Ομιλία κας Δ. Τριακοσάρη Προέδρου ΣΕΓΕ
με θέμα: «Προώθηση υποστηρικτικών μέτρων μέσω του δικτύου πρεσβειρών
επιχειρηματικότητας».
Η γυναικεία απασχόληση παραδοσιακά είχε για κύριο επίκεντρο τη λεγόμενη
«ανεπίσημη οικονομία», δηλ. τις οικιακές ασχολίες, τη φροντίδα των παιδιών και των
ηλικιωμένων, τις γεωργικές εργασίες. Η σταδιακή ένταξή των γυναικών στην
«επίσημη οικονομία», δηλ. στο στατιστικώς εκτιμούμενο ως εργατικό δυναμικό,
χρονολογείται από τα τέλη του 18ου αιώνα και αυξάνεται αλματωδώς, ύστερα από το
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Σήμερα οι γυναίκες αποτελούν το 50,5% του πληθυσμού της χώρας μας, αλλά,
συμμετέχουν στο εργατικό της δυναμικό σε ποσοστό 38%, που είναι από τα
χαμηλότερα της Ευρώπης. Επιπλέον, οι γυναίκες στην Ελλάδα :
Μαστίζονται από πολύ υψηλότερη ανεργία.
Μεγαλύτερο ποσοστό τους απασχολείται σε θέσεις χαμηλής ειδίκευσης,
Μικρότερο σε θέσεις υψηλής ειδίκευσης.
Η συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι περιορισμένη.
Καλύπτουν μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας στην περιοδική, στη μερική
απασχόληση και στην παραοικονομία και
Αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες.
Η αμοιβή των γυναικών κατά μέσο όρο ανέρχεται στο 75% της αμοιβής των ανδρών,
με σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα σε διάφορους κλάδους. Οι μισθολογικές
διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, υφίστανται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Ενώ
αντίθετα, στο δημόσιο τηρείται με μεγαλύτερη αυστηρότητα το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο και οι Ευρωπαϊκές οδηγίες περί ισότητας.
Τα καλά νέα είναι ότι. στις μεσαίες και υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας, η παρουσία
των γυναικών βελτιώνεται. Ενώ μειώνεται η προϋπάρχουσα ανισότητα σε
επαγγέλματα γοήτρου και κύρους.
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί πηγή ανάπτυξης και δημιουργεί νέες θέσεις
εργασίας. Κι όμως, αυτή η πηγή δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα μπορούσε. Στην Ελλάδα,
οι γυναίκες επιχειρηματίες αποτελούν μόνο το 20% των επιχειρηματιών ενώ στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι 30%. Οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να
ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα
εμπόδια από τους άνδρες, κυρίως όσον αφορά τη δημιουργία της επιχείρησης, την
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πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την κατάλληλη επιμόρφωση. Η γυναικεία
επιχειρηματική προοπτική εκτός από τα γρανάζια της νομοθεσίας και της
γραφειοκρατίας έχει να αντιμετωπίσει τα παραδοσιακά στερεότυπα αλλά και την
εξισορρόπηση οικογενειακών υποχρεώσεων με τους γρήγορους και απαιτητικούς
ρυθμούς της καριέρας.
Είναι λοιπόν απαραίτητο να στηρίξουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα
προσφέροντας τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία που θα βοηθήσουν τις γυναίκες,
όλων των ηλικιών, να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Μέσα στην οικονομική κρίση
που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας, κι έπληξε ιδιαίτερα το
γυναικείο πληθυσμό, η γυναίκεια επιχειρηματικότητα αποτελεί εναλλακτική λύση
που απαιτεί στήριξη και επιβράβευση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνίδων
Γυναικών

Επιχειρηματιών

(ΣΕΓΕ)

υλοποιεί

το

έργο

με

τίτλο

«Female

Entrepreneurship Support Network – FEM.EN.S.».
Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2010 και ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του
2012.
Στόχους του έργου αποτελούν:
- Η προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας εν γένει
-

Η προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε ανδροκρατούμενους
τομείς της οικονομίας.

-

Η ευαισθητοποίηση του ελληνικού επιμελητηριακού συστήματος σε σχέση με
τα οφέλη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της σημασίας για την
ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών.

-

Η προώθηση υποστηρικτικών μέτρων που απευθύνονται σε γυναίκες εν
δυνάμει επιχειρηματίες από επιτυχημένες γυναίκες επιχειρηματίες σε
εθελοντική βάση.

-

Η ενίσχυση της συμμετοχής ελληνικών φορέων (λ.χ. επιμελητήρια,
επαγγελματικές ενώσεις, ΜΚΟ, κλ.) σε δράσεις ενίσχυσης εν δυνάμει
γυναικών επιχειρηματιών

-

Η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου για την προώθηση της γυναικείας
επιχειρηματικότητας και η επέκτασή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη
συμμετοχή αρμόδιων φορέων .

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του έργου είναι:
- Η αύξηση του αριθμού των γυναικών που αναλαμβάνουν επιχειρηματικές
πρωτοβουλίες και σε ανδροκρατούμενους τομείς.
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-

Η δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος για τις γυναίκες με την ανάδειξη
νέων ρόλων γι’ αυτές.

-

Η αλλαγή της συμπεριφοράς, των στάσεων, νορμών και αξιών που
καθορίζουν και επηρεάζουν τους ρόλους των φύλων στην κοινωνία και
εμποδίζουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στο οικονομικό
περιβάλλον.

-

Η λειτουργία και επέκταση του δικτύου σε συνεχή βάση μετά το πέρας του
έργου.

Στις δράσεις του Σχεδίου περιλαμβάνονται:
-

Καθορισμός των ανδροκρατούμενων τομέων της οικονομίας στην Ελλάδα,
ανάλυση των αναγκών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες
κατά την επιχειρηματική τους ενασχόληση και λεπτομερής καθορισμός των
ομάδων στόχου και των περιοχών παρέμβασης του Σχεδίου.

-

Αναζήτηση, αξιολόγηση, επιλογή και προετοιμασία γυναικών Πρεσβευτών
Επιχειρηματικότητας, οι οποίες θα αναλάβουν την κινητοποίηση των
γυναικών των ομάδων στόχου προς την κατεύθυνση της ανάληψης
επιχειρηματικής δράσης.

-

Λειτουργία του εθνικού δικτύου για την προώθηση της γυναικείας
επιχειρηματικότητας, σχεδιασμός και υλοποίηση των σχετικών δράσεων (π.χ.
διοργάνωση ημερίδων και τελικού συνεδρίου, διάφορες ενέργειες
δημοσιότητας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, δημιουργία ιστοσελίδας και
ηλεκτρονικού forum, κλπ.).

-

Λειτουργία του Δικτύου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της συμμετοχής του σε
σχετικές εκδηλώσεις και συναντήσεις για την ανταλλαγή εμπειριών και
τεχνογνωσίας με αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα.

Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, κάθε ενδιαφερόμενη/ος που θα ήθελε να
λάβει πληροφόρηση για τις δράσεις του έργου ή να λάβει πληροφορίες σχετικά με τα
σημαντικά βήματα και τις διαδικασίες (νομικές, οικονομικές, κατάρτισης,
χρηματοδότησης ), που χρειάζεται να ακολουθήσει, προκειμένου να δημιουργήσει
την δική του επιχείρηση, μπορεί να επικοινωνήσει με τους εταίρους του έργου
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ή Σύνδεσμο Επιχειρηματιών
Γυναικών Ελλάδος καθώς και από την ιστοσελίδα www.femens.gr με την μέθοδο της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
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