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Τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε για  από τη Διεύθυνση 7η συνεχή χρονιά
Οικονομικών Μελετών της ICAP Group για τη «Γυναικεία 
Επιχειρηματικότητα», με εστίαση στη Γυναίκα-Ανώτατο 
Στέλεχος παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα. 
Σκοπός της έρευνας είναι: 

u  Η διερεύνηση των  που βασικών χαρακτηριστικών
διακρίνουν τις γυναίκες επιχειρηματίες/ ανώτατα 
στελέχη, τα οποία τις οδήγησαν στην κορυφή της 
ιεραρχίας.

u  Η αποτύπωση των  που οδήγησε τις γυναίκες κινήτρων
να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα και την 
καριέρα σε ανώτατο επίπεδο, καθώς και οι  παράγοντες
που συνέβαλαν στην επαγγελματική τους καταξίωση.

u  Η καταγραφή των  που προβλημάτων και εμποδίων
αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής 
τους ανέλιξης. 

u Ο εντοπισμός των  που  οι χαρακτηριστικών  υπερτερούν
γυναίκες ανώτατα στελέχη σε σχέση με τους άνδρες 
συναδέλφους τους, από την οπτική των γυναικών.

Στο ερώτημα σχετικά με το  οι γυναίκες πόσες ώρες
ανώτατα στελέχη απασχολούνται κατά μέσο όρο ημερησίως 
στην εταιρεία τους, διαπιστώθηκε ότι η μεγάλη πλειοψηφία 
εργάζεται πέραν του καθιερωμένου οχτάωρου, ενώ το 35% 
παραμένουν στο γραφείο τους παραπάνω από 10 ώρες 
(διάγραμμα 1). Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις το 4% 
εργάζεται λιγότερες από 8 ώρες.
Το παραπάνω εύρημα σχετίζεται με το γεγονός ότι η 

επιμονή / εργατικότητα κατέλαβε ποσοστό 55% των 
απαντήσεων στην ερώτηση που αφορά τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις γυναίκες ανώτατα 
στελέχη (διάγραμμα 2). Μεγάλο ποσοστό απαντήσεων 
κατέλαβε και η  (43%), γεγονός το οποίο καταδεικνύει ηθική
ότι οι γυναίκες-ηγέτες λειτουργούν με ακεραιότητα και 
πιστεύουν στις προσωπικές τους αξίες, οι οποίες τις 
οδηγούν στη λήψη των επιχειρηματικών τους αποφάσεων. 
Σημαντικό επίσης είναι και το χαρακτηριστικό της 
επικοινωνίας, αφού περισσότερες από 4 στις 10 θεωρούν 
ότι αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του χαρακτήρα τους. 
Επιπλέον, οι γυναίκες στην κορυφή της εταιρικής 
διακυβέρνησης είναι  (39%) και διαθέτουν δημιουργικές
αυτοπεποίθηση (32%).  
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας,  η  ικανοποίηση
και η  αποτελεί τη προσωπική ανάπτυξη σημαντικότερη 
ανταμοιβή για τις γυναίκες. Περισσότερες από 7 στις 10 
επέλεξαν τη συγκεκριμένη απάντηση (διάγραμμα 3), ενώ 
πιο χαμηλά, αλλά με εξίσου σημαντικό ποσοστό (61%) 
ακολούθησε η  και . Επίσης, τόσο η καταξίωση αναγνώριση
ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής  
(34%) όσο και η (31%) που τους δυνατότητα καινοτομίας 
παρέχει η υψηλή διοικητική τους θέση αποτελούν 
σημαντικά κίνητρα για μια επιτυχημένη καριέρα. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόλις το 13% των 
ερωτηθεισών επέλεξαν τις οικονομικές απολαβές, εύρημα 
που εν μέρει καταρρίπτει το στερεότυπο ότι «οι οικονομικές 
απολαβές αποτελούν το μεγαλύτερο κίνητρο για μια 
επιτυχημένη καριέρα».

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας
για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Διάγραμμα 1.
Πόσες ώρες εργάζεστε κατά μέσο όρο

την ημέρα στην εταιρεία
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Χρόνος διεξαγωγής: 16 Ιουλίου - 6 Αυγούστου 2018

Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτη-

ματολόγιο με ερωτήσεις:  μιας μόνο απάντησης  i) ii)

πολλαπλών απαντήσεων και  ιεράρχησης των iii)

απαντήσεων κατά σημαντικότητα με βάση συγκε-

κριμένη κλίμακα. Στις ερωτήσεις απάντησαν οι 

Γυναίκες Επιχειρηματίες ή/και Ανώτατα Στελέχη 

των εταιρειών του δείγματος. 

Πληθυσμός της έρευνας: Το ερωτηματολόγιο 

απεστάλη στις 1.100 μεγαλύτερες εταιρείες που 

διευθύνονται από γυναίκες (βάσει κύκλου εργασι-

ών 2016-2017), μεταξύ των οποίων συμπεριλαμ-

βάνονται και οι κορυφαίες 500 που αναφέρονται 

στην παρούσα έκδοση. 

Δείγμα: 141 επιχειρήσεις  (13% περίπου του πληθυ-

σμού της έρευνας) από διάφορους κλάδους της 

ελληνικής οικονομίας (βιομηχανία, εμπόριο, 

υπηρεσίες), που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη 

την ελληνική επικράτεια.

Ταυτότητα της Έρευνας

6-8 ώρες

8-10 ώρες10-12 ώρες

Περισσότερες από 12 ώρες

4%

7%

35%

54%
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Επίσης, το παραπάνω εύρημα επιβεβαιώνει την άποψη ότι 
οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για την 
παροχή ίδιας εργασίας. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει ένα μισθολογικό χάσμα 
ύψους 15% μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η μητρική/ 
πατρική φιγούρα (46%) σημαντικότερο  αποτελεί το 
πρότυπο για τις γυναίκες ανώτατα στελέχη, ενώ εντύπωση 
προκαλεί, πως το 17% δηλώνει ότι  δεν κανένα πρόσωπο
διαδράματισε το ρόλο αυτό στην επαγγελματική τους 
διαδρομή (διάγραμμα 4). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την 
περιορισμένη εφαρμογή και παρουσία ενός μηχανισμού 
επαγγελματικής καθοδήγησης και στήριξης (μέντορας, 
ανώτατο στέλεχος, διευθυντής, κτλ.) στη σύγχρονη 
ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα. 

Οι  αποτελούν τον κυριότερο ηγετικές ικανότητες
παράγοντα επαγγελματική καταξίωση που συνέβαλε στην  

των γυναικών ανώτατων στελεχών σύμφωνα με το 78% του 
δείγματος (διάγραμμα 5). Υψηλό, επίσης, αριθμό απαντή-
σεων έλαβαν τόσο η ισχυρή επιθυμία για επιτυχία και 
πραγματοποίηση καριέρας αξιοποίηση  (76%) όσο και η 
ευκαιριών (73%), που όπως φαίνεται διαδραμάτισαν 
καταλυτικό ρόλο στην επαγγελματική τους ανέλιξη. Δεν 
εκπλήσσει και το γεγονός ότι πολύ υψηλά ποσοστά έλαβαν 
το  (71%), όπως και η υποστήριξη από το μορφωτικό επίπεδο
οικογενειακό περιβάλλον (66%).

Εντούτοις, ο δρόμος προς την κορυφή της επαγγελματικής 
ιεραρχίας δεν υπήρξε εύκολος. Περισσότερες από 7 στις 10 
γυναίκες (72%) απάντησαν ότι οι οικογενειακές υποχρεώ-
σεις - τους αποτέλεσαν εμπόδιο στην καριέρα τους (διάγραμ
μα 6). Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, οι γυναίκες είχαν να 
αντιμετωπίσουν , γεγονός που προκαταλήψεις λόγω φύλου
επέδρασε αρνητικά στην επαγγελματική τους ανέλιξη 
(59%). Είναι προφανές ότι πολλοί εργοδότες πιστεύουν 

Διάγραμμα 2. Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά σας διακρίνουν; 
(Επιλέξτε έως 5 από τα παρακάτω)

Διάγραμμα 3. Ποια από τα παρακάτω σας προσφέρει η επαγγελματική σας θέση; 
(Επιλέξτε έως 5 από τα παρακάτω)
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ακόμη ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να αφιερώσουν στην 
εργασία τους το χρόνο και την ενέργεια που απαιτείται 
στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες, εξαιτίας των 
οικογενειακών τους υποχρεώσεων. Υψηλό είναι και το 
ποσοστό των γυναικών που θεωρεί ότι η εταιρική κουλτού-
ρα αποτέλεσε εμπόδιο στην επαγγελματική τους πορεία 
(58%), ενώ το 50% δηλώνει πως δεν έτυχε της δέουσας 
υποστήριξης από συναδέλφους  -. Συνοψίζοντας, συμπεραί
νεται ότι ακόμη και στις μέρες μας δεν παρέχονται στις 
γυναίκες οι ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες.
Σε ποιους τομείς, όμως, θεωρούν ότι υπερτερούν ή 
υστερούν οι γυναίκες ανώτατα στελέχη έναντι των ανδρών; 
Παραπάνω από 6 στις 10 ερωτηθείσες θεωρούν ότι οι 
γυναίκες κατανοούν καλύτερα τους συναδέλφους τους 
(65%) επικοινωνιακές. Οι  τους δεξιότητες (64%) είναι 

υψηλότερες από τους άνδρες, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι 
είναι και καλές ακροάτριες. Επίσης, το 54% πιστεύει ότι η 
γυναίκα ανώτατο στέλεχος έχει αυξημένη  διορατικότητα
και το 49% ότι αποτελούν παράδειγμα για τους συναδέλ-
φους τους. Οι γυναίκες-ηγέτες είναι  και , επίμονες εργατικές
ενώ διακατέχονται από πνεύμα  (διά-δημιουργικότητας
γραμμα 7). 
Εντούτοις, η πλειοψηφία των ερωτηθεισών γυναικών 
θεωρεί ότι οι γυναίκες είναι πιο διστακτικές στην ανάληψη 
ρίσκου (μόλις 10% δήλωσε ότι υπερτερούν), ενώ φαίνεται 
ότι είναι λιγότερο φιλόδοξες (13%) και ανταγωνιστικές 
(20%). Επίσης, φαίνεται να διαθέτουν μειωμένη 
αυτοπεποίθηση σε σχέση με τους άνδρες (21%).
Τέλος, όσον αφορά τους  και τις  που φόβους ανησυχίες
απασχολούν την επαγγελματική τους καθημερινότητα, οι 

Διάγραμμα 4.
Ποιο από τα παρακάτω αποτέλεσαν πρότυπο στην επαγγελματική σας διαδρομή;

Διάγραμμα 5.
Σε τι βαθμό οι παρακάτω παράγοντες έχουν συμβάλει στην επαγγελματική σας καταξίωση;
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Διάγραμμα 6.
Ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας ανέλιξης;
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Διάγραμμα 8.
Ποιες οι σημαντικότερες ανησυχίες/φόβοι που απασχολούν την επαγγελματική σας καθημερινότητα;

(Επιλέξτε έως 3 από τα παρακάτω)

Διάγραμμα 7.
Σε ποιους τομείς θεωρείτε ότι υπερτερούν ή υστερούν οι γυναίκες ανώτατα στελέχη έναντι των ανδρών;
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γυναίκες ανώτατα στελέχη απάντησαν ότι αυτοί 
σχετίζονται κυρίως με εξωγενείς παράγοντες. Συγκεκρι-
μένα, αφορούν τόσο το ασταθές φορολογικό/πολιτικό 
περιβάλλον επιδείνωση του οικονομικού  (78%) και την 
περιβάλλοντος εξασφάλιση ρευστό (68%), όσο και την -
τητας (45%). Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι μόλις το 5% 
των γυναικών του δείγματος ανησυχούν για την απώλεια 
της θέσης τους ή την υποβάθμιση του ρόλου που κατέχουν 
(διάγραμμα 8).

Δημογραφικά Στοιχεία

Η πλειοψηφία των γυναικών του δείγματος ανήκει στην 
ηλικιακή ομάδα 50-59 έτη (34%), ενώ ακολουθούν οι 
ηλικίες 30 έως 39 με 27% (διάγραμμα 9). Σημαντικό 
ποσοστό καταλαμβάνει και η ηλικιακή ομάδα 40 έως 49 
(25%). Επίσης, το 78% του δείγματος έχει σύζυγο, ενώ το 
81% έχουν παιδιά.

Σχετικά με το , το 35% των γυναικών επίπεδο εκπαίδευσης
του δείγματος έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών, ενώ το 48% του δείγματος κατέχει πτυχίο τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης (διάγραμμα 10).

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το  των 81%
γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα, πέραν από τη 
διευθυντική/διοικητική θέση που κατέχουν στην εταιρεία 
τους,  με αυτήν (ελέγχουν δηλαδή συνδέονται και μετοχικά
κάποιο ποσοστό μετοχών). 

Οι μεικτές ετήσιες απολαβές του 82% των γυναικών του 
δείγματος δεν υπερβαίνουν τις €70.000 (διάγραμμα 11), 
ενώ μόλις το 4% ανήκει στις υψηλές  μισθολογικές βαθμίδες

(άνω των €150.000).

Περαιτέρω, με βάση το  των εταιρειών και προσωπικό
σύμφωνα με τα πρότυπα που ακολουθούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, παρατηρείται ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων που διευθύνονται ή/και 
ελέγχονται από γυναίκες είναι μικρού και μεσαίου μεγέ-
θους (Micro, Small, Medium). Ειδικότερα, το 97% των εται-
ρειών του δείγματος απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα 
(διάγραμμα 12). Οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις (με 
προσωπικό μεταξύ 10-49 ατόμων) αποτελούν το 57% των 
εταιρειών, ενώ οι μεσαίου μεγέθους (με προσωπικό μεταξύ 
50-249 ατόμων) το 26%. 

Διάγραμμα 9.
Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε;

Διάγραμμα 12.
Ποιος είναι ο αριθμός του απασχολούμενου

προσωπικού της εταιρείας σας; 

Διάγραμμα 10.
Ποιο είναι το επίπεδο της εκπαίδευσής σας;
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Μάρκος Κοντοές
ICAP Group
Senior Consultant
Economic Research
& Sectorial Studies

34%

27%

14%

25%

1%

60%

9% 5%
3%22%

26% 14%

57%

3%

16%

48%

35%

1%

Δευτεροβάθµια

Τριτοβάθµια

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Διάγραμμα 11.
Σε ποια μισθολογική βαθμίδα

(μικτές ετήσιες απολαβές σε €) ανήκετε;

1-9     10-49   50-249    >250  <50.000                  50.000-70.000       70.000-100.000     100.000-150.000   150.000-200.000           >200.000

Ελένη Δεμερτζή
ICAP Group
Senior Manager
Economic Research
& Sectorial Studies
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Διαρθρωτικά Στοιχεία Εταιρειών

Στους πίνακες που ακολουθούν (1 έως 5) παρουσιάζεται η 
κατανομή των εταιρειών για καθεμία από τις προανα-
φερθείσες ομάδες, με βάση: i) τον κύκλο εργασιών ii) τον 
αριθμό απασχολούμενου προσωπικού iii) τη νομική μορφή 
των εταιρειών iv) το γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο 
εδρεύουν και v) τον κλάδο δραστηριότητας.
Στο συνολικό δείγμα των επιχειρήσεων (27.267), το ποσοστό 
αυτών που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη 
ανήλθε σε  το 2018 (6.594 εταιρείες), ποσοστό 24,2%
αυξημένο συγκριτικά με προηγούμενες αντίστοιχες έρευνες 
(2017: 23,6%, 2016:21,07%, 2015:19,6%).
Διαπιστώνεται, επομένως, διεύρυνση της διείσδυσης των 
γυναικών στις υψηλόβαθμες θέσεις της ελληνικού εταιρικού 
τομέα τα τελευταία έτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι, το 
ποσοστό συμμετοχής τους αυξήθηκε κατά 4,6 ποσοστιαίες 
μονάδες μέσα σε μία τετραετία. 
Το  των εταιρειών που διευθύνονται από μεγαλύτερο ποσοστό
γυναίκες εξακολουθεί να εντοπίζεται στις  ή τις πολύ μικρές
μικρές επιχειρήσεις, με βάση την επίσημη κατηγοριοποίηση 
που ακολουθείται στην Ε.Ε. Ειδικότερα, μεταξύ του συνόλου 
των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες, το υψηλότερο 
ποσοστό συμμετοχής εντοπίζεται στις επιχειρήσεις με ετήσιο 
κύκλο εργασιών μικρότερο από €2 εκατ. (26,0%) και με 
αριθμό προσωπικού μικρότερο από 10 άτομα (24,7%).  

Χαρακτηριστικό είναι ότι, όσο αυξάνεται το μέγεθος των 
εταιρειών (βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών και απασχο-
λουμένων), το ποσοστό συμμετοχής των εταιρειών που 
διοικούνται από γυναίκες, στο σύνολο των εταιρειών του 
δείγματος, βαίνει μειούμενο (πίνακες 1 και 2). 
Εστιάζοντας στις « » εταιρείες που διευθύνονται από Top 500
γυναίκες-ανώτατα στελέχη, διαπιστώνεται ότι το  αυτών 48%
αφορά τις εταιρείες με κύκλο εργασιών μεταξύ €10 εκ.- €50 
εκ. Ακολουθεί η κατηγορία εταιρειών με πωλήσεις €2 εκ.- 
€10 εκ. με αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής 42,2%.    
Επιβεβαιώνεται επομένως ότι, η συντριπτική πλειοψηφία 
(90,2%) των μεγαλύτερων εταιρειών που διευθύνονται από 
γυναίκες-ανώτατα στελέχη χαρακτηρίζονται, με βάση τα 
ευρωπαϊκά  πρότυπα, ως .μικρομεσαίου μεγέθους
Αναφορικά με τη  με την οποία λειτουργούν οι νομική μορφή
εταιρείες, σημειώνονται τα εξής: 
Τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής των εταιρειών που 
διοικούνται από γυναίκες, στο σύνολο του δείγματος, 
εντοπίζονται:

u στις  .Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (31,3%)
u στις .Ομόρρυθμες Εταιρείες (30,4%)
u  στις Μονοπρόσωπες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές 

Εταιρείες (28,9%)
u  στις .Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (28,1%)

Στις ανώνυμες εταιρείες το αντίστοιχο ποσοστό διείσδυσης 

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 

1 Έχει ληφθεί υπόψη ο κύκλος εργασιών των εταιρειών για το έτος 2015, ενώ για όσες υπήρχαν οικονομικά στοιχεία και για το 2017 έχει υπολογιστεί ο κύκλος εργασιών του συγκεκριμένου έτους.

Εισαγωγή

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα έχει αξιόλογη παρουσία και 
συμμετοχή στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και σταδι-
ακά επιτυγχάνει βήματα προόδου. 
Σε αρκετές χώρες του κόσμου οι κυβερνήσεις αλλά και 
διάφορες άλλες αναπτυξιακές οργανώσεις προσπαθούν να 
ενισχύσουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσω διαφόρων 
σχεδίων, κινήτρων και μέτρων προώθησης. Ωστόσο, οι 
γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν τη μειοψηφία επί του 
συνόλου των επιχειρηματιών σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Διεθνείς έρευνες καταγράφουν διάφορα χαρακτηριστικά που 
διακρίνουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με τον 
ερευνητικό οργανισμό GEDI – The Global Entrepreneurship 
and Development Institute, στην Ευρώπη οι γυναίκες αποτε-
λούν περίπου το 52% του συνολικού πληθυσμού, αλλά 
αντιπροσωπεύουν μόνο το 35% των αυτοαπασχολούμενων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 30% περίπου των νέων 
επιχειρηματιών.
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα χαρακτηρίζεται από υψηλά 
επίπεδα εκπαίδευσης - κατάρτισης. Κυριότεροι τομείς δρα-
στηριοποίησης των γυναικών είναι ο τομέας της τεχνολογίας 
αλλά και της εκπαίδευσης. 
Κυριότερες χώρες με ευνοϊκότερο περιβάλλον για την γυναι-
κεία επιχειρηματικότητα είναι οι Η.Π.Α., η Αυστραλία και από 
την Ευρώπη το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Ολλανδία, η 
Γαλλία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Ισλανδία και  η Νορβηγία.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν διάφοροι ανασταλτικοί 
παράγοντες της γυναικείας επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, 
όπως είναι η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, η 
έλλειψη κεφαλαίων, το θεσμικό πλαίσιο κάθε χώρας κ.α. 
Επίσης, οι κοινωνικοί παράγοντες που επικρατούν σε κάθε 
χώρα είναι πολύ σημαντικοί και επηρεάζουν ανάλογα την 

ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. 
Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί, οι αρμόδιοι φορείς 
κάθε χώρας θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και να 
προσφέρουν κίνητρα ώστε να δραστηριοποιηθεί “επιχειρημα-
τικά” μεγαλύτερο ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού.   

Γυναίκες Επικεφαλής Επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται, συγκεντρωτικά, 
ορισμένα βασικά διαρθρωτικά στοιχεία και οικονομικά 
μεγέθη για τις τρεις (3) παρακάτω ομάδες-εταιρειών:

Α. Σύνολο Εταιρειών

Αφορά  επιχειρήσεις προερχόμενες από όλους τους 27.267
κλάδους δραστηριότητας, οι οποίες έχουν αντληθεί από τη 
βάση δεδομένων της ICAP Group και έχουν διαθέσιμα 
οικονομικά στοιχεία για τη  χρήση . Επισημαίνεται ότι, 2016
για ένα μικρό ποσοστό αυτών και συγκεκριμένα μόνο για το 
11,6% (3.153 επιχειρήσεις) υπήρχαν διαθέσιμα οικονομικά 
στοιχεία και για τη χρήση , μέχρι την περίοδο σύνταξης 2017
της παρούσης ανάλυσης.

Β. Εταιρείες που Διοικούνται από Γυναίκες

Στο παραπάνω σύνολο (27.267 εταιρείες) περιλαμβά-
νονται  εταιρείες οι οποίες διοικούνται από γυναίκες 6.594
(Διευθύνουσα Σύμβουλος, Γενική Διευθύντρια ή Διαχει-
ρίστρια).

Γ. Top 500 LWiB

Αναφέρεται στις  μεγαλύτερες εταιρείες με βάση το 500
συνολικό κύκλο εργασιών τους την περίοδο 2016 – 2017 οι 
οποίες διοικούνται από Γυναίκες και παρουσιάζονται 
αναλυτικά στην παρούσα έκδοση. Οι εταιρείες αυτές 
προέκυψαν από το δείγμα των (παραπάνω) 6.594 εται-
ρειών.
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Διάγραμμα 1.
Συμμετοχή (%) Εταιρειών/Women στο Σύνολο
Μεγέθη βάσει Κύκλου Εργασιών (2016-2017)

Διάγραμμα 2.
Συμμετοχή (%) Εταιρειών/Women στο Σύνολο

Μεγέθη βάσει Προσωπικού (2016-2017)

Αριθμός
Συνόλου

Εταιρειών

Αριθμός
Εταιρειών

Διοικούμενων
από Γυναίκες

Συμμετοχή (%)
Εταιρειών

Διοικούμενων
από Γυναίκες
στο Σύνολο

Αριθμός
Εταιρειών

Top 500LWiB

Βιομηχανία 5.054 1.159 22,9 143

Εμπόριο  7.379 1.838 24,9 214

Χρηματοπιστωτικός Τομ. 756 165 21,8 11

Λοιπές Υπηρεσίες 11.340 2.617 23,1 91

Τουρισμός 2.738 815 29,8 41

Σύνολο 27.267 6.594 24,2 500

ανέρχεται σε 21,2% κυμαινόμενο σε χαμηλότερα 
επίπεδα σε σχέση με το γενικό μέσο όρο του 
δείγματος (24,2%).
Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί 
ότι, το  των  στη χώρα 84% 500 κορυφαίων εταιρειών
μας που διευθύνονται από γυναίκες – ανώτατα 
στελέχη είναι  (Α.Ε.).ανώνυμης μορφής
Εξετάζοντας τη  των επιχειρή-γεωγραφική κατανομή
σεων του συνόλου του δείγματος, διαπιστώνεται ότι 
τα υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης εταιρειών που 
διοικούνται από γυναίκες εντοπίζονται: 
u  στα (29,4%)Νησιά του Ιονίου 
u  στην  (27,2%)Κρήτη
u  στη  (25,9%)Μακεδονία
u  στα  (25,3%)Νησιά Αιγαίου
Η μικρότερη συμμετοχή γυναικών εντοπίζεται στη 
Θράκη (18,3%). 
Αναφορικά με τις εταιρείες που βρίσκονται στο 
γεωγραφικό διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας/ 
Εύβοιας, η πλειοψηφία των οποίων έχει έδρα την 
Αττική 23,6, από την έρευνα διαπιστώνεται ότι το % 
αυτών διοικείται από γυναίκες. Αντίθετα, εστι-
άζοντας στις 500 μεγαλύτερες εταιρείες που 
διοικούνται από γυναίκες διαπιστώνεται ότι η 
πλειοψηφία αυτών (66%), έχουν την έδρα τους στη 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και ακολουθούν 
με μεγάλη διαφορά οι εταιρείες στην Μακεδονία 
(19,6%).   
Αναλύοντας την κατανομή των εταιρειών με βάση 
τον ευρύτερο  (Βιομη-κλάδο δραστηριότητάς τους
χανία, Εμπόριο, Χρηματοπιστωτικός Τομέας, Υπη-
ρεσίες, Τουρισμός), φαίνεται ότι οι περισσότερες 
εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες (ως ποσοστό 
συμμετοχής στο σύνολο) ανήκουν στον τομέα του 
Τουρισμού (29,8%) και ακολουθούν οι εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο του 
Εμπορίου (24,9%).  
Αντίθετα, στο δείγμα των  μεγαλύτερων εται-500
ρειών διαπιστώνεται ότι το  αυτών δραστη-42,8%
ριοποιείται στο  και ακολουθεί η κατηγορία Εμπόριο
των εταιρειών που ανήκουν στον Βιομηχανικό κλάδο 
(28,6%). Μόνο το 8,2% των μεγαλύτερων επιχειρή-
σεων που διοικούνται από γυναίκες δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα του Τουρισμού. 

Εταιρείες που εισέρχονται για πρώτη φορά 
στις «Top 500» εταιρείες που διευθύνονται 
από γυναίκες-ανώτατα στελέχη

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει ιδιαίτερη 
αναφορά στις εταιρείες οι οποίες συγκαταλέγονται 
για  στις  εταιρείες που πρώτη φορά Top  500

ΜΔ: Μη Διαθέσιμα Στοιχεία 

* Έχει υπολογιστεί ο κύκλος εργασιών του 2016, ενώ για όσες εταιρείες υπήρχαν 
   διαθέσιμα στοιχεία και για το 2017 έχει ληφθεί υπόψη ο κύκλος εργασιών τους 
   για το συγκεκριμένο έτος                                                                                             

1-9 (Micro) 8.588 2.122 24,7 25

 10-49 (Small) 6.460 1.401 21,7 222

 50-249 (Medium) 1.646 281 17,1 197

>250 (Large) 367 53 14,4 48

Μ.Δ. 10.206 2.737 26,8 8

Σύνολο 27.267 6.594 24,2 500

Αριθμός Προσωπικού

< €2 εκατ. (Micro) 21.128 5.492 26,0 -

€2εκ.-€10 εκ. (Small) 4.325 807 18,7 211

€10 εκ.-€50 εκ. (Medium) 1.424 246 17,3 240

> €50 εκ. (Large) 390 49 12,6 49

Σύνολο 27.267 6.594 24,2 500

Πίνακας 2. Κατανομή εταιρειών βάσει απασχολούμενου προσωπικού (2016-2017)

Νομική Μορφή

Ήπειρος 512 123 24,0 6

Θεσσαλία 1.052 226 21,5 13

Θράκη 427 78 18,3 2

Κρήτη 1.487 405 27,2 18

Μακεδονία 4.985 1.289 25,9 98

Νησιά Αιγαίου 1.065 269 25,3 9

Νησιά Ιονίου 524 154 29,4 3

Πελοπόννησος 1.440 322 22,4 21

Στερεά Ελλάδα/ Εύβοια 15.775 3.728 23,6 330

Σύνολο 27.267 6.594 24,2 500

Κλάδος

Πίνακας 5. Κατανομή εταιρειών βάσει κλάδου δραστηριότητας (2016-2017)

Ανώνυμη Εταιρεία 16.419 3.481 21,2 420

Ε.Π.Ε. 3.330 1.042 31,3 56

Ιδιωτ. Κεφαλαιουχική Ετ. 3.219 906 28,1 -

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. 2.329 609 26,1 24

Μονοπρόσωπη Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία 1.598 462 28,9 -

Ομόρρυθμη Εταιρεία 181 55 30,4 -

Ετερόρρυθμη Εταιρεία 141 33 23,4 -

Λοιπές 50 6 12,0 -

Σύνολο 27.267 6.594 24,2 500

Πίνακας 4. Κατανομή εταιρειών ανά γεωγραφικό διαμέρισμα (2016-2017)

Γεωγραφικό Διαμέρισμα

Πηγή: ICAP Databank

Πίνακας 3. Κατανομή εταιρειών βάσει νομικής μορφής (2016-2017)

Πίνακας 1. Κατανομή εταιρειών βάσει συνολικού κύκλου εργασιών *  (2016-2017)

Κύκλος Εργασιών

 < €2 εκατ. (Micro)  €2 εκατ. - €10 εκατ. (Small)

 €10 - €50 εκατ. (Medium)  > €50 εκατ. (Large) Σύνολο

26,0%

18,7%
17,3%

12,6%

24,2%

 1-9 (Micro)  10-49 (Small)

 50-249 (Medium)  > 250 (Large) Σύνολο

24,7%

21,7%

17,1%
14,4%

24,2%



Διάγραμμα 4.
Συμμετοχή (%) Εταιρειών / Women στο Σύνολο, 

ανά γεωγραφικό διαμέρισμα (2017)
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διοικούνται από γυναίκες, από την αρχή της παρούσης 
έκδοσης (1η έκδοση το 2012).
Το   των εισερχόμενων για πρώτη φορά μεγαλύτερο ποσοστό
εταιρειών (59 συνολικά) αφορά , μικρού μεγέθους εταιρείες
με βάση την επίσημη κατηγοριοποίηση που ακολουθείται 
στην Ε.Ε. Ειδικότερα, μεταξύ του συνόλου των 59 εταιρειών 
το υψηλότερο ποσοστό αφορά επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο 
εργασιών από €2 εκατ. έως €10 εκατ. (52,5%) και με αριθμό 
προσωπικού από 10 έως 49 άτομα (35,6%).
Στη γεωγραφική περιοχή της  και  Στερεάς Ελλάδας Εύβοιας
εδρεύει το 64,4% των νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων.  
Στον ευρύτερο κλάδο του  δραστηριοποιείται το Εμπορίου
39% των επιχειρήσεων και ακολουθούν οι εταιρείες του 
Βιομηχανικού Τομέα με 32,2%. Σχετικά με τη νομική μορφή, 
η συντριπτική πλειοψηφία αυτών (84,7%) λειτουργεί με τη 
μορφή .Ανώνυμης Εταιρείας
Τέλος, σημειώνεται ότι οι 59 νεοεισερχόμενες εταιρείες 
καλύπτουν το 9,0% του κύκλου εργασιών των  Top 500 
εταιρειών και το 10,2% των καθαρών κερδών.  

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη – Αριθμοδείκτες  
Εταιρειών 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται, σε ομαδοποιη-μένη 
μορφή, ορισμένα βασικά οικονομικά μεγέθη των τριών 
ομάδων εταιρειών που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη 
ενότητα («Σύνολο Εταιρειών», «Εταιρείες που Διοικούνται 
από Γυναίκες» και «Top 500 LWiB»).
Επισημαίνεται ότι, από το δείγμα έχουν εξαιρεθεί οι επιχει-
ρήσεις που εντάσσονται στον κλάδο των Τραπεζών-Ασφα-
λειών, καθώς τα οικονομικά τους μεγέθη, λόγω της φύσης του 
αντικειμένου τους, διαφοροποιούν σημαντικά τους επιμέρους 
αριθμοδείκτες. 
Το δείγμα στη φετινή έκδοση περιλαμβάνει  26.933 εταιρείες
με διαθέσιμα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για τη διετία 
2015-2016. Από αυτές, οι 6.490 εταιρείες διοικούνται από 
γυναίκες – ανώτατα στελέχη. 
Το δείγμα αυτό θεωρείται αντιπροσωπευτικό, καθώς 
αντικατοπτρίζει τις τάσεις που επικράτησαν στον εταιρικό 
τομέα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
Από τα ομαδοποιημένα στοιχεία των οικονομικών καταστά-
σεων των τριών ομάδων επιχειρήσεων, προκύπτουν ενδιαφέ-
ροντα συμπεράσματα. Συγκεκριμένα:
Η ομάδα των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες 
παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 3,7% το 2016 
σε σχέση με το 2015, ενώ το σύνολο των εταιρειών της έρευνας 
κατέγραψε οριακά υψηλότερη αύξηση (4,2%) την ίδια χρονική 
περίοδο. 

Επίσης, ο  τους απέσπασε το  των κύκλος εργασιών 12,1%
συνολικών πωλήσεων όλων των εταιρειών του δείγματος, το 
2016. 
Οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες βελτίωσαν την 
κερδοφορία τους, αφού παρουσίασαν συνολικά κέρδη (προ 
φόρου) ύψους €775 εκατ. το 2016, αυξημένα κατά  σε 7,0%
σχέση με το προηγούμενο έτος. Βεβαίως, αξιόλογη αύξηση 
κερδών (κατά 91,0%) κατέγραψε το σύνολο των εταιρειών 
όλων των κλάδων (πλην τραπεζών-ασφαλειών) το έτος 2016. 
Γεγονός είναι ότι, το 2016 ο ελληνικός εταιρικός τομέας αν και 
εμφάνισε μικρή σχετικά αύξηση στον κύκλο εργασιών του, 
κατάφερε μέσω καλύτερης διαχείρισης του κόστους να 
αυξήσει σημαντικά την κερδοφορία του. Συγκεκριμένα, το 
σύνολο του δείγματος εμφάνισε κέρδη (προ φόρου) ύψους 
€3,8 δισ., έναντι κερδών €2 δισ. το 2015. 
Τα  των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες κέρδη
κάλυψαν το 20,2% των κερδών (προ φόρου) του συνόλου των 
εταιρειών της έρευνας.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι εταιρείες «Top 
500 LWiB» που παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση, παρά 
το γεγονός ότι αριθμητικά αντιστοιχούν μόνο στο  της 7,7%
ομάδας των 6.490 εταιρειών (που διοικούνται από γυναίκες), 
εν τούτοις οι πωλήσεις τους καλύπτουν ποσοστό 75,5% στο 
συνολικό κύκλο εργασιών αυτών και τα κέρδη τους αντιπρο-
σωπεύουν αντίστοιχα 87,2% το  των συνολικών κερδών της 
συγκεκριμένης ομάδας εταιρειών.
Συγκρίνοντας βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες 
διαπιστώνεται ότι, οι  εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες
παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις σε όλους σχεδόν τους 
αριθμοδείκτες ,  καθώς και στον δείκτη κερδοφορίας
αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, σε σύγκριση με το σύνολο 
των εταιρειών του δείγματος.
 Επίσης, σε καλύτερα επίπεδα κυμάνθηκε ο δείκτης της 
γενικής ρευστότητας, αλλά και η σχέση ξένων προς ίδια 
κεφάλαια, το 2016. Από τους εξεταζόμενους δείκτες, 
εντονότερη είναι η υπεροχή τους στο επίπεδο του περιθωρίου 
μικτού και καθαρού κέρδους το 2016. Ειδικότερα, οι 
προαναφερόμενοι δείκτες κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα 
και υπερτερούν κατά 4,5 και 1,9 ποσοστιαίες μονάδες, σε 
σχέση με τους αντίστοιχους του συνόλου των εταιρειών. Το 
περιθώριο EBITDA κυμάνθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα και 
στις δύο ομάδες επιχειρήσεων. 
Τα παραπάνω ενισχύουν την άποψη ότι οι γυναίκες-ανώτατα 
στελέχη των επιχειρήσεων διακρίνονται για την αποτελεσμα-
τικότητα της διοίκησής τους, καθώς φαίνεται ότι διαχειρί-
ζονται καλύτερα τα κόστη τους.
Σχετικά με τους συγκεκριμένους αριθμοδείκτες το 2016, τα 

Διάγραμμα 3.
Συμμετοχή (%) Εταιρειών / Women στο Σύνολο, 

ανά νομική μορφή (2017) 
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περιθώρια μικτού και καθαρού κέρδους των εταιρειών που 
διοικούνται από γυναίκες ανήλθαν σε 28,1% και 4,7% 
αντίστοιχα. Επίσης, το περιθώριο κερδών EBITDA των εν 
λόγω εταιρειών ανήλθε σε 9,4% ενώ το αντίστοιχο του 
συνόλου των εταιρειών του δείγματος σε 9,5%.
Η αποδοτικότητα των Ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 
7,3% έναντι 3,9% στο σύνολο των εταιρειών του δείγματος. 
Επιπλέον, η σχέση Ξένων προς Ίδια κεφάλαια κυμάνθηκε σε 
πιο ικανοποιητικά επίπεδα (1,13:1) στις συγκεκριμένες 
εταιρείες, συγκριτικά με τον δείκτη του συνόλου του 
δείγματος (1,47:1). Ο δείκτης γενικής ρευστότητας ανήλθε σε 
1,35 στις εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες, ενώ στο 
σύνολο του δείγματος των εταιρειών διαμορφώθηκε σε 

χαμηλότερα επίπεδα (1,08).  
Στο σημείο αυτό ότι μεταξύ των θα πρέπει να επισημανθεί 500 
πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2016 με βάση 
τα αποτελέσματα EBITDA (σχετική έκδοση ICAP Group: 
“Business Leaders in Greece”), ένα ποσοστό 11,8%  εξ αυτών
(59 επιχειρήσεις) . Το αντίστοιχο διοικούνται από γυναίκες
ποσοστό το 2015 ήταν 9,2% (46 επιχειρήσεις).
Οι  των προαναφερόμενων 59 εταιρειών συνολικές πωλήσεις
ανήλθαν σε περίπου  δισ. το 2016, καλύπτοντας το 7,7% €6,3
του κύκλου εργασιών των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών 
(έναντι αντίστοιχου 5,1% το 2015 και 3,9% το 2014).
Επίσης, τα  των συγκεκριμένων εταιρειών κέρδη EBITDA
διαμορφώθηκαν σε . το ίδιο έτος, καλύπτοντας €837,9 εκατ
αντίστοιχα το  των συνολικών κερδών EBITDA των 500 7,0%
κερδοφόρων επιχειρήσεων (έναντι 7,2% το 2015 και 4,2% το 
2014).
Συνοψίζοντας, διαπιστώνεται ότι η ομάδα των ελληνικών 
εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη 
κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις το 2016, σε σύγκριση με το 
σύνολο των ελληνικών εταιρειών, όσον αφορά τα περιθώρια 
κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων.
Το ποσοστό διείσδυσης των γυναικών στις ανώτατες βαθμίδες 
διοίκησης των ελληνικών επιχειρήσεων παρουσιάζει μεν 
διαχρονική άνοδο τα τελευταία έτη, ωστόσο υστερεί ακόμα 
σημαντικά σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών. Το 
μερίδιο συμμετοχής τους δεν ξεπερνά το 30% σε όλους τους 
κλάδους δραστηριότητας. Επομένως, είναι εμφανές ότι 
υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την είσοδο των 
γυναικών σε υψηλές διοικητικές θέσεις των επιχειρήσεων στη 
χώρα μας.

Διάγραμμα 5.
Συμμετοχή (%) Εταιρειών / Women στο Σύνολο

ανά κλάδο δραστηριότητας (2017)      
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Πίνακας 6. 
Ομαδοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη Εταιρειών- Αριθμοδείκτες (2016-2015)

2016 2015

Μεταβολή
2016/15

(%)

Συμμετοχή
στο σύνολο
2016 (%) 2016 2015

Μεταβολή
2016/15

(%)2016 2015

Μεταβολή
2016/15

(%)

Κύκλος εργασιών 16.361 15.775 3,7 12,1 135.574 130.136 4,2 12.347 11.955 3,3

Κέρδη προ φόρων 775 725 7.0 20,2 3.830 2.006 91,0 676 668 1,2

EBITDA 1.540 1.484 3,8 11,9 12.901 11.256 14,6 1.205 1.189 1,3

Σύνολο Ενεργητικού 22.522 21.812 3,3 9,4 240.020 234.731 2,3 13.270 13.073 1,5

Ίδια Κεφάλαια 10.553 10.057 4,9 10,9 97.142 93.714 3,7 5.448 5.280 3,2

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%) 28,1% 28,0% 0,6 - 23,6% 22,9% 2,8 25,9% 25,8% 0,3

Περιθώριο Λειτουργικού 
Κέρδους (%) 5,3% 5,0% 6,1 - 3,8% 2,7% 37,4 5,7% 5,6% 1,0

Περιθώριο Καθαρού 
Κέρδους (%) 4,7% 4,6% 3,2 - 2,8% 1,5% 83,3 5,5% 5,6% -2,0

Περιθώριο EBITDA (%) 9,4% 9,4% 0,1 - 9,5% 8,6% 10,0 9,8% 9,9% -1,9

Αποδοτικότητα Ιδίων 
Κεφαλαίων (%) 7,3% 7,2% 2,0 - 3,9% 2,1% 84,2 12,4% 12,6% -1,9

Γενική Ρευστότητα 1,35 1,33 1,7 - 1,08 1,05 3,3 1,27 1,24 2,4

Σχέση Ξένων προς Ίδια 
Κεφάλαια (:1) 1,13 1,17 -3,0 - 1,47 1,50 -2,3 1,44 1,48 -2,7

Ποσά σε εκατ. ευρώ Πηγή: ICAP Databank

*   Περιλαμβάνονται 6.490 εταιρείες

** Σύνολο Εταιρειών: 26.933 επιχειρήσεις 

     Σημείωση: Οι εταιρείες που εντάσσονται στον κλάδο «Τράπεζες-Ασφάλειες» έχουν εξαιρεθεί και από τις τρεις ομάδες εταιρειών, 
     για λόγους ορθότερης αποτύπωσης και συγκρισιμότητας των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.

Εταιρείες που διοικούνται από Γυναίκες* Σύνολο Εταιρειών** Top 500 LWiB

leading women in business   73




