναίκες στην Ευρώπη εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στις 

ανώτατες βαθμίδες της ιεραρχίας τόσο στην πολιτική όσο και στις επιχειρήσεις, παρά 

τη μαζική τους είσοδο. Στον ιδιωτικό τομέα, τα εννέα δέκατα των μελών των 
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διοικητικών συμβουλίων είναι άνδρες, όπως εξάλλου και τα δύο τρίτα των 

επικεφαλής των επιχειρήσεων. 

Όπως αναφέρει ο Mavin (2000) ο όρος «γυάλινη οροφή» χρησιμοποιείται για 

να περιγράψει όλες τις απογοητεύσεις που δοκιμάζουν οι γυναίκες σε όλα τα επίπεδα 

διοίκησης και επιθυμούν να ξεπεράσουν, αλλά εμποδίζονται από ένα αόρατο εμπόδιο. 

Οι στάσεις της κοινωνίας, οι ομαδικές και οι ατομικές προκαταλήψεις, η έλλειψη 

υποστήριξης των γυναικών αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες που 

δημιουργούν και ενισχύουν τα εμπόδια γύρω και πάνω από την επαγγελματική 

εξέλιξη των γυναικών. Ως εμπόδια στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας των γυναικών 

μπορεί να θεωρηθούν οι πολιτιστικές προκαταλήψεις, τα στερεότυπα των φύλων και 

οι στάσεις ενάντια στις γυναίκες. Επιπλέον η ύπαρξη ανεπίσημων δικτύων ανδρών 

τείνουν να αποκλείουν τις γυναίκες από τις ανώτερες θέσεις της διοικητικής 

ιεραρχίας είναι ένα ακόμα εμπόδιο. 

Φαίνεται δύο να είναι οι μεγάλες κατηγορίες αιτιών για το φαινόμενο της 

γυάλινης οροφής, που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία (Ντερμανάκης, 

2004). Η πρώτη αναφέρεται στις διαφορές των δύο φύλων σε ατομικό επίπεδο και η 

δεύτερη κατηγορία αναφέρεται σε κοινωνικά και οργανωσιακά αίτια. 

Στην πρώτη κατηγορία υπάρχουν διαφορές στο χαρακτήρα, στην 

ιδιοσυγκρασία, στη φύση και στις δεξιότητες που καθιστούν τους άντρες πιο ικανούς 

από τις γυναίκες. Η δεύτερη κατηγορία αφορά το συλλογικό επίπεδο και επεκτείνεται 

και στο οργανωσιακό. Με βάση αυτή την κατηγορία η ύπαρξη της γυάλινης οροφής 

υπάρχει γιατί ενυπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις. Τα 

στερεότυπα αυτά επηρεάζουν την εξέλιξη των γυναικών με πολλούς τρόπους 

ιδιαίτερα όμως μέσα από αδικίες που συμβαίνουν κατά τις διαδικασίες της 

προσέλκυσης τους και επιλογής, στα προβλήματα που δημιουργούνται με την 

ανάπτυξη σχέσεων μέντορινγκ, έλλειψη ισορροπίας οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής κ.α.  

Η παρουσία της «γυάλινης οροφής» σε μία επιχείρηση προκαλεί μια σειρά 

από παρενέργειες, που μεταφράζονται σε σημαντικά οικονομικά και όχι μόνο κόστη. 

Προτεινόμενες λύσεις που δίνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία για τη συγκεκριμένη 

πτυχή του προβλήματος παρουσιάζουν ποικιλία. Μία από τις πιο πολυσυζητημένες 

είναι αυτή που προτάθηκε από την Schwartz, η οποία εισήγαγε πρώτη τον όρο 
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«mommy tracks», δηλαδή τα μονοπάτια καριέρας για τις εργαζόμενες γυναίκες. 

Σύμφωνα με την έννοια αυτή οι εργαζόμενες γυναίκες προσπαθούν να ισορροπήσουν 

τις επαγγελματικές υποχρεώσεις με τις οικογενειακές. Σύμφωνα με την συγγραφέα οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να αναγνωρίσουν πως οι γυναίκες μάνατζερ, οι οποίες έχουν 

παιδιά, είναι σημαντική πηγή ταλέντου για τις επιχειρήσεις, που πρέπει να 

διατηρηθεί. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαχωρίσουν σε πρώιμο στάδιο τις γυναίκες, 

οι οποίες βάζουν σε πρώτη μοίρα την καριέρα και εκείνες που έχουν ως 

προτεραιότητα την οικογένεια. Παρόλο που όλες οι εργαζόμενες γυναίκες θέλουν να 

ισορροπήσουν την καριέρα και την οικογένεια αυτό δεν φαίνεται να είναι εφικτό. Οι 

γυναίκες που είναι διατεθειμένες να θυσιάσουν την οικογενειακή ζωή προκείμενου να 

έχουν μία καριέρα όπως οι άντρες, θα πρέπει να προσφέρονται ίσες ακριβώς 

ευκαιρίες με εκείνες των αντρών. Αντίθετα στις γυναίκες που επιλέγουν να δώσουν 

βαρύτητα στην οικογένεια θα πρέπει να προσφέρονται προγράμματα εκτεταμένων 

αδειών, ελαστικά ωράρια και οικογενειακή υποστήριξη. Με αυτόν τον τρόπο οι 

επιχειρήσεις μπορούν να διατηρούν το εργατικό δυναμικό τους χωρίς να προβαίνουν 

σε απολύσεις (Allyn, 2009). 

Τα λάθη προσέλκυσης, επιλογής και αξιολόγησης αποδίδεται το μεγαλύτερο 

μερίδιο ευθύνης για την έκταση του φαινομένου. Η πιο απλοϊκή λύση που ίσως 

προτείνεται γι αυτό το πρόβλημα είναι η υποχρεωτική υιοθέτηση ποσοστώσεων, που 

θα πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να τηρούν τη νομότυπη λειτουργία 

τους. 
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4. Μεθοδολογία έρευνας 

 

4.1  Σκοπός της έρευνας 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι αποτέλεσμα  ποιοτικής έρευνας  και 

αναφέρεται στην πρόσβαση των γυναικών στη αγορά εργασίας παρουσιάζοντας τα 

κίνητρά τους και τα εμπόδια που συναντάνε– και ακολουθεί ερμηνευτική ανάλυση 

των συνεντεύξεων. Βασικός σκοπός λοιπόν, είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις και 

οι απόψεις των γυναικών για την γυναικεία απασχόληση και η δική τους στάση 

απέναντι στην επιχειρηματικότητα. 

 

4.2 Δείγμα έρευνας 

Το δείγμα στην παρούσα έρευνα ήταν 5 γυναίκες ηλικίας 24-51 εργαζόμενες 

και άνεργες, μητέρες ή μη. Ο χρόνος που απαιτήθηκε περίπου για κάθε συνέντευξη 

ήταν 3-6 λεπτά. 

 

4.3 Μέθοδος έρευνας 

Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα είναι η ποιοτική, 

εξαιτίας του μικρού δείγματος που χρησιμοποιήθηκε. Συγκεκριμένα η ποιοτική 

έρευνα έγινε με την μορφή ημιδομημένης συνέντευξης για την καλύτερη διεξαγωγή 

των συμπερασμάτων. 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

5.1 Συμπεράσματα έρευνας 

 

Στην συγκεκριμένη ενότητα, γίνεται παρουσίαση των συμπερασμάτων που 

προέκυψαν από την ανάλυση των συνεντεύξεων. Με βάση το σύνολο των 

ερωτώμενων σχετικά με τα σημαντικότερα εμπόδια που συνάντησαν στην πορεία για 
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την εύρεση εργασίας προέκυψε ότι καθοριστικό ρόλο έχει η ηλικία και η δυσκολία να 

ασχοληθούν με το επάγγελμα που έχουν σπουδάσει. Υποστηρίχθηκε έντονα το 

γεγονός ότι λόγω της οικονομικής κρίσης οι επιχειρήσεις δίνουν περισσότερες 

ευκαιρίες στους νέους, αν και χαμηλόμισθα, και δεν προτιμούν μεγαλύτερους 

ανθρώπους που έχουν και κάποια προϋπηρεσία.    

Σε κάθε περίπτωση, έγινε φανερό ότι σαν γυναίκες δεν έχουν δεχτεί 

ρατσιστική συμπεριφορά στην δουλειά τους αλλά όπως διαπιστώθηκε οι επιχειρήσεις 

δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα ανδρικά «χέρια». Ωστόσο, οι απολαβές είναι 

σχεδόν ίδιες, ανάλογα φυσικά το επάγγελμα του καθενός, όπως και οι ώρες που 

εργάζονται.  

Βλέποντας τις απαντήσεις που δόθηκαν στις συνεντεύξεις σχετικά με την 

ύπαρξη αντρικών και γυναικείων επαγγελμάτων είναι εμφανές ότι ακόμη και σήμερα 

διαχωρίζουμε κάποια επαγγέλματα, βέβαια σε μικρότερο βαθμό από το παρελθόν. 

Γενικότερα υπάρχει μια σύνδεση ότι τα επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται ως 

«γυναικεία» είναι εκείνα κυρίως που ασχολούνται με την εξυπηρέτηση και την 

φροντίδα των παιδιών και όπως υποστήριξε μια γυναίκα «είναι λίγο δύσκολο θα έλεγα 

να δούμε κάποιον άντρα στην θέση του νηπιαγωγού. Μου φαίνεται λίγο περίεργο» . 

Επίσης οι δύο από τις πέντε υποστήριξαν ότι υπάρχουν κάποια επαγγέλματα 

«αντρικά» που δεν θα μπορούσαν οι ίδιες να διεκπεραιώσουν, όπως αυτά που 

σχετίζονται με την τεχνικό χαρακτήρα δηλαδή η οικοδομή, ο ηλεκτρολόγος, ο 

ψυκτικός, και άλλα, χωρίς ωστόσο να παραλείπουν το ενδεχόμενο ότι κάποιες 

μπορούν να τα καταφέρουν και εκεί καλά. Μόνο μία γυναίκα, απάντησε ότι πλέον 

δεν υπάρχουν αντρικά και γυναικεία επαγγέλματα. Παρόλο που η τεχνολογία 

εξελίσσεται  και παρά το γεγονός ότι ζούμε στον 21
ο
 αιώνα εξακολουθούμε να 

έχουμε κάποια στερεότυπα σχετικά με το επάγγελμα. Όσα δηλαδή, απαιτούν 

σωματική δύναμη είναι κατά κύριο λόγο αντρικά. 

Από τότε που οι γυναίκες έχουν εισχωρήσει δυναμικά στον χώρο της εργασίας 

άρχισε να δημιουργείται ένας προβληματισμός σχετικά με το αν είναι σωστό για μια 

γυναίκα να δουλεύει ή είναι προτιμότερο να φροντίζει την οικογένεια μένοντας στο 

σπίτι. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μου δείχνουν ότι οι απόψεις των γυναικών 

διίστανται. Οι δύο από τις πέντε υποστηρίζουν ότι είναι καλύτερο για μια γυναίκα να 

κάθεται στο σπίτι έστω τα πρώτα χρόνια που μεγαλώνει το παιδί ώστε να μην 

στερηθεί την μητρική αγάπη. Από την άλλη όμως ζούμε σε μια εποχή η οποία παρ’ 
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όλες τις εξελίξεις της απορρέει πληθώρα προβλημάτων με βασικότερο τον 

οικονομικό παράγοντα. Έτσι λοιπόν, θεωρείται αναγκαία η πρόσβαση των γυναικών 

στην αγορά εργασίας καθώς εν μέσο κρίσης είναι σχεδόν αδύνατο τα οικονομικά της 

οικογένειας να παρέχονται μόνο από τον ένα γονέα. Άλλωστε όπως υποστηρίχθηκε οι 

γυναίκες «μπορούν να εργάζονται και να συνδυάζουν τα πράγματα αυτά μαζί» 

δείχνοντας έτσι την ανεξαρτησία τους «γιατί δυστυχώς  όταν δεν εργάζεσαι δεν 

μπορείς να είσαι και ανεξάρτητη».  Έγινε σαφές ωστόσο, ότι καμία γυναίκα από τις 

ερωτηθείσες δεν θεωρεί πώς αυτός ο ρόλος της μητέρας- νοικοκυράς, της στέκεται 

εμπόδιο να εξελιχθεί στην δουλειά της. 

Όπως διαπιστώθηκε ενώ οι γυναίκες έχουν σημειώσει μια αλματώδη επιτυχία, 

σε όλους τους τομείς, σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια και εμπλέκονται πλέον 

ενεργά στον κοινωνικό και εργασιακό χώρο εντούτοις, διατηρούνται ακόμη κάποια 

στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η πολιτεία λοιπόν, είναι ένας σημαντικός φορέας 

που μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη αυτών και να ενισχύσει την απασχόληση των 

γυναικών. Οι προτάσεις που δόθηκαν σχετικά με αυτό ήταν ποικίλες. Αρχικά 

υποστηρίχθηκε ότι η πολιτεία θα πρέπει να προβάλει περισσότερο την ισότητα των 

δύο φύλων κυρίως μέσω των ΜΜΕ και γενικότερα του τύπου, ενισχύοντας με αυτόν 

τον τρόπο τα δικαιώματα των γυναικών. Επίσης, όπως συζητήθηκε, θα πρέπει να 

«ανοίξει» η αγορά και να δοθούν περισσότερες θέσεις εργασίας στις γυναίκες χωρίς 

να υπάρχει όριο στην ηλικία, καθώς «όταν βλέπουν μια γυναίκα μετά τα 40» είναι 

σχεδόν αδύνατο να την προσλάβουν. Τέλος, προτάθηκε να δημιουργηθούν 

προγράμματα κοινωφελούς εργασίας για τις γυναίκες και περισσότεροι συνεταιρισμοί  

στις επαρχιακές πόλεις προάγοντας κυρίως τοπικά προϊόντα, ώστε να ενισχυθεί η 

γυναικεία επιχειρηματικότητα και να εισχωρήσουν όλες και περισσότερες γυναίκες 

στον εργασιακό χώρο. 

 

5.2 Προτάσεις 

 

Βάση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την παραπάνω έρευνα και τις 

ήδη υπάρχουσες γνώσεις θα μπορούσαν να κατατεθούν κάποιες προτάσεις για την 

ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. 



[42] 

 

Ξεκινώντας από τις ίδιες τις γυναίκες, θα πρέπει να ξεπεραστούν τελείως τα 

στερεότυπα σχετικά με τα επαγγέλματα, που ακόμα και αν δεν το υποστηρίζουν 

φανερά, σε κάποιους έχει εισχωρήσει στο μυαλό από τα παλαιότερα χρόνια η 

αντίληψη περί αντρικών και γυναικείων επαγγελμάτων. Ριζική αλλαγή μπορεί να 

γίνει μέσω της εκπαίδευσης, της πολιτείας και των ΜΜΕ. 

1
η
 πρόταση: Η εκπαίδευση να παρέχει στους νέους ανθρωπιστική παιδεία. 

Βασικό ζήτημα στην εκπαίδευση είναι να δημιουργήσει ανθρώπους με κριτική 

σκέψη και ηθικές αρχές έχοντας ως βασικό σκοπό την ανάπτυξη ενός καίριου 

χαρακτήρα που θα αντιμετωπίζει ισότιμα τους συνανθρώπους του. Με αυτόν τον 

τρόπο δεν θα είναι σε θέση να κάνει διακρίσεις (είτε στο φύλο, είτε κάπου αλλού) 

αλλά θα εκτιμά και θα σέβεται ισάξια τον συνάνθρωπό του. 

2
η
 πρόταση: Η ίδια η πολιτεία να σέβεται και να προσφέρει ευκαιρίες στις 

γυναίκες 

Η πολιτεία οφείλει να προασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών και να μην 

δίνει τροφή για διακρίσεις εις βάρος τους. Όπως προέκυψε και από τις συνεντεύξεις 

με την δημιουργία προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας δίνει την ευκαιρία σε όλο 

και περισσότερες γυναίκες να εισέρχονται στην επιχειρηματικότητα ‘σπάζοντας’ το 

όριο ηλικίας και προωθώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες της καθεμίας χωριστά. 

3
η
 πρόταση: Τα ΜΜΕ να μην προβάλουν διαρκώς μόνο το πρότυπο 

μητέρα- νοικοκυρά  

Στον χώρο του τηλεοπτικού θεάματος και γενικότερα στον τύπο η γυναίκα 

προβάλλεται συνεχώς ως την μητέρα ή την νοικοκυρά και σπανιότερα ως 

επιχειρηματίας. Με  αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η στερεοτυπική αντίληψη για τις 

μητέρες- νοικοκυρές δίνοντας την εντύπωση ότι η γυναίκα δεν μπορεί να ασχοληθεί 

παράλληλα με πολλαπλούς ρόλους. Γι αυτό τον λόγο, τα ΜΜΕ θεωρώ ότι πρέπει να 

φιλτράρουν την εικόνα που προβάλλουν για τις γυναίκες και να την ενισχύσουν 

προβάλλοντας περισσότερο την γυναίκα επιχειρηματία. 
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Επίλογος 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η γυναικεία παρουσία έχει εισχωρήσει στην αγορά 

εργασίας σε μεγάλο βαθμό. Αλματώδη εξέλιξη γνώρισε και η κοινωνική κουλτούρα 

των λαών, που αναγνωρίζουν πλέον την γυναικεία εργασία ως αναμφίβολο κομμάτι 

«παζλ» που αποτελεί και αυτό δομή της κοινωνίας και του τρόπου λειτουργίας της.  

Παράλληλα, λόγω των εκάστοτε εμφανιζόμενων προβλημάτων που 

παρουσιάστηκαν μαζί με αυτήν την «καινούργια τάση» και καθώς αυτή η νοοτροπία 

ενσωματωνόταν στα καινούργια δεδομένα, κατοχυρώθηκαν νομοθεσίες που πάλευαν 

ενάντια σε εμφανιζόμενα φαινόμενα, όπως αυτό των διακρίσεων μεταξύ των δύο 

φύλων, της ηθικής παρενόχλησης ή ακόμη και της σεξουαλικής παρενόχλησης. 

Η γυναίκα από τα αρχαία χρόνια εμφανίζεται να εργάζεται, αλλά σε πολύ 

μικρό ποσοστό. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που τις εμπόδιζε να απορροφηθούν 

εύκολα σε μια αγορά εργασίας, ήταν η «νοοτροπία» για όρια στην εκπαίδευση που 

λάμβαναν. Αυτά όλα όμως, αποτελούν στοιχεία του παρελθόντος. Πλέον, οι γυναίκες 

που ζουν και αναπτύσσονται στην σύγχρονη κοινωνία, λαμβάνουν εξίσου σημαντικές 

επαγγελματικές διακρίσεις όπως και οι άνδρες και μάλιστα έχει καταχωρηθεί 

στατιστικώς η εμφάνισή τους σε κάποιες κατηγορίες εργασιακών χώρων σε 

μεγαλύτερο ποσοστό από ότι οι άνδρες.  

Οι γυναίκες λαμβάνουν επίσης σημαντικά κίνητρα με αυτά των ανδρών, στον 

επαγγελματικό χώρο όπως για παράδειγμα τα «bonus», τα επιπλέον σεμινάρια 

καθοδήγησης κ.ά., καθώς επίσης η γυναικεία επιχειρηματικότητα εξελίσσεται όλο και 

περισσότερο.  

Οι γυναίκες απασχολούνται και εργάζονται ισάξια και ισάριθμα, ενώ 

παράλληλα μπορεί να φροντίζουν και τα παιδιά τους και την οικογένειά τους, κάτι 

που ενισχύει την αντίληψη ότι η γυναίκα κατέχει δύναμη ως φύση και όπως έλεγαν οι 

αρχαίοι συγκρίνοντας την με δυνατά στοιχεία της φύσης: «πυρ, γυνή και θάλασσα». 
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Παράρτημα 

 

Συνέντευξη Γυναικά 1: 

Ηλικία: 26 

Οικογενειακή κατάσταση: άγαμη 

Είδος εργασίας: ημιαπασχόληση 

Ε.Σ: Γεια σου 

Γυναίκα 1:  Γεια 

Ε.Σ: Πόσο χρονών είσαι; 

Γυναίκα 1:  Είμαι 26 

Ε.Σ : Δουλεύεις κάπου τώρα; 

Γυναίκα 1:  Αυτήν την στιγμή δουλεύω σε έναν παιδότοπο. 

Ε.Σ: Ποια είναι τα σημαντικότερα εμπόδια που συνάντησες στην εύρεση 

εργασίας; 

Γυναίκα 1:  Το σημαντικότερο  εμπόδιο ήταν ότι δεν μπόρεσα να βρω κάτι 

σχετικό με αυτό που έχω σπουδάσει, δηλαδή με την φιλολογία.  

Ε.Σ: Στην δουλειά σου έχεις δεχτεί κάποια ρατσιστική συμπεριφορά; 

Γυναίκα 1:  Ακόμα και τότε που είχα δουλέψει για κάποιο χρονικό διάστημα 

σε ένα φροντιστήριο και τώρα στον παιδότοπο από ότι θυμάμαι δεν έχω δεχτεί 

κάποια ρατσιστική συμπεριφορά. Το αντίθετο θα έλεγα. 

Ε.Σ: Δουλεύεις ίσες ώρες και με την ίδια αμοιβή με τους άντρες; Και στον 

παιδότοπο και στο φροντιστήριο; 

Γυναίκα 1:  Ναι, είναι ίσες οι ώρες και ίδια η αμοιβή. 

Ε.Σ:  Πιστεύεις ότι υπάρχουν αντρικά και γυναικεία επαγγέλματα; 

Γυναίκα 1:  θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια επαγγέλματα τα οποία μπορούν να 

κάνουν καλύτερα οι άντρες και κάποια που μπορούν να κάνουν καλύτερα οι 

γυναίκες. 
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Ε.Σ: Δηλαδή κάποια παραδείγματα; 

Γυναίκα 1:  Ας πούμε θα είναι λίγο δύσκολο θα έλεγα να δούμε κάποιον 

άντρα στην θέση του νηπιαγωγού. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Βέβαια έχουν 

αποδείξει πολλοί το αντίθετο ότι μπορούν να κάνουν την δουλειά εξίσου καλά με τις 

γυναίκες. Απλά θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει ριζικά. Είναι κάποια 

στερεότυπα που μας έχουν μείνει. 

Ε.Σ: Πιστεύεις ότι οι γυναίκες  μπορούν να ηγηθούν σε μια διευθυντική θέση; 

Γυναίκα 1:  ναι, πιστεύω μπορούν να ηγηθούν. Έχουν και τις ικανότητες και  

τις γνώσεις να το κάνουν. 

Ε.Σ: Εσύ δεν είσαι μητέρα. Πιστεύεις ότι για μια μητέρα είναι σωστό να 

δουλεύει ή είναι προτιμότερο να μένει σπίτι και να φροντίζει την οικογένεια; 

Γυναίκα 1:  Πιστεύω ότι από την στιγμή που οι γυναίκες πλέον μπορούν να 

εργάζονται και να έρχονται σε επαφή με την υπόλοιπη κοινωνία, πράγμα που δεν 

γινόταν παλιότερα, νομίζω ότι μπορούν να εργάζονται και να συνδυάζουν τα 

πράγματα αυτά μαζί.  

Ε.Σ: Τι πρέπει κατά την γνώμη σου η πολιτεία να κάνει για να ενισχυθεί η 

απασχόληση των γυναικών; 

 Γυναίκα 1:  Ίσως, θα πρέπει να προωθήσει λίγο την ισότητα. Φιλτράροντας 

έτσι κάποια στοιχεία τα οποία υποβιβάζουν την γυναίκα και τον  ρόλο της. Ας πούμε, 

να φιλτράρει κάποιες απόψεις οι οποίες προβάλλονται σε ΜΜΕ και στον τύπο γενικά. 

Ε.Σ: Να μην υπάρχουν ας πούμε αυτά τα στερεότυπα που υπάρχουν για τις 

γυναίκες. 

Γυναίκα 1:  Ναι, τα οποία διαιωνίζονται και  έτσι θεωρούν και οι υπόλοιποι 

ότι οι γυναίκες έχουν κάποια μειονεκτήματα. 

Ε.Σ: Σε ευχαριστώ πολύ. 

Γυναίκα 1:  ευχαριστώ και εγώ. 
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Συνέντευξη Γυναικά 2: 

Ηλικία: 36 

Οικογενειακή κατάσταση: άγαμη 

Είδος εργασίας: άνεργη 

Ε.Σ: Γεια σου 

Γυναίκα 2:  Καλησπέρα 

Ε.Σ: Πόσο χρονών είσαι; 

Γυναίκα 2:  Είμαι 36 

Ε.Σ: Δουλεύεις; 

Γυναίκα 2:  Αυτήν την στιγμή δεν εργάζομαι  δυστυχώς 

Ε.Σ: Ποια είναι τα σημαντικότερα εμπόδια που συνάντησες στην εύρεση 

εργασίας; Πριν μείνεις άνεργη. 

Γυναίκα 2:  πρώτα από όλα είναι η ηλικία. Διότι όπως σας είπα είμαι 36 και 

όταν είσαι άνω των 25 ανεβαίνουν σημαντικά για μια επιχείρηση. Άρα οι 

επιχειρήσεις πλέον προτιμάνε παιδιά κάτω των 25 ώστε να έχουν χαμηλότερους 

μισθούς και να είναι κερδοφόρο για τις επιχειρήσεις τους. Δυστυχώς. 

Ε.Σ: γενικά όταν πηγαίνεις να ψάξεις για δουλειά.. έχεις δεχτεί κάποια 

ρατσιστική συμπεριφορά επειδή είσαι γυναίκα; 

Γυναίκα 2:  βεβαίως . ο οικονομικός παράγοντας παίζει κιόλας ρόλο. Και όταν 

είσαι σε μια ηλικία 36 χρονών που πολλές γυναίκες έχουν χτίσει την καριέρα τους  σε 

οποιονδήποτε τομέα, αλλά λόγω  της οικονομικής κρίσης, όταν απολύθηκα και μετά 

είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρω δουλεία. Οπότε ξανά ξεκίνησα από το μηδέν. 

Ε.Σ: γενικά πιστεύεις  ότι εργάζονται οι γυναίκες  και οι άντρες με την ίδια 

αμοιβή και τις ίδιες ώρες; 

Γυναίκα 2:  είναι αναλόγως. Αναλόγως το επάγγελμα που κάνει ο καθένας. 

Αλλά σίγουρα οι επιχειρήσεις για μένα αν με ρωτάς που το θεωρώ και λάθος  

προτιμάνε άντρες διότι και το ωράριο δεν τους κουράζει και δεν έχουν τόσες 

οικογενειακές υποχρεώσεις . όσες με την έννοια ότι μια γυναίκα σε μια δουλειά θα 
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πάρει και μια άδεια μητρότητας  θα ζητήσει και 1-2 άδειες παραπάνω. Οι 

επιχειρήσεις δεν το βλέπουν αυτό και πολύ θετικό. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχει 

ρατσισμός σε μια γυναίκα και έναν άντρα. Προτιμούν τον άντρα και για περισσότερες 

δουλειές και θεωρώντας ότι βγάζει περισσότερη δουλειά. 

Ε.Σ: Πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχουν γυναικεία και αντρικά επαγγέλματα; 

Γυναίκα 2:  κοιτάξτε, σίγουρα μια γυναίκα θα μπορούσε να κάνει ότι και ένας 

άντρας. Όχι όλα τα επαγγέλματα, δηλαδή οικοδομή δεν νομίζω ότι θα μπορούσε μια 

γυναίκα να δουλέψει αλλά αμφιταλαντεύομαι λίγο στο τι να απαντήσω ναι ή όχι. Δεν 

ξέρω. Μερικά επαγγέλματα είναι ναι μερικά όχι. Μόνο η οικοδομή νομίζω επειδή 

είναι λίγο επιβαρημένη. Διαφορετικά τα πάντα πιστεύω μπορεί να κάνει και ο άντρας 

και η γυναίκα. 

Ε.Σ: Μάλιστα, εσύ δεν είσαι μητέρα έτσι; 

Γυναίκα 2:  όχι ακόμα 

Ε.Σ: Πιστεύεις ότι είναι σωστό για μια μητέρα να δουλεύει; Ή είναι 

προτιμότερο να μένει σπίτι και να φροντίζει την οικογένεια; 

Γυναίκα 2: Αν το πάρω από την πλευρά ότι υπήρξα και εγώ παιδί θεωρώ ότι η 

μητέρα μου που δεν εργάστηκε είναι πολύ καλύτερα, γιατί την έζησα την χάρηκα σε 

σχέση με κάποια άλλα παιδιά. Αλλά αν το δω από την άποψη την σημερινή, εγώ εν 

καιρώ αν θα γίνω μητέρα, θα ήθελα να είμαι ανεξάρτητη, γιατί δυστυχώς  όταν δεν 

εργάζεσαι δεν μπορείς να είσαι και ανεξάρτητη. Αλλά από την άλλη ένα παιδί θέλει 

σίγουρα την μητρική αγάπη. Γι αυτό και όταν δουλεύει μια γυναίκα δεν μπορεί να το 

παρέχει 100% σε ένα παιδί. Σίγουρα θα του λείπει. Άρα νομίζω καλύτερα για τα 

πρώτα χρόνια όταν είναι πολύ μικρό, θεωρώ καλύτερο να μην εργάζεται μια γυναίκα. 

Ε.Σ: Τι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει η πολιτεία για να ενισχυθεί η 

απασχόληση των γυναικών; 

Γυναίκα 2:  καταρχήν, πρώτα από όλα, να μην υπάρχει ρατσισμός στις 

ηλικίες. Σε αυτό βέβαια οφείλεται και η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε. 

Αλλά είτε 22 είσαι είτε 25 είτε 35 όπως είμαι εγώ αυτήν την στιγμή θεωρώ ότι δεν θα 

πρέπει  να παίζει ρόλο η ηλικία για να εργαστεί μια γυναίκα αλλά οι δυνατότητες 

πάνω από όλα. Όσον αφορά την πολιτεία θεωρώ ότι θα πρέπει να αναπτύσσονται όλα 

τα επαγγέλματα, θα μπορούσε ας πούμε να κάνει διάφορα προγράμματα κοινωφελούς 
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εργασίας για αρχή για να μπαίνουν όλες οι γυναίκες στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν 

γυναίκες με πολύ ταλέντο σε οποιονδήποτε κλάδο αλλά δεν μπορούν να βρουν 

δουλειά. Λοιπόν  αν κάποιος έχει ανάγκη και θέλει να δουλέψει  θα μπορούσε να 

προσφέρει το κράτος κοινωφελής εργασία για αρχή. Άρα πιστεύω ότι για να 

ξεφύγουμε από την οικονομική κρίση θα πρέπει να κάνει κάποια προγράμματα. 

Ε.Σ: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. 

Γυναίκα 2:  Και εγώ σε ευχαριστώ. 
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