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ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας και προσφέρει 

προοπτικές απασχόλησης, τόσο για βιοποριστικούς λόγους, όσο και για επιχειρηματική 

ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, ένας από τους στρατηγικούς στόχους της Γενικής Γραμματείας 

Ισότητας Φύλων, είναι να στραφούν οι γυναίκες σε παραγωγές στον πρωτογενή και 

μεταποιητικό αγροτοδιατροφικό τομέα με υψηλής προστιθέμενης αξίας και καινοτόμες 

εφαρμογές,  ακολουθώντας οικολογικές πρακτικές,  που θα είναι ανταγωνιστικές ακόμα και 

στη διεθνή αγορά. 

Έχοντας ως στόχους μας: 

 Τη μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή νέων επιστημόνων γυναικών στους κρίκους της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και ιδιαίτερα στον αγροτοδιατροφικό τομέα 

 Τη δημιουργία νέων, ανταγωνιστικών στην διεθνή αγορά brandnames με σαφή 

εξαγωγικό προσανατολισμό 

 την ουσιαστική αναβάθμιση των Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας 

μας 

 την δικτύωση και προώθηση της γυναικείας  επιχειρηματικότητας 

 

σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε εξειδικευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

των γυναικών, σε θέματα που αφορούν την εμπλοκή τους στον τομέα της αγροτικής 

ανάπτυξης και  μεταποίησης. Συγκριμένα, οι δράσεις αφορούσαν: 

 

 Ημερίδες παρουσίασης καλών πρακτικών σε όλη την Ελλάδα, που αφορούν 

γυναικείους αγροτικούς  συνεταιρισμούς,  με σκοπό την εσωτερική και οριζόντια 

δικτύωσή τους και την ενοποιημένη προώθηση των προϊόντων τους εντός και εκτός 

Ελλάδος 

 Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις 

- στο νέο Νόμο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, που αφορούν την ισόρροπη 

συμμετοχή φύλου στα Διοικητικά Συμβούλια 

- στο σχέδιο νόμου για τον «Αγροτικό συνδικαλισμό», ώστε να τηρείται η 

ποσόστωση φύλου και με σκοπό να αυξηθεί ο αριθμός υποψηφίων γυναικών 

κάθε συνδυασμού του εκάστοτε οργάνου διοίκησης, αλλά και οι εκλεγμένες 

γυναίκες 

 Υλοποιήσαμε στην Αθήνα διήμερο Συνέδριο με τίτλο «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 

και Αγροτική Ανάπτυξη. Συνεργασία, Παράδοση, Ποιότητα» με παράλληλη Έκθεση 

παραδοσιακών προϊόντων των Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών 

 Συνεργαζόμαστε με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, ώστε οι φοιτήτριες και οι 

φοιτητές να πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε Γυναικείους Αγροτικούς 

Συνεταιρισμούς, προκειμένου να τους παρέχουν εξατομικευμένη συμβουλευτική 

και να τους μεταφέρουν καινοτόμες ιδέες 

 Πρόσφατα, υλοποιήσαμε έρευνα και μελέτη, με θέμα: «Η ελληνίδα αγρότισσα: 

αποτύπωση της συμμετοχής, προβλήματα, προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής για 

την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον αγροτικό τομέα και την 

ελληνική ύπαιθρο».  



Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας, συνοψίζονται ως εξής:  

- Επιβεβαιώνεται ο πατριαρχικός τρόπος κοινωνικοποίησης των γυναικών και η 

αποδοχή της αντίληψης ότι αυτό είναι κατά κάποιον τρόπο «φυσιολογικό», 

ώστε οι ανάγκες των γυναικών να υποχωρούν μπροστά στις ανάγκες των άλλων 

μελών της οικογένειας και ιδιαίτερα των παιδιών 

-  Οι αγρότισσες θεωρούν ότι έχουν δευτερεύοντα λόγο στην οικογενειακή 

εκμετάλλευση, ακόμη και αν χαρακτηρίζονται ως αρχηγοί για φορολογικούς, 

ασφαλιστικούς και άλλους λόγους 

- υπάρχει απουσία των γυναικών από τα όργανα των αγροτικών συλλογικών 

οργανώσεων 

-  υπάρχουν γυναικείες και ανδρικές εργασίες στο πλαίσιο της αγροτικής 

εκμετάλλευσης 

- Οι αγρότισσες γνωρίζουν τις νέες τεχνολογίες. Η πλειονότητα του δείγματος σε 

ποσοστό 68% διαθέτει γνώσεις υπολογιστή και εξ’ αυτών το 89% έχει 

πρόσβαση σε υπολογιστή 

- Σχετικά με την επιμόρφωση, καταγράφεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό (43%) 

των ερωτώμενων έχει επιμορφωθεί σε αγροτικά και συνεταιριστικά θέματα, 

ενώ από αυτές, το 47% περισσότερες από δύο φορές -Δεν  ισχύει το  ίδιο για 

την επιμόρφωση που σχετίζεται με θέματα της ισότητας των φύλων. 

 

Επίσης, τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνίδες αγρότισσες, είναι : 

• η καθημερινή κοπιώδης και απαιτητική χειρονακτική εργασία 

• η έλλειψη υποστηρικτικών δομών για την οικογένεια  

• η απουσία συμμετοχής του συζύγου στις ενδοοικογενειακές υποχρεώσεις    

• η αδυναμία συμφιλίωσης οικογενειακής-επαγγελματικής ζωή 

• η υψηλή φορολογία που απομειώνει περαιτέρω το ήδη χαμηλό εισόδημα 

• το κατώτερο εισόδημα σε σχέση με αυτό των ανδρών της οικογένειας  

• το έλλειμμα της οικονομικής τους ανεξαρτησίας 

Για όλους αυτούς τους λόγους, απαιτείται συνεχής επικαιροποίηση των σχεδίων δράσεων 

για: 

 την ενθάρρυνσης της συμμετοχής των γυναικών στις νέου τύπου καλλιέργειες, 

μέσω χρηματοδοτήσεων, που ενισχύουν την πρόσβασή τους στη γη, αλλά και 

προγραμμάτων κατάρτισης, που ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους 

 την εξασφάλιση της ισότητας ευκαιριών στην πρόσβαση των γυναικών στις αγορές 

βιολογικών προϊόντων και την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 

 την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον αγροτικό 

τομέα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 τη λήψη μέτρων, που αφορούν στην ενημέρωση και ιδιαίτερα στην 

επιμόρφωση/κατάρτιση  

Ωστόσο, αξίζει να αναφέρουμε ότι, παρά τα προβλήματα, η σημερινή κοινωνική θέση 

των γυναικών της υπαίθρου έχει εξελιχθεί θετικά σε σχέση με εκείνη του παρελθόντος, 

ώστε να αντλούμε δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον.  

Σας ευχαριστώ πολύ. 


