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1 Ευρωπαϊκό έργο «High Heels»
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop), τονίζει ότι «H προσέλκυση
περισσοτέρων γυναικών στην αγορά εργασίας και η παράταση του επαγγελµατικού βίου είναι ζωτικής
σηµασίας και αναπόφευκτα µέτρα για το βιώσιµο µέλλον της Ευρώπης". Επιπλέον, αυτό θα ενισχύσει τη
συµβολή της δια βίου µάθησης στην κοινωνική συνοχή, την ενεργό συµµετοχή του πολίτη, το διαπολιτισµικό
διάλογο, την ισότητα των φύλων και την προσωπική ολοκλήρωση. Ωστόσο, ο τοµέας των κατασκευών είναι
ανδροκρατούµενος, κάτι που δηµιουργεί εµπόδια για την είσοδο και παραµονή των γυναικών, εµποδίζει την
εξέλιξη της σταδιοδροµίας τους, και υπονοµεύει τη διαφορετικότητα, την καινοτοµία και την ανάπτυξη.
Έχει αποδειχθεί ότι η κατάρτιση σε Διαπροσωπικές Δεξιότητες (Soﬅ Skills) αυξάνει την απόδοση των γυναικών
που δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακά ανδροκρατούµενες τοµείς. Η αντιµετώπιση των ελλείψεων σε
Διαπροσωπικές Δεξιότητες, σχεδιάζοντας κατευθυντήριες γραµµές συµπεριφοράς επιτρέπει στις γυναίκες να
διαπραγµατεύονται και να προοδεύουν µε µεγαλύτερη επιτυχία σε δύσκολα και ανδροκρατούµενα
περιβάλλοντα εργασίας.
Με αφορµή τα παραπάνω, σχεδιάστηκε το έργο “High Heels”. Το «High Heels: Δηµιουργώντας Ευκαιρίες για
τις Γυναίκες στον Κατασκευαστικό Κλάδο» είναι ένα ευρωπαϊκό συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έργο διάρκειας 24 µηνών, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος Δια Βίου Μάθησης,
Μεταφορά Καινοτοµίας, από την Κοινοπραξία 7 εταίρων σε 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ελλάδα,
Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουµανία. Το High Heels ξεκίνησε το Μάρτιο του 2013 µε στόχο να καταπολεµήσει τις
διακρίσεις και την ανισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον καθώς και να εντοπίσει τυχόν ελλείψεις
σε δεξιότητες των γυναικών που εργάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο ενισχύοντας την παραµονή και την
εξέλιξή τους σε όλες τις εργασιακές βαθµίδες του κλάδου.
Στόχος του έργου ήταν να εξοπλίσει τις γυναίκες µε τις απαραίτητες προσωπικές δεξιότητες για αντιµετώπιση
διαφόρων καταστάσεων (π.χ. αντιµετώπιση δύσκολων καταστάσεων, εργασία µε αυτοπεποίθηση,
αποτελεσµατικές ηγετικές κινήσεις και συµπεριφορές) προσφέροντάς τους µαθήµατα κατάρτισης, να
αποδεσµεύσει τις κρυµµένες δεξιότητές τους έτσι ώστε να εργάζονται σε ανταγωνιστικές θέσεις µε αυξηµένη
αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίµηση, να ενισχύσει την ισότητα και τη διαφορετικότητα των φύλων και να µειώσει
τις διακρίσεις στο εργασιακό περιβάλλον µέσω της ανάπτυξης, της αξιολόγησης και της διατήρησης ενός
προγράµµατος κατάρτισης Διαπροσωπικών Δεξιοτήτων.
Στη φάση της ανάλυσης του έργου διεξήχθη έρευνα ανάµεσα σε περισσότερες από 300 γυναίκες που
εργάζονται είτε ως διευθυντικά στελέχη ή ως υπάλληλοι γραφείου και εργοταξίου στον κλάδο, µε σκοπό να
προσδιοριστεί η τρέχουσα κατάσταση. Τα αποτελέσµατα τις έρευνας ήταν αφυπνιστικά και έδωσαν στους
εταίρους της κοινοπραξίας του έργου ακόµα µεγαλύτερο κίνητρο και επιθυµία να αναπτύξουν ένα
ολοκληρωµένο πρόγραµµα που θα στηρίξει τις γυναίκες στην προσπάθειά τους να εισέλθουν, να παραµείνουν
και να εξελιχθούν µέσα στον κλάδο.
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που αναπτύχθηκε στηρίχθηκε στο βραβευµένο ως Καλύτερο Πρόγραµµα
Κατάρτισης (Best Training Programme - 2010) “Women and Work: Sector Pathways Initiative” που
υλοποιήθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο µε σκοπό να στηρίξει και να ενδυναµώσει τις δεξιότητες επικοινωνίας,
διαχείρισης και ηγεσίας των γυναικών που εργάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο. Εξελίχθητε όµως σε κάτι
µεγαλύτερο - δίνοντάς πρακτικές γνώσεις και συµβουλές για την αποτελεσµατική ανταπόκριση στις
καθηµερινές απαιτήσεις της εργασίας, την αύξηση της αποδοτικότητας, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης στις
ικανότητες και δεξιότητες της εργαζόµενης και τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων που αφορούν όχι µόνο
στην ίδια την εργασία αλλά και τις σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα στο οικοσύστηµα του κάθε οργανισµού.

2 Πρόγραµµα Συνεδρίου
Συντονίστρια Συνεδρίου Σίσσυ ΦΕΙΔΑ
12.00 - 12.30

Προσέλευση & Καφές

12.30 - 12.45

Mαρία ΣΠΥΡΑΚΗ Ευρωβουλευτής

12.45 - 13.00

Βάσω ΚΟΛΛΙΑ Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων, Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

13.00 - 13.15

Νίκος ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ Πολιτικός Μηχανικός & Σύµβουλος Τεχνικών Έργων

13.15 - 13.30
13.30 - 13.45

Δρ. Μπέτυ ΡΟΥΝΗ Πρόεδρος, Ένωση Διπλωµατούχων Ελληνίδων Μηχανικών
Βίβιαν ΜΠΕΝΕΤΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός, MΑrch, ΜΒΑ

13.45 - 14.00

Στέλλα ΔΑΟΥΤΗ Αρχιτέκτων, Ιδιοκτήτρια Area oﬃce

14.00 - 14.15
14.15 - 15.00

Ερωτήσεις - Συζήτηση
Διάλειµµα - Γεύµα

15.00 - 15.15

Λεωνίδας ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

15.15 - 15.30

15.45 - 16.00

Καθ. Αντωνία ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ε., Πρόεδρος της Πλατφόρµας
Έρευνας & Τεχνολογίας για την Κατασκευή
Δρ. Ιωάννης ΣΑΛΑΜΟΥΡΗΣ Πρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. knowl & Επίκουρος Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικών,
HAEC
Justine LISSON Αρχιτέκτων Εσωτερικών Χώρων, Επίβλεψη Έργων

16.00 - 16.15

Δηµήτρης ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ Πολιτικός Μηχανικός, Strategic Management Consultant, Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.

16.15 - 16.30

Ερωτήσεις - Συζήτηση

16.30 - 17.15

Γιώργος ΒΛΑΧΟΣ Business Development Consulting & Implementation δεξιότητες επικοινωνίας
ΔΩΡΕΑΝ

15.30 - 15.45

Παρακολουθήστε το εκπαιδευτικό εργαστήριο µε θέµα την ανάπτυξη δεξιοτήτων
επικοινωνίας, διαπραγµάτευσης και ηγεσίας για την καλλιέργεια εποικοδοµητικών διαπροσωπικών
σχέσεων που θα σας βοηθήσουν να εισέλθετε και να σταδιοδροµήσετε µε επιτυχία στον, κατά
κανόνα, ανδροκρατούµενο επαγγελµατικό κλάδο των κατασκευών.
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συντονίστρια συνεδρίου

3 Οµιλητές Συνεδρίου «Tips4Skills»
Σίσσυ ΦΕΙΔΑ | Ιnterior Designer
Το γραφείο της, Life Space by Sissy Feida and Partners, έχει στο ενεργητικό του πληθώρα
έργων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Κατοικίες, restaurants, cafes, εξοχικές
κατοικίες, αλλά και εµπορικοί χώροι και γραφεία αποτελούν την γκάµα εργασιών της Life
Space, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Πρόσφατα έργα: η επίπλωση 6 πολυτελών
διαµερισµάτων στο κτίριο Atrium, του Λονδίνου, και η διαµόρφωση του νέο Ιαπωνικού
εστιατορίου Kiku, στο Ν. Ψυχικό. Το 2009 µετά από πρόταση από το κανάλι του Alpha για
συνεργασία, προέκυψε η εκποµπή «Σπίτι απ’ την αρχή» µε αντικείµενο τη ριζική
ανακαίνιση και την αναβάθµιση των κατοικιών αδύναµων οικονοµικά οικογενειών η οποία σηµειώνοντας
µεγάλη επιτυχία συνεχίστηκε µέχρι και το 2011. Τη χρονιά 2014 είχε τη δική της εκποµπή στο κανάλι ΣΚΑΙ,
αποκλειστικά αφιερωµένη, στο design, την αρχιτεκτονική και τη διακόσµηση. Φέτος µέσα από τη συνεργασία
της µε την εκποµπή της κας Ελένης Μενεγάκη, προτείνει εύκολα tips, οικονοµικές λύσεις και συµβουλές
λειτουργικής και αισθητικά σωστής διαµόρφωσης χώρων. Παράλληλα µε τη λειτουργία της εταιρείας της, το
σχεδιασµό της δικής της σειράς επίπλων και αντικειµένων και την τηλεοπτική συνεργασία, η Σίσσυ Φειδά
διατηρεί το προσωπικό της site, στο www.sissyfeida.gr, όπου µαζί µε την οµάδα των συνεργατών της,
ξεναγούν τους επισκέπτες στον κόσµο της αισθητικής και του design, µε νέα, ιδέες, προτάσεις, µυστικά και ότι
άλλο µπορεί να οµορφύνει την καθηµερινότητα.
«Σε ένα δύσκολο και γενικότερα ανδροκρατούµενο κλάδο, έχουµε καταφέρει να εισχωρήσουµε δυναµικά και να
κατακτήσουµε ένα σηµαντικό κοµµάτι της γενικότερης αγοράς των κατασκευών. Είναι ένας κλάδος που απαιτεί
εκτός από πειθαρχεία και συνέπεια, πνευµατική διαύγεια, αντίληψη του χώρου και των εκάστοτε αναγκών,
δηµιουργικότητα, διορατικότητα, αλλά και σωστή προσέγγιση, σε ό,τι αφορά προϋπολογισµούς, οικονοµικές µελέτες
και διαχείριση των οικονοµικών. Παράλληλα, σηµαντικό ρόλο παίζει η επικοινωνία και η ικανότητα εκτίµησης των
αναγκών του κάθε πελάτη και των ιδιαιτεροτήτων του κάθε project. Με την ισχυρή παρουσία µας και σε αυτόν το
τοµέα και διαθέτοντας όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις και ικανότητες που απαιτούνται, όχι µόνο σε αυτό αλλά και
σε οποιοδήποτε σκληρό επαγγελµατικό περιβάλλον, κερδίσαµε το σεβασµό και την εκτίµηση των ανδρών
συνεργατών µας. Πολλά ηχηρά ονόµατα στον παγκόσµιο κατασκευαστικό τοµέα, είναι γένους θηλυκού και έχουν
φθάσει ως την κορυφή. Ο δρόµος είναι ανοιχτός και κάθε γυναίκα, ακόµα και µε τα ψηλά της τακούνια ΜΠΟΡΕΙ...».

Λεωνίδας ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
Επικεφαλής, Γραφείο Ενηµέρωσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα
Πολιτικός Επιστήµων, σπούδασε Δηµόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήµες στη Νοµική
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και είναι κάτοχος µεταπτυχιακών τίτλων στην Πολιτική
Επιστήµη στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Στρασβούργου, καθώς και στο
Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστηµίου των Βρυξελλών. Είναι µόνιµος
υπάλληλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1990, µε πολύχρονη επαγγελµατική εµπειρία
στη Δηµόσια Πληροφόρηση και Πολιτική Επικοινωνία. Από το Νοέµβριο του 2010 είναι
Επικεφαλής του Γραφείου Ενηµέρωσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.

Βάσω ΚΟΛΛΙΑ |
Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων, Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Η Βάσω Κόλλια ανέλαβε τα καθήκοντά της ως Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων του
Υπουργείου Εσωτερικών, τον Απρίλιο 2013. Διετέλεσε Γενική Γραµµατέας Νέας Γενιάς του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, από τον Απρίλιο 2004 έως τον Οκτώβριο 2007.
Γενική Γραµµατέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών από το 1999 έως το 2003. Το 2006
αναδείχθηκε «Πολιτικός της Χρονιάς» από την Κοινωνία των Πολιτών, θεσµό των
αναγνωρισµένων ελληνικών ΜΚΟ. Το Σεπτέµβριο 2014 έλαβε διεθνή τιµητική διάκριση από το
WITSA Global ICT Excellence AWARDS 2014, για την καινοτόµο πρωτοβουλία «Ψηφιακή
Συµµαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση».

Νίκος ΜΑΡΣΕΛΟΣ | Πολιτικός Μηχανικός & Σύµβουλος Τεχνικών Έργων
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 1973, MSc σε θεµελιώσεις στο University of Birmigham 1980.
Μηχανικός Ελέγχου ποιότητας υλικών και Τεχνικών Έργων (Materials Engineer), σε έργα από
τη Jeddah/Σαουδική Αραβία (1977 -1982), έως το Ολυµπιακό Χωριό (2004). Διευθυντής
Ελέγχου Ποιότητας σε εταιρείες Ετοίµου Σκυροδέµατος (ET ΜΠΕΤΟΝ/ Italcementi), Σύµβουλος
Τεχνικής Υποστήριξης σε Εργαστήρια (ΕΚΕΤ/ΑΓΈΤ - ΗΡΑΚΛΗΣ Οµίλου LAFARGE) και σε
Φορέα Πιστοποίησης (SGS Hellas - SURVEILLANCE). Μέλος της Επιτροπής συντάξεως
Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ - 85, ΚΤΣ - 97, ΚΤΣ/2002) και της Επιτροπής
αναθεώρησης του (2007), καθώς και της ΕΟ/ΕΛΟΤ για το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1
και το αντίστοιχο Εθνικό Προσάρτηµα (2007). Μηχανικός µε σύµβαση στο ΚΕΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ
(1983-1987). Απασχόληση ως ΕΚΠ στο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνολογίας Υλικών
(ΠΕΤΥΛ του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) από το 1987 - 1996 και από το 2007 -2010. Οµιλητής σε ηµερίδες και
συνέδρια του TEE, ΣΠΜΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ (άνω των 80) και εισηγητής σεµιναρίων σε τεχνικές
εταιρείες, ΕΥΔΑΠ και άλλους Φορείς (1995 - 2011). Συντάκτης άρθρων σε τεχνικά περιοδικά
(ΤΕΧΝΙΚΑ, ΔΕΛΤΙΟ ΣΠΜΕ κ.λ.π.) και επιµελητής εκδόσεων του ΟΔΗΓΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
(ΣΕΛΚΑ: 1998-2007, 7 εκδόσεις). Συγγραφέας της έκδοσης ΚΤΣ -97/θέµατα Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (Έκδοση: -K-Systerns/2005). Μέλος Αντιπροσωπείας TEE (2000 και 2006) και
µέλος Πειθαρχικού Συµβουλίου ΤΕΕ Αθηνών (2011).

Δρ. Μπέτυ ΡΟΥΝΗ | Πρόεδρος, Ένωση Διπλωµατούχων Ελληνίδων Μηχανικών
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Από το 2013 Λέκτορας στη Σχολή Μηχανολόγων
Μηχανικών Ε.Μ.Π. µε ερευνητικά ενδιαφέροντα µεταξύ άλλων την ανίχνευση τοξικών
ιχνοστοιχείων στο περιβάλλον.
Στην Ένωση Διπλωµατούχων Ελληνίδων Μηχανικών - ΕΔΕΜ δραστηριοποιείται από το 1997.
Στο διάστηµα αυτό έχει εκλεγεί επανειληµµένως στο Διοικητικό Συµβούλιο και έχει διατελέσει
Γραµµατέας Διεθνών Σχέσεων, Ταµίας, Γενική Γραµµατέας και Αντιπρόεδρος. Σήµερα διανύει
δεύτερη θητεία ως Πρόεδρος. Σε όλο αυτό διάστηµα έχει εκπροσωπήσει την ΕΔΕΜ στο
εξωτερικό, έχει συντονίσει ευρωπαϊκά προγράµµατα και έχει διοργανώσει ηµερίδες σε
ενεργειακά θέµατα καθώς και σε θέµατα που άπτονται των ίσων ευκαιριών στην εργασία και
των επαγγελµατικών στερεοτύπων.
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Βίβιαν ΜΠΕΝΕΤΟΥ | Αρχιτέκτων Μηχανικός, MArch, MBA
Η Βίβιαν Μπενέτου είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε µεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
(MBA) στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.
Έχει µέχρι σήµερα πλήθος συνεργασιών µε αρχιτεκτονικά γραφεία και κατασκευαστικές
εταιρίες. Έλαβε µέρος στο σχεδιασµό και την ανακαίνιση µεγάλων ξενοδοχειακών
συγκροτηµάτων και εξειδικεύεται στη δηµιουργία εταιρικής ταυτότητας (concept and
retail identity) επαγγελµατικών χώρων. Σήµερα, δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος επαγγελµατίας
Αρχιτέκτονας Mηχανικός.
Από το 2011 επίσης είναι συνεργαζόµενη καθηγήτρια σε ιδιωτικό κολλέγιο στα τµήµατα BSc (Hons)
Μηχανολόγων Μηχανικών και BSc (Hons) Πολιτικών Μηχανικών. Ενδεικτικές διδακτικές ενότητες
αποτελούν οι: Διοίκηση του Επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, Ρυθµιστικά συστήµατα, Εταιρική υπευθυνότητα,
Κατασκευές CAD, Σχεδιασµός και ανάπτυξη Τεχνικών Έργων, κ.λ.π.

Στέλλα ΔΑΟΥΤΗ | Αρχιτέκτων, Ιδιοκτήτρια Area oﬃce
Η Στυλιανή Δαούτη (Αθήνα, 1978), σπούδασε αρχιτεκτονική στη σχολή αρχιτεκτονικής
Paris - Belleville στη Γαλλία (DPLG, 2002) και εργάστηκε σε αρχιτεκτονικά γραφεία στο
Παρίσι πριν λάβει το δίπλωµα Master of Science Degree in Advanced Architectural
Design στο Πανεπιστήµιο Columbia της Νέας Υόρκης το 2005. Το 2004 κέρδισε µε το
Marc Bourgeois το 3ο βραβείο στο διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισµό του Μητροπολιτικού
Πάρκου και Πολεοδοµικής Ανάπτυξης Ελληνικού στην Αθήνα. Το αρχιτεκτονικό της έργο
εµπλουτίζεται από τη συµµετοχή και επιµέλεια εκθέσεων, την αρθρογραφία και την
εµπειρία από το 2011 στη διδασκαλία στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστηµίου
Πατρών. Το 2006 ίδρυσε µαζί µε τους αρχιτέκτονες Γιώργο Μητρούλια και Μιχάλη Ραυτόπουλο την οµάδα
AREA. Με σαφή ερευνητικό προσανατολισµό, η οµάδα AREA έχει επανειληµµένα διακριθεί σε διεθνείς
αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς. To 2012 η AREA επιλέχθηκε ως ένα από τα ανερχόµενα γραφεία που
συµµετείχαν στην έκθεση «Made in Athens», στο ελληνικό περίπτερο στη Biennale της Βενετίας, ενώ το 2014
διακρίθηκε σε ευρωπαϊκό διαγωνισµό Europan στη Νυρεµβέργη της Γερµανίας για το σχεδιασµό ενός
οικοδοµικού τετραγώνου κατοικιών.
«Είναι ενδιαφέρον να δει κανείς την εξέλιξη των σπουδών αρχιτεκτονικής σε σχέση µε τις γυναίκες απόφοιτους.
Χαρακτηριστικά µέχρι το 1945 είχαν αποφοιτήσει από το ΕΜΠ µόλις 12 γυναίκες ενώ τα τελευταία χρόνια ο αριθµός
των γυναικών φοιτητριών αγγίζει το 40%. Παρόλο που οι αριθµοί δείχνουν ότι τα πράγµατα έχουν αλλάξει ριζικά, µε
µια πρώτη µατιά θα λέγαµε ότι τα ποσοστά αυτά δεν αντανακλούνται στο σηµερινό αρχιτεκτονικό και κατασκευαστικό
χώρο όπου τα µεγάλα ονόµατα συνεχίζουν να είναι γένους αρσενικού. Βέβαια εάν κάποιος κοιτάξει µε προσοχή τα
νεότερα και ανερχόµενα γραφεία θα διαπιστώσει ότι κυριαρχούν οµάδες αρχιτεκτόνων παρά µεµονωµένα άτοµα και
σχεδόν όλες αυτές οι νέες οµάδες αποτελούνται από ίσο αριθµό γυναικών / αντρών. Βλέπουµε δηλαδή ότι ο τρόπος
µε τον οποίο δραστηριοποιούνται οι αρχιτέκτονες σήµερα δεν έχει να κάνει τόσο πολύ µε το φύλο αλλά περισσότερο
µε την εξαιρετικά δύσκολη αλλά απαραίτητη επιλογή συνεργατών που βασίζεται σε θέµατα αρκετά πιο σύνθετα και
καθοριστικά, όπως σχεδιαστικές και θεωρητικές τάσεις και προσεγγίσεις σχεδιασµού, µεθοδολογία δουλειάς,
εµπειρία, αρµονία χαρακτήρων. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα ονόµατα των περισσότερων νέων ελληνικών γραφείων
δεν είναι προσωποπαγή. Ονόµατα όπως Sparch, Deca, AREA, deltArchi, Point Supreme ξεπερνούν τα όρια του
ατόµου ή του φύλου και προσφέρουν τη µεγαλύτερη δυνατή ευελιξία ως προς το σχήµα και τρόπο δουλειάς κάτι που
συµβαδίζει απόλυτα µε τα σηµερινά δεδοµένα του επαγγέλµατος».

Καθ. Αντωνία ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ε.,
Πρόεδρος της Πλατφόρµας Έρευνας & Τεχνολογίας για την Κατασκευή
H Αντωνία Μοροπούλου είναι σήµερα Καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την Εκπαίδευση των Μηχανικών (SEFI). Είναι Χηµικός Μηχανικός, Δρ. Καθηγήτρια στον Τοµέα
Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών της Σχολής Χηµικών Μηχανικών. Διετέλεσε, µετά από κρίση
και εκλογή, Προσκεκληµένη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο IUAV της Βενετίας (1993), στο
Πανεπιστήµιο του Princeton (1995 - 1996) και έχει διατελέσει Αντιπρύτανις και Αναπληρωτής
Πρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων του ΕΜΠ (2010 - 2014). Είναι διεθνώς αναγνωρισµένη εµπειρογνώµονας στα
Δοµικά Υλικά και την Προστασία των Μνηµείων, Επιστηµονικά Υπεύθυνη σε πάνω από 80 Εθνικά, Ευρωπαϊκά και
Διεθνή ανταγωνιστικά Ερευνητικά Προγράµµατα και συγγραφέας 1 βιβλίου, 15 κεφαλαίων σε βιβλία και 454
επιστηµονικών δηµοσιεύσεων. Έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη συνεργειών µε τη «Βιοµηχανία» στο τρίγωνο
Εκπαίδευση - Έρευνα - Καινοτοµία ως ιδρυτικό µέλος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρµας Έρευνας & Τεχνολογίας για την
Κατασκευή (European Construction Technology Platform - ECTP) (2004) και ως Πρόεδρος της Ελληνικής Πλατφόρµας
Έρευνας & Τεχνολογίας για την Κατασκευή (ΕΠΕΤΚ) (2005 - σήµερα). Το 2012 τιµήθηκε από το Σύλλογο Ελληνίδων
Επιστηµόνων µε το βραβείο «ΥΠΑΤΙΑ».

Δρ. Ιωάννης ΣΑΛΑΜΟΥΡΗΣ | Πρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. knowl
& Επίκουρος Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικών HAEC
Ο Δρ. Ιωάννης Σαλαµούρης είναι πρόεδρος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
knowl για την Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Επίκουρος Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικών
και Διευθυντής του Γραφείου Θεσµικών Ερευνών και Αξιολόγησης στο Hellenic American
University και Επιστηµονικός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Πειραιά. Είναι, επίσης, βασικό µέλος της
Οµάδας Θεσµικών Παρεµβάσεων της Οµοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσµων Νέων
Επιχειρηµατιών (Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε). Κατέχει διδακτορικό τίτλο στα Χρηµατοοικονοµικά από το
Πανεπιστήµιο του Manchester, µεταπτυχιακό (M.Sc.) σε Λογιστικά και Χρηµατοοικονοµικά από
το Πανεπιστήµιο του Essex, και πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Διαθέτει πλούσια διδακτική εµπειρία σε Ακαδηµαϊκά ιδρύµατα
και προγράµµατα και έχει υλοποιήσει σηµαντικό αριθµό εκπαιδεύσεων στελεχών, µέσω
επιδοτούµενων προγραµµάτων επιµόρφωσης δηµοσίων και ιδιωτικών οργανισµών. Ο Δρ.
Σαλαµούρης έχει εργαστεί ως ακαδηµαϊκός σύµβουλος στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη και
υλοποίηση εκπαιδευτικών σεµιναρίων σε επαγγελµατικό αλλά και ακαδηµαϊκό επίπεδο, όπως
επίσης και ως συντονιστής, αλλά και επιστηµονικός συνεργάτης για την υλοποίηση ποικίλων
έργων συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά µε την
επαγγελµατική και ακαδηµαϊκή κατάρτιση και απασχόληση, και τα τελευταία έτη µε ιδιαίτερη
έµφαση στην επιχειρηµατικότητα.
«Ο κύριος άξονας της δράσης της Κοιν.Σ.Επ. knowl συνοψίζεται σε έναν κύριο στόχο, τη διάχυση του κεφαλαίου της γνώσης
σε όλους, µε απώτερο σκοπό το συλλογικό όφελος που προκύπτει από την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης, για το
κοινωνικό σύνολο. Έτσι, έργα όπως το High Heels που µας δίνουν τη δυνατότητα όχι µόνο να συµµετέχουµε ενεργά στην
παραγωγή της γνώσης αλλά και να είµαστε εµείς οι ίδιοι που τη µεταδίδουµε και την κάνουµε κτήµα όλων µας δίνουν
απεριόριστη ικανοποίηση.
Το δυναµικό πρόγραµµα κατάρτισης δεξιοτήτων αποτελεσµατικής επικοινωνίας, ηγεσίας, διαπραγµάτευσης, δικτύωσης,
διαχείρισης συγκρούσεων και οικοδόµησης αποτελεσµατικών σχέσεων που αναπτύχθηκε από την Κοιν.Σ.Επ. knowl, µε τη
συνεισφορά του συνόλου της κοινοπραξίας του έργου High Heels, έδωσε σε περισσότερες από 100 γυναίκες που
εκπαιδεύτηκαν σε αυτό όχι µόνο τα εχέγγυα για µια επιτυχηµένη καριέρα στον κλάδο, τις δεξιότητες δηλαδή που θα τις
κάνουν πιο αποτελεσµατικές στη δουλειά τους, αλλά και την αυτοπεποίθηση, την πίστη στις δυνατότητες και τις ικανότητές
τους ώστε να διεκδικήσουν το σεβασµό και την αναγνώριση που τους αξίζει. Και αυτό για εµάς είναι ανεκτίµητο. Ελπίζουµε
ότι η Ευρώπη θα συνεχίζει να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες και ότι µέσω αυτών όλο και περισσότεροι άνθρωποι που το
έχουν ανάγκη θα αποκτούν κίνητρο και πρόσβαση στη γνώση, την εξέλιξη.»
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Justine LISSON | Αρχιτέκτων Εσωτερικών Χώρων, Επίβλεψη Έργων
Η Justine Lisson γεννήθηκε στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας το 1979. Ζει και εργάζεται ως ελεύθερος
επαγγελµατίας στην εκπόνηση µελετών, το σχεδιασµό και την επίβλεψη κατασκευής ιδιωτικών
έργων στην Αθήνα. Η αγάπη από νεαρή ηλικία για τη ζωγραφική, το σχέδιο και τη χειροτεχνία
ήταν καθοριστική για την επαγγελµατική της πορεία. Έκανε σπουδές ως Σχεδιάστρια µέσω
συστηµάτων Η/Υ σε Δηµόσιο Ι.Ε.Κ., είναι επαγγελµατίας στο σχεδιασµό τρισδιάστατων και
φωτορεαλιστικών απόψεων κτιρίων και από το 2000 είναι καθηγήτρια του σχεδιαστικού
προγράµµατος AutoCAD 2D/3D. Αποφοίτησε από το κολέγιο AKTO art & design και έκανε
µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο Middlesex του Λονδίνου παίρνοντας µε άριστα το ΒΑ
(Ηons) στην Αρχιτεκτονική Εσωτερικού χώρου & Διακόσµηση. Έχει εργαστεί ως ιδιωτικός
υπάλληλος σε αρχιτεκτονικά γραφεία, τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες. Επίσης έχει
συνεργαστεί µε Πολιτικούς Μηχανικούς ως σχεδιάστρια για την ανακατασκευή σεισµόπληκτων
κτιρίων. Η 15ετής επαγγελµατική δραστηριότητα στο χώρο της Αρχιτεκτονικής και του
Κατασκευαστικού κλάδου της προσέφεραν την εµπειρία να ασχοληθεί µε ποικίλα έργα µελέτης
κατοικιών, γραφείων, καταστηµάτων εστιατορίων, ξενοδοχείων καθώς και µε το σχεδιασµό
πάρκων αναψυχής και παιδικών χαρών. Σήµερα εκτός από Αρχιτέκτων Εσωτερικού χώρου
ασχολείται µε µαστορέµατα και εργάζεται µε τον πατέρα της ως ελαιοχρωµατίστρια κτιρίων.

Δηµήτρης ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ | Πολιτικός Μηχανικός, Strategic Management
Consultant Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε., Αντιπρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. knowl
Ο Δηµήτρης Ζαφειριάδης πτυχιούχος του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, έχει
εργαστεί εδώ και δύο δεκαετίες στον ευρύτερο χώρο της επικοινωνίας, µε έµφαση στην
πολιτική επικοινωνία. Έχει πολυετή εµπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασµό
επικοινωνιακών στρατηγικών, την υλοποίηση διαφηµιστικών εκστρατειών και την
ανάπτυξη δράσεων προβολής, δηµοσιότητας και σχέσεων µε Μέσα Ενηµέρωσης. Έχει
υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στη διοικητική δοµή δηµόσιων φορέων και υπηρεσιών, ως Διευθυντής
Γραφείου Υπουργού και Δηµάρχου Αθηναίων, ενώ έχει διατελέσει υπεύθυνος για την πολιτική επικοινωνίας
δηµόσιων φορέων και Εκπρόσωπος Τύπου πολιτικού οργανισµού. Είχε τη ευθύνη και έχει συµµετάσχει στη
διοργάνωση σηµαντικών εκδηλώσεων εθνικού και διεθνούς χαρακτήρα. Εξειδικεύεται στην υλοποίηση
συγχρηµατοδοτούµενων έργων και ευρωπαϊκών προγραµµάτων από την Ε.Ε.

Μαρία Σπυράκη | Ευρωβουλευτής
Γεννήθηκε στη Λάρισα, το 1965. Σπούδασε χηµεία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της
Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, συνέχισε την εκπαίδευσή της στο
London School of Journalism.
Έχει εργαστεί για περισσότερα από 22 χρόνια ως δηµοσιογράφος στον τύπο και σε µεγάλα
τηλεοπτικά δίκτυα όπως το ΣΚΑΪ, STAR, ALTER και MEGA. Η κα Σπυράκη εργάστηκε επίσης
στο Γραφείο Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µεταξύ του 2003 και 2004 και ως
Υπεύθυνη Επικοινωνίας του γραφείου του Επιτρόπου Σταύρου Δήµα, κατά τη διάρκεια της
θητείας του, µεταξύ 2004-2009.
Ως δηµοσιογράφος, έχει καλύψει σηµαντικές πολιτικές εξελίξεις στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη καθώς και τα κυριότερα πολιτικά γεγονότα από το 1998 µέχρι το 2014, οπότε και
παραιτήθηκε από όλα τα δηµοσιογραφικά της καθήκοντα για να θέσει υποψηφιότητα για το
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά. Είναι
µέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2014.

Γιώργος ΒΛΑΧΟΣ | Business Development Consulting & Implementation
Ο Γιώργος Βλάχος σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1976,
MΑrch). Εργάστηκε ως Αρχιτέκτων Μηχανικός έως το 1991, µε κύρια δραστηριότητα την
µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και ανάπτυξη ιδιωτικών έργων (οικιστικά και
επαγγελµατικά κτίρια). Από το 1992 ανέλαβε Διευθυντικές θέσεις σε θυγατρικές εταιρίες
του Οµίλου LAFARGE στην Ελλάδα, στο χώρο του Ετοίµου Σκυροδέµατος και των
Λατοµείων Αδρανών Υλικών.
Το 2001 µετακινήθηκε στον Όµιλο εταιριών ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, (µετά την εξαγορά του από τον Όµιλο LAFARGE),
αναλαµβάνοντας διαδοχικά τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή Οργανωτικής Ανάπτυξης, Ανθρώπινου
Δυναµικού, Επικοινωνίας και Public Aﬀairs. Από το 2007 έως σήµερα συνεργάζεται µε ελληνικές και διεθνείς
εταιρίες στο χώρο του Business Development, Consulting & Implementation. Διετέλεσε Γενικός Γραµµατέας
του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Ετοίµου Σκυροδέµατος (ΣΕΒΕΣ) και µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΜΜΣΤ).
«Ένας κλάδος, ο Kατασκευαστικός, σε πλήρη ύφεση!
Ανεργία, κορεσµός επαγγελµατιών, έντονη παρουσία ξένων εταιριών και επαγγελµατιών, αποτέλεσµα ΕΝΤΑΣΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ! Ο κλάδος πλέον δεν έχει χώρο για τους καλούς, αλλά µόνο για τους ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ! Πόσο µάλλον για
τις Γυναίκες επαγγελµατίες, που εξ' ορισµού, δεν αρκεί απλά να «πείσουν», όπως οι Άνδρες συνάδελφοί τους, αλλά
πρέπει να «πείσουν διπλά», αίροντας δοµικές αµφισβητήσεις και καχυποψίες, συνυφασµένες µε τις ειδικές
απαιτήσεις του κλάδου.
Λύση µία και µόνη: η ενδυνάµωση και ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων! Μέθοδος µία και µόνη: ο
εντοπισµός και η ενδυνάµωση ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, που θα επιτρέψουν τη βελτιστοποίηση των πλεονεκτηµάτων και τον
περιορισµό των όποιων µειονεκτηµάτων.
Διαδικασία µία και µόνη: η συνεχής εκπαίδευση-κατάρτιση, η Δια Βίου Μάθηση!
Και σε ό,τι αφορά την καθαρά διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση, υπάρχουν επαρκή προγράµµατα, τόσο από το ΤΕΕΙΕΚΕΜ, όσο και σε πλαίσιο Πανεπιστηµιακών προγραµµάτων. Πιστεύω όµως ότι, διαχρονικά µέχρι σήµερα, ο
κατασκευαστικός κλάδος, επαναπαυµένος στην ευδαιµονία της συνεχούς ανάπτυξης, δεν αντελήφθη έγκαιρα και
δεν προσαρµόστηκε στη διαµόρφωση νέων συνθηκών µε νέες απαιτήσεις επαγγελµατικών και προσωπικών
προσόντων-χαρακτηριστικών. Η διαχείριση ενός κατασκευαστικού έργου, µικρού η µεγάλου, υπακούει πλέον (ή
πρέπει να υπακούει για να είναι επιτυχηµένη) στους κανόνες του σύγχρονου και επαγγελµατικού management, που
µε τη σειρά του προϋποθέτει και απαιτεί από τους επαγγελµατίες του κλάδου την ανάπτυξη ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ!
Χαιρετίζω λοιπόν το Συνέδριο Ενδυνάµωσης Δεξιοτήτων, διότι στο κατάλληλο timing στοχεύει ακριβώς στην
ανάδειξη της κρίσιµης σήµερα αυτής αναγκαιότητας για τη Γυναίκα επαγγελµατία του Κατασκευαστικού κλάδου.
Δεσµευόµαστε για την επιτυχία του!»
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Τοποθετήσεις
4
Γυναίκες στον Κατασκευαστικό Κλάδο
Πάνος ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
H γυναίκα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής πολιτικής
H Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το
αναφέρει ξεκάθαρα: «Κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή των
πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση επιδιώκει να
καταπολεµήσει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού» (Άρθρο
10). Η ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών συγκαταλέγεται στις θεµελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ήταν ήδη το 1957, όταν η αρχή της ίσης αµοιβής για ίση εργασία συµπεριλήφθηκε στη Συνθήκη της Ρώµης.
Τα επιτεύγµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενίσχυση της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών
βοήθησαν να αλλάξουν οι ζωές πολλών ευρωπαίων πολιτών προς το καλύτερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
σηµειώσει αξιόλογη πρόοδο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως χάρη:
Σε νοµοθεσία για την ίση µεταχείριση
Στην ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις άλλες πολιτικές
Σε ειδικά µέτρα για την ενίσχυση των γυναικών
Ωστόσο, διαφορές µεταξύ των φύλων παραµένουν, και στην αγορά εργασίας οι γυναίκες συνεχίζουν να υπερεκπροσωπούνται στους χαµηλότερα αµειβόµενους τοµείς και να υπο-εκπροσωπούνται σε θέσεις όπου
λαµβάνονται αποφάσεις.
Τα στοιχεία είναι δυστυχώς… αµείλικτα!
Σύµφωνα µε έκθεση που εκπονήθηκε για το 2013, στην Ελλάδα συγκεκριµένα, παρατηρείται µια από τις
µεγαλύτερες διαφορές µεταξύ της συµµετοχής ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας (πάνω από 30%) ενώ
το ποσοστό των γυναικών που συµµετέχει στην αγορά εργασίας είναι µικρότερο από το 60% του γυναικείου
πληθυσµού. Τα ποσοστά δυστυχώς χειροτερεύουν όσο αυξάνεται η ηλικία ή όταν κανείς συγκρίνει ισοδύναµα
πλήρους απασχόλησης µεταξύ ανδρών και γυναικών.
Οι διαφορές βέβαια είναι περισσότερο έντονες σε ορισµένους τοµείς από ότι σε άλλους. Σε έρευνα που έγινε για
λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2014, υπό τον τίτλο «Μια νέα µέθοδος κατανόησης του
επαγγελµατικού διαχωρισµού λόγω φύλου στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας», καταδεικνύεται ότι στην Ευρώπη,
µόλις το 18% των γυναικών εργάζονται σε µικτά επαγγέλµατα (δηλαδή σε επαγγέλµατα µε µια αναλογία 60-40%
για άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα), 69% σε γυναικοκρατούµενα επαγγέλµατα (µε άνω του 60% γυναίκες δηλαδή)
και µόλις 13% σε ανδροκρατούµενα επαγγέλµατα (µε άνω του 60% άνδρες).
Στον κατασκευαστικό και βιοµηχανικό τοµέα, µόλις 19% του εργασιακού δυναµικού είναι γυναίκες µε σύµβαση
αορίστου χρόνου (στοιχεία 2010). Το ποσοστό γυναικών µε αρµοδιότητες επιβλέποντα είναι κάτω του 10% και η
κατάσταση επιβαρύνεται όταν µια γυναίκα έχει παιδί κάτω των 15 ετών.
Η Στρατηγική για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών συνιστά την απάντηση και το πρόγραµµα εργασίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2010-2015. Αποτελεί ένα ολοκληρωµένο
πλαίσιο, το οποίο δεσµεύει την Επιτροπή να προωθήσει την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές της µε τις
ακόλουθες θεµατικές προτεραιότητες:
ισότιµη οικονοµική ανεξαρτησία γυναικών και ανδρών
ίση αµοιβή για εργασία ίσης αξίας
ισότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

αξιοπρέπεια, ακεραιότητα και τερµατισµός της βίας µε βάση το φύλο
προαγωγή της ισότητας των φύλων πέρα από την ΕΕ και
οριζόντια ζητήµατα (ρόλοι των φύλων, νοµοθεσία και εργαλεία διακυβέρνησης)
Παράλληλα, η πρωτοβουλία «Νέες Δεξιότητες για Νέες Θέσεις Εργασίας» έχει ως στόχο:
να βελτιώσει την πρόβλεψη των µελλοντικών αναγκών σε σχέση µε τις διάφορες δεξιότητες
να προσαρµόσει καλύτερα την απόκτηση δεξιοτήτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και
να γεφυρώσει το χάσµα ανάµεσα στον κόσµο της εκπαίδευσης και τον κόσµο της εργασίας
Τέλος, στο πλαίσιο της Ατζέντας για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε τη
δηµιουργία Ευρωπαϊκών συµβουλίων δεξιοτήτων ώστε να επιτευχθεί καλύτερη αντιστοιχία µεταξύ δεξιοτήτων
και αναγκών της αγοράς εργασίας.
Ως εκπρόσωπος της ΕΕ, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα προωθεί όλες αυτές τις
πρωτοβουλίες και συµβάλλει στη διάδοση και τη στήριξη τους.
Όταν όµως µιλάµε για δεξιότητες, τι εννοούµε ακριβώς; Νοµίζω ότι αυτό το ερώτηµα είναι καίριο και µε αυτό θα
ήθελα να κλείσω. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι άνδρες και οι γυναίκες ενεργούν µε διαφορετικό τρόπο. Παρότι είναι
επίσης διαπιστωµένο όµως ότι αυτό δηµιουργεί µια υγιή εργασιακή ισορροπία, η συχνά διαφορετική προσέγγιση
των γυναικών, που βασίζεται σε µεγαλύτερη διαίσθηση, ή χαρακτηρίζεται ως πιο συµπονετική και συνεργάσιµη, δε
θεωρείται εξίσου αποτελεσµατική µε την ανδρική προσέγγιση. Οι άνδρες συχνά χαρακτηρίζονται ως πιο
αναλυτικοί, κυριαρχικοί και επιθετικοί, ενώ όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν «χαρίσµατα» στο χώρο
εργασίας. Σκεφτείτε ακόµα, τη λεγόµενη ισορροπία µεταξύ προσωπικής και εργασιακής ζωής: και σε αυτή την
περίπτωση, ακόµη και στον 21ο αιώνα, το µυαλό µας πάει περισσότερο στην ισορροπία ως ανάγκη των γυναικών
παρά των ανδρών. Ελπίδα µου είναι, ότι ο εξοπλισµός των γυναικών µε τις απαραίτητες προσωπικές δεξιότητες δεν
σηµαίνει ενθάρρυνσή τους να αποποιηθούν µέρος της προσωπικότητας τους, αλλά τουναντίον συνειδητοποίηση
από την πλευρά γυναικών και ανδρών της συµβολής του καθενός στον τρόπο δουλειάς. Άλλωστε, η προσέλκυση
περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας και η παράταση του επαγγελµατικού τους βίου είναι αποδεδειγµένα
ζωτικής σηµασίας για την οικοδόµηση ενός βιώσιµου µέλλοντος ολόκληρης της Ευρώπης.
Σύνδεσµοι
Στρατηγική για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6568&langId=en
Νέες Δεξιότητες για Νέες Θέσεις Εργασίας: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=en
Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=en

Λεωνίδας ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
Επικεφαλής, Γραφείο Ενηµέρωσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα
Ισότητα των φύλων: µια διαρκής πρόκληση για την Ευρώπη
Η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και η ισότητα ευκαιριών
αποτελούν θεµελιώδες δικαίωµα που προβλέπεται από τις
Συνθήκες και είναι πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ). Τα βήµατα που έχουν γίνει σε πολιτικό και θεσµικό
επίπεδο όσον αφορά την ενίσχυση της ισότητας µεταξύ
γυναικών και ανδρών βοήθησαν στη βελτίωση της ζωής πολλών ευρωπαίων πολιτών. Ωστόσο, παρά την πρόοδο
που έχει σηµειωθεί στις χώρες της ΕΕ αρκετές ανισότητες παραµένουν ιδιαίτερα στο χώρο της εργασίας.
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Λεωνίδας ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Επικεφαλής, Γραφείο Ενηµέρωσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαχρονικά υιοθετήσει αρκετά ψηφίσµατα, οδηγίες και κανονισµούς σχετικά µε το
θέµα αυτό. Ιδιαίτερα µε τον κανονισµό της 20ής Δεκεµβρίου 2006 (αριθ. 1922/2006) ιδρύει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
για την Ισότητα των Φύλων.
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων έχει σκοπό την παροχή συνδροµής στα ευρωπαϊκά θεσµικά
όργανα και στα κράτη µέλη για την ενσωµάτωση της αρχής της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών στο σύνολο των
πολιτικών της ΕΕ µε στόχο την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου. Το Ινστιτούτο ενηµερώνει σχετικά µε το
θέµα αυτό τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τακτική βάση και µε εκθέσεις του τουλάχιστον δύο φορές το
χρόνο (ανά εξάµηνο µε την ανάληψη της εκάστοτε Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επίσης παρέχει
εµπειρογνωµοσύνη στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και τα κράτη µέλη της ΕΕ, ώστε να συµβάλλει:
στην προώθηση και ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων,
στην ενσωµάτωση των θεµάτων ισότητας των φύλων σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές και τις συνακόλουθες εθνικές
πολιτικές,
στην καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου,
στην ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών, ειδικότερα µέσω διασκέψεων και εκστρατειών ενηµέρωσης.
Το Ινστιτούτο είναι επίσης αρµόδιο για τη συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση των δεδοµένων αυτών ενώ
ταυτόχρονα οι πληροφορίες που προέρχονται από διεθνείς οργανισµούς και τρίτες χώρες, συµβάλλουν και στην
ενσωµάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ.
Η ίση αµοιβή για ίση εργασία είναι µια από τις βασικές αρχές του προγράµµατος «Ευρώπη 2020». Η αρχή αυτή
αποτελούσε ήδη µέρος της Συνθήκης της Ρώµης το 1957. Ωστόσο, η µείωση της διαφοράς στις αµοιβές ανδρών και
γυναικών προχωρεί µε αργό ρυθµό: σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία ο ρυθµός αυτός κυµαίνεται από 5% στην
Ιταλία έως 30% στην Εσθονία. Το φαινόµενο αυτό αντανακλά τον πολύπλοκο και διαρκή χαρακτήρα των ανισοτήτων
στην αγορά εργασίας.
Χαρακτηριστικά σε πρόσφατη έκθεση (19 Ιανουαρίου 2015) της Επιτροπής Δικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας
των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπογραµµίζεται, µεταξύ άλλων, ότι η εξασφάλιση της ισότητας των
αµοιβών µεταξύ ανδρών και γυναικών (gender pay gap) καθώς και η και η µείωση των διαφορών στις συντάξεις
πρέπει να αποτελούν υψηλή προτεραιότητα των πολιτικών της ΕΕ.
Επίσης η καταπολέµηση κάθε µορφής επαγγελµατικού αποκλεισµού και η εναρµόνιση της επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής, θα πρέπει να αποτελούν µέρος µιας συνολικής στρατηγικής που θα επιτρέπει στις γυναίκες και
τις µητέρες να έχουν πρόσβαση στην εργασία χωρίς διακρίσεις, προστατεύοντας παράλληλα το δικαίωµα στη
µητρότητα και την εργασία.
Σήµερα µόνο το 17,6% των µη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των µεγαλύτερων εταιριών στα κράτη µέλη της
Ένωσης είναι γυναίκες. Το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει το ποσοστό αυτό να φτάσει στο 40% µέχρι το 2020, µε βάση
δικαιότερες διαδικασίες επιλογής προσωπικού. Στα Διοικητικά Συµβούλια των µεγαλύτερων επιχειρήσεων στην
Ευρώπη µόνο το 13,7% των µελών είναι γυναίκες.
Τονίζεται ακόµα ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει έµφαση στη σηµασία που έχει µια συµµετοχική προσέγγιση στο νέο
πλαίσιο ανάπτυξης, που θα στοχεύει στην αδιάλειπτη συµµετοχή των φορέων σε όλα τα επίπεδα, περιλαµβανοµένης
της κοινωνίας των πολιτών και ειδικότερα, των οργανώσεων γυναικών και ισότητας των φύλων. Για τους
µηχανισµούς ισχυρής κοινωνικής ευθύνης σε τοπικό επίπεδο πρέπει να προβλέπεται εθνικός έλεγχος των
αναπτυξιακών σχεδίων, µε στόχο τη διακυβέρνηση χωρίς διακρίσεις σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης ζητά την προώθηση του ψηφίσµατος του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325
για την εξασφάλιση της συµµετοχής των γυναικών στην επίλυση συγκρούσεων και στην οικοδόµηση της
δηµοκρατίας. Τονίζεται ότι η συµµετοχή των γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων και σε διαπραγµατεύσεις,
ειδικότερα στην πρόληψη συγκρούσεων, σε ειρηνευτικές διαδικασίες και στην ανοικοδόµηση της ειρήνης, είναι
καθοριστικής σηµασίας για τη δηµιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη σταθεροποίηση και ενίσχυση των κρατών
και κατ' επέκταση της ανάπτυξης.

Το ΕΚ προτείνει επίσης να προβλεφθεί ένα ειδικό κεφάλαιο για την ισότητα των φύλων στο επόµενο σχέδιο
δράσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ενσωµατώνοντας
το θέµα αυτό στις υπερπόντιες αποστολές της και διαµορφώνοντας σε κάθε αποστολή µια ιδιαίτερη στρατηγική για
τα δικαιώµατα των γυναικών και την ισότητα των φύλων.
Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα και βασικό στόχο κάθε σύγχρονης δηµοκρατικής
κοινωνίας, µιας κοινωνίας στην οποία άνδρες και γυναίκες µοιράζονται εξίσου τα αγαθά, τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώµατα, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηµιουργήσει το κατάλληλο θεσµικό
πλαίσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαίτερα αναλαµβάνει και πολιτικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή.

Δηµήτρης ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ | Πολιτικός Μηχανικός, Strategic Management
Consultant Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε., Αντιπρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. knowl

High Heels: Ευκαιρία για να αξιοποιηθεί το φυσικό ταλέντο και οι γνώσεις των γυναικών
Ο κατασκευαστικός τοµέας αποτελεί µια ιδιαίτερη βιοµηχανία, µε ξεχωριστή σηµασία για την ελληνική οικονοµία,
αλλά και την παγκόσµια αγορά. Αποτέλεσε µέχρι το 2008 που ξέσπασε η διεθνής κρίση στο χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα ένας από τους ισχυρούς κλάδους ανάπτυξης της παγκόσµιας, ευρωπαϊκής και ελληνικής οικονοµίας.
Μετά το ξέσπασµα της κρίσης η πορεία της βιοµηχανίας των κατασκευών έχει πληγεί στη ζώνη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι µία σηµαντική διάσταση της κρίσης που αντιµετώπισαν και αντιµετωπίζουν
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συνδέεται µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο, µε τον κατασκευαστικό τοµέα. Για παράδειγµα,
στην Ισπανία και την Ιρλανδία η αιτία που πυροδότησε την κρίση στο τραπεζικό τους σύστηµα ήταν η µεγάλη
έκθεση των οικονοµιών αυτών σε υπέρµετρες χορηγήσεις στεγαστικής πίστης.
Αντιστοίχως και στην Ελλάδα, η βαθιά κρίση και η πολύχρονη δηµοσιονοµική ύφεση, έχουν οδηγήσει τον
κατασκευαστικό κλάδο της ελληνικής οικονοµίας, που ήταν ιδιαιτέρως ισχυρός, σε µακρά συρρίκνωση. Ο
κατασκευαστικός τοµέας στην ελληνική οικονοµία, είχε φτάσει την κορύφωση της µεγέθυνσής του το 2006.
Συνέβαλε τη χρονιά εκείνη κατά 7,8% στο ΑΕΠ της χώρας. Μετά την κρίση το 2013 η συµµετοχή του
κατασκευαστικού κλάδου µειώθηκε ως ποσοστό συµβολής στο ΑΕΠ µόλις στο 1,9%.
Αντιστοίχως ιδιαίτερη βαρύτητα έχει ο τοµέας των κατασκευών στο χώρο της απασχόλησης. Η συµµετοχή του στη
συνολική απασχόληση ανερχόταν σε 8,7% το 2008, έκτοτε όµως παρατηρείται συνεχής µείωση του ποσοστού
συµµετοχής πέφτοντας κάτω από το 5,0% το 2013. Σωρευτικά, την περίοδο 2008-2013 παρατηρούνται απώλειες
θέσεων εργασίας που ξεπερνούν τις 200.000 θέσεις εργασίας.
Ο κατασκευαστικός κλάδος ο οποίος, τις τελευταίες δεκαετίες, εξελίχθηκε επιστηµονικά, τεχνολογικά,
χρηµατοοικονοµικά, συνηθίζεται να λέγεται ότι σε ένα τοµέα έµεινε στις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες του
20ου αιώνα: στις προσλήψεις των γυναικών.
Η αλήθεια είναι ότι ο κατασκευαστικός τοµέας είναι ανδροκρατούµενος. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες που
εργάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο αντιπροσωπεύουν µόνο το 9-10% του εργατικού δυναµικού στη
Βουλγαρία και τη Ρουµανία, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό συµµετοχής είναι µόνο το 2% .
Ο κατασκευαστικός κλάδος έχει σηµαντικές ιδιαιτερότητες. Οι συνθήκες εργασίας είναι ιδιαιτέρως σκληρές και οι
εργασιακές και διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο της δουλειάς έχουν πολλές ιδιαιτερότητες. Εξαιτίας του
πολύχρονου ανδροκρατούµενου χαρακτήρα του επαγγελµατικού περιβάλλοντος στις κατασκευές έχει
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διαµορφώσει στερεότυπα και συµπεριφορές (ελευθεριότητα στο λόγο, ανοχή στον εκχυδαϊσµό στη συναναστροφή,
µη ανοχή στη µητρότητα, σκληρές καιρικές συνθήκες κ.λ.π.) που λειτουργούν ανασταλτικά στην εµπλοκή γυναικών
σε όλο το εύρος των εργασιών του κατασκευαστικού τοµέα. Γι΄αυτό και η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών
εργαζοµένων στον κατασκευαστικό κλάδο απασχολούνται σε διοικητικές κυρίως θέσεις.
Το θέµα της απασχόλησης των γυναικών, αν και στον πυρήνα του έχει παρόµοια χαρακτηριστικά µε την εµπλοκή
των γυναικών στην οικονοµική δραστηριότητα, θυµίζει σε πολλές περιπτώσεις το ερώτηµα της κότας και του
αυγού. Το ερώτηµα είναι: Οι κατασκευαστικές δε θέλουν να προσλάβουν γυναίκες ή οι γυναίκες δεν
αναζητούν εργασία στις κατασκευαστικές εταιρείες; Δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανείς σ΄αυτό το ερώτηµα
γιατί ισχύουν, ως ένα βαθµό, και τα δύο.
Το σίγουρο όµως είναι ότι οι γυναίκες χρειάζονται ενίσχυση των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για να
διαχειριστούν στερεότυπα και προβληµατικές καταστάσεις στο εργασιακό περιβάλλον. Δεξιότητες που θα τους
επιτρέψουν να αντιµετωπίσουν φυλετικές διακρίσεις και ανισότητες. Στο πλαίσιο αυτό το ευρωπαϊκό έργο High
Heels φιλοδοξεί να µεταδώσει στις γυναίκες που εργάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο ή ενδιαφέρονται να
εργαστούν εµπειρίες και ικανότητες ώστε να «εξοπλιστούν» µε τις απαραίτητες προσωπικές δεξιότητες που θα τις
βοηθήσουν να ενταχθούν επιτυχώς, να παραµείνουν και να ανελιχθούν στον κλάδο αυτό.
Έχει ιδιαίτερη σηµασία να τονιστεί ότι η στόχευση του συγκεκριµένου έργου αποκτά αξία λόγω των οικονοµικών
συνθηκών και της αυξηµένης ανεργίας, κυρίως των γυναικών που έχει αποκτήσει µεγάλη έκταση. Το κυρίαρχο
θέµα που είναι η πρόσβαση των γυναικών στην απασχόληση και στην εργασία. Γιατί το µεγαλύτερο πρόβληµα που
αντιµετωπίζει η Ευρώπη, κυρίως χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουµανία, είναι ότι
υποαξιοποιούν ένα µεγάλο τµήµα του φυσικού ταλέντου που διαθέτουν ως κοινωνίες, αλλά και της επένδυσης που
έχουν κάνει στην εκπαίδευση των γυναικών. Ωστόσο, κλειδί για την ανάπτυξη της οικονοµίας στα επόµενα χρόνια
είναι η αύξηση της απασχόλησής των γυναικών.
Η εξίσωση είναι απλή: Περισσότερες γυναίκες στην απασχόληση ισούται µε µεγαλύτερο κατά κεφαλή
εισόδηµα. Κατά τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), από το 1995 έως σήµερα, το
ήµισυ της αύξησης του ρυθµού απασχόλησης στην Ευρώπη και το 1/4 της οικονοµικής ανάπτυξης οφείλονται στη
µείωση του χάσµατος µεταξύ ανδρικής και γυναικείας απασχόλησης.
Η αποχή από την αγορά εργασίας ή η µειωµένη συµµετοχή, είναι σπατάλη για ένα κράτος. Μάλιστα, το µέγεθος του
ΑΕΠ κάθε χώρας συσχετίζεται θετικά µε το δείκτη ισότητας. Τέτοιοι δείκτες ισότητας δηµοσιεύονται τακτικά από
διάφορους οργανισµούς, όπως για παράδειγµα από την ΕΕ και το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ, στις κατατάξεις
των οποίων η Ελλάδα βρίσκεται στην 25η και την 22η θέση αντιστοίχως, µεταξύ 25 χωρών.
Το ευρωπαϊκό έργο High Heels στην κατεύθυνση αυτή έρχεται να συµβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης, αλλά
και της ισότητας και της διαφορετικότητας των φύλων και να µειώσει τις διακρίσεις στο εργασιακό περιβάλλον.

Βίβιαν ΜΠΕΝΕΤΟΥ | Αρχιτέκτων Μηχανικός, MArch, MBA
Η γυναίκα επαγγελµατίας στον κατασκευαστικό κλάδο
Αδιαµφισβήτητα η µηχανική αποτελεί επάγγελµα µε εύρος και ποικιλία. Η
διαφορετικότητα της κλίµακας των έργων, η εναλλαγή των σηµείων κατασκευής και των
ατόµων που συµµετέχουν διατηρούν αµείωτο το ενδιαφέρον. Κυρίως στον τοµέα των
κατασκευών οι σχέσεις που αναπτύσσονται εντός των Projects µε οµάδες διαφορετικών
ειδικοτήτων, από µηχανικούς και τεχνίτες έως οικονοµικούς και project managers, αλλά
και η συνεχής επίλυση προβληµάτων, δηµιουργούν συνεχείς προκλήσεις που καλούµαστε να ξεπεράσουµε
µέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Η προσπάθεια είναι συνήθως µακρόχρονη και εξουθενωτική για
τις γυναικείες αντοχές µας, αλλά µας ανταµείβει, στο τέλος κάθε ταξιδιού, µε την ικανοποίηση να
αντικρύσουµε απτό και «ζωντανό» το αποτέλεσµα των προσπαθειών µας, να αισθανθούµε επαγγελµατική
ικανοποίηση για την όποια συµβολή µας σε αυτό.

Βίβιαν ΜΠΕΝΕΤΟΥ | Αρχιτέκτων Μηχανικός, MArch, MBA

Στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη ο κλάδος των κατασκευών παραµένει ανδροκρατούµενος και οι «προκλήσεις»
που όλες έχουµε δεχθεί, στην αρχή τουλάχιστον της σταδιοδροµίας µας, περιλαµβάνουν το υποτιµητικό σχόλιο από
κάποιο όχι και τόσο «φωτισµένο» αρσενικό συνάδελφο. Πιστεύω ότι ως επαγγελµατίες όλες έχουµε εργαστεί
σκληρότερα από το µέσο ανδρικό όρο, για να αποδείξουµε στον εαυτό µας και τους γύρω µας ότι µπορούµε να τα
καταφέρουµε και να αποκτήσουµε εµπιστοσύνη, αξιοπιστία και σεβασµό για τη δουλειά µας.
Μέσα από την όποια εµπειρία έχω προσωπικά αποκοµίσει στα χρόνια της ενασχόλησής µου µε τον κατασκευαστικό
κλάδο, θεωρώ ότι τελικά οι 4 βασικές αρχές για µια γυναίκα που θέλει να εξελιχθεί και διακριθεί στο αντικείµενό της
είναι ταυτόσηµες σε όποιο κλάδο αυτή επιλέξει να ασχοληθεί:
Δε φοβάµαι να πω στους ανθρώπους τι θέλω να κάνουν, κάποιο λάθος θα γίνει..
Ένας σηµαντικός αριθµός γυναικών µηχανικών παραδέχεται ότι τις περισσότερες φορές αισθάνεται ένα σηµαντικό
βαθµό αµηχανίας στη φάση της επίβλεψης και του ελέγχου της κατασκευής. Επίσης εµφανίζουν περισσότερο άγχος
από τους αντίστοιχους άνδρες συναδέλφους στο να δώσουν οδηγίες στην οµάδα τους ή τα συνεργεία. Κύριος λόγος
θεωρείται το γεγονός ότι οι περισσότερες από εµάς πριν οριστικοποιήσουµε µια απόφαση τείνουµε να εξετάζουµε
διεξοδικά όλες τις παραµέτρους, ώστε να είµαστε σίγουρες ότι αυτή αποτελεί την πλέον σωστή ή την «τέλεια»
απόφαση. Ο ασφαλέστερος τρόπος για να το ξεπεράσουµε αυτό είναι να κατανοήσουµε και αποδεχθούµε ότι αυτός
είναι τελικά ο κύριος ρόλος µας καθηµερινά, η λήψη άµεσων αποφάσεων, και συνεπώς οι λανθασµένες αποφάσεις
και οδηγίες είναι και θα είναι µαθηµατικά πάντα µέρος της εξίσωσης, τόσο για τις γυναίκες όσο και ισοδύναµα για
τους άνδρες συναδέλφους.
Δε γνωρίζω όλες τις απαντήσεις, είναι απολύτως αποδεκτό.
Ένας από τους µεγαλύτερους εφιάλτες, αρχικά για µένα, ήταν να ερωτηθώ για ένα τεχνικό θέµα και να µην µπορώ να
απαντήσω άµεσα και διεξοδικά. Αισθανόµουν υποχρεωµένη να απαντήσω σε όποιον τεχνίτη, εργολάβο ή
συνάδελφο αναζητούσε µια απάντηση «στη στιγµή» για το όποιο τεχνικό ή θεωρητικό θέµα. Με τον καιρό και την
εµπειρία έµαθα ότι είναι απολύτως αποδεκτό να µην έχουµε όλες τις απαντήσεις και να είναι δικαίωµά µας, αν όχι
υποχρέωση, να απαντήσουµε «Δεν το ξέρω ή δεν είµαι σίγουρη, αλλά µόλις επαληθεύω την άποψή µου για το θέµα
θα σας ενηµερώσω». Μπορεί στην αρχή να µην ενθουσιάζει η απάντηση, αλλά µε τον τρόπο αυτό ο συνοµιλητής σας
θα συνειδητοποιήσει σύντοµα ότι δε θα παίρνει άµεσα τις απαντήσεις, αλλά όταν το κάνει θα πάρει τις σωστές, και
καθώς θα έχετε ασχοληθεί σοβαρά µε το πρόβληµά του, θα τον οδηγήσει σε σεβασµό στο πρόσωπό σας ως συνετό
επαγγελµατία.
Χρησιµοποιώ τα θηλυκά όπλα έξυπνα, αλλά µε σεβασµό.
Οι ειδικοί συµφωνούν ότι στις διαφορές µεταξύ των φύλων, οι γυναίκες υπερτερούν σε σηµαντικούς τοµείς που
αφορούν τη διαχείριση έργων, σε θέµατα επίβλεψης (on site) κατασκευών, στην άµεση αντίληψη διαφορετικών
καταστάσεων και τη σηµασία στη λεπτοµέρεια. Επίσης η ανάλυση και συζήτηση πριν από µια σηµαντική απόφαση, η
αµεσότητα, η συµπόνια και κατανόηση ιδίως σε καταστάσεις διενέξεων, αποδεικνύονται στην πράξη ως κοινωνικές
δεξιότητες (soﬅ skills) στη διαχείριση έργων, όπου οι γυναίκες έχουν παραδοσιακά συγκριτικό πλεονέκτηµα.
Από προσωπική εµπειρία που µε τα χρόνια το αξιοποίησα ως δυνατό διαπραγµατευτικό όπλο θεωρώ ότι η
αντιµετώπιση «στα µάτια», επί ίσοις όροις, το αφοπλιστικό χαµόγελο καθώς και η ήρεµη συζήτηση χωρίς υψηλούς
τόνους αποτελεί το δυνατότερο όπλο για την κάµψη οποιασδήποτε αντίστασης και αντίδρασης, αλλά και την
προσέλκυση αµαχητί του απέναντί σου να ταχθεί στον κοινό στόχο που θέτεις, δηλαδή την επιτυχία του έργου.
Εµπιστεύοµαι και καλλιεργώ τις δυνατότητές µου, αλλά δεν είµαι η γυναίκα-θαύµα!
Πιστεύω τελικά το καλύτερο πράγµα που µπορούµε να κάνουµε είναι να πιστέψουµε στον εαυτό µας και τις
δυνατότητές µας, καλλιεργώντας φυσικά συστηµατικά τις γνώσεις και δουλεύοντας τις αδυναµίες µας, έχοντας
εµπιστοσύνη στο ότι µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε ό,τι βάζουµε στο νου µας, µια υψηλή σταδιοδροµία στον
τοµέα των κατασκευών ή οτιδήποτε άλλο αισθανόµαστε πάθος. Αν οι στόχοι µας παραµένουν σταθερά υψηλοί και
δεν αποδεχόµαστε διαφορά στις ευκαιρίες και τα οφέλη µας, τότε οι θέσεις αυτές σύντοµα θα γεµίσουν εξίσου από
γυναίκες. Πρέπει να γίνει από εµάς πρώτα αποδεκτό ότι άνδρες και οι γυναίκες φέρνουν διαφορετικές δυνάµεις, ο
συνδυασµός των οποίων προσφέρει πολύ καλύτερες οµάδες και αποτελέσµατα στους ίδιους και τις επιχειρήσεις.
Από την άλλη φυσικά πρέπει επίσης να αποδεχθούµε ότι ο ρόλος της γυναίκας είναι πολλαπλός, επαγγελµατίας,
σύζυγος και µητέρα, άρα χωρίς ενοχές είµαστε «το καλύτερο που µπορούµε να είµαστε» στην κάθε δεδοµένη
στιγµή, ισορροπώντας ανάµεσα στις καθηµερινές απαιτήσεις της ζωής µας και της εργασίας. Εξάλλου τα όρια µας ως
γυναίκες, επαγγελµατίες και σκεπτόµενα άτοµα είναι µόνο ως εκεί που εµείς τα έχουµε ορίσει.
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Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών,
Τοµέας Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών
Γυναίκες και κατασκευαστικός κλάδος στη σύγχρονη εποχή νέες ευκαιρίες στην κατεύθυνση της αειφόρου κατασκευής
Στη σύγχρονη εποχή ο ρόλος των γυναικών θεωρείται κρίσιµος σε όλο το φάσµα των τοµέων έρευνας, επιστήµης,
τεχνολογίας και καινοτοµίας, όχι µόνο για την ενίσχυση της ίσης συµµετοχής των δύο φύλων, αλλά και για τη
διάχυση της επιστήµης στην κοινωνία.
Ο ρόλος των γυναικών στην έρευνα θεωρείται ιδιαιτέρως σηµαντικός, κερδίζοντας συνεχώς έδαφος σε ποικίλους
τοµείς επιστηµών (φυσικές επιστήµες, µηχανική - τεχνολογία, γεωργικές επιστήµες, κοινωνικές επιστήµες). Οι
γυναίκες διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα για την παραγωγή νέας γνώσης και µετέχουν ενεργά στην
παραγωγή καινοτοµίας. Έτσι, µε αριθµητικούς όρους:
Το 2010 το µερίδιο των γυναικών στην απασχόληση αντιστοιχεί σε ποσοστό 45%. Οι γυναίκες εκπροσωπούν το 53%
των αποφοίτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στην ΕΕ-27 το 32% των επιστηµόνων και µηχανικών είναι γυναίκες.
Το 2009 στην ΕΕ-27 το µερίδιο των γυναικών στην έρευνα αντιπροσωπεύει το 33% του συνολικού αριθµού
ερευνητών.
Το 2010 στην ΕΕ-27 το µερίδιο των γυναικών στις δραστηριότητες έντασης γνώσης αντιπροσωπεύει ποσοστό 44%.
Για τα έτη 2002 - 2009 στην ΕΕ-27 το ποσοστό των γυναικών ερευνητριών αυξάνεται πιο γρήγορα (5,1% ετησίως)
σε σχέση µε των ανδρών (3,3% ετησίως)
Για τα έτη 2002 - 2010 στην ΕΕ-27 το ποσοστό των γυναικών επιστηµόνων και µηχανικών αυξάνει πιο γρήγορα για
τις γυναίκες (5,4% ετησίως) σε σχέση µε των ανδρών (3,1% ετησίως).
Στον τοµέα της κατασκευής, ωστόσο, οι γυναίκες εµφανίζουν πολύ χαµηλό ποσοστό απασχόλησης (10% κατά
µέσο όρο) στην ΕΕ, µε το χαµηλότερο ποσοστό να κάνει την εµφάνισή του στην Ελλάδα (2%).

Οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται σήµερα στον κατασκευαστικό κλάδο στην ΕΕ και συγκεκριµένα:
Οι γυναίκες απόφοιτοι σε σχετικά µε τον κατασκευαστικό κλάδο επιστηµονικά πεδία (στοιχεία 2004) ανέρχονται σε
ποσοστό 40,7% (κάτοχοι πτυχίου - µεταπτυχιακού διπλώµατος) και 33,9% (κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος)
Οι γυναίκες επιστήµονες - µηχανικοί που απασχολούνται στον τοµέα της έρευνας των κατασκευών
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 19% (στοιχεία 2005)
Οι γυναίκες - συντονιστές συναφών µε τον κατασκευαστικό κλάδο ερευνητικών προγραµµάτων
χρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,2% (ερευνητικά προγράµµατα 6ου ΠΠ)
Η συµµετοχή γυναικών σε πατέντες συναφείς µε τον κατασκευαστικό κλάδο ανέρχεται σε ποσοστό 4,9% (στοιχεία 2004)
Οι γυναίκες συγγραφείς άρθρων σε επιστηµονικά περιοδικά συναφή µε τον κατασκευαστικό κλάδο
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 21,7% (στοιχεία 2003).

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι παρά την ύπαρξη ενθαρρυντικών στοιχείων η ισότητα δεν έχει επιτευχθεί. Η
«διαρροή» των γυναικών στην Ευρώπη που τις αποκλείει και τις αποµονώνει από την επιστήµη και την τεχνολογία
είναι πραγµατικότητα:

Εκτιµάται ότι οι ίδιοι λόγοι που αποκλείουν τις γυναίκες από την ανέλιξη στις υψηλότερες βαθµίδες (προκαταλήψεις
και εµπόδια που δηµιουργούνται στις ανδροκρατούµενες κοινωνίες) είναι αυτά που τις κρατούν µακριά από τον
κλάδο των κατασκευών.
Η νέα κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής θεώρησης, της ποιότητας ζωής, στην οποία
στρέφεται ο κλάδος των κατασκευών σήµερα στην Ευρώπη αποτελεί πεδίο στο οποίο οι γυναίκες διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο. Ειδικότερα, τοµείς όπως η τεχνολογία περιβάλλοντος, η διαχείριση φυσικών πόρων, η διαχείριση
του δοµηµένου περιβάλλοντος, η αρχιτεκτονική, ο σχεδιασµός του χώρου, η πολεοδοµία, η συντήρηση - προστασία ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, τα δοµικά υλικά, η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελούν τοµείς µε τους
οποίους οι γυναίκες σχετίζονται ισχυρά, εξειδικεύονται και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά µε επιτυχία.
Η στροφή του κατασκευαστικού κλάδου στην κατεύθυνση της αειφόρου κατασκευής δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος
για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Για την επιτυχή δραστηριοποίηση νέων γυναικών που προσανατολίζονται
επαγγελµατικά προς τον κατασκευαστικό κλάδο µπορεί να ενισχυθεί η εκπαίδευση και κατάρτιση, αξιοποιώντας τα
ιδιαίτερα προσόντα και τις φυσικές επικοινωνιακές ικανότητες των γυναικών, που ερµηνεύουν τον πρωτοποριακό
τους ρόλο σε θέµατα ανάπτυξης, επιστήµης, µηχανικής, καινοτοµίας, διάχυσης της επιστήµης στην κοινωνία.
Για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της συµµετοχής των γυναικών στον κλάδο των κατασκευών, κρίσιµη
θεωρείται η ενσωµάτωση ίσων ευκαιριών για τα δύο φύλα, δίνοντας έµφαση στην κατεύθυνση της αειφόρου
κατασκευής:
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Γιώργος ΒΛΑΧΟΣ | Business Development Consulting & Implementation
Η γυναίκα επαγγελµατίας στον κατασκευαστικό κλάδο
Ο εντοπισµός και η ενδυνάµωση-ανάπτυξη Χαρακτηριστικών και Δεξιοτήτων (skills &
competencies), δεν είναι ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΣ για τον επαγγελµατία Μηχανικό και ιδιαίτερα τη
Γυναίκα Μηχανικό, επαγγελµατία του κατασκευαστικού κλάδου. Είναι το ΜΕΣΟ για την
επιτυχή διεκπεραίωση ενός πολυσύνθετου αντικειµένου, που είναι ο σχεδιασµός υλοποίηση - λειτουργία του Κατασκευαστικού Έργου. Στο Έργο αυτό εµπλέκονται πολλοί
συντελεστές, που µέχρι σήµερα είχαµε µάθει να τους αντιµετωπίζουµε µεµονωµένα και αποσπασµατικά.
Οι τωρινές συνθήκες επιβάλλουν να προσεγγίσουµε «όλους όσοι εµπλέκονται και επηρεάζουν τη
δραστηριότητά µας η/και επηρεάζονται από αυτή» (δηλαδή αυτούς που ονοµάζουµε Συµµέτοχους Stakeholders), συνολικά, µε µέθοδο, στρατηγική και ξεκάθαρους στόχους.
Στη διαδροµή των τελευταίων δεκαετιών, οµάδες/κοινά συντελεστές του Κατασκευαστικού Έργου, κατείχαν
κατά περίπτωση ιδιαίτερη θέση και σηµασία. Αρχικά οι εξειδικευµένοι εργατοτεχνίτες, µετά οι εργοδηγοί εργοταξιάρχες, στη συνέχεια οι παραγωγοί/προµηθευτές εξειδικευµένων υλικών και ακολούθως οι ειδικοί
σύµβουλοι, οι project managers, οι real estate agents, οι χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές και άλλοι, και άλλοι!
Βέβαια, πάντα βασικοί συντελεστές οι πελάτες, οι χρηµατοδότες, οι Δηµόσιες Υπηρεσίες, το στελεχιακό
δυναµικό και οι εργαζόµενοι του Τεχνικού Γραφείου / Εταιρίας. Επιστέγασµα, οι (δικαιολογηµένα)
ενοχληµένοι περίοικοι και τοπικές κοινωνίες, οι επιβεβληµένες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας, η
αυτονόητη µέριµνα για Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και (επιτέλους) η αυξηµένη πίεση για άρτιο αισθητικό
αποτέλεσµα!
Πως να διαχειριστεί και να ικανοποιήσει κανείς όλες αυτές τις οµάδες-κοινά ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ; Απλώς εφιάλτης!
Μόνη διέξοδος η επαγγελµατική αντιµετώπιση, που όµως απαιτεί ιδιαίτερες Δεξιότητες! Αναµφισβήτητα
εφόδια-προσόντα του Μηχανικού και (ιδιαίτερα) της «γυναικείας φύσης» για την υλοποίηση αυτής της
καθοριστικής δουλειάς:
η αναλυτική και συνθετική ικανότητα
η προσήλωση στο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα
η µεθοδική εργασία και το οµαδικό πνεύµα
η επιµονή για επίτευξη λύσης σε συγκεκριµένο αίτηµα/πρόβληµα
Αυτά τα δοµικά εφόδια-προσόντα (που συνήθως αισθανόµαστε ότι τα έχουµε, αλλά δεν µπορούµε να τα
αναδείξουµε και ακόµη περισσότερο να τα µεταχειριστούµε αποτελεσµατικά), «θωρακισµένα» µε τις
απαιτούµενες Δεξιότητες, θα µας επιτρέψουν να κάνουµε ότι κάναµε µέχρι σήµερα (και δεν το καταλαβαίναµε)
µε τρόπο οργανωµένο, επαγγελµατικό και κυρίως ευανάγνωστο από τους άλλους, τους ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ!
Διότι σήµερα δεν υπάρχει πιά Κατασκευαστικό Έργο που εξασφαλίζει Αξία για έναν ή για λίγους, πρέπει να
εξασφαλίζει Αξία για ΟΛΟΥΣ! Πρέπει λοιπόν αυτούς τους “όλους”, τους ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ, να τους
καταγράψουµε, να τους περιγράψουµε, να τους γνωρίσουµε, να τους κατανοήσουµε, να τους αναλύσουµε, να
τους ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ!
Τα κύρια Προσωπικά Χαρακτηριστικά (soﬅ skills) και Δεξιότητες (competencies) που θα χρειαστούµε είναι,
νοµίζω, εύκολο να τα προσδιορίσουµε:
Οµαδικό πνεύµα (Team Spirit), γιατί κανείς δεν µπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά µόνος του!
Δηµιουργία οµάδας (Team Building), γιατί πρέπει να φτιάξουµε µια αποτελεσµατική οµάδα!
Ηγετική ικανότητα (Leadership), γιατί πρέπει να εµπνεύσουµε/καθοδηγήσουµε την οµάδα!
Επικοινωνία (Communication), γιατί πρέπει να κατανοήσουµε και να πείσουµε την οµάδα!
Αυτή η οµάδα είναι η βάση, η προϋπόθεση που θα µας επιτρέψει να προσεγγίσουµε και να διαχειριστούµε
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ τους Συµµέτοχους του Κατασκευαστικού Έργου! Και η διαχείριση αυτή είναι η ΑΝΑΓΚΑΙΑ
και ΙΚΑΝΗ συνθήκη για την επιτυχή υλοποίηση του Κατασκευαστικού Έργου! Απλή αλήθεια και αναγκαιότητα
των καιρών, που αν δεν κατανοήσουµε και εφαρµόσουµε στην άσκηση της δραστηριότητάς µας, απλώς οι
καιροί θα µας προσπεράσουν!

Στέλλα ΔΑΟΥΤΗ | Αρχιτέκτων, Ιδιοκτήτρια Area oﬃce

Χώροι γυναικών
Πρόσφατα άκουσα την ιστορία του Aristide Boucicaut Γάλλου επιχειρηµατία που το 1869 άνοιξε το Bon Marché στο
Παρίσι το πρώτο µοντέρνο µεγάλο πολυκατάστηµα. Η επιτυχία του εγχειρήµατος αυτού εµπνεύστηκε και βασίστηκε
στις γυναίκες. Ο Boucicaut τους προσέφερε ένα ναό προϊόντων και έκανε τις γυναίκες τις βασικές πελάτισσες του
καταστήµατός του. Εκείνη την εποχή η γυναίκες της γαλλικής µπουρζουαζίας ήταν περιορισµένες ανάµεσα στο σαλόνι
του σπιτιού τους, την εκκλησία και το νεκροταφείο. Το Bon Marché προσέφερε ένα καινούριο χώρο ελευθερίας όπου
ανακαλύπτουν ότι έχουν ένα σώµα και προσωπικές επιθυµίες. O Boucicaut εφαρµόζει πρωτοποριακές µεθόδους
παρουσίασης των προϊόντων, αναγράφοντας για πρώτη φορά τις τιµές, αφήνοντας τις πελάτισσες να αγγίξουν και να
δοκιµάσουν το κάθε τι πριν αγοράσουν ακόµη και να το επιστρέψουν εάν δεν τους αρέσει. Το πολυκατάστηµα
αποτέλεσε και έναν καινούριο χώρο κοινωνικοποίησης αφού µπορούσαν πλέον να τον επισκεφθούν µόνες τους και
να χαζέψουν µε τις ώρες χωρίς υποχρέωση αγοράς. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα οι µισοί εργαζόµενοι στο Bon
Marché αντικαταστάθηκαν από γυναίκες που µπορούσαν να εξυπηρετήσουν καλύτερα και τις πιο απαιτητικές
πελάτισσες. Έτσι και γυναίκες κατώτερων τάξεων αρχίζουν να αποκτούν επαγγελµατικές προοπτικές αλλά και
οικονοµική ανεξαρτησία. Μια µικρή επανάσταση είχε γίνει.
Η ιστορία αυτή έχει κάτι κοινό µε το έργο µιας σηµαντικής Ιταλίδας αρχιτεκτόνισσας που δραστηριοποιήθηκε στη
Βραζιλία της Lina Bo Bardi. Ό,τι έκανε ο Boucicaut για τις γυναίκες έκανε χρόνια αργότερα το 1982 η Lina Bo Bardi για
τους ανθρώπους του Σάο Πάολο στη Βραζιλία µε το Κέντρο Ελεύθερου Χρόνου Sesc Pompeia. Το παλιό αυτό
εργοστάσιο µετατράπηκε σε ένα πρότυπο κέντρο αθλητισµού και πολιτισµού. Η µελέτη και κατασκευή του κράτησε
σχεδόν µία δεκαετία (1977-1982) και ήταν µια ζωντανή διαδικασία σχεδιασµού και υλοποίησης. Στόχος ήταν να
δηµιουργήσει ένα αίσθηµα κοινότητας µέσα στη µεγαλούπολη του Σάο Πάολο και να φέρει τους ανθρώπους σε
επαφή µε τη δηµιουργική πλευρά του εαυτού τους και την ταυτότητά τους, τα έθιµα και τις παραδόσεις τους µέσα από
µια ποικιλία ελεύθερα προσβάσιµων χώρων µε διαφορετικές ατµόσφαιρες και υλικότητες που προσφέρουν
πληθώρα δραστηριοτήτων. Από εργαστήρια χειροτεχνίας, βιβλιοθήκη και θέατρο έως γήπεδα για µπάσκετ και πισίνα.
Η ίδια είχε εγκαταστήσει το γραφείο της µέσα στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όπου εργαζόταν µαζί µε
τους καλλιτέχνες και δίπλα στους τεχνίτες και τους βοηθούς τους, µαθαίνοντας να χρησιµοποιεί εγγενή υλικά µε
διάφορους τρόπους. Το κάθε τι που σχεδιάστηκε αντικατοπτρίζει µια κατάσταση της καθηµερινότητας δηµιουργώντας
µια αρχιτεκτονική ζωντανή, όπου σχεδιασµός και υλοποίηση συµβαίνουν ταυτόχρονα. Ο σχεδιασµός άλλαζε και
προσαρµοζόταν καθώς η κατασκευή προχωρούσε, ώστε να µπορεί να είναι ευέλικτος και να αφοµοιώνει τις αστοχίες,
δυσκολίες ή ευκολίες και µικροαλλαγές.
Το παράδειγµα αυτό της Lina Bo Bardi αποτελεί έµπνευση για τους περισσότερους αρχιτέκτονες σήµερα και όχι µόνο
γυναικείου φύλου. Με τον ίδιο τρόπο που ο Aristide Boucicaut έναν αιώνα νωρίτερα επαναπροσδιόρισε τη λειτουργία
και ταυτότητα του πολυκαταστήµατος έτσι και η Lina Bo Bardi µέσα από έναν αντισυµβατικό τρόπο δουλειάς
επαναπροσδιορίζει τη σχέση του αρχιτέκτονα µε το χώρο αλλά και µε τον άνθρωπο, δίνοντας νέες δυνατότητες
οικειοποίησης από τους χρήστες. Με έναν αντίστοιχο τρόπο ανάµεσα στις δύο ιστορίες βλέπουµε πώς χώροι που
προτείνουν νέους τρόπους κοινωνικότητας λειτουργούν καταλυτικά για την κοινωνία. Από τη µία οι καταπιεσµένες
γυναίκες στα µισά του 19ου αιώνα βρίσκουν στα µεγάλα πολυκαταστήµατα νέους χώρους ελευθερίας. Αγοράζοντας,
φορώντας, µιλώντας για κοινά πράγµατα η γυναικεία αλληλεγγύη αναπτύσσεται και οι κοινωνικές διακρίσεις
µειώνονται, ενώ πολλοί ιστορικοί βρίσκουν εκεί τις απαρχές των φεµινιστικών κινηµάτων. Από την άλλη στο τέλος
του 20ου αιώνα σε µία απελευθερωµένη κοινωνία µία γυναίκα αρχιτέκτων φέρνει µία αντίστοιχη κοινωνική
ανατροπή. Το Σάο Πάολο αποτελείται από παραγκουπόλεις και ακριβά προάστια που εναλλάσσονται συνεχώς,
επικρατεί δηλαδή κατακερµατισµός τόσο χωρικά όσο και κοινωνικά. Η Lina Bo Bardi δηµιουργεί έναν πυρήνα
κοινωνικής συνεύρεσης και ένα έντονο αίσθηµα κοινότητας που λείπει από τις περισσότερες σύγχρονες
µεγαλουπόλεις εντείνοντας τη συµµετοχή και τη δράση. Μια ξεχωριστή µατιά για το πώς η διαδικασία σχεδιασµού και
υλοποίησης δηµιουργεί οάσεις δράσεων και παιχνιδιού για τους επισκέπτες.
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Justine LISSON | Αρχιτέκτων Εσωτερικών Χώρων, Επίβλεψη Έργων
Είναι θέµα αυτοπεποίθησης & προσωπικών δεξιοτήτων
Γυναίκες και άνδρες ή Άνδρες και γυναίκες… ενεργούν και σκέφτονται διαφορετικά. Η
διάκριση µεταξύ των δύο φύλων είναι µία πραγµατικότητα, και για αυτό φρόντισε η ίδια η
φύση ώστε να αλληλοσυµπληρώνονται.
Όσον αφορά την ισότιµη πρόσβαση και εξέλιξη των δύο φύλων στην αγορά εργασίας
υπάρχουν ουσιώδεις διακρίσεις λόγω εθιµικών ή άγραφων νόµων. Ο διαχωρισµός σε
γυναικεία/αντρικά εξακολουθεί να αποτελεί µια καθιερωµένη κοινωνική πρακτική στο Δυτικό πολιτισµό µε
αποτέλεσµα η θέση της γυναίκας να χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις και στερεότυπα. Τα στερεότυπα γυναικεία
επαγγέλµατα χαρακτηρίζονται ως επαγγέλµατα προσφοράς υπηρεσιών και παροχής φροντίδας αφού
βασίζονται στην εκ φύσεως ανάγκη της γυναίκας να προσφέρει στους άλλους και στο συναισθηµατισµό της, µε
συνέπεια να κυριαρχούν στον τοµέα της εκπαίδευσης, της περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών.
Αντίθετα τα στερεότυπα αντρικά επαγγέλµατα χαρακτηρίζονται από την κοινωνική αναγνώριση, το κύρος, την
πρακτικότητα αλλά και το χαρακτηριστικό της µυϊκής δύναµης, µε αποτέλεσµα οι άντρες να έχουν µεγαλύτερη
διείσδυση στη βιοµηχανία, τις µεταφορές και τα κατασκευαστικά επαγγέλµατα.
Παρατηρείται λοιπόν και είναι συνηθισµένο φαινόµενο η αυτόµατη σύνδεση της γυναικείας απασχόλησης µε
εργασίες που δε χαρακτηρίζονται «βαριές» και βάσει των κοινωνικών συµβάσεων, που καλλιεργούνται και
αναπαράγονται στα πλαίσια της οικογένειας, της εκπαίδευσης και των ΜΜΕ, να θεωρείται η συµµετοχή των
γυναικών στην παραγωγική διαδικασία κυρίως συµπληρωµατική, βοηθητική και εποχιακή.
Ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τοµέα οι γυναίκες αρχιτέκτονες ή µηχανικοί αναλαµβάνουν τη µελέτη και την
εκπόνηση σχεδίων κυρίως για έργα µικρής εµβέλειας παρά για µεγάλα έργα όπως γέφυρες ή εργοστάσια.
Επίσης απασχολούνται περισσότερο σε διοικητικές παρά σε θέσεις που απαιτούν χειρωνακτική εργασία.
Βέβαια στη σηµερινή εποχή είναι σχεδόν παράλογο να µιλά κάποιος για υπεροχή του ενός ή του άλλου φύλου
και πιστεύω ότι όλα σχεδόν τα επαγγέλµατα µπορούν να ασκηθούν και από τα δύο φύλα.
Οι σύγχρονες γυναίκες κερδίζουν διαρκώς έδαφος αφού πλέον καταλαµβάνουν θέσεις στην αγορά εργασίας
που παραδοσιακά κατείχαν οι άντρες… ίσως να είναι ο αντίκτυπος της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης.
Σήµερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή οι γυναίκες αναγκάζονται να συνεισφέρουν οικονοµικά στην
οικογένεια καθώς το πρότυπο που ήθελε τον άνδρα να φέρνει στο σπίτι τα χρήµατα αποτελεί όλο και πιο
µακρινό παρελθόν.
Η θέση της γυναίκας στον εργασιακό τοµέα δεν πρέπει να καθορίζεται και να είναι εξαρτώµενη µόνο από τη
κοινωνία στην οποία ζει, το µορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων και από τις ευρύτερες κοσµοθεωρίες αλλά
από τον τρόπο που βλέπει η ίδια τον εαυτό της. Οι διαφορές των δύο φύλων, τόσο βιολογικά όσο ψυχικά και
συναισθηµατικά υπάρχουν µεν, αλλά τελικά δεν είναι αυτές που καθορίζουν την επαγγελµατική επιτυχία.
Θεωρώ ότι οι λόγοι που οδηγούν τη γυναίκα σε διάκριση των ρόλων είναι η επιφυλακτικότητα, η
διστακτικότητα και η αυξηµένη ευαισθησία της. Συγκριτικά µε προηγούµενες γενιές η σύγχρονη γυναίκα έχει
κατακτήσει το χαµένο έδαφος, συµµετέχει πλέον σε όλες τις δραστηριότητες µίας κοινωνίας και αποκτά
αυτοπεποίθηση.
Οι αρµοδιότητες µπορούν να µοιραστούν ισότιµα εάν αλλάξουν τα συναισθήµατα των γυναικών και
απαλλαγούν οι άνθρωποι από τις προκαταλήψεις. Η σωστή ενηµέρωση, η εκπαίδευση, η κατάρτιση καθώς και
η συνειδητοποίηση και η προσπάθεια από την ίδια τη γυναίκα να διεκδικήσει τα δικαιώµατα της, θα
αποτελέσουν τα εφόδια για την επίτευξη της ισότητας σε έναν κυρίως ανδροκρατούµενο τοµέα όπως ο
κατασκευαστικός.
Πιστεύω ότι το έργο που παράγεται µέσω του High Heels είναι σηµαντικό, σπουδαίο και καθοριστικό για την
επιτυχή ένταξη, καταξίωση, υποστήριξη και τη θέση της γυναίκας στο δύσκολο και απαιτητικό κατασκευαστικό
κλάδο διότι προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια, µέσω των σεµιναρίων της ειδικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
για την ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων των γυναικών.

Ana PIRINSKA | International Relations & Project Management,
Bulgarian Construction Chamber
Υψηλοί στόχοι για ψηλά τακούνια
Σχεδόν 207.000 άτοµα εργάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο στη Βουλγαρία το 2013, σύµφωνα µε την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία. Είναι ανησυχητικό, όµως, το τεράστιο χάσµα µεταξύ των φύλων, το οποίο δείχνει ότι 184.000 του
συνόλου των ατόµων που εµπλέκονται στον κλάδο είναι άνδρες ενώ υπάρχουν µόνο 23.000 γυναίκες. Σε σύγκριση
µε το έτος 2012, οι αριθµοί είναι ακόµη πιο αποθαρρυντικοί. Ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων είναι περίπου ο
ίδιος – 206.000 άτοµα, από τα οποία 186.000 είναι άνδρες και, ακολούθως, η συµµετοχή των γυναικών φτάνει µόλις
τις 20.000. Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος των κατασκευών εξακολουθεί να είναι κατά κόρον
ανδροκρατούµενος, είναι αναµενόµενο ότι οι ευκαιρίες των γυναικών για την απασχόληση και την εξέλιξη της
σταδιοδροµίας τους στον κλάδο αυτό είναι περιορισµένες.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία και τη γενική «ατµόσφαιρα» στον κατασκευαστικό τοµέα σε χώρες όπως η
Βουλγαρία, έχει καταστεί σαφές ότι µαζί µε πολλά άλλα µέτρα που πρέπει να εφαρµοστούν από την κρατική διοίκηση,
οι γυναίκες χρειάζονται όλη τη µη κυβερνητική υποστήριξη που θα µπορούσαν να πάρουν προκειµένου να
ξεπεραστούν οι υπάρχουσες δυσκολίες στον κλάδο αυτό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έργα όπως το High Heels
είναι τόσο σηµαντικά. Κύριος στόχος του έργου High Heels είναι να βοηθήσει τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο
να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικότερα τις προκαταλήψεις/διακρίσεις και τις προκλήσεις της καθηµερινότητας στο
χώρο εργασίας τους.
Κατά την έναρξη του έργου το 2013 διεξήχθη έρευνα µέσω ερωτηµατολογίου που απευθυνόταν στις γυναίκες που
δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας, σε συνδυασµό µε τη συνολική
έρευνα και την ανάλυση που διενεργήθηκε από την Κοινοπραξία του έργου, έδειξαν ότι οι εργαζόµενες γυναίκες του
κλάδου αντιµετωπίζουν πολλές προκλήσεις, οι οποίες σχετίζονται άµεσα αλλά και έµµεσα µε το φύλο τους. Όλα τα
παραπάνω οδήγησαν την Κοινοπραξία στο συµπέρασµα ότι ένα πρόγραµµα κατάρτισης σε Διαπροσωπικές Δεξιότητες
(Soﬅ Skills) δεν είναι µόνο αναγκαίο αλλά θα µπορούσε, επίσης, να αποδειχθεί και εξαιρετικά αποτελεσµατικό, όσον
αφορά στην πιθανότητα βελτίωσης του εργασιακού τους περιβάλλοντος µέσω της προσφοράς πρακτικών
συµβουλών.
Ως εκ τούτου, κατά τους τελευταίους 15 µήνες, οι εταίροι από την Ελλάδα, τη Ρουµανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία
έχουν σχεδιάσει και αναπτύξει ένα πρότυπο πρόγραµµα κατάρτισης Διαπροσωπικών Δεξιοτήτων τόσο για τις
γυναίκες υπαλλήλους, όσο και τα διευθυντικά στελέχη. Ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης είναι να τις εξοπλίσει µε τα
απαραίτητα εργαλεία, ώστε να µπορούν να χειρίζονται, να αντιδρούν και να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικότερα
δύσκολες και πιεστικές καταστάσεις, αρνητικές συµπεριφορές, παρενόχληση, στερεότυπα (λόγω φύλου) και
διακρίσεις, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αυτοεκτίµηση και την αυτοπεποίθησή τους. Επιπλέον, το πρόγραµµα
φιλοδοξεί να βελτιώσει την επικοινωνιακή και διαπραγµατευτική εξειδίκευση των γυναικών και να αναβαθµίσει τις
γνώσεις τους σε θέµατα όπως η ηγεσία και διαχείριση.
Τους τελευταίους µήνες, η Κοινοπραξία εργάστηκε εντατικά για την καθοριστική φάση του έργου High Heels – τον
έλεγχο και την πιλοτική εφαρµογή του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Οι Βούλγαροι εταίροι “RC Professional” και
“SKC” για παράδειγµα, πραγµατοποίησαν µια πιλοτική εκπαίδευση στην οποία συµµετείχαν 82 γυναίκες που
εργάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο, τον Οκτώβριο του 2014. Κάθε εβδοµάδα γινόταν εκπαίδευση πάνω σε ένα
θέµα, κάτι που έδινε αρκετό χρόνο στις συµµετέχουσες να εµπεδώσουν ό,τι έχουν µάθει και να το κάνουν πράξη. Με
αυτόν τον τρόπο, ο εκπαιδευτής ήταν σε θέση να εντοπίσει τις εκπαιδευόµενες που µπορεί να χρειάζονταν επιπλέον
υποστήριξη για την εφαρµογή των νέων δεξιοτήτων, τις οποίες είχαν αποκτήσει κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.
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Όπως συνηθίζεται σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία, κατά την έναρξη κάθε νέου θέµατος υπήρχε µια σύντοµη
ανασκόπηση του προηγούµενου, µε σκοπό να εξασφαλίζεται η συνέχιση και η βιωσιµότητα της µαθησιακής
διαδικασίας. Την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ακολούθησε η φάση της αυτοδιδασκαλίας, για την ενίσχυση της
οποίας δόθηκε σε κάθε συµµετέχουσα online πρόσβαση σε επιπλέον διδακτικό υλικό για να το µελετήσει µόνη της.
Τέλος, όλοι οι εκπαιδευόµενοι έλαβαν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης για τη συµµετοχή τους στην
πιλοτική εκπαίδευση, καθώς και επιπλέον χρήσιµο υλικό.
Ολοκληρώνοντας, οι συµµετέχουσες από τη Βουλγαρία έµειναν ιδιαίτερα ικανοποιηµένες από το έργο High Heels.
Μπορούν περήφανα να ισχυριστούν ότι έχουν επιτευχθεί αρκετοί από τους κύριους στόχους, που είχαν θέσει στους
εαυτούς τους και ότι έχουν λάβει πολύτιµες συµβουλές σχετικά µε την αυτενέργεια (self-motivation), ανάληψη
ευθυνών, αναγνώριση ταλέντων και δυνατών σηµείων, αποτελεσµατικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και άλλα ακόµα.
Το να περπατάς σε ψηλά τακούνια µοιάζει πολύ µε το να θέτεις υψηλούς στόχους - απαιτεί συγκεκριµένες δεξιότητες
και πολλή προσπάθεια, αλλά στο τέλος αξίζει τον κόπο! Η Κοινοπραξία του High Heels πιστεύει ότι το έργο έχει κάνει
ένα µεγάλο βήµα και έχει συµβάλλει σηµαντικά στην ενίσχυση των γυναικών, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια
ώστε να µπορούν να διεκδικούν τη θέση που τους αξίζει στον κατασκευαστικό κλάδο!

Glyn CARTWRIGHT | Managing Director LRS
Οι γυναίκες στον Κατασκευαστικό Κλάδο στο Ηνωµένο Βασίλειο
Για 40 χρόνια εργάστηκα στον κατασκευαστικό κλάδο τόσο στο
Ηνωµένο Βασίλειο, όσο και σε άλλα µέρη του κόσµου - κατά
κύριο λόγο στον τοµέα κατασκευής βιοµηχανικών δοµικών
υλικών. Επιπλέον, υπήρξα για 30 χρόνια Διευθυντής Πωλήσεων
& Marketing, Εµπορικός Διευθυντής, Διευθύνων Σύµβουλος και
CEO τόσο σε εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα, όσο και του δηµόσιου, όπως η Tarmac και η CRH. Έχοντας σπουδάσει
παιδαγωγικά, αυτή ήταν µια βιοµηχανία στην οποία εισήλθα κατά λάθος και στην οποία σχεδίαζα να παραµείνω για
λίγο καιρό. Αυτό συνέβη πριν από 40 χρόνια! Αν και είναι µια βιοµηχανία που συµβάλλει στο 6,5% του ΑΕΠ του
Ηνωµένου Βασιλείου, θεωρώ ότι είναι σα µια µεγάλη οικογένεια και µια σπουδαία βιοµηχανία για να εργαστεί
κανείς.
Μου ζητήθηκε να γράψω µια σύντοµη επισκόπηση των απόψεων και των εµπειριών µου σχετικά µε τις γυναίκες
στον κατασκευαστικό κλάδο του Ηνωµένου Βασιλείου. Σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή είναι µόνο η
προσωπική µου άποψη διαµορφωµένη από την εµπειρία των 40 χρόνων µου στη βιοµηχανία.
Ας ξεκινήσουµε από τα δεδοµένα: από τις πρώτες µέρες µου στον χώρο, η έλλειψη των γυναικών στη βιοµηχανία
υπήρξε ένα από τα θέµατα που συζητήθηκαν σε όλα σχεδόν τα συνέδρια του κλάδου που έχω παρακολουθήσει.
Τώρα, βλέπω ότι είναι στόχος των βιοµηχανιών της Κυβέρνησης να στελεχώσουν το 20% της βιοµηχανίας µε
γυναίκες µέχρι το 2020! Συγχωρήστε το σκεπτικισµό µου σχετικά µε τις πιθανότητες να επιτευχθεί αυτό, καθώς ως
έχει η κατάσταση σήµερα, µόνο το 12% των «επαγγελµατικών» θέσεων (π.χ. αρχιτέκτονες, project managers,
κλπ.) και µόλις το 1% της χειρωνακτικής εργασίας κατέχεται από γυναίκες. Αν και τα στοιχεία δεν είναι
δηµοσιευµένα, σε ένα πρόσφατο σεµινάριο για Διευθύνοντες Συµβούλους στην κατασκευαστική βιοµηχανία, στο
οποίο συµµετείχαν περισσότεροι από 100 Διευθύνοντες Σύµβουλοι, µόνο οι 2 ήταν γυναίκες. Αυτό είναι κάτι για το
οποίο δεν είµαι περήφανος για τη βιοµηχανία µας. Θα ήθελα να δω και στον κλάδο µας τέτοιες βελτιώσεις όπως
αυτές που είδαµε στην υγεία, την ασφάλεια και τα περιβαλλοντικά ζητήµατα τα τελευταία 15 χρόνια, για τα οποία
µπορούµε να είµαστε υπερήφανοι. Είναι λοιπόν η βιοµηχανία που δε θέλει να εισέλθουν σε αυτήν περισσότερες
γυναίκες; Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι. Αυτό ήταν ένα θέµα που συζητήθηκε σε σχεδόν σε κάθε σεµινάριο, συνέδριο
και έκθεση που έχω παρακολουθήσει. Πράγµατι, η CITB έχει ξεκινήσει µια εκστρατεία «Θετικής εικόνας» της τάξης
του 1 εκατοµµυρίου λιρών, µε στόχο την προσέλκυση περισσότερων γυναικών στη Βιοµηχανία. Κατά τη γνώµη
µου, δεν τίθεται το ερώτηµα για το αν µπορούν οι γυναίκες να «κάνουν τη δουλειά τόσο καλά», όσο κι οι άνδρες.
Οι γυναίκες απέδειξαν ότι µπορούσαν και ήταν τόσο καλές, όσο και οι άνδρες, µεταξύ του 1939 και 1945, κατά τη
διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου. Φέτος επισκέφτηκα ένα µεγάλο εργοτάξιο στην Ταϊλάνδη, όπου
πάνω από το 20% των εργατών ήταν γυναίκες.

Επίσης, όντας υπεύθυνος στο τοµέα των πωλήσεων, επέλεξα σε υψηλό ποσοστό γυναίκες για τη στελέχωση
του ανθρώπινου δυναµικού. Ωστόσο, ένιωσα (και το είπα στις γυναίκες που προσέλαβα, όσο «politically
incorrect» και αν ήταν) ότι κατά τη γνώµη µου, παρόλο που θα έκαναν ή θα έλεγαν το ίδιο πράγµα, θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον δύο φορές καλύτερες από έναν άνδρα για να θεωρούνται «αξιόπιστες» και να επιτύχουν στον
κλάδο. Το αποτέλεσµα ήταν ότι οι περισσότερες ήταν δύο φορές καλύτερες (ή εργάστηκαν δύο φορές πιο
σκληρά) και, έχοντας αποκτήσει αξιοπιστία, κατάφεραν να πετύχουν και να αποτελούν µεγάλο πλεονέκτηµα για
τους φορείς για τους οποίους εργάζονταν. Εποµένως, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο τόσες λίγες γυναίκες
έρχονται στον κατασκευαστικό κλάδο του Ηνωµένου Βασιλείου; Γιατί δε βλέπουµε περισσότερα «ψηλά
τακούνια και σκληρά καπέλα»; Έχω την αίσθηση ότι όλα είναι θέµα «πολιτισµού» κι, αν δεν κάνω λάθος, η
ιστορία µας αποδεικνύει ότι ο πολιτισµός δεν µπορεί να αλλάξει εν µία νυκτί. Πιστεύω ότι µπορεί να χρειαστούν
γενιές για να αλλάξει!
Ένα από τα ωραία χαρακτηριστικά της βιοµηχανίας µας είναι το πόσο παραδοσιακή είναι, πόσο σηµαντικές είναι οι σχέσεις
και πόσο πιστό είναι ένα µεγάλο µέρος της βιοµηχανίας. Αυτό αντικατοπτρίζεται από τη διείσδυση του «brand»/«φίρµας»
σε διάφορες περιοχές της χώρας. Όταν συνεργαζόµουν µε µία µεγάλη φίρµα, είχαµε το 30% του εθνικού µεριδίου
κάποιων βασικών προϊόντων. Όταν κοίταξα τη γεωγραφική του κατανοµή, σε ορισµένες περιοχές του Ηνωµένου
Βασιλείου, το µερίδιό µας ήταν τόσο χαµηλό, όσο το 18% ενώ σε άλλες είχαµε πάνω από 66% µερίδιο. Ήθελα να
καταλάβω γιατί έπρεπε να ξοδεύουµε τόσο πολύ χρόνο επισκεπτόµενοι πελάτες σε 2 εκ διαµέτρου αντίθετες περιοχές.
Μετά από πολλές συζητήσεις, κατέληξα στο συµπέρασµα ότι στην περιοχή αυτή, όπου είχαµε ένα µερίδιο 66%, είχαµε µια
εργοστασιακή µονάδα, στην οποία 20 έτη πριν από την ένταξή µου στην εταιρεία, υπήρχε ένας «εξαιρετικός αντιπρόσωπος
πωλήσεων», τον οποίο οι πελάτες εξακολουθούσαν να αναφέρουν µε το όνοµά του, παρόλο που ο ίδιος είχε αποσυρθεί
10 χρόνια πριν. Εξακολουθούσαν να αισθάνονται µια πίστη σε αυτόν και την εταιρεία µας.
Αν και ατεκµηρίωτο, έχω την αίσθηση ότι αυτό αντανακλά την πίστη στη βιοµηχανία. Επίσης, αυτό θα µπορούσε να
διατυπωθεί εκ νέου ως «αντίσταση στην αλλαγή». Αυτή είναι η κύρια αιτία που ακόµα δεν έχουµε περισσότερες γυναίκες
στον κλάδο µας. Με αυτό κατά νου, αν κοιτάξουµε το 1% των γυναικών στη χειρωνακτική εργασία στον τοµέα της
βιοµηχανίας µας, η γνώµη µου είναι ότι ο λόγος για τον οποίο πολλοί άνδρες εισέρχονται σε αυτόν τον κλάδο της αγοράς,
είναι ότι σε αυτό το διαρκώς αυξανόµενο κόσµο της πολιτικής ορθότητας, στον οποίο ζούµε, ο κατασκευαστικός κλάδος
εξακολουθεί να θεωρείται ως ένα προπύργιο του «κόσµου του άντρα». Εκεί µπορούν µαζί µε οµοϊδεάτες να
συµπεριφέρονται λίγο-πολύ όπως θέλουν, χωρίς το φόβο ότι θα κατηγορηθούν. Είναι, σχεδόν, ενός τύπου «κλαµπ
κυρίων», το οποίο πολλοί απολαµβάνουν και δε θα ήθελαν να αλλάξει, τουλάχιστον όχι στο κοντινό µέλλον.
Γιατί τότε τα πράγµατα στην Ταϊλάνδη είναι διαφορετικά; Η στάση προς το φύλο είναι διαφορετική εκεί, ακόµη και στο
βαθµό που κατά την επίσκεψη του σε ένα νοσοκοµείο εκεί θα έπρεπε να συµπληρώσει κανείς ένα έντυπο αίτησης στην
οποία να τσεκάρει ένα κουτί και να προσδιορίσει το φύλο του ως αρσενικό, θηλυκό ή κάτι άλλο. Ίσως, αυτό δε θα
συνέβαινε σε ένα εργοτάξιο στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Ενώ σπάνια συζητιέται, επειδή δεν είναι αποδεκτό να γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις, πιστεύω ότι αυτό είναι µια
άγραφη υποχρέωση των «µελών» ώστε να µπορούν να βρίσκονται στο «επίκεντρο» του κατασκευαστικού κλάδου. Αυτή
η άγραφη προϋπόθεση είναι γνωστή τόσο στους άνδρες όσο και τις γυναίκες. Αυτό εξηγεί, γιατί από τις 50 γυναίκες που
ρωτήθηκαν πρόσφατα στην Oxford Street στο Λονδίνο αν θα σκέφτονταν µια καριέρα στον κλάδο των κατασκευών, το
66% απάντησε µε ένα ξεκάθαρο «ΌΧΙ». Όταν τους ζητήθηκε να µοιραστούν την άποψή τους για τη βιοµηχανία, πάλι πάνω
από το 60% χρησιµοποίησαν λέξεις όπως «σκληρή δουλειά», «επικίνδυνη» και «µάτσο».
Αν δούµε τη θετική πλευρά, το γεγονός ότι συναντάµε ελάχιστες γυναίκες στη βιοµηχανία µας σηµαίνει ότι εξακολουθούν
να γίνονται αντιληπτές ως κάτι διαφορετικό. Αυτό τους δίνει ένα µικρό προβάδισµα, που µπορούν να αξιοποιήσουν και,
συνδυάζοντας µε καρδιά και µυαλό, να έχουν µεγάλο αντίκτυπο στη βιοµηχανία αλλά και ταυτόχρονα να δηµιουργήσουν
µια καλή καριέρα για τις ίδιες. Ειλικρινά, πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη στιγµή για την είσοδο των γυναικών στην
κατασκευαστική βιοµηχανία στο Ηνωµένο Βασίλειο. Οι ευκαιρίες είναι εξαιρετικές. Αυτό που είναι σηµαντικό είναι ότι
µπαίνουν µε τα «µάτια ανοιχτά» και, ακριβώς όπως και σε κάθε άλλο κλάδο του εµπορικού κόσµου, το ταλέντο και η
σκληρή δουλειά θα αποκοµίσουν εξαιρετικές ανταµοιβές.
Εν ολίγοις, επικροτώ όλες τις προσπάθειες που γίνονται για την προσέλκυση περισσότερων γυναικών στη βιοµηχανία µας,
αλλά επειδή νιώθω ότι τα εµπόδια εισόδου στην αγορά είναι πολιτιστικά, συνήθως το παροµοιάζω µε ένα πετρελαιοφόρο
που προσπαθεί να αλλάξει κατεύθυνση. Αυτό θα συµβεί, αλλά θα πάρει πολύ χρόνο.
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Γυναικεία επιχειρηµατικότητα και οικονοµική ανάπτυξη: Η απάντηση που βρίσκεται δίπλα µας!

5 Αφιέρωµα στην Επιχειρηµατικότητα
Κυριάκος ΛΙΓΚΑΣ | Knowledge Creation & Management, Senior Manager
Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.
Σε ένα παλιότερο άρθρο του, το περιοδικό Economist έγραφε: «Ξεχάστε την Κίνα, την Ινδία και
το internet: Οι γυναίκες είναι αυτές που οδηγούν στην οικονοµική ανάπτυξη»1.
Μια ιδιαίτερα εικονοκλαστική τοποθέτηση αν αναλογιστούµε τα ποσοστά συµµετοχής των
γυναικών στην επιχειρηµατικότητα, τα οποία υπολείπονται σταθερά των ανδρικών ποσοστών σε ευρωπαϊκό αλλά
και παγκόσµιο επίπεδο. Αν αντιληφθούµε την επιχειρηµατικότητα ως το σηµαντικότερο παράγοντα οικονοµικής
ανάπτυξης, ως µια µήτρα που συνεπάγεται πολλαπλά οφέλη για την οικονοµική ανάπτυξη, ήτοι, δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας, ενίσχυση και αξιοποίηση της δηµιουργικότητας, προσωπική ανάπτυξη, και την/τον επιχειρηµατία
ως φορέα αλλαγής και καινοτοµίας που καταφέρνει να µετατρέψει µια ιδέα σε οικονοµική και κοινωνική αξία,
γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να κατανοήσουµε γιατί οι σύγχρονες κοινωνίες εξακολουθούν να µην αξιοποιούν
πλήρως το ανθρώπινο δυναµικό ανεξαρτήτως διακρίσεων, και ιδιαίτερα αυτών που βασίζονται στο φύλο. Η
επιχειρηµατικότητα ως συγκεκριµένο πεδίο οικονοµικής δράσης, εξακολουθεί να φέρει ανδρικό πρόσηµο, γεγονός
που αντανακλάται στο επίπεδο των στατιστικών δεδοµένων, αλλά και στις πολυάριθµες προσπάθειες που
καταβάλλονται για την ανατροπή αυτών των δεδοµένων, δηλαδή την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας.
Πιο συγκεκριµένα, στην ελληνική περίπτωση, το ποσοστό των γυναικών επιχειρηµατιών στο σύνολο της
απασχόλησης ανέρχεται στο 24% και υπολείπεται κατά 13 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε τους άνδρες
επιχειρηµατίες. Στην Ελλάδα, αλλά
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γυναίκες επιχειρηµατίες αποτελούν µόλις το 30%
2
των ενεργών επιχειρηµατιών . Κατά την τελευταία δεκαετία οι διαφορές αυτές επιµένουν, παρά το γεγονός ότι οι
προσπάθειες για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας έχουν στο ίδιο διάστηµα ενταθεί. Σηµαντικές
επίσης είναι οι έντονες διαφορές στην ποσοστιαία κατανοµή αρχικής και καθιερωµένης επιχειρηµατικότητας κατά
φύλο. Διαπιστώνουµε δηλαδή ότι η συµµετοχή των γυναικών στην επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων συνεχίζει
να υπολείπεται σταθερά της ανδρικής συµµετοχής. Για το 2012, για παράδειγµα, το ποσοστό των γυναικών που
ξεκίνησαν µια επιχειρηµατική δραστηριότητα σε σχέση µε το σύνολο του γυναικείου πληθυσµού ήταν 4.3%, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες ήταν 8,6%, δηλαδή διπλάσιο3.
Παράλληλα όµως, είναι σαφώς καταγεγραµµένο, ότι οι γυναίκες επιχειρηµατίες αξιοποιούν σε µεγαλύτερο βαθµό
τις νέες τεχνολογίες στα επιχειρηµατικά τους εγχειρήµατα όποια και αν είναι αυτά και ανεξαρτήτως κλάδου. Αν
συνδυάσουµε αυτήν την τάση µε το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών επιχειρηµατιών, παρατηρούµε
τόσο το εύρος του αναξιοποίητου γυναικείου επιχειρηµατικού δυναµικού στη χώρα, όσο και τις δυνατότητες της
γυναικείας επιχειρηµατικότητας για την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας εντάσεως γνώσης. Επίσης, οι γυναίκες
επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων δείχνουν να υιοθετούν σε µεγαλύτερο βαθµό τάσεις εξωστρέφειας όπως και
καινοτοµίας. Το θέµα είναι ότι στην πορεία αυτή η δεξαµενή ικανοτήτων και επιχειρηµατικής φιλοδοξίας φαίνεται να
µένει χωρίς ουσιαστική υποστήριξη. Αυτό λοιπόν που πρέπει να επιδιώξουµε µέσα από πολιτικές και
πρωτοβουλίες υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας είναι η αξιοποίηση των διαπιστωµένων υψηλών
προσόντων των γυναικών, η ενίσχυση των τάσεων για καινοτοµία που διαφαίνονται, αλλά και η τόνωση του
εξωστρεφούς χαρακτήρα των εγχειρηµάτων των γυναικών που φαίνεται προγραµµατικά να αποτελεί σηµαντικό
κοµµάτι των επιχειρηµατικών τους φιλοδοξιών ανεξαρτήτως κλάδου.
Τίποτα λοιπόν δε λείπει από το «οπλοστάσιο» των γυναικών επιχειρηµατιών, ενεργών και φιλόδοξων. Αυτό όµως
που χρειάζεται είναι να υποστηριχθούν σχετικά µε τους τρόπους που µπορούν να φέρουν στην επιφάνεια, να
αξιοποιήσουν και να διαχειρισθούν ικανότητες και δυνατά σηµεία που θα βοηθήσουν όχι µόνο τις ίδιες, αλλά όλους
µας, να καταλάβουµε ότι όχι µόνο η επιχειρηµατικότητα, αλλά και η ίδια η οικονοµική ανάπτυξη και η συµµετοχή
στην αγορά εργασίας εν γένει, δεν έχουν ούτε φύλο, ούτε ηλικία, ούτε εγγενείς περιορισµούς.
Πώς αλλιώς άραγε µπορούµε να συζητάµε για οικονοµική ανάπτυξη αν δεν υποστηρίξουµε έµπρακτα και µε
συνέπεια τα υψηλά προσόντα, τις καινοτόµες ιδέες, την εξωστρέφεια απ' όπου κι αν προέρχονται. Αν λοιπόν στην
Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες µόλις 3 στους 10 επιχειρηµατίες είναι γυναίκες, η απάντηση
για οικονοµική ανάπτυξη βρίσκεται δίπλα µας.
1
3

Economist, Απρίλιος 2006, 2Statistical data on women entrepreneurs in Europe - Country ﬁche Greece, Panteia, September 2014 (prepared for the European Commission, DG Enterprise and Industry)
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Όλγα ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | Πρόεδρος Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε., Ιδρυτικό
Μέλος Κοιν.Σ.Επ. knowl,Πρέσβειρα Παγκόσµιας Ηµέρας Γυναικείας
Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα

Η Ηµέρα Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας: “Τροφή” για σκέψη και κάλεσµα για δράση
Η Άννα, αρχιτεκτόνισσα, σχεδίαζε κτήρια… στα µάτια µου. Θυµάµαι πόσο εντυπωσιάστηκα όταν έµαθα για το πρώτο
κτήριο που ανέλαβε να κτίσει υπεργολαβικά. Τότε, δε σκέφτηκα όλη την προηγούµενη µελέτη, το σχεδιασµό, και
κυρίως ούτε την επιχειρηµατική δράση, δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησε και ανέπτυξε κατά τη διάρκεια του
κτισίµατος. Απλώς εντυπωσιάστηκα ότι το «σχέδιο» της ορθωνόταν µπροστά στον κόσµο. Ποιος µπορεί να
αµφισβητήσει την επιχειρηµατικότητα της Άννας; Να σηµειώσω ότι όλοι οι όροφοι πωλήθηκαν όπως είχε προβλέψει.
Ο θεσµός των 'Παγκόσµιων ηµερών' υπάρχει συνήθως για να µας υπενθυµίζει τη σηµασία όλων αυτών που
έχουν µεγάλη κοινωνική και πολιτιστική αξία, αλλά και για να λειτουργήσει ως το έναυσµα για την ουσιαστική,
έµπρακτη υποστήριξή τους. Η Ηµέρα Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας (WED) φιλοδοξεί να κάνει και τα δύο,
και µάλιστα µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο.
Από τη µια µεριά, είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια γιορτή για τις γυναίκες που καινοτοµούν, δηµιουργούν νέες
θέσεις εργασίας, ξεκινούν start-up επιχειρήσεις που κάνουν τις ιδέες πραγµατικότητα, και συµβάλλουν στην
προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και της ανθρώπινης ευηµερίας σε 144 χώρες. Εορτάσθηκε για
πρώτη φορά στα Ηνωµένα Έθνη, στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, στις 19
Νοεµβρίου 2014.
Από την άλλη, η Ηµέρα Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας σηµατοδοτεί το εναρκτήριο λάκτισµα µιας
πρωτοβουλίας Παγκόσµιων Πρέσβεων µε κορυφαία κολλέγια και πανεπιστήµια από όλο τον κόσµο,
συµπεριλαµβανοµένων των πανεπιστηµίων του Stanford, Duke, Pennsylvania, Harvard, Babson και Oxford,
καθώς και µιας παγκόσµιας οµάδας διακεκριµένων γυναικών από τη Ρουάντα ως το Μιανµάρ, και φυσικά και
την Ελλάδα, έτοιµες να ενεργοποιήσουν τις κοινωνίες τους για συµµετοχή στο κίνηµα WED.
Η Ελλάδα συµµετείχε µε µια δυναµική σειρά από καινοτόµες δραστηριότητες που εµπνέουν, ενδυναµώνουν
και υποστηρίζουν τις γυναίκες επιχειρηµατίες και οργάνωσε τη δική της εκδήλωση WED (19 Νοεµβρίου), η
οποία ήταν ένα µίγµα εορτασµού και µοναδικής ευκαιρίας µάθησης µέσω του µοντέλου ανταλλαγής γνώσεων
"Knowledge Shots©" (το οποίο αναπτύχθηκε από τη Μίλητο Συµβουλευτική Α.Ε.), που πρόκειται για ένα ένα άνευ
προηγουµένου ράλι ιδεών, µια νέα, τολµηρή έννοια που διατηρεί µια συναρπαστική αµεσότητα και µια
ασύγκριτη γοητεία.
Το βασικό σύνθηµα της ελληνικής εκστρατείας είναι «Είµαστε ΟΛΕΣ Πρέσβειρες της Επιχειρηµατικότητας»
το οποίο εµπνεύστηκε η ελληνίδα Πρέσβειρα της Ηµέρας Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας, Όλγα
Σταυροπούλου - Σαλαµούρη, τονίζει τη σηµασία που παίζουν σε αυτήν την κοινή προσπάθεια για την ενίσχυση
της γυναικείας επιχειρηµατικότητας όλοι οι επιχειρηµατίες, γυναίκες και άνδρες.
Πλατιά ευαισθητοποίηση αλλά κυρίως πράξη, παγκόσµια διάσταση, αλλά και τοπική δράση και χειροπιαστή
υποστήριξη των γυναικών επιχειρηµατιών κάνουν την Ηµέρα Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ιδιαίτερη. Γιατί οι
γυναίκες επιχειρηµατίες δεν καλούνται µόνο να αποδεικνύουν σε καθηµερινή βάση τις δυνατότητές τους ως
επιχειρηµατίες µόνο και µόνο επειδή είναι γυναίκες, αλλά πέρα από αυτό, η εµπλοκή τους στους λεγόµενους
ανδροκρατούµενους κλάδους, επιφυλάσσει ακόµη ένα εµπόδιο που πρέπει να υπερβούν.
Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες επιχειρηµατίες σε παγκόσµιο επίπεδο αποτελούν τη µειοψηφία στο σύνολο
σχεδόν των οικονοµικών και επιχειρηµατικών κλάδων.
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Είναι όµως ιδιαίτερα ενδιαφέρον, τουλάχιστον στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η γειτονιά µας,
ότι τα πρωτεία µικρότερης συµµετοχής γυναικών επιχειρηµατιών έχουν ο κατασκευαστικός κλάδος και ο κλάδος
των µεταφορών, ενώ ένας από τους λιγοστούς κλάδους στον οποίο οι γυναίκες επιχειρηµατίες ξεπερνούν σε
συµµετοχή τους άνδρες είναι αυτός της εκπαίδευσης, ενώ ακολουθεί από κοντά αυτός της υγείας και των
κοινωνικών υπηρεσιών.
Κι αναρωτιέται κανείς: Ποια είναι η λογική που εµπιστεύεται τουλάχιστον στο επιχειρηµατικό επίπεδο την
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου (εκπαίδευση, υγεία, φροντίδα) σε µια κοινωνική οµάδα, τις γυναίκες, ενώ
την ίδια στιγµή αποκλείει την ίδια αυτή κοινωνική οµάδα από την επιχειρηµατική εµπλοκή στην ανάπτυξη του
υλικού κεφαλαίου (πχ. κατασκευαστικός κλάδος);
Το παράδειγµα είναι απλά µια αφορµή για να σκεφθούµε ότι αν επιµένουµε σε τέτοιου είδους καταµερισµούς
εργασίας, τότε θα πρέπει να αποδεχτούµε ότι η επιχειρηµατικότητα που κρατάµε στα χέρια µας και τη θεωρούµε
εργαλείο για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη σε παγκόσµιο επίπεδο έχει σοβαρά µειονεκτήµατα. Όχι
απλώς επειδή επιφυλάσσουµε στις γυναίκες µικρότερη συµµετοχή στο επιχειρηµατικό γίγνεσθαι, όπως και
διαφορετικούς ρόλους στις γυναίκες που είναι ή θέλουν να γίνουν επιχειρηµατίες, αλλά επειδή εµποδίζοντας
την ισότιµη συµµετοχή τους στην οικονοµική ανάπτυξη, ανεξαρτήτως κλάδου ή οικονοµικού τοµέα, µας
διαφεύγει το ίδιο το ζητούµενο της οικονοµικής ανάπτυξης ως αποτέλεσµα κοινής προσπάθειας, µε ίσα
δικαιώµατα και υποχρεώσεις στην επιδίωξη αλλά και την ανταµοιβή τους. Αν είναι λοιπόν κάτι που έχει
οικουµενική σηµασία και η Ηµέρα Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας θέλει να µας υπενθυµίσει, αλλά και να
υποστηρίξει έµπρακτα, είναι αυτό ακριβώς το ζητούµενο!

wedvideoland.militos.org
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Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα και Επιχειρηµατική Ανάπτυξη στον κατασκευαστικό κλάδο
Οι γυναίκες σήµερα ωθούν τους εαυτούς τους έξω από τη σκιά του πατριαρχικού µοντέλου επιχειρηµατικότητας,
φέρνοντας στην επιφάνεια και αναδεικνύοντας τα επιχειρηµατικά τους ταλέντα και ξεπερνώντας τους
περιορισµούς που ακόµα και ίδιες είχαν θέσει στους εαυτούς τους. Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα έχει πλέον
αναγνωριστεί ως σηµαντική πηγή οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, συµβάλλοντας όχι µόνο στη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας αλλά και προσφέροντας στον επιχειρηµατικό κόσµο εναλλακτικές λύσεις και ιδέες για τη
διαχείριση, την οργάνωση και την ανάπτυξη.

Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν µόνο ένα µικρό ποσοστό του συνόλου των
επιχειρηµατιών παγκοσµίως. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ο αριθµός των αυτο-απασχολούµενων γυναικών
αυξάνεται σταθερά τα τελευταία 30 χρόνια, µόνο το 37% των επιχειρηµατιών σε παγκόσµιο επίπεδο είναι γένους
θηλυκού.
Οι γυναίκες επιχειρηµατίες αντιµετωπίζουν εµπόδια λόγω φύλου τόσο στην προσπάθειά τους να στήσουν µια
επιχείρηση, όσο και στο να την αναπτύξουν. Έρχονται αντιµέτωπες µε αντιλήψεις και στερεότυπα που συγκροτούν
κοινωνικές ταυτότητες και ρόλους, ενώ τα πράγµατα γίνονται ακόµη πιο δύσκολα, και η διάκριση στο επίπεδο του
φύλου είναι διπλή, όταν οι γυναίκες προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν σε επαγγέλµατα και κλάδους που
«παραδοσιακά» θεωρούνται ως ανδρικά, όπως για παράδειγµα τα τεχνικά επαγγέλµατα, οι κατασκευές, τα
επαγγέλµατα στο χώρο της τεχνολογίας κλπ.
Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί το καλύτερο παράδειγµα: µόλις το 3% των επιχειρηµατιών παγκοσµίως που
δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο είναι γυναίκες. Ανδροκρατούµενοι κλάδοι όπως αυτός των
κατασκευών λειτουργούν αποκλειστικά και ταυτόχρονα αποτρεπτικά για την εργαζόµενη όσο και για την
επιχειρηµατία γυναίκα. Η αντίληψη ότι η «επιχείρηση των τούβλων και του µπετόν» είναι µια καθαρά ανδρική
δουλειά, καλλιεργεί σεξιστικές και σοβινιστικές συµπεριφορές τις οποίες καλούνται να αντιµετωπίσουν οι γυναίκες
εντός του κλάδου, ενώ η ίδια αντίληψη λειτουργεί εν γένει αποτρεπτικά για τις γυναίκες, καθιστώντας τον κλάδο
επαγγελµατικά και επιχειρηµατικά µη ελκυστικό. Το πρόβληµα λοιπόν δεν είναι κατά πόσο λιγότεροι οι
περισσότεροι άνδρες αρνούνται τελικά να συνεργασθούν µε γυναίκες στον κλάδο αυτόν, γεγονός που θα εξηγούσε
εν µέρει το χαµηλό ποσοστό των γυναικών επιχειρηµατιών, αλλά σε ποιο βαθµό ένας επιχειρηµατικός και
επαγγελµατικός κλάδος έχει αποκτήσει «φύλο», και πολύ περισσότερο έχει φυσικοποιήσει µια τόσο βαθιά
διάκριση στη βάση του φύλου του, που εντέλει καθιστά τον κλάδο ως «µη επιλογή» για τις γυναίκες, επειδή απλά,
είναι γυναίκες.
Ο αποκλεισµός από µια επαγγελµατική ή επιχειρηµατική δραστηριότητα, ο αποκλεισµός τελικά από ευκαιρίες
επαγγελµατικής και προσωπικής ανάπτυξης σε οποιονδήποτε κλάδο, είναι φυσικό να οδηγεί στην άγνοια των
ευκαιριών καριέρας που προσφέρει, αλλά και στην έλλειψη αυτοπεποίθησης σε ικανότητες και δυνάµεις. Όπως
σηµειώνει και η διάσηµη δοκιµιογράφος Adrienne Rich, «Το πιο αξιοσηµείωτο πράγµα που ο πολιτισµός µας
αποτυπώνει στις γυναίκες είναι η αίσθηση των ορίων τους. Το πιο σηµαντικό πράγµα που µια γυναίκα µπορεί να
κάνει για την άλλη είναι να αναδείξει και να ενισχύσει την αντίληψη των πραγµατικών της δυνατοτήτων». Πρέπει να
αντιληφθούµε ότι µε την είσοδό τους σε έναν ανδροκρατούµενο κλάδο όπως για παράδειγµα ο κατασκευαστικός,
οι γυναίκες επιχειρηµατίες αλλάζουν το πρόσωπό του, φέρνοντας µαζί τους όλα εκείνα τα µοναδικά
χαρακτηριστικά που δίνουν στη γυναίκα επιχειρηµατία ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα - συναισθηµατική νοηµοσύνη,
διαίσθηση, επιµονή, πνεύµα συνεργασίας, και κυρίως ευκαιρίες για τη δηµιουργία ενός εταιρικού περιβάλλοντος
που είναι περισσότερο φιλικό και ανοιχτό απέναντι στις γυναίκες.
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Ενώ ο αριθµός των επιχειρήσεων που ανήκουν σε γυναίκες αυξάνεται ταχύτατα, παρατηρείται ότι οι γυναίκες
εξακολουθούν να έχουν λιγότερες πιθανότητες να ωθήσουν την επιχείρησή τους σε µεγάλη ανάπτυξη. Έρευνες
έχουν δείξει ότι οι γυναίκες επιχειρηµατίες είναι πιο διστακτικές στο να παίρνουν ρίσκο όσον αφορά την επιχείρησή
τους, ζητούν µικρότερα δάνεια για την ανάπτυξή της και δυσκολεύονται περισσότερο από τους άνδρες στο να
λάβουν χρηµατοδότηση, επειδή ακριβώς αντιµετωπίζονται επιφυλακτικά από το σύνολο του οικοσυστήµατος και
τους υποστηρικτικούς µηχανισµούς για τη δηµιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων. Οι γυναίκες λοιπόν χρειάζονται
στήριξη ώστε να µπορέσουν να εκµεταλλευτούν τη δυναµική τους. Η παροχή επιχειρηµατικών συµβουλών και
προγραµµάτων κατάρτισης µπορούν να τις βοηθήσουν σηµαντικά να εντοπίσουν ευκαιρίες ανάπτυξης των
επιχειρήσεων τους, αλλά και να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν αποτελεσµατικές στρατηγικές επέκτασης.
Στο πλαίσιο αυτό, και µε γνώµονα διαπιστώσεις σαν κι αυτές που παρατέθηκαν πιο πάνω, έργα όπως ο
Ευρωπαϊκός Καταλύτης Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης (EBGC - ΕEuropean Business Growth Catalyst), ένα
καινοτόµο εκπαιδευτικό πρόγραµµα ανάπτυξης δεξιοτήτων εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας για δυναµικούς
επιχειρηµατίες, µπορούν να τους στηρίξουν σηµαντικά σε αυτή τους την προσπάθεια. Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα
EBGC, που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται σε Ελλάδα, Αγγλία και Ισπανία, έχει
στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, συνδυάζοντας την ακαδηµαϊκή γνώση µε την πρακτική
καθοδήγηση από έµπειρους επιχειρηµατίες. Παρέχει στους επιχειρηµατίες τη γνώση και τα εργαλεία που
χρειάζονται για να ενισχύσουν την ανάπτυξη της επιχείρησής τους, να χτίσουν τη στρατηγική τους, να
αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η επιχείρησή τους και να επεκταθούν σε νέες
αγορές του εξωτερικού. http://ecbiz.eu/
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Σήµερα πολλές χώρες και ιδιαίτερα η Ελλάδα πλήττονται από µια επώδυνη οικονοµική κρίση. Για την υπέρβαση
της κρίσης αυτής αναζητούνται κατά κύριο λόγο, εµπνευσµένοι ηγέτες οι οποίοι µεταξύ άλλων, θα άρουν και τα
αδιέξοδα στα οποία έχει εγκλωβιστεί η οικονοµική επιχειρηµατικότητα. Οι αλλαγές που συντελούνται µε
επιταχυνόµενους ρυθµούς στο οικονοµικό πεδίο προκαλούν πέραν των άλλων και έναν µετασχηµατισµό των
χαρακτηριστικών τα οποία συνέθεταν µια εµπνευσµένη ηγεσία. Για παράδειγµα έννοιες όπως επιτυχία, καινοτοµία,
ηθικές πρακτικές, βιωσιµότητα και επιχειρείν επαναπροσδιορίζονται νοηµατικά γεγονός που µε τη σειρά του
προκαλεί την ανάγκη επανεξέτασης των τρόπων προσέγγισης και επίλυσης σύγχρονων επιχειρηµατικών
ζητηµάτων-προβληµάτων (Καµπερίδου 2015).

Σύµφωνα µε τα σχετικά βιβλιογραφικά-ερευνητικά δεδοµένα εµπνευσµένοι επιχειρηµατίες-ηγέτες του
µέλλοντος θα είναι εκείνοι που µεταξύ άλλων έχουν αναπτύξει, σε έναν υψηλό βαθµό, συναισθηµατική/κοινωνική
νοηµοσύνη. Για παράδειγµα, πολλές έρευνες καταδεικνύουν ότι γυναίκες επιχειρηµατίες χαρακτηρίζονται από την
ικανότητα που έχουν να χτίζουν συναίνεση, να αναλαµβάνουν το ρόλο του διαµεσολαβητή-ειρηνοποιού, να
προσαρµόζονται ευκολότερα, να ακούν, να µοιράζονται, να δηµιουργούν κίνητρα συνεργασίας και να εµπνέουν
(Kamberidou 2013). Εµφανίζουν δηλαδή ένα υψηλό επίπεδο συναισθηµατικής/κοινωνικής νοηµοσύνης.
Σε αυτή την προοπτική, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον µας στη γυναικεία επιχειρηµατικότητα, τίθενται κάποια
θεµελιώδη ερωτηµατικά. Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία µπορούν να οδηγήσουν στην επαγγελµατική
επιτυχία; Υπάρχουν κάποιες δεξιότητες που ανιχνεύονται σε µεγαλύτερο βαθµό στις γυναίκες και συντελούν στη
θεµελίωση µιας πραγµατικά βιώσιµης επιχειρηµατικότητας;

Σε σχετικές έρευνες ως τέτοιες δεξιότητες αναφέρονται η επικοινωνιακή-κοινωνική νοηµοσύνη, η
ικανοποίηση, η ευελιξία, η προσωπική ανάπτυξη, η συνεργασία, οµαδικότητα (teamwork), η αναγνώριση,
η αίσθηση προσφοράς, η στήριξη του άµεσου κοινωνικού περιβάλλοντος, η εργατικότητα, η υπευθυνότητα,
η προσαρµοστικότητα, η δηµιουργικότητα, η αυτοπεποίθηση, η επιµονή και η πειθαρχία (EY Women 2015,
Hock 2014, Dunn 2014, Woman-On-Top 2014, O'Brien 2013, Kamberidou 2013, Glass 2013, Greer 2009).
Σε επίσης σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές επισηµαίνεται η σηµασία που έχει ο αθλητισµός ως µέσον
καλλιέργειας και ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων που χαρακτηρίζουν µια εµπνευσµένη ηγεσία (Πατσαντάρας
2014). Ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι άτοµα µε αθλητική εµπειρία που εµπλέκονται στην επιχειρηµατικότητα,
συµβάλλουν στη βελτίωση της εταιρικής επίδοσης και στην ανάπτυξη και καλλιέργεια πολλών από τις
προαναφερόµενες ηγετικές δεξιότητες (EY Women 2015, et al). Αυτό δε σηµαίνει φυσικά ότι εξ' ορισµού ένας
αθλητής ή µια αθλήτρια µπορούν να γίνουν ισχυρά και πετυχηµένα στελέχη στον κόσµο των επιχειρήσεων.
Επιπροσθέτως χρειάζονται κι άλλα προσόντα και παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες. Ωστόσο, όπως φαίνεται από
τη διεθνή έρευνα -ειδικά για τις γυναίκες- ένα ιστορικό αθλητικής εµπειρίας µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο
εργαλείο για την κατάκτηση κορυφαίων θέσεων της επιχειρηµατικής ιεραρχίας.
Online έρευνα που δηµοσιοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου του 2014, στην οποία συµµετείχαν 400 γυναίκες
επιχειρηµατίες σε Ευρώπη, Αµερική και Ασιατικές χώρες του Ειρηνικού, υπογραµµίζει ότι ο αθλητισµός παίζει
σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και βελτίωση ηγετικών δεξιοτήτων.
Η έρευνα αυτή µε τίτλο, «Κάνοντας την σύνδεση: γυναίκα, αθλητισµός και ηγεσία (Making the connection: women,
sport and leadership» πραγµατοποιήθηκε από το ειδησεογραφικό δίκτυο espnW και το παγκόσµιο δίκτυο
αθλητριών επιχειρηµατιών (EY Women Athletes Business Network). Τα αποτελέσµατα που δηµοσιοποιήθηκαν
στις 10 Οκτωβρίου του 2014 έδειξαν ότι οι καταξιωµένες και επιτυχηµένες στον επιχειρηµατικό κόσµο γυναίκες
είχαν κάποια αθλητική ενασχόληση στο παρελθόν ή υπήρξαν αθλήτριες κάποιου επιπέδου. Η αθλητική τους
εµπειρία διευκόλυνε την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και την αναρρίχησή τους στην ηγεσία (EY Women
2015, Hock 2014). Το 49% των γυναικών που συµµετείχαν στην έρευνα ταξινοµήθηκαν στο επίπεδο «C-suite», που
σηµαίνει ότι είναι µέλη διοικητικών συµβουλίων και διευθύνοντες σύµβουλοι (CEO) ή κατέχουν ανώτερες θέσεις
στην εταιρεία (CFO ή COO). Το 51% κατείχε άλλες διευθυντικές θέσεις (managerial positions). Το ενδιαφέρον εδώ
είναι ότι το 94% αυτών των καταξιωµένων γυναικών είχαν ενεργή συµµετοχή σε κάποια αθλητική οµάδα. Το 53%
συνεχίζει να συµµετέχει σε κάποια αθλητική δραστηριότητα. Ως πλέον δηµοφιλείς δραστηριότητες εµφανίζονται η
κολύµβηση και το τρέξιµο. Τα περισσότερα στελέχη χρησιµοποιούν τις δραστηριότητες αυτές για να χαλαρώσουν,
και µάλιστα το 37% δηλώνει ότι η ενασχόληση µε τον αθλητισµό συντελεί καταλυτικά στην καλλιέργεια της
αυτοσυγκέντρωσης.
Ενδεικτικά, όσον αφορά στις ηγετικές δεξιότητες (leadership style) αυτών των 400 γυναικών, τα αποτελέσµατα της
έρευνας δείχνουν ότι:
το 74% συµφωνούν ότι η αθλητική συµµετοχή και ειδικά το ανταγωνιστικό πνεύµα είναι απαραίτητο προσόν για
την επιτυχία, διευκολύνει την επαγγελµατική σταδιοδροµία και ειδικά την αναρρίχηση στην ηγεσία,
το 61% υποστηρίζουν ότι η παρελθούσα συµµετοχή τους στον αθλητισµό βοήθησε ή συνέβαλλε στη σηµερινή
τους επαγγελµατική επιτυχία,
Το 48% συµφωνεί ότι οι υποψήφιοι που έχουν αθλητικά επιτεύγµατα στο βιογραφικό τους έχουν τα προσόντα
και το απαραίτητο εργασιακό ήθος (work ethic) για να πετύχουν στον κόσµο των επιχειρήσεων.
Όταν οι 400 γυναίκες επιχειρηµατίες που συµµετείχαν στην έρευνα ερωτήθηκαν ποια άτοµα τους
ενέπνευσαν να πετύχουν στον επιχειρηµατικό κόσµο:
το 82% ανέφερε ηγέτες από το χώρο των επιχειρήσεων
το 71% αθλητές/τριες
το 69% άτοµα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος
το 28% celebrities
το 26% ανέφερε κυβερνητικά στελέχη ή πολιτικούς παράγοντες
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Όπως φαίνεται οι αθλητές/τριες αποτελούν ισχυρά πρότυπα και πηγή έµπνευσης για στελέχη των
επιχειρήσεων επειδή το αθλητικό επίτευγµα προϋποθέτει σκληρή δουλειά, προσπάθεια, επίµονη, πειθαρχία
και αποφασιστικότητα.
Σε µια άλλη έρευνα φαίνεται πάλι η σηµαντικότητα της αθλητικής εµπειρίας. Το Μάιο του 2013 η εταιρεία Ernst
and Young πραγµατοποίησε έρευνα µε 821 διευθυντικά στελέχη (senior managers) και ανώτερα στελέχη
(executives) -40% γυναίκες, 60% άνδρες- που εκπροσωπούσαν ένα ευρύ φάσµα εταιρειών µε ετήσια έσοδα άνω
των 250 εκατοµµύριων δολαρίων. Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι, σχεδόν όλες οι γυναίκες που συµµετείχαν στην
έρευνα (90%) είχαν κάποια συνεχή αθλητική ενασχόληση κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, ή κατά τη διάρκεια των πανεπιστηµιακών τους σπουδών. Το 76% δήλωσαν ότι όταν υιοθετούν
αθλητικές τεχνικές και συµπεριφορές στο εργασιακό περιβάλλον βελτιώνεται η επίδοση της οµάδας τους (O'Brien
2013, Ernst & Young 2013 ).

Πηγές

Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνεντεύξεις και οι συµβουλές 21 καταξιωµένων επιχειρηµατιών.
Συγκεκριµένα, το «Παγκόσµιο Δίκτυο Αθλητριών στην Ηγεσία» (Women-Athletes-Global-Leadership-Network)
πρόσφατα εγκαινίασε ιδιωτική ιστοσελίδα στην οποία δηµοσιεύονται συνεντεύξεις από 21 πρώην αθλήτριες που
επέλεξαν µια δεύτερη σταδιοδροµία, µια νέα καριέρα. Πρώην αθλήτριες όπως η Βραζιλιάνα κολυµβήτρια και
Ολυµπιονίκης Fabiola Molina που κατέκτησε την παγκόσµια αγορά µετά την ίδρυση της εταιρείας της Fabiola
Molina Swimwear, και η Αµερικανίδα Michelle Marciniak, πρώην πρωταθλήτρια καλαθοσφαίρισης,
υπογραµµίζουν ότι η εµπειρία τους µε τον αθλητισµό τις βοήθησε να εισχωρήσουν στον επιχειρηµατικό κόσµο. Η
Marciniak ίδρυσε δική της εταιρεία, την SHEEX Inc. που καινοτοµεί µε την παραγωγή «υφασµάτων υψηλής
απόδοσης», δηλαδή τεχνολογικά εξελιγµένων υφασµάτων που κρατούν το σώµα δροσερό και στεγνό, και
παρέχουν µεγαλύτερη άνεση από τα συµβατικά.
Τι συµβουλεύουν αυτές οι 21 πετυχηµένες επιχειρηµατίες; Ενδεικτικά αναφέρουµε:
Όταν η αθλητική σας καριέρα τελειώσει να σκεφτείτε τι σας παθιάζει και να ασχοληθείτε µε κάτι που αγαπάτε.
Βοηθήστε άλλες γυναίκες επιχειρηµατίες να µάθουν τι σηµαίνει να είσαι µέλος µιας οµάδας, τι σηµαίνει η
οµαδική προσπάθεια, η συνεργασία.
Να είστε προετοιµασµένες για όλα, να δέχεστε συµβουλές και να αξιοποιείτε ευκαιρίες.
Να έχετε θετική σκέψη.
Όταν αποτυγχάνετε µην απελπίζεστε. Στον αθλητισµό όταν χάναµε έναν αγώνα δεν εγκαταλείπαµε, αλλά
ανασυγκροτούµασταν και συνεχίζαµε. Έτσι γίνεται και στον επιχειρηµατικό κόσµο.
Δείξτε εµπιστοσύνη και ακούτε τους συνεργάτες. Στον αθλητισµό µάθαµε να ακούµε τις συµβουλές, τις οδηγίες
και να εµπιστευόµαστε την οµάδα, τους προπονητές/τριες, κ.λπ.
Χρησιµοποιείστε τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για να συνδεθείτε µε µέντορες, συνεργάτες, πελάτες και
βασικούς παίκτες από διάφορα µέρη του κόσµου.
Καλλιεργήστε την αυτογνωσία για την ενίσχυση των ηγετικών σας δεξιοτήτων: να είστε ευέλικτες και
προσαρµοστικές, να ξέρετε πότε και µε ποιο τρόπο να αλλάζετε στάση και πλεύση.
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Δυναµικό Εργαστήριο προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης
Αποκτήστε, εξελίξτε και αναπτύξτε γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία μέσα από ένα
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θετικού κλίματος, ενδο-τμηματικά και στο σύνολο του
οργανισμού
Καλλιεργήστε την προσαρμοστικότητά σας στις αλλαγές
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Ενώ η επιχείρησή σας προσφέρει στα στελέχη της το εργαστήριο Stars Success Yourself , εμείς
προσφέρουμε δωρεάν καθοδήγηση και κατάρτιση σε μια ομάδα ανθρώπων που επιλέγετε βάσει
των προτεραιοτήτων και της αποστολής της εταιρικής κοινωνικής σας ευθύνης.
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ | Επικοινωνήστε μαζί μας για παρουσίαση στο χώρο σας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Καραμανλής Αιμίλιος 210 8312868
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6 Αποτελέσµατα Στρογγυλής Τράπεζας
Στο πλαίσιο του έργου High Heels οι εταίροι, Μίλητος Συµβουλευτική
Α.Ε. και η Κοιν.Σ.Επ. Knowl διοργάνωσαν ένα «στρογγυλό τραπέζι»
επιδιώκοντας µία ανοικτή και ελεύθερη συζήτηση µε στόχο να
επιδιωχθεί η σε βάθος διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
και συνθηκών που υπάρχουν για την απασχόληση των γυναικών στον
κατασκευαστικό κλάδο. Στόχος των διοργανωτών ήταν να γίνει µια
ουσιαστική συζήτηση µε εµπλεκόµενους στο χώρο, είτε
εκπροσωπώντας συλλογικούς επιστηµονικούς ή επαγγελµατικούς
φορείς, είτε λειτουργώντας ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ή στελέχη
διοίκησης σε εταιρείες του κλάδου.
Στο πλαίσιο αυτό στη συζήτηση του «στρογγυλού τραπεζιού»
προσκλήθηκαν και συµµετείχαν οι: Μαριάννα Αθανασιάδου,
Αρχιτέκτονας, Ιδρυτής του τεχνικού γραφείου «Schema architecture &
engineering», Γιώργος Βλάχος, Αρχιτέκτοντας Μηχανικός, Ελεύθερος
Επαγγελµατίας, πρώην στέλεχος διοίκησης της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ &
LAFRAGE, Έφη Καρποδίνη-Δηµητριάδη, Αρχαιολόγος, µέλος του
Συνδέσµου Ελληνίδων Επιστηµόνων, Πάνος Κατσαχνιάς, δηµοσιογράφος, Εκπρόσωπος του ειδικού εντύπου
«Εργοταξιακά Θέµατα», Νίκος Μαρσέλλος, Πολιτικός Μηχανικός, ειδικός σε θέµατα ποιότητας στο χώρο των
κατασκευών, Βίβιαν Μπενέτου, Πολιτικός Μηχανικός, Μπέτυ Ρούνη, Μηχανολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος της
Ένωσης Διπλωµατούχων Ελληνίδων Μηχανικών, Κατερίνα Χρυσανθοπούλου, Αρχιτέκτονας, Ιδρυτής του
τεχνικού γραφείου MoY Architecture Design, Ανδρέας Στεφανίδης, Πρόεδρος Ο.Ε.ΣΥΝ.Ε, Justine Lisson,
επαγγελµατίας στο χώρο, η Σοφία Ιωάννου, Project Manager Κοιν.Σ.Επ. knowl, εκπροσωπόντας και το έργο
EBGC, και εκ µέρους της Μίλητος ΑΕ, η Όλγα Σταυροπούλου, Πολιτικός Επιστήµονας, Πρόεδρος της Μίλητος ΑΕ,
η Γεωργία Μιχελή, Project Manager εκπροσωπόντας την κοινοπραξία High Heels και ο Δηµήτρης Ζαφειριάδης,
Πολιτικός Μηχανικός, που είχε την ευθύνη και του συντονισµού της συζήτησης.
Από την εισήγηση του Δ. Ζαφειριάδη, εκ µέρους των διοργανωτών, τέθηκαν ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του κλάδου. Επισηµάνθηκε ότι ο κατασκευαστικός κλάδος αν και τις τελευταίες δεκαετίες, εξελίχθηκε
επιστηµονικά, τεχνολογικά, χρηµατοοικονοµικά, συνηθίζεται να λέγεται ότι σε ένα τοµέα έµεινε στις πρώτες
µεταπολεµικές δεκαετίες του 20ου αιώνα: στις προσλήψεις των γυναικών. Είναι ένας ανδροκρατούµενος
κλάδος της οικονοµίας. Τοµέας, όπου τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες που εργάζονται στον κατασκευαστικό
κλάδο αντιπροσωπεύουν µόνο το 9-10% του εργατικού δυναµικού στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, ενώ
στην Ελλάδα το ποσοστό συµµετοχής είναι µόνο το 2%.
Τονίστηκε ότι υπάρχουν ειδικές συνθήκες εργασίας, που µπορούν να θεωρηθούν ιδιαιτέρως σκληρές. Γεγονός
που επηρεάζει τις εργασιακές και διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο της δουλειάς. Εξαιτίας του πολύχρονου
ανδροκρατούµενου χαρακτήρα του επαγγελµατικού περιβάλλοντος έχουν διαµορφωθεί στερεότυπα και
συµπεριφορές (ελευθεριότητα στο λόγο, ανοχή στον εκχυδαϊσµό στη συναναστροφή, µη ανοχή στη µητρότητα,
σκληρές καιρικές συνθήκες κλπ) που λειτουργούν ανασταλτικά στην εµπλοκή γυναικών σε όλο το εύρος των
εργασιών του κατασκευαστικού τοµέα. Γι΄ αυτό και η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών εργαζοµένων στον
κατασκευαστικό κλάδο απασχολούνται σε διοικητικές κυρίως θέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό ο Γ. Βλάχος επεσήµανε ότι στις εργασιακές συνθήκες στον κατασκευαστικό κλάδο θα αλλάξουν
και θα µεταβληθούν πολλά, αν αλλάξει και η δοµή οργάνωσης και λειτουργίας του κλάδου, ο οποίος έχει
αναπτυχθεί µέσα από τον κατακερµατισµό. Επεσήµανε ότι στο χώρο υπάρχουν τρεις τοµείς:
Τα µεµονωµένα τεχνικά γραφεία, τα οποία έχουν πληγεί από την κρίση και τα οποία επικεντρώνονται κυρίως σε
µελέτες ή µικρές κατασκευές. Σε αυτά βρίσκει απασχόληση ένας σηµαντικός αριθµός.
Οι τεχνικές εταιρείες, από τις πολύ µεγάλες έως τις µικρές, που κυρίως ασχολούνται µε την παραγωγήκατασκευή των έργων. Σε αυτόν τον τοµέα η παρουσία των γυναικών είναι πολύ περιορισµένη έως
ανύπαρκτη στο σκληροπυρηνικό κοµµάτι της παραγωγής για µεγάλα έργα (π.χ. εργοτάξια κλπ).
Τέλος, ο τρίτος τοµέας συνδέεται µε παροχή υπηρεσιών συνδεδεµένες µε τον κατασκευαστικό τοµέα, όπως είναι
το επενδύσεις ακινήτων/real estate, διακόσµηση/αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, ο οποίος δεν
αξιολογείται ως τµήµα της αλυσίδας παραγωγής και της βιοµηχανίας των κατασκευών.
Ο ίδιος, εκτίµησε ότι αν υπήρχε µια ολιστική προσέγγιση του κατασκευαστικού τοµέα που θα ξεκινούσε από την
παραγωγή-κατασκευή µέχρι τις πωλήσεις, τις επενδύσεις και τα χρηµατοοικονοµικά, το πλαίσιο των εργασιακών
σχέσεων και το επαγγελµατικό περιβάλλον θα άλλαζε σηµαντικά και θα δηµιουργούσε σηµαντικές ευκαιρίες
απασχόλησης, ενσωµάτωσης και αφοµοίωσης των γυναικών στο χώρο αυτό.
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Η Έφη Καρποδίνη-Δηµητριάδη παρουσίασε ένα σηµαντικό αριθµό στοιχείων για την εικόνα που επικρατεί αυτή
τη στιγµή στην απασχόληση των γυναικών στον κατασκευαστικό τοµέα. Σύµφωνα µε αυτά, η υποεκπροσώπηση
των γυναικών στον κατασκευαστικό κλάδο είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόµενο, αλλά στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερη
ένταση. Το εργατικό δυναµικό στον τοµέα αυτό στην ΕΕ, συνολικά, ανέρχεται σε 14.1εκ, που αντιπροσωπεύουν το
9,5% της συνολικής απασχόλησης. Μόνο το 12% όµως αυτών είναι γυναίκες. Ο µέσος ευρωπαϊκός όρος
κυµαίνεται µεταξύ 4-6%. Βεβαίως, εµφανίζονται διαφοροποιήσεις ανά χώρα. Για παράδειγµα:
Στη Γαλλία και την Ολλανδία περίπου το 10% απασχολείται στον κατασκευαστικό τοµέα.
Στη Νορβηγία, όπου και καθιερώθηκε η ποσόστωση του 40%, ήδη από το 2003, το 35% απασχολείται στον
κατασκευαστικό τοµέα και από αυτό, το 4% είναι Διευθύνοντες Σύµβουλοι και το 15% µέλη ΔΣ.
Στη Γερµανία, οι εκτιµήσεις για το 2015 είναι ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών θα αυξηθεί περίπου στο
14,6%, από το οποίο το 10,4% θα απορροφηθεί στο πλαίσιο των βασικών οικοδοµικών τοµέων και το 36% θα
εργαστεί σε Αρχιτεκτονικά γραφεία και γραφεία Μηχανικών. Το ποσοστό των γυναικών CEOs είναι µόλις 1%
και, ταυτόχρονα, µόλις 3% εκπροσωπούνται στα ΔΣ.
Στη Δανία και τη Σουηδία αντίστοιχα το ποσοστό γυναικών στον κατασκευαστικό κλάδο είναι 25% και 18%. Στη
Δανία, συγκεκριµένα, το 2% είναι Διευθύνοντες Σύµβουλοι, ενώ 10% περίπου είναι µέλη ΔΣ. Στη Σουηδία, 5%
απασχολούνται µε τη Διοίκηση και 2% ως Διευθύνοντες Σύµβουλοι.
Στη Βρετανία εµφανίζεται µια ανοδική τάση όπου η απασχόληση γυναικών στον κατασκευαστικό τοµέα
αυξήθηκε από 11,7% το 1999 στο 13,4% το 2014. Και εκεί όµως οι γυναίκες αριθµούν µόνον 286.000 σε έναν
αριθµό απασχολουµένων ανδρών που ξεπερνά τα 2 εκ. και όπου µόλις το 2% ασχολείται ως «εργατικά χέρια»
και το 9% είναι µηχανικοί.
Στην Ελλάδα, µε στοιχεία του Σεπτέµβρη του 2014 (απηχώντας τις τάσεις του 2012) παρόλο που οι γυναίκες
αντιπροσωπεύουν το 30% της επιχειρηµατικότητας, µόλις το 3% απασχολούνται στον κατασκευαστικό τοµέα.
Προς την ίδια κατεύθυνση η Μπέτυ Ρούνη, παρουσίασε στοιχεία που προέρχονται από την ΕΔΕΜ και το ΤΕΕ,
σύµφωνα µε τα οποία αποτυπώνονται οι µεταβολές στην απασχόληση των γυναικών στον κλάδο των κατασκευών.
Με βάση στοιχεία του ΤΕΕ, αλλά και µελέτης της ΕΔΕΜ, κατά τη δεκαετία του 2000 παρατηρήθηκε µια σαφής
διαφοροποίηση ανάµεσα στους µηχανικούς που απέκτησαν άδεια τη δεκαετία του 1970 και όσων απέκτησαν
άδεια µετά το 2000. Στην πρώτη περίπτωση, οι γυναίκες µηχανικοί αποτελούσαν µόνον το 14% των συνολικών
αδειών, ενώ στη δεύτερη το ποσοστό αυξήθηκε στο 37%. Ως προς τους κλάδους απασχόλησης, η υψηλότερη
εκπροσώπηση παρατηρείται στις ειδικότητες των Αρχιτεκτόνων, των Χηµικών και των Πολιτικών Μηχανικών και
ακολουθούν οι αγρονόµοι-τοπογράφοι µηχανικοί και οι ηλεκτρονικοί µηχανικοί. Σχεδόν αποκλειστικά «ανδρικές»
ειδικότητες παραµένουν οι Ηλεκτρολόγοι-Μηχανολόγοι και οι Ναυπηγοί, όπου οι άνδρες µηχανικοί
εκπροσωπούνται µε ποσοστά υψηλότερα του 90%. Το µεγαλύτερο επίσης ποσοστό των γυναικών της δεκαετίας
1970-1980 επέλεγε να απασχοληθεί στο Δηµόσιο Τοµέα, κυρίως σε Τεχνικές Υπηρεσίες στον τοµέα των
µελετών και λιγότερο στην επίβλεψη και παρακολούθηση τεχνικών έργων. Αυτό συνέβαινε και λόγω του
γεγονότος ότι την περίοδο αυτή οι άνδρες κατείχαν την µερίδα του λέοντος στον ιδιωτικό τοµέα και αποτελούσαν
τους κατεξοχήν εργοδότες.
Η Μπ.Ρούνη, όπως και άλλοι συµµετέχοντες επεσήµαναν ότι επικρατεί η τάση όπου οι γυναίκες που αρχίζουν
ακαδηµαϊκή καριέρα στις επιστήµες της µηχανικής να είναι πολύ περισσότερες από αυτές που τελικά
εργάζονται στον κλάδο των κατασκευών. Μέσα από τη συζήτηση που αναπτύχθηκε µε βάση τα στοιχεία που
παρατέθηκαν, προέκυψε από πολλούς συνοµιλητές ότι υπάρχουν ισχυρά «φίλτρα» και «στερεότυπα» που
κατατάσσουν το χώρο των κατασκευών σε ένα κατεξοχήν ανδρικό επάγγελµα.

Επιπλέον, µέσα από βιωµατικές εµπειρίες της Κατερίνας Χρυσανθοπούλου και της Μαριάννας Αθανασιάδου, οι
οποίες εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα σε µικρές κατασκευές και επεσήµαναν ότι η επαφή της γυναίκας µηχανικού µε
το χώρο των συνεργειών, των τεχνητών και της κατασκευής µπορεί να έχει αυξηµένη καχυποψία και βαριά
φόρτιση στην «πρώτη επαφή», αλλά δεν εξελίσσεται αναγκαία αρνητικά. Η αίσθηση τους, ασκώντας το
επάγγελµα µε ανταγωνιστικούς όρους, αλλά και από άλλους συµµετέχοντες στη συζήτηση ήταν ότι οι γυναίκες για να
αντιµετωπίσουν τα «κλασσικά» στερεότυπα µε υποτιµητικά σχόλια και απαξιωτικές αναφορές χρειάζεται να εργαστούν
πολύ περισσότερο πάνω στην άµεση επαφή µε τους εργατοτεχνήτες από ότι ένας άνδρας µηχανικός, αλλά οι
σχέσεις που αναπτύσσουν αποκτούν βάθος, αξιοπιστία, αναγνώριση και κύρος.
Η Μ.Αθανασιάδου, η οποία είχε εµπειρία από επαγγελµατική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι εκεί τα
πράγµατα είναι σαφώς πιο εύκολα για µια γυναίκα µηχανικό που δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής και
των κατασκευών. Οι ιεραρχικές σχέσεις είναι δοµηµένες, οργανωµένες και δεν επηρεάζονται από στερεότυπα και
κοινωνικές αντιλήψεις για το ρόλο της γυναίκας και δεν υπάρχει η αντίληψη ότι οι µηχανικοί είναι ένα πατριαρχικό
επάγγελµα.
Ο Ν.Μαρσέλος έβαλε στη συζήτηση την ανάγκη των γυναικών-µηχανικών να αποκτήσουν δεξιότητες και
ικανότητες στη προώθηση του ρόλου τους. Έθεσε το θέµα του να δώσουν έµφαση στην ανάπτυξη της δικτύωσης
και της δηµιουργίας συµµαχιών µέσα στο χώρο, στην ανάγκη να αποκτήσουν πιστοποιήσεις για τις εξειδικευµένες
δεξιότητες που αποκτούν, µε στόχο να προσεγγίσουν την παροχή υπηρεσιών µέσα από ένα πρίσµα ολικής ποιότητας
(total quality). Ο προβληµατισµός που ανέπτυξε ο Ν.Μαρσέλος απασχόλησε σε µεγάλη έκταση τους συµµετέχοντες οι
οποίοι συµφώνησαν ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ιδιαιτέρων ικανοτήτων για το χειρισµό ανθρώπων και
δύσκολων καταστάσεων, δίνει στις γυναίκες τη δυνατότητα να διαχειριστούν µε επάρκεια και υπεροχή
φαινόµενα σωβινιστικής συµπεριφοράς ή άδικης µεταχείρισης και διαρκούς αµφισβήτησης. Η διαδικασία της
ενίσχυσης των δεξιοτήτων σ΄ αυτό τον τοµέα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των γυναικών το οποίο αποτελεί κλειδί για
να σπάσει ο ανδροκρατούµενος χαρακτήρας του χώρου των κατασκευών, όπως συµφωνούν όλες οι γυναίκες που
δραστηριοποιούνται στο χώρο.
Η Βίβιαν Μπενέτου, η οποία δραστηριοποιείται ως project manager στο χώρο των κατασκευών, επεσήµανε ότι παρά
την εξοµάλυνση των διαφορών στην εξέλιξη και την ένταξη µεταξύ των ανδρών και γυναικών που έχει καταγραφεί τα
τελευταία χρόνια, συνεχίζει να υπάρχει µισθολογικό χάσµα σε βάρος των γυναικών.
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Ανέφερε στοιχεία από έρευνα του ΕΜΠ, σύµφωνα µε την οποία, ο µέσος όρος εισοδήµατος των γυναικών στους
παλαιότερους µηχανικούς είναι κατά 24% µικρότερος από τον αντίστοιχο των ανδρών, ενώ στις νεότερες γυναίκες
µηχανικούς η ψαλίδα κλείνει στο 16%. Ένας λόγος που εξηγεί αυτή τη διαφορά είναι ότι οι νεότερες γυναίκες, χωρίς
οικογενειακές υποχρεώσεις, έδιναν µεγαλύτερο βάρος στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Η οικονοµική κρίση
που έπληξε καθοριστικά τον κλάδο έχει διαµορφώσει νέα δεδοµένα.
Η ίδια, έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο γεγονός ότι οι γυναίκες µηχανικοί έχουν πολύ χαµηλή εκπροσώπηση σε θέσεις
ευθύνης και διοίκησης, ότι πολύ λίγες γυναίκες δραστηριοποιούνται στο «επιχειρείν» του κατασκευαστικού
κλάδου και επίσης είναι ολιγάριθµες οι γυναίκες µηχανικοί που ακολουθούν ακαδηµαϊκή καριέρα.
Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η παρέµβαση της Justine Lisson η οποία περιέγραψε -και µε βιωµατικές εµπειρίες
προσωποποίησε πολλές από τις παρατηρήσεις που έγιναν στη συζήτηση- την µετάβαση της από το χώρο της
αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων στο επάγγελµα της «ελαιοχρωµατίστριας» όπως είπε, σε συνέπεια της
οικονοµικής κρίσης. Με παραδείγµατα, αναφέρθηκε σε καταστάσεις που αντιµετώπισε όταν βρέθηκε µέλος ενός
συνεργείου, καθώς και τα αρχικά φαινόµενα δυσπιστίας ή καχυποψίας που δέχτηκε από πελάτες και συναδέλφους. Το
συµπέρασµα της ίδιας όµως ήταν ότι µέσα από την ανάπτυξη των σχέσεων, όλα αυτά υπερβαίνονται.
Συγκεντρωτικά, από τη συζήτηση προέκυψε ότι ο κατασκευαστικός κλάδος, παρά τη µεγάλη συµµετοχή των
γυναικών σε σπουδές στις Πολυτεχνικές Σχολές, συνεχίζει να είναι ανδροκρατούµενος. Είναι εντυπωσιακές οι
ανισότητες και το άνοιγµα της ψαλίδας που υπάρχει µεταξύ των γυναικών που σπουδάζουν ως Μηχανικοί και των
γυναικών που ασκούν το επάγγελµα του Μηχανικού. Στο χώρο των κατασκευών, υπάρχουν ισχυρά στερεότυπα
(αντίστοιχα µε αυτά που υπάρχουν στην κοινωνία και ευρύτερα την οικονοµική δραστηριότητα) για το ρόλο των
ανδρών και γυναικών τα οποία όµως υποχωρούν µε αργούς ρυθµούς.
Μία από τις σηµαντικότερες ανισότητες είναι ότι δεν τηρείται η αρχή της «ίσης αµοιβής για ίση εργασία», µε
αποτέλεσµα οι γυναίκες να αµείβονται µε δυσµενέστερους όρους σε σχέση µε τους άνδρες. Επίσης, οι εργασιακές
σχέσεις είναι πιο χαλαρές για τις γυναίκες, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πολύ περισσότερες γυναίκες µε µερική
απασχόληση και οι οποίες πολύ πιο εύκολα οδηγούνται στην ανεργία από ότι ένας άνδρας.
Στα συµπεράσµατα από την ενδιαφέρουσα συζήτηση ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στα ακόλουθα:
Η υποεκπροσώπηση των γυναικών οφείλεται τόσο σε ατοµικούς (έλλειψη κινήτρων, εξειδίκευσης,
δεξιοτήτων) όσο και συστηµικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες (σχετικοί µε την αγορά εργασίας και τη
νοοτροπία).
Οι γυναίκες χρειάζεται να αποκτήσουν θετικότερη προσέγγιση για τις δυνατότητες τους:
ευελιξία/προσαρµοστικότητα, διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και επαγγελµατικές δεξιότητες
(στρατηγικές έννοιες διαχείρισης στον κλάδο των κατασκευών, πρωτοβουλία και επιχειρηµατικότητα,
δηµιουργικότητα, χρηµατοοικονοµική διαχείριση και σχεδιασµός, κοστολόγηση, έννοιες µάρκετινγκ και
ανάλυσης αγοράς). Αυτό θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση τους, η οποία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για
την εξέλιξη τους στο χώρο των κατασκευών.
Η πιστοποίηση σε συγκεκριµένα αντικείµενα θεωρείται ως ενδεδειγµένος τρόπος βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας στην επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση, όπως και στους περισσότερους
επαγγελµατικούς τοµείς.
Οι γυναίκες πρέπει να στραφούν σε νέους καινοτοµικούς τοµείς που συνδέονται µε την κατασκευαστική
βιοµηχανία όπως είναι η ενέργεια, η αειφορία, τα περιβαλλοντικά έργα.
Τέλος επισηµάνθηκε ότι είναι ανάγκη η ανάπτυξη της οικονοµίας και της κοινωνίας να συνδεθεί µε την αξιοποίηση
ενός µεγάλου τµήµατος του φυσικού ταλέντου που διαθέτουν οι κοινωνίες, αλλά και την επένδυση που έχουν
κάνει στην εκπαίδευση των γυναικών. Ωστόσο, κλειδί για την ανάπτυξη της οικονοµίας στα επόµενα χρόνια είναι η
αύξηση της απασχόλησης των γυναικών.
Το ευρωπαϊκό έργο High Heels, στην κατεύθυνση αυτή, έρχεται να συµβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης, αλλά
και της ισότητας και της διαφορετικότητας των φύλων και να µειώσει τις διακρίσεις στο εργασιακό περιβάλλον.

7 Γλωσσάριο
Δεξιότητες Δικτύωσης (Networking skills) Η ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης αµοιβαία επωφελών επαφών
και σχέσεων µε άλλους ανθρώπους. Τα δίκτυα, τόσο επαγγελµατικά όσο και προσωπικά, που δηµιουργεί κανείς
αποτελούν ανεκτίµητη πηγή ευκαιριών συνεργασίας και συνέργειας. Ορισµένες δεξιότητες αποτελεσµατικής
δικτύωσης είναι η αξιολόγηση ευκαιριών, η προσφορά αξίας στο συνοµιλητή, η σωστή παρουσίαση του εαυτού µας, η
συνεχής καλλιέργεια της εκάστοτε σχέσης, κλπ.
Δεξιότητες Επικοινωνίας (Communication skills) Οι δεξιότητες που επιτρέπουν στο άτοµο να επικοινωνήσει
αποτελεσµατικά µε τους άλλους. Σε αυτές περιλαµβάνονται η γενική γλωσσική επάρκεια (επαρκές λεξιλόγιο, γνώση
γραµµατικής και συντακτικού), η ικανότητα κατανόησης και έκφρασης ιδεών στον προφορικό και το γραπτό λόγο, η
αποδοχή του ενδεχοµένου ότι οι απόψεις των άλλων µπορεί να διαφέρουν από τις προσωπικές, καθώς και η
ικανότητα πρόβλεψης του αντίκτυπου που θα έχουν αυτά που γράφει ή λέει το άτοµο στους αναγνώστες ή στους
ακροατές του.
Δια Βίου Μάθηση Κάθε µαθησιακή δραστηριότητα η οποία αναλαµβάνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής µε σκοπό
τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων, στο πλαίσιο µιας προσωπικής, κοινωνικής οπτικής
ή/και µιας οπτικής που σχετίζεται µε την απασχόληση
Διαπραγµατευτικές Δεξιότητες (Negotiation skills) Οι δεξιότητες που επιτρέπουν στο άτοµο να διευθετεί διαφωνίες
µε ένα ή περισσότερα άλλα άτοµα µε σκοπό να ανακαλύπτουν από κοινού ένα κοινό έδαφος και να καταλήγουν σε
συµφωνίες ή συµβιβασµούς, συµφέρουσες για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, χωρίς διαµάχες ή διαπληκτισµούς.
Διαπροσωπικές Δεξιότητες (Soﬅ Skills) Τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόµου, που του επιτρέπουν να
αλληλεπιδρά αποτελεσµατικά και αρµονικά µε άλλα άτοµα. Συχνά οι Διαπροσωπικές Δεξιότητες συσχετίζονται µε τη
Συναισθηµατική Νοηµοσύνη (EQ) του ατόµου και αφορούν στο σύνολο των προσωπικών χαρακτηριστικών,
κοινωνικών χαρισµάτων, τρόπου έκφρασης και επικοινωνίας, φιλικότητας κλπ. καθώς όµως και µε δεξιότητες που το
άτοµο µπορεί να εξασκήσει, όπως δεξιότητες επικοινωνίας, ηγεσίας, διαπραγµάτευσης, αυτοπεποίθησης, διαχείρισης
άγχους κλπ.
Διαχείριση Χρόνου (Time Management) Οι δεξιότητες που επιτρέπουν στο άτοµο να προγραµµατίζει και να ελέγχει
συνειδητά το σύνολο του χρόνου που δαπανάται σε συγκεκριµένες δραστηριότητες, κυρίως για την αύξηση της
αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας. Ορισµένες από τις δεξιότητες που χρειάζονται για
την αποτελεσµατική διαχείριση χρόνου είναι η ιεράρχηση προτεραιοτήτων, προγραµµατισµός, καθορισµός SMART
στόχων κλπ.
Δεξιότητες Διαχείρισης Συγκρούσεων (Conﬂict Management Skills) Οι δεξιότητες που επιτρέπουν στο άτοµο να
αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τις διαφωνίες και τις συγκρούσεις µε λογική, αµεροληψία και αποτελεσµατικότητα. Η
διαχείριση συγκρούσεων µέσα σε ένα εταιρικό περιβάλλον περιλαµβάνει δεξιότητες όπως αποτελεσµατική
επικοινωνία, επίλυση προβληµάτων, διαπραγµάτευση, διπλωµατία, εστίαση στους στόχους της εταιρείας κλπ.
Επιχειρηµατική Ανάπτυξη (Business Growth) Η Επιχειρηµατική Ανάπτυξη αποτελείται από διάφορες τεχνικές και
διαδικασίες που έχουν ως στόχο την προσέλκυση νέων πελατών ή/και την επέκταση σε νέες αγορές. Ουσιαστικά κάτι
τέτοιο καθορίζει µια τυποποιηµένη προσέγγιση για την ανάπτυξη νέων ευκαιριών, είτε µέσα από υπάρχοντες
λογαριασµούς είτε µε τη στόχευση νέων λογαριασµών. Περιλαµβάνει την αξιολόγηση µιας επιχείρησης και στη
συνέχεια την αξιοποίηση του πλήρους δυναµικού της, χρησιµοποιώντας µια σειρά από εργαλεία και τεχνικές.
Επιχειρηµατικότητα (Entrepreneurship) Η προθυµία και η ικανότητα ενός ατόµου, αυτόνοµα ή µέσα σε κάποιον
οργανισµό, να εντοπίζει ευκαιρίες κα να τις εκµεταλλεύεται προκειµένου να επιτυγχάνει προστιθέµενη αξία ή
οικονοµική επιτυχία. Η οργάνωση και η διαχείριση ενός επιχειρηµατικού εγχειρήµατος, λαµβάνοντας υπόψη το ρίσκο
και τους κινδύνους του, για την έναρξη µια νέας εταιρείας είναι το πιο προφανές παράδειγµα επιχειρηµατικότητας.
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Ηγεσία (Leadership) Η διαδικασία κοινωνικής επιρροής κατά την οποία ένα άτοµο µπορεί να επιστρατεύσει τη
βοήθεια και την υποστήριξη άλλων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Ένας ηγέτης δηµιουργεί όραµα, εµπνέει,
παρακινεί, δηµιουργεί πνεύµα συνεργασίας, κερδίζει την αφοσίωση των άλλων και δείχνει το δρόµο προς την
πραγµατοποίηση αυτού του οράµατος.
Ισότητα των Φύλων (Gender Equality) Η µετρήσιµη ίση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών. Η ισότητα των φύλων
δε σηµαίνει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες είναι το ίδιο, αλλά ότι έχουν ίση αξία και πρέπει να τους αποδίδεται ίση
µεταχείριση. Η ισότητα των φύλων επιτυγχάνεται όταν γυναίκες και άνδρες απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα και
ευκαιρίες σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένης της οικονοµικής συµµετοχής και λήψης
αποφάσεων, και όταν οι διαφορετικές συµπεριφορές, προσδοκίες και ανάγκες των γυναικών και των ανδρών
αξιολογούνται και ευνοούνται ισότιµα.
Οµαδικό Πνεύµα (Team Spirit) Η προθυµία ενός ατόµου να συνεργαστεί µε άλλους ως µέλος µια οµάδας,
υποστηρίζοντας, εµψυχώνοντας τα µέλη της.
Χτίσιµο Οµάδας (Team Building) η χρήση των διαφόρων τύπων παρεµβάσεων σε µια οµάδα, που έχουν ως στόχο
την ενίσχυση των κοινωνικών σχέσεων και την αποσαφήνιση των ρόλων των µελών της οµάδας, καθώς και την
επίλυση διαπροσωπικών προβληµάτων που επηρεάζουν τη λειτουργία της. Αρχικά ήταν µια παρεµβατική διαδικασία
που αποσκοπούσε στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, αλλά πλέον η
εξέλιξή του όρου συµπεριλαµβάνει την επίτευξη αποτελεσµάτων και στόχων και την εκπλήρωση των καθηκόντων της
οµάδας.
Erasmus+ Το νέο πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα διαρκέσει 7 χρόνια και σχεδιάζεται να
χρηµατοδοτήσει έως 14,7 δισεκατοµµύρια ευρώ για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιµότητας, καθώς
και τον εκµοντερνισµό της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και της Εργασίας των Νέων, υπό την αιγίδα του Εκτελεστικού
Οργανισµού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισµού (EACEA).

Related Projects

Ηθική στις επιχείρησεις
http://www.growingonethics.eu/

Μentoring νέων επιχειρηματιών
http://www.mentee-project.eu/

Καταλύτης επιχειρηματικότητας
http://ecbiz.eu/

Διαδικτυακή Ανοικτή Θερμοκοιτίδα
www.voice-project.eu

Δεξιότητες PhDs για απορρόφηση σε επιχειρήσεις
www.i-skills.eu

