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Δελτίο Τύπου 

     (Προς Άμεση Δημοσίευση) 

 

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα  αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε για 10η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών 

Μελετών της ICAP για τη «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα», με εστίαση στη Γυναίκα-Ανώτατο 

Στέλεχος. Σκοπός της έρευνας είναι: 

 

• Η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν τις γυναίκες 

επιχειρηματίες/ ανώτατα στελέχη, τα οποία τις οδήγησαν σε ανώτατες διοικητικές 

θέσεις και στην κορυφή της ιεραρχίας των επιχειρήσεων. 

• Η διερεύνηση των χαρακτηριστικών που υπερτερούν οι γυναίκες ανώτατα στελέχη σε 

σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους, από την οπτική των γυναικών. 

• Η καταγραφή των προβλημάτων και των εμποδίων και των ανισοτήτων που 

αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ανέλιξης, καθώς και οι 

ενέργειες που πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους 

στην ανώτερη διοίκηση και το γυναικείο επιχειρείν.  

• Η αποτύπωση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης (COVID-19) στη γυναικεία 

επιχειρηματικότητα καθώς και η εκτίμησή τους για την πορεία του κύκλου εργασιών 

των επιχειρήσεων που διοικούν.                                                                                                 

 

 



 

 

 

Στο ερώτημα σχετικά με το πόσες ώρες οι γυναίκες ανώτατα στελέχη εργάζονται κατά μέσο όρο 

ημερησίως, διαπιστώθηκε ότι το 92% εργάζεται πέραν του καθιερωμένου οχτάωρου, ενώ το 

38% απασχολείται πάνω από 10 ώρες σε ημερήσια βάση (διάγραμμα 1). Χαρακτηριστικό είναι 

ότι μόλις το 8%  δηλώνει ότι εργάζεται λιγότερο από 8 ώρες. 

Η εμφάνιση της πανδημίας COVID 19 διαμόρφωσε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων, με την τηλεργασία να αποτελεί από το πρώτο lockdown απόρροια των 

περιοριστικών μέτρων και μέσο για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Ωστόσο, η 

συντριπτική πλειονότητα των γυναικών – διευθυντικών στελεχών του δείγματος (71%) δηλώνει 

ότι έχει επιστρέψει στο γραφείο σε καθημερινή βάση, γεγονός που δικαιολογείται λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το 78% των γυναικών – ανώτατων στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα 

διατηρούν και μετοχική σχέση με την εταιρεία που διοικούν (διάγραμμα 2). 

 

Διάγραμμα 1. Πόσες ώρες εργάζεστε κατά μέσο όρο την ημέρα στην εταιρεία; 

 

 

 

Διάγραμμα 2. Πόσες ημέρες την εβδομάδα απασχολείστε με τηλεργασία; 

 

 

 



 

 

Διάγραμμα 3. Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά σας διακρίνουν;  

 

 

Το διευρυμένο ωράριο εργασίας σχετίζεται και με το γεγονός ότι η επιμονή / εργατικότητα 

κατέλαβε και φέτος την πρώτη θέση με ποσοστό 68% ως το βασικό χαρακτηριστικό που 

διακρίνει τις γυναίκες ανώτατα στελέχη (διάγραμμα 3). Μεγάλο ποσοστό απαντήσεων συνεχίζει 

να αποσπά και η ηθική (62%), γεγονός το οποίο ενισχύει την άποψη ότι οι γυναίκες-ηγέτες 

λειτουργούν με ακεραιότητα και πιστεύουν στις προσωπικές τους αξίες, με άξονα τις οποίες 

παίρνουν τις επιχειρηματικές τους αποφάσεις. Επιπλέον, οι γυναίκες στην κορυφή της εταιρικής 

διακυβέρνησης διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες (49%). Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις 

αντίστοιχη έρευνα των προηγούμενων ετών τα ίδια χαρακτηριστικά κατέλαβαν τις 3 πρώτες 

θέσεις. 

 

 

 



 

Οι γυναίκες-ανώτατα στελέχη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο δρόμο προς την κορυφή της 

επαγγελματικής ιεραρχίας. Σχεδόν επτά στις δέκα (65%) απάντησαν ότι οι οικογενειακές 

υποχρεώσεις τους αποτέλεσαν το σημαντικότερο τροχοπέδη στην καριέρα τους (διάγραμμα 4). 

Μία στις δύο (51%) γυναίκες που συμμετείχε στην έρευνα θεωρεί σημαντικό εμπόδιο τις 

προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που αναπαράγουν την ανισότητα των φύλων. Υψηλό είναι 

και το ποσοστό των γυναικών που θεωρεί ότι δεν έτυχε της δέουσας υποστήριξης από 

συναδέλφους (44%), ενώ το 39% δηλώνει ότι οι μειωμένες ευκαιρίες προώθησης σε σχέση με 

τους άνδρες αποτέλεσε εμπόδιο στην επαγγελματική τους πορεία. 

Είναι προφανές ότι πολλοί εργοδότες πιστεύουν 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. Συνοψίζοντας, συμπεραίνεται ότι 

ακόμα και στις μέρες μας διακριτική μεταχείριση στις ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης 

υφίστανται οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. 

 

Απαιτούνται, συνεπώς, σημαντικές προσπάθειες και κίνητρα για την υποστήριξη και την αύξηση 

της συμμετοχής των γυναικών στις ανώτερες διοικητικές θέσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας η προστασία μητρότητας (διευκολύνσεις στην παιδική φύλαξη, λήψη 

αδειών ειδικού σκοπού, κλπ.) αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για την πρόσβαση των γυναικών 

στην ανώτερη διοίκηση και επιχειρηματικότητα, καθώς το 90% των γυναικών επέλεξαν τη 

συγκεκριμένη απάντηση (διάγραμμα 5), ενώ λίγο πιο χαμηλά, αλλά με εξίσου σημαντικό 

ποσοστό ακολούθησε η εταιρική κουλτούρα ανέλιξης χωρίς διακρίσεις (86%).  

Το εν λόγω εύρημα επιβεβαιώνει την άποψη ότι οι γυναίκες θεωρούν τις αυξημένες 

οικογενειακές υποχρεώσεις ως ανασταλτικό παράγοντα στην καριέρα τους και καταδεικνύει την 

επιθυμία τους να διατηρήσουν την απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και 

οικογενειακού βίου. 

 

Διάγραμμα 4. Ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας ανέλιξης; 

 

 



 

 

Επίσης, αξιόλογο ποσοστό (69%) κατέλαβαν το ευέλικτο ωράριο και η επιδότηση της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας. Τέλος, σημαντικό ρόλο στην πρόσβαση των γυναικών στην ανώτερη 

διοίκηση και επιχειρηματικότητα θεωρείται ότι δύναται να διαδραματίσει  η υιοθέτηση 

αυξημένων απολαβών, η εκπαίδευση αλλά και το υβριδικό μοντέλο εργασίας. 

Σε ποιους τομείς, όμως, θεωρούν ότι υπερτερούν ή υστερούν οι γυναίκες ανώτατα στελέχη 

έναντι των ανδρών; Σχεδόν 8 στις 10 ερωτηθείσες (76%) θεωρούν τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες ως βασικό τους πλεονέκτημα έναντι των ανδρών. Εξίσου μεγάλο ποσοστό (71%) 

πιστεύει ότι οι γυναίκες κατανοούν καλύτερα τους συναδέλφους τους, ενώ μία στις δύο πιστεύει 

ότι η γυναίκα ανώτατο στέλεχος διακατέχεται από πνεύμα δημιουργικότητας και παράλληλα 

χαρακτηρίζεται από επιμονή και εργατικότητα για να επιτύχει (διάγραμμα 6). 

 

Διάγραμμα 5. Ποιες  ενέργειες (πρακτικές) θεωρείτε ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν για την πρόσβαση των 

γυναικών στην ανώτερη διοίκηση και επιχειρηματικότητα; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Διάγραμμα 6. Σε ποιους τομείς θεωρείτε ότι υπερτερούν ή υστερούν οι γυναίκες ανώτατα στελέχη έναντι 

των ανδρών; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Διάγραμμα 7. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα υγειονομική συγκυρία (Covid-19), ποιες οι εκτιμήσεις σας 

για την εξέλιξη των πωλήσεων της εταιρείας σας το 2020 και ποια η πρόβλεψή σας για την προσεχή διετία 

(2021 & 2022); 

 

 

 

 

 

 

H εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και στην ελληνική επικράτεια μετέβαλε 

άρδην τις συνθήκες στο εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η 

άποψη των γυναικών ανωτάτων στελεχών σχετικά με την εξέλιξη των πωλήσεων των 

επιχειρήσεων, εν μέσω συνθηκών πανδημίας που βιώνει ο πλανήτης. Η πλειονότητα αυτών 

δήλωσε ότι η εταιρεία τους κατέγραψε περιορισμένες απώλειες της τάξης του 2,4% το 2020 

(διάγραμμα 7). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 4% περίπου του δείγματος δηλώνει ότι η 

υποχώρηση των εσόδων της επιχείρησής τους υπερέβη το 50% το ίδιο έτος. Εντούτοις, το ίδιο 

δείγμα δηλώνει πιο αισιόδοξο για το άμεσο επιχειρηματικό μέλλον και προβλέπει ότι το τρέχον 

και το επόμενο έτος, τα έσοδα θα σημειώσουν αύξηση 17,8% το 2021 και 18,3% το 2022.  

Οι γυναίκες έχουν επιφορτιστεί με περισσότερα βάρη, ενώ το lockdown έχει επιφέρει 

συρρίκνωση του προσωπικού χρόνου τους όχι μόνο κατά τη διάρκεια της γενικής απαγόρευσης 

κυκλοφορίας, αλλά και στη συνέχεια, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το 

77% των γυναικών ανώτατων-στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα δυσκολεύονται να 

εξισορροπήσουν μεταξύ εργασίας, επιχείρησης και οικογένειας (διάγραμμα 8). Επιπλέον το 40% 

των ερωτηθέντων γυναικών θεωρεί ότι η πανδημία είχε σημαντικό αντίκτυπο στην αύξηση της 

εργασιακής ανασφάλειας των γυναικών. 

 

Στην ερώτηση αν στο εργασιακό τους περιβάλλον έχουν υιοθετήσει πολιτικές πρόληψης και 

αντιμετώπισης φαινομένων παρενόχλησης - βίας (ταπεινωτική συμπεριφορά, προσβολές, 

άσκηση ψυχολογικής βίας κλπ.) πάνω από τις μισές γυναίκες – ανώτατα στελέχη δήλωσαν ότι 

ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να αναφέρουν τέτοια περιστατικά και παράλληλα εφαρμόζουν 



 

μέτρα αντιμετώπισης τέτοιων συμπεριφορών (σύσταση, επίπληξη, απόλυση, κλπ.) κατόπιν 

καταγγελίας (διάγραμμα 9). Αξιοσημείωτο είναι ότι περισσότερες από μια στις τρεις ερωτηθείσες 

(35%) δήλωσαν ότι η εταιρεία τους δεν έχει υιοθετήσει κάποια συγκεκριμένη τακτική για την 

αντιμετώπιση τέτοιων φαινόμενων. 

Διάγραμμα 8. Ποιος θεωρείτε ότι ήταν ο αντίκτυπος της πανδημίας στις γυναίκες ανώτατα στελέχη - 

επιχειρηματίες; 
 

 

 

 

 

Διάγραμμα 9. Έχετε υιοθετήσει πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων παρενόχλησης - βίας 

(ταπεινωτική συμπεριφορά, προσβολές, άσκηση ψυχολογικής βίας κλπ.) στο εργασιακό σας περιβάλλον; 

 

 

 

 

 

 



 

Δημογραφικά Στοιχεία 

 

Η πλειονότητα των γυναικών του δείγματος ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 40-49 έτη (35%), ενώ 

ακολουθούν οι ηλικίες 50 έως 59 με 31% και άνω των 60 ετών με 21%. Αξιόλογο μερίδιο 

συμμετοχής (13%) αποσπά και η ηλικιακή ομάδα κάτω των 39 ετών (διάγραμμα 10).   

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, το 83% των γυναικών του δείγματος κατέχει πτυχίο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 45% εξ’ αυτών έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών (διάγραμμα 11). 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 78% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

(διάγραμμα 12), πέραν από τη διευθυντική/διοικητική θέση που κατέχουν στην εταιρεία, 

συνδέονται και μετοχικά με αυτήν. 

Οι μικτές ετήσιες απολαβές του 66% των γυναικών – ανώτατων στελεχών του δείγματος δεν 

υπερβαίνουν τις €70.000 (διάγραμμα 13), ενώ το 15% ανήκει στις υψηλές μισθολογικές 

βαθμίδες (άνω των €150.000 ετησίως). 

Η πλειοψηφία των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα αποτελούν στελέχη 

«ανδροκρατούμενων» επιχειρήσεων, καθώς το 56% αυτών δηλώνει ότι, η γυναικεία παρουσία 

σε διευθυντική θέση στις επιχειρήσεις που διοικούν δεν υπερβαίνει το 30%, ενώ μόλις στο 16% 

των επιχειρήσεων του δείγματος η διείσδυση των γυναικών σε διευθυντική θέση ξεπερνά το 

50% (διάγραμμα 14). 

 

Διάγραμμα 10. Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε; 

 

 

 

 

 



 

Διάγραμμα 11. Ποιο είναι το επίπεδο της εκπαίδευσής σας 

 

 

  

 

 

Διάγραμμα 12. Ποια είναι η σχέση σας με την εταιρεία; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Διάγραμμα 13. Σε ποια μισθολογική βαθμίδα (μικτές ετήσιες απολαβές σε €) ανήκετε; 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 14.  Τι ποσοστό γυναικών απασχολείται σε διευθυντική θέση στην εταιρεία σας; 

 

 

 

 

 



 

ΔΗΛΩΣΗ Ν. Κωνσταντέλλου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ομίλου 

εταιρειών ICAP: «Σταδιακή ενίσχυση της θέσης των Γυναικών Ανωτάτων Στελεχών» 

 

«Σύμφωνα με τα ευρήματα πρωτογενούς έρευνας που απευθύνθηκε στις 1.200 μεγαλύτερες 

εταιρείες που διοικούνται από Γυναίκες, προέκυψε ότι οι Γυναίκες Επιχειρηματίες/ Ανώτατα 

Στελέχη είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου, αφού το 83% κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και σχεδόν οι μισές εξ’ αυτών (45%) κατέχουν και μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών. Το 78% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα εκτός από τη 

διευθυντική/διοικητική θέση που κατέχουν στην εταιρεία, συνδέονται και μετοχικά με αυτήν.  

Οι Γυναίκες επικεφαλής χαρακτηρίζονται από εργατικότητα, δεδομένου ότι εννιά στις δέκα 

απασχολούνται πέραν του καθιερωμένου ωραρίου, προσπαθώντας παράλληλα να 

ανταπεξέλθουν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Επίσης, θεωρούν ότι υπερτερούν των 

ανδρών συναδέλφων τους στις επικοινωνιακές δεξιότητες, στην ενσυναίσθηση και 

κατανόηση που δείχνουν στους συναδέλφους τους.  

Η πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει συρρίκνωση του προσωπικού τους χρόνου όχι μόνο κατά τη 

διάρκεια των lockdowns, αλλά και μετέπειτα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός 

ότι το 77% των γυναικών ανώτατων-στελεχών ανέφεραν ότι δυσκολεύονται να 

εξισορροπήσουν την εργασία/ επιχείρηση με την οικογενειακή ζωή. Επιπλέον, το 40% 

των ερωτηθέντων γυναικών θεωρεί ότι η πανδημία είχε σημαντικό αντίκτυπο στην αύξηση της 

εργασιακής ανασφάλειας των γυναικών. 

Ωστόσο, αναμένουν περιορισμένες απώλειες στον κύκλο εργασιών των εταιρειών που 

διευθύνουν το 2020 κατά 2,4%, ενώ δηλώνουν αισιόδοξες για το άμεσο επιχειρηματικό 

μέλλον και προβλέπουν σημαντική αύξηση εσόδων την προσεχή διετία (2021-2022), με 

μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 18%. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την ικανότητά τους στην 

αντιμετώπιση κάθε επιχειρηματικής πρόκλησης και αποδεικνύουν ότι οι Γυναίκες και η 

γυναικεία επιχειρηματικότητα θα πρέπει να καταλαμβάνουν περίοπτη θέση στο σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον». 

 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα Δελτία Τύπου της ICAP. 
 

 
Οι Εταιρείες ICAP – με 57 χρόνια προσφοράς στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και 1.200 εργαζόμενους – 

αποτελούν αθροιστικά, έναν από τους μεγαλύτερους Παρόχους B2B υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
διαθέτοντας μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 2 κατηγορίες: Credit Risk and Business 
Information Solutions και Human Capital & Outsourcing Solutions Solutions.  

 
ΛΟΓΟΤΥΠΟ, Ομιλος Εταιρειών ICAP 
 
 
Φωτογραφία Σταματίνας Παντελαίου, Διευθύντριας Οικονομικών -Κλαδικών Μελετών της ICAP 
Φωτογραφία Νικήτα Κωνσταντέλλου, Πρέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου Εταιρειών ICAP 

https://www.icap.gr/Default.aspx?id=929&nt=19&lang=1
http://www.icap.gr/
https://bit.ly/2BSRUUh
http://dir.icap.gr/mailimages/PublishingServer/Σ.Παντελαίου.jpg
https://dir.icap.gr/mailimages/NK%20Final%20RGB.jpg


 

 
 
 
Περισσότερες Πληροφορίες 
Γραφείο Τύπου ICAP 
 

         Φρατζέσκα Σιδερή, Communications & Marketing Senior Manager  
         e-mail: pr@icap.gr |T: 210 7200 495 |M: 693 673 5 143  

 

Connect with ICAP @  

 

 

https://www.linkedin.com/company/245891
https://www.facebook.com/ICAPGROUPGR/
https://www.youtube.com/channel/UC58O0Hc0ZnaLEHIS3T7E2bg

