
   
 

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης 

 

Αθήνα | 27.02.2015                                                                 

 
Deliverable_Π.3.4 

 

 

Π.3.4 

Προτάσεις για το σχεδιασμό στοχευμένων πολιτικών, καθώς και για την 

εφαρμογή κρίσιμων δράσεων που θα οδηγήσουν στην άμβλυνση του φαινομένου 

της ανεργίας, της επισφάλειας και των έμφυλων ανισοτήτων στην Ελλάδα 

 
 

Υποέργο «Εκπόνηση Μελετών, Ερευνών και Εθνικών Εκθέσεων για την υποστήριξη της 

λειτουργίας του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων» - ΤΜΗΜΑ 

4: ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ, του Έργου-

Σημαία «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» του Ε.Π. «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013» 

 

 
Αναθέτουσα Αρχή 

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΕΥΕ/ΓΓΙΦ) 

 

 

Επωνυμία: ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. 

Διακριτικός Τίτλος: Evolution Projects Plus 

Νομική Μορφή: Ομόρρυθμη Εταιρεία 

Διεύθυνση: Βοσπόρου 32, 16777, Ελληνικό 

Τηλέφωνα: 210-9922160 

Αριθμός Τηλεομοιοτυπίας: 210-9922148 

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: info@evolutionprojects.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.evolutionprojects.gr 

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Α. Μιχόπουλος 

Α.Φ.Μ. 998929145 

Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης - Αργυρούπολης 

 



   
 

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης 

2 

 

Περιεχόμενα 

 

1. Αποτελέσματα Έρευνας .................................................................................................... 3 

2. Προτάσεις και Καλές Πρακτικές ....................................................................................... 5 

3. Εξειδικευμένες δράσεις ..................................................................................................... 8 

4. Επιμέρους στρατηγικοί στόχοι .......................................................................................... 9 

5. Αναμενόμενα Αποτελέσματα .......................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης 

3 

 

Π.3.4. Έκθεση Προτάσεων 

 

1. Αποτελέσματα Έρευνας 

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τις βασικές προτάσεις για το σχεδιασμό 

στοχευμένων πολιτικών, καθώς και για την εφαρμογή κρίσιμων δράσεων που θα 

οδηγήσουν στην άμβλυνση του φαινομένου της ανεργίας, της επισφάλειας και των 

έμφυλων ανισοτήτων στην Ελλάδα.  

Αρχικά είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι διακρίσεις στους εργασιακούς 

χώρους κατά των γυναικών χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση ως προς τη λήψη 

μέτρων, αφού οι άμεσες παρεμβάσεις δεν μπορούν να καταπολεμήσουν τις βαθιά 

ριζωμένες αντιλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων και απαιτούν μακροχρόνιο 

σχεδιασμό μέσω διαδικασιών ευαισθητοποίησης των ατόμων και των δύο φύλων. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχει καταστεί αντιληπτό πως η λήψη μέτρων 

για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών δεν αποτελεί παρέκκλιση από την αρχή της 

ισότητας, αλλά αντίθετα γίνεται στα πλαίσια της προσπάθειας για επίτευξη 

ουσιαστικής ισότητας ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. 

Αυτό που αναδείχτηκε μέσα από την ποσοτική και κυρίως την ποιοτική έρευνα 

είναι ότι αναδεικνύεται σημαντικά η τοπική διάσταση και η ιδιαιτερότητα της 

περιοχής διαμονής των γυναικών ως ένα στοιχείο για την οποιαδήποτε ανάλυση. 

Ανάλογα με τη περιοχή, παρατηρείται διαφοροποίηση στον πληθυσμό, τη 

συμπεριφορά και τις πραγματικές ανάγκες των γυναικών. 

Άρα, είναι κρίσιμο στοιχείο στον σχεδιασμό των οποιονδήποτε προγραμμάτων 

στο μέλλον η ανάδειξη της τοπικής διάστασης ως ιδιαιτερότητα και ειδικός 

παράγοντας που πρέπει να συνυπολογιστεί. Αυτό συνακόλουθα φέρνει την ανάγκη 

αξιόπιστων στοιχείων τουλάχιστον σε περιφερειακό και άμεσα σε τοπικό επίπεδο. 

Ένα άλλο στοιχείο που προέκυψε είναι το ζήτημα της εταιρικότητας η οποία 

πρέπει να διαρθρώνεται όχι μονάχα σε επίπεδο διαβούλευσης ή σε ένα πάνω επίπεδο, 

αλλά μέχρι το τελευταίο επίπεδο. Αντίστοιχα μία τοπική στρατηγική για την 

απασχόληση συνολικά, πρέπει να συμπεριλαμβάνει το στοιχείο «από το κάτω προς τα 
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πάνω», όπου το στοιχείο της κοινωνικής εταιρικότητας και κινητοποίησης των 

τοπικών φορέων παραμένει πάρα πολύ σημαντικό.  

Αναμφισβήτητα, προκειμένου να έχει επιτυχία η οποιαδήποτε παρέμβαση ή 

πιλοτική εφαρμογή για την ένταξη της οπτικής του φύλου στις τοπικές πολιτικές, 

είναι αναγκαία η δέσμευση της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας σχετικά 

με την ισότητα των φύλων, η οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται και να αποτυπώνεται 

σε σημαντικά κείμενα ή διακηρύξεις. Με άλλα λόγια είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί 

μια ατζέντα φύλου. 

Επίσης, θα πρέπει να αποτυπώνεται και να συγκεκριμενοποιείται μέσω μιας 

στρατηγικής και σειράς επιμέρους στόχων. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω: 

 Να λαμβάνεται υπόψη η διαφορετικότητα των αναγκών μεταξύ των δύο 

φύλων και ο τρόπος με τον οποίο τα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα 

επηρεάζουν διαφορετικά άνδρες και γυναίκες στη χάραξη πολιτικών. 

 Να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο θα προσδιορίζει τις επιπτώσεις που 

έχει η εφαρμογή των τοπικών πολιτικών σε κάθε φύλο, καθώς επίσης και στην 

κατανομή των πόρων (genderimpact assessment, gender budgeting). 

 Να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στο σχεδιασμό 

και στην υλοποίηση των πολιτικών σε τοπικό επίπεδο. 

 Να διατυπωθούν οι κατευθύνσεις από τη Δημοτική Αρχή και να 

συγκεκριμενοποιηθούν κατά φύλο με ποσοτικούς στόχους (δείκτες και 

αναμενόμενα αποτελέσματα). 

Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτό το στάδιο είναι η χαρτογράφηση της 

υφιστάμενης κατάστασης στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του εκάστοτε 

Δήμου. Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης ξεκινά με τη συλλογή 

δεδομένων, στοιχείων, στατιστικών και δεικτών για τη θέση των ανδρών και των 

γυναικών, ώστε να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις των διαφορών όσον αφορά 

τα φύλα. 
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2. Προτάσεις και Καλές Πρακτικές 

Στη συνέχεια παρατίθενται προτάσεις και καλές πρακτικές που σχετίζονται με 

την ομαλή ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας: 

 

 Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. 

 Στήριξη των δραστηριοτήτων της οικογένειας από τους φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

 Ενίσχυση και επιμήκυνση του ωραρίου του δημόσιου ολοήμερου σχολείου. 

 Εξίσωση του χρόνου της άδειας μητρότητας στον ιδιωτικό και τον δημόσιο 

τομέα με επιδότηση στους  εργοδότες από το κράτος. 

 Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών στις άνεργες μητέρες για ένα έτος 

ανεξαρτήτως αριθμού παιδιών. 

 

 Επανένταξη στην αγορά εργασίας για γυναίκες που έχουν σταματήσει να 

εργάζονται και θέλουν να επανέλθουν στην αγορά εργασίας 

 Ειδικά προγράμματα βασικής και πρόσθετης κατάρτισης και 

επανακατάρτισης. 

 Ειδική μέριμνα για την προώθηση στην εργασία για γυναίκες αρχηγούς 

μονογονεϊκών οικογενειών, μέσω ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης. 

 Προγράμματα ένταξης στην εργασία για γυναίκες με ειδικά προβλήματα όπως 

οι κακοποιημένες και ΑΜΕΑ. 

 

 Συμβουλευτική Εργασίας και Επιχειρηματικότητας 

 Δημιουργία γραφείων συμβουλευτικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας 

σ’ όλους τους δήμους για τις γυναίκες, στελεχωμένων με καταρτισμένους και 

εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους με ευαισθησία στα γυναικεία 

θέματα. 

 Επιμόρφωση στην επιχειρηματικότητα και χρηματοδότηση των 

επιχειρηματικών σχεδίων των γυναικών για ίδρυση πρώτης επιχείρησης ή και 

επέκταση της ήδη υπάρχουσας επιχείρησης. 



   
 

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης 

6 

 

 Ενίσχυση των νέων γυναικών επιστημόνων για την έναρξη επαγγελματικής 

δραστηριότητας. 

 

 Νέες Μορφές Απασχόλησης 

 Κατοχύρωση της μερικής απασχόλησης με σχεδόν πλήρη ασφαλιστικά και 

συνταξιοδοτικά δικαιώματα. 

 Δημιουργία δομών επιμόρφωσης  για την προώθηση και δημιουργία 

εναλλακτικών μορφών εργασίας όπως η τηλε-εργασία (εργασία από το σπίτι 

μέσω διαδικτύου) σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς. 

 

Άλλες προτάσεις, δράσεις και σκέψεις είναι οι ακόλουθες: 

• Οι πολιτικές που διαμορφώνουν τις συνολικές προϋποθέσεις για την απασχόληση 

των γυναικών να αποδίδουν μεγάλη σημασία στις συνέπειές τους στην αγορά 

εργασίας.  

• Τα μέτρα πολιτικής προσαρμόζονται τα μέτρα πολιτικής όχι μόνο ανάλογα με το 

είδος της ανεργίας που στοχεύουν, αλλά και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

ομάδας στην οποία απευθύνονται. 

 • Ενίσχυση κοινωνικού διαλόγου για θέματα προστασίας, ενίσχυσης των γυναικών 

και της ισότητας σε περίοδο κρίσης. 

• Νέες έρευνες και μελέτη σε βάθος για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις 

γυναίκες και το πεδίο ισότητας σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο. 

• Ενσωμάτωση της ισότητας αντρών γυναικών σε όλες τις πολιτικές και μέτρα για 

ανακούφιση/έξοδο από την κρίση. 

• Συμμετοχή οργανώσεων, φορέων  και συλλόγων που ασχολούνται με την ισότητα 

των φύλων στην εκπόνηση, σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικών, μέτρων για 

αντιμετώπιση της κρίσης. 

• Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, το 

σχεδιασμό κινήτρων και προγραμμάτων για συμμετοχή των γυναικών στις Κοιν.Σ.Επ. 

• Ευαισθητοποίηση και προώθηση νέας κουλτούρας επιμερισμού οικογενειακών 

υποχρεώσεων για ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών. 
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• Τερματισμός της πολιτικής μείωσης οικονομικής στήριξης των δημόσιων φορέων 

και οργανώσεων για την ισότητα. Τεχνοοικονομική ενίσχυση των φορέων για 

αναβάθμιση του ρόλου και των δραστηριοτήτων τους στην αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των δύο φύλων. 

• Εφαρμογή μηχανισμού αξιολόγησης του αντίκτυπου και του κόστους των 

κυβερνητικών μέτρων και των πολιτικών της Ε.Ε. στις πολιτικές ισότητας των δύο 

φύλων, στις αμοιβές, στη συμφιλίωση οικογενειακών και επαγγελματικών 

υποχρεώσεων και στην πολιτική κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης. 

• Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στα ζητήματα πρόσβασης στην 

απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματική ανέλιξη και σεξουαλική 

παρενόχληση στους χώρους εργασίας. 

• Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη φιλοσοφία και στο σχεδιασμό των 

προγραμμάτων απασχόλησης, κατάρτισης και επιμόρφωσης. 

• Υποχρέωση εργοδοτών (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) να προβαίνουν στην 

εξέταση των μισθών κάθε χρόνο προκειμένου να εντοπίζουν προβλήματα διακρίσεων 

λόγω φύλου στα συστήματα ταξινόμησης επαγγελμάτων, καταρτίζοντας 

προγράμματα ισότητας που θα περιλαμβάνουν διαφανή συστήματα αμοιβών. 

• Επαναφορά του ρυθμισμένου ωραρίου στα επαγγέλματα του λιανικού εμπορίου και 

σωστή οργάνωση των διάφορων μορφών ευέλικτης απασχόλησης και ενσωμάτωσης 

τους στις εργασιακές και κοινωνικές πολιτικές με τρόπο που θα αποτελεί μια 

ευκαιρία και όχι μια απειλή για τις γυναίκες με τη δημιουργία γυναικείων γκέτο με 

χαμηλούς μισθούς, χωρίς ευκαιρίες μεταπήδησης στη πλήρη απασχόληση. 

• Η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στο σχεδιασμό του μέλλοντος, στα 

δημόσια αξιώματα και στη λήψη αποφάσεων αποτελεί δημοκρατική επιταγή και 

επιβάλλεται από τις έκτακτες ανάγκες που δημιουργεί η διεθνής οικονομική κρίση.     

• Τα  πολιτικά κόμματα, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και τα μέσα  

ενημέρωσης θα πρέπει να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας 

κοινωνίας, στην οποία αξιοποιούνται επαρκώς οι ικανότητες και οι ιδέες και των δύο 

φύλων του ανθρώπινου γένους.  
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3. Εξειδικευμένες δράσεις 

Θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα φάσμα πολυποίκιλων και αλληλοεξαρτώμενων 

δράσεων (όπως συμβουλευτική, mentoring, προγράμματα κατάρτισης / επιμόρφωσης, 

κ.λπ.) με στόχο τη διατήρηση και τη βελτίωση της εργασιακής θέσης των 

γυναικών στην αγορά εργασίας, είτε πρόκειται για εργαζόμενες σε επισφαλείς 

θέσεις μισθωτής απασχόλησης είτε πρόκειται για αυτοαπασχολούμενες γυναίκες. Ως 

εκ τούτου, απώτερος σκοπός της δράσης θα είναι η ενίσχυση των προοπτικών 

επαγγελματικής εξέλιξης και παραμονής των ωφελούμενων γυναικών στην αγορά 

εργασίας αίροντας την επισφάλεια και την αβεβαιότητα του εργασιακού τους 

καθεστώτος.  

 

Συγκεκριμένα, οι στοχευμένες δράσεις πληροφόρησης - συμβουλευτικής - 

υποστήριξης, κατάρτισης και δικτύωσης θα απευθύνονταν στις εξατομικευμένες 

ανάγκες των εξής ενδεικτικών υποομάδων στόχου: 

 εργαζόμενες με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, 

 εργαζόμενες σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας, 

 εργαζόμενες σε επισφαλείς θέσεις μισθωτής εργασίας μέσω επιλογής με 

πολλαπλά κριτήρια (πχ. εργαζόμενες σε υπεργολάβους, εταιρείες σε διαδικασία 

πτώχευσης, κ.λπ.) 

 εργαζόμενες σε καθεστώς τηλεργασίας, 

 εργαζόμενες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με ανανέωση υπό προϋποθέσεις σε 

κλάδους με εποχικότητα (πχ. επισιτισμός, τουρισμός, ιδιωτική εκπαίδευση, κ.λπ.), 

 εργαζόμενες με συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών που έχουν 

χαρακτηριστικά μισθωτής σχέσης εργασίας (πχ. απόφοιτες ΑΕΙ-ΤΕΙ) με σχετικά 

υψηλό επιμορφωτικό επίπεδο και 

 γυναίκες επιχειρηματίες ή αυτοαπασχολούμενες, οι οποίες χρήζουν υποστήριξης 

προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους στο 

σύγχρονο και δυσμενές ομολογουμένως επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας. 
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4. Επιμέρους στρατηγικοί στόχοι 

Ειδικότερα, οι επιμέρους στρατηγικοί στόχοι της προτεινόμενης δράσης 

εστιάζονται στα εξής : 

 Η προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικότητας υψηλών προσδοκιών 

ανάπτυξης, κυρίως μέσω των δράσεων δικτύωσης και συμβουλευτικής, που 

αποσκοπούν μεταξύ των άλλων στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και του 

βαθμού καινοτομίας.  

 Η διασφάλιση της βιώσιμης απασχόλησης των γυναικών ελευθέρων 

επαγγελματιών, μέσω της υποστήριξής τους για σταδιακή επιχειρηματική 

ανάπτυξη σε όρους δημιουργικής καινοτομίας, εξωστρέφειας και δυναμισμού.  

 Η αύξηση της προσαρμοστικότητας του γυναικείου ανθρώπινου 

δυναμικού και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη διατήρηση 

των θέσεων εργασίας και παράλληλα αποφυγή απόλυσης έμπειρου και 

εξειδικευμένου προσωπικού των επιχειρήσεων. Για την επίτευξη του στόχου 

αυτού κρίσιμη είναι η συμβουλευτική υποστήριξη των γυναικείων 

επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στις μεταβολές των 

αγορών. 

 Η ενίσχυση των προσόντων των εργαζόμενων γυναικών και η αναβάθμιση 

των δεξιοτήτων και συνακόλουθα της γνώσης ως στοιχείου της εργασίας. 

Κρίσιμη επίσης θεωρείται η απόκτηση οριζόντιων γνώσεων και δεξιοτήτων 

που απαιτούνται για την παραμονή και τη βελτίωση των θέσεων των γυναικών 

στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί κυρίως μέσω 

της συμμετοχής των ωφελούμενων εργαζομένων γυναικών σε προγράμματα 

δια βίου μάθησης. Με αυτή την επιλογή επιδιώκεται και η επίτευξη 

δεσμεύσεων της χώρας περί προώθησης σχετικών δράσεων και υλοποίησης 

όσο το δυνατόν περισσότερων προγραμμάτων δια βίου μάθησης του 

εργαζόμενου πληθυσμού. 

 Η άσκηση προληπτικής πολιτικής στην αγορά εργασίας για την 

αντιμετώπισης της επισφάλειας των θέσεων εργασίας και τη μείωση του 
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κινδύνου περαιτέρω απολύσεων εργαζομένων γυναικών και παύσης της 

λειτουργίας γυναικείων επιχειρήσεων. 

 Η ενίσχυση της κινητικότητας του γυναικείου εργατικού δυναμικού με 

ταυτόχρονη αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε επαγγέλματα ή 

κλάδους που υποεκπροσωπούνται. 

 Η αλλαγή παρωχημένων νοοτροπιών και η εξάλειψη των στερεοτυπικών 

αντιλήψεων σχετικά με το ρόλο των φύλων στην οικογένεια και στην 

εργασία, για την αποτελεσματική διαχείριση της διαφορετικότητας και την 

κατάργηση του επαγγελματικού διαχωρισμού. 

 

5. Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω στοχεύσεις, θα μπορούσε να επιλεχθεί μια 

δέσμη πολυδιάστατων δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη των ωφελουμένων 

γυναικών σε ατομικό, οικογενειακό και συλλογικό επίπεδο. Ειδικότερα, οι δράσεις 

συμβουλευτικής υποστήριξης και πληροφόρησης αναμένεται: 

 να διασφαλίσουν την καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, 

τον εμπλουτισμό των προσόντων και την προοπτική εκσυγχρονισμού των 

γυναικείων επιχειρήσεων (με ή χωρίς προσωπικό) και 

 να ενισχύσουν, να ενδυναμώσουν, να πληροφορήσουν και να εμψυχώσουν τις 

εργαζόμενες γυναίκες, ώστε να μειωθεί ο βαθμός επισφάλειας της 

υφιστάμενης θέσης εργασίας ή να μετακινηθούν σε περισσότερο σταθερές 

θέσεις εργασίας.  

Οι δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης/επιμόρφωσης ανταποκρίνονται στην ανάγκη 

αναβάθμισης των δεξιοτήτων και των προσόντων των συγκεκριμένων ομάδων στόχου. 

Επιπλέον, τα διαπιστωμένα χαμηλά προσόντα και η έλλειψη εξειδίκευσης του ανθρώπινου 

δυναμικού απαιτούν συντονισμένες ενέργειες απόκτησης οριζόντιων δεξιοτήτων και «soft 

skills». Τα προγράμματα κατάρτισης που θα προτείνονταν θα σχεδιάζονταν να 

εξυπηρετήσουν τις υπάρχουσες ανάγκες αναβάθμισης και εξειδίκευσης των γνώσεων των 

γυναικών εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων / επιχειρηματιών. Αναλυτικότερα, θα 

μπορούσαν: 
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 να συμβάλλουν στην ενίσχυση και βελτίωση του γνωστικού επιπέδου τους για 

την απόκτηση αυτοπεποίθησης, ενεργοποίησης και συμμετοχής εργαζομένων 

σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, μέσω της απόκτησης γνώσεων, πληροφοριών 

και των απαραίτητων δεξιοτήτων (κοινωνικών - εργασιακών), καθώς και στην 

ανάπτυξη αίσθησης ασφάλειας, 

 να αναβαθμίσουν τα προσόντα των ωφελουμένων, δημιουργώντας καλύτερες 

προοπτικές εξέλιξης στην αγορά εργασίας, αίροντας τα φαινόμενα της 

«γυάλινης οροφής», του «sticky floor» και του «γυάλινου τοίχου» και 

 να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα υψηλών προσδοκιών, εξειδικεύοντας 

παράλληλα τις υπάρχουσες γνώσεις ή / και εμπειρίες σε ειδικά θέματα 

ευελιξίας της απασχόλησης και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους και 

«soft skills» όπως δεξιότητες παρουσίασης και ομιλίας σε κοινό, ηγεσίας, 

διοίκησης ομάδων κ.α., αλλά και κύκλους προσωπικής ανάπτυξης. 

 Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης θα μπορούσαν να έχουν διττό 

στόχο: αφενός την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και αφετέρου την 

ανάπτυξη ενός διαύλου άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των ωφελουμένων και του 

οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  

Οι δράσεις δικτύωσης θα στοχεύουν κύρια στην ενεργοποίηση δικτύων που θα 

δημιουργηθούν τόσο μεταξύ των ωφελούμενων όσο και μεταξύ των ωφελουμένων 

και πολλαπλασιαστών, ώστε να προκύψουν αθροιστικά οφέλη από τις δράσεις του 

έργου τα οποία θα εξασφαλίσουν την προστιθέμενη αξία και την επενέργεια των 

αποτελεσμάτων μετά το πέρας της παρέμβασης. 

 

Η εν λόγω ολιστική δράση θα επιχειρούσε να αντιμετωπίσει τα παρακάτω 

προβλήματα:  

 τη χαμηλή προσαρμοστικότητα του γυναικείου εργατικού δυναμικού και των 

γυναικείων επιχειρήσεων και συνέπεια αυτού η μετάπτωση του σε καθεστώς 

επισφαλούς εργασίας με συνήθη κατάληξη την ανεργία 
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 τη χαμηλή προτεραιότητα που δίνουν οι εργαζόμενες γυναίκες και οι ατομικές 

γυναικείες επιχειρήσεις στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και συνακόλουθα 

της γνώσης ως στοιχείου της εργασίας 

 την εύθραυστη γυναικεία επιχειρηματικότητα, που μεταφράζεται σε έντονο 

φόβο αποτυχίας, ασθενή συμμετοχή σε τυπικά δίκτυα επιχειρηματικότητας, 

χαμηλές επενδύσεις και μικρό βαθμό καινοτομίας και εξωστρέφειας  

 τη δυσκαμψία που παρουσιάζουν οι γυναικείες επιχειρήσεις στην προσπάθειά 

τους να προσαρμοστούν στις μεταβολές των αγορών και 

 το χαμηλό επίπεδο κινητικότητας του γυναικείου εργατικού δυναμικού. 

 

Τα παραπάνω δυσμενή φαινόμενα εκτιμάται ότι εν μέρει μπορούν να 

αντιμετωπιστούν μέσω των εξής παρεμβάσεων: 

 αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων γυναικών και των μικρών 

επιχειρήσεων, 

 αναβάθμιση των κεκτημένων ή και απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού και 

 εισαγωγή νέας τεχνολογίας και καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία τόσο 

των γυναικείων επιχειρήσεων όσο και επιχειρήσεων που απασχολούν γυναίκες 

και μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής 

προσαρμοστικότητας μέσω της αναβάθμισης των προσόντων τους. 

 

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 

Μιχόπουλος Ιωάννης, PhD 
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