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Υφιστάμενη Κατάσταση

■ Το σύγχρονο γυναικείο πρότυπο: Oι Γυναίκες αγωνιζόμαστε να ανταποκριθούμε σε μία 
κοινωνία που κυριαρχεί η εικόνα και προωθείται το τέλειο πρότυπο. Αγωνιζόμαστε  να τα 
καταφέρουμε σε όλους τους ρόλους που μας έχουν δοθεί: Μητέρα, Εργαζόμενη, Σύζυγος, 
ο αγώνας όμως είναι άνισος και η ματαίωση, το αίσθημα αποτυχίας, η χαμηλή 
αυτοεκτίμηση πολλές φορές αναφέρονται ως οι νικητές αυτού του αγώνα.

■ Υπογεννητικότητα: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας 
είναι η υπογεννητικότητα. Ιδιαίτερα απαισιόδοξο σενάριο για το μέλλον της Ελλάδας, 
συνθέτουν τα πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία, καθώς το 2018 οι γεννήσεις στη χώρα 
μας ανήλθαν στις 87.074, δηλαδή 33.812 λιγότερες από τους θανάτους, με αποτέλεσμα οι 
ειδικοί να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις της 
υπογεννητικότητας και της συνακόλουθης γήρανσης του πληθυσμού, είναι η επιβάρυνση 
των ασφαλιστικών ταμείων και η μείωση μισθών και συντάξεων.

■ Απόκτηση μόνο ενός παιδιού: Ταυτόχρονα πρέπει να συνυπολογίσουμε την αύξηση του 
ηλικιακού μέσου όρου γάμου και απόκτησης πρώτου παιδιού, την αύξηση του κόστους 
διαβίωσης. Οι έρευνες δείχνουν πως το 44% των Ελληνίδων αποκτά μόνο ένα παιδί, ενώ 
μόλις το 4,8% περισσότερα από 4 παιδιά.



Υφιστάμενη Κατάσταση

■ Ανάγκη κινήτρων για απόκτηση παιδιού: Είναι επιτακτική ανάγκη η Πολιτεία να 

παρέχει παροχές και οικονομικά κίνητρα στις Γυναίκες (ειδικότερα για την απόκτηση 

και τρίτου παιδιού), να εφαρμόσει πολιτικές για τη διευκόλυνση της εργαζόμενης 

μητέρας, να δημιουργήσει Κέντρα Συμβουλευτικής και Στήριξης της οικογένειας, να 

στηρίξει ζευγάρια με προβλήματα γονιμότητας.

■ Ανάγκη οικονομικής στήριξης: Ταυτόχρονα η μείωση των ποσοστών ανεργίας των 

νέων, οι σωστές συμβάσεις εργασίας, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών για τους 

νέους εργαζόμενους γονείς, η σύσταση ειδικού Φορέα διαχείρισης δημογραφικής 

πολιτικής, αλλά και η γενικότερη ενίσχυση του μοντέλου της πολύτεκνης οικογένειας 

στη συνείδηση των νέων ανθρώπων θα αποτελέσουν ενέργειες που θα δημιουργήσουν 

τις προϋποθέσεις για την αύξηση του Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης και θα μας 

τοποθετήσουν εκεί που θα έπρεπε να είμαστε στις ανεπτυγμένες και προηγμένες 

χώρες. 



Προγράμματα ΕΣΠΑ

Αναγκαίες προτεραιότητες χρηματοδότησης:

■ Νεοφυής επιχειρηματικότητα

■ Ευπαθείς ομάδες (3τεκνες, πολύτεκνες, κακοποιημένες γυναίκες)

■ Υφιστάμενες επιχειρήσεις (αναμόρφωση & αναδιοργάνωση).

Αναγκαία η ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον:

■ Αυξημένη μοριοδότηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας (η οποία συνθλίβεται στα μικτά 

προγράμματα χρηματοδότησης)

■ Σχεδιασμός και προκήρυξη στοχευμένου νέου Προγράμματος ενίσχυσης της Γυναικείας 

Επιχειρηματικότητας (υφιστάμενων και υπό σύσταση επιχειρήσεων)   

■ Υποστήριξη και για τις 3 Γενιές Γυναικών:

Generation X

(1965-1980)

Millennials

(1981-1995)

Γενιά Ζ 

(1996-2010)



Εκπαίδευση / Μετεκπαίδευση
■ Η άγνοια μπορεί να επιφέρει οικονομικές απώλειες και δυσμενείς καταστάσεις μέσα στην 

επιχείρηση. Χρειάζεται εκπαίδευση, για το πως θα πρέπει να τοποθετηθεί η Γυναίκα 
επιχειρηματίας απέναντι στις διαδικασίες ένταξης της σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα.

■ Χρειάζονται επιδοτούμενα Εκπαιδευτικά προγράμματα, που θα παρέχουν αξιόπιστη και 
φιλτραρισμένη γνώση ειδικά σε θέματα: Οργανωτικά, Διοίκησης, Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
κλπ.

■ Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης, Αυτοβελτίωσης, Αύξησης της Αυτοεκτίμησης, 
Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού(NLP).

■ Εκπαίδευση των προερχόμενων από εθνικές μειονότητες γυναικών, σχετικά με θέματα 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επίτευξή της, καθώς και 
στην θέσπιση νέων μεθοδολογιών εκπαίδευσης που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ίδιους 
τους εκπαιδευτές και συμβούλους που ασχολούνται με σχετικά ζητήματα. Να σημειωθεί πως  τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αυτές είναι πολλα, όπως για παράδειγμα οι τρέχουσες 
συνθήκες εργασίας, τα κενά των δεξιοτήτων, τα ψυχολογικά κενά και πολιτιστικά εμπόδια.

■ Η εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης των γυναικών και των κοριτσιών στο STEΑM – Φυσικές 
Επιστήμες, Τεχνολογία, Επιστήμη των Μηχανικών, Μαθηματικά – εκπαίδευση, επιβάλλεται με 
βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις επιστήμες και τις προοπτικές ανάπτυξης. 



ΕΕΑ & Πρωτοβουλίες

■ Επιμορφωτικό πρόγραμμα με Τίτλο:<Συστημική –Ψηφιακή Οργάνωση για την 
Γυναικεία Επιχειρηματικότητα>

Γνωστικά Πεδία:

1.Συστημικά Εργαλεία για Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.

2.Marketing/Ψηφιακό Marketing.

3.Business Cloud (Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα).

[40 Ωρών υπό την Αιγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του ΚΕΔΙΜΙΜ]

 ΜΕΛΕΤΗ για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

 Συνεχής αποτύπωση - ανάλυση του ρόλου, των επιτευγμάτων και των αναγκών της 
γυναίκας στο εργασιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

■ Ανάγκη για πιστοποίηση και ενίσχυση των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός των 

θεσμικών πλαισίων, παρέχοντας ποιότητα εργασίας και προστιθέμενη αξία στην 

οικονομία και την κοινωνία.



Στόχος –Σκοπός:

■ Η στενή συνεργασία μεταξύ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ειδικότερα της 
Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας με τους Φορείς.

■ Το πιο σημαντικό όλων είναι η καθετοποίηση της πληροφορίας από και προς όλες τις 
κατευθύνσεις.Μόνο τότε θα υπάρξει επικοινωνία ,διάλογος και αποτέλεσμα.

Σας ευχαριστούμε ,

Για την Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του ΕΕΑ

Χριστίνα Φυτέα

Πρόεδρος


