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 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
 

 

Με ην παξφλ ζεκείσκα ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ ζηελ 

Δπφπηξηα θαη Καζεγήηξηά κνπ Γξ ΑΜΑΝΣΑ ΔΗΡΖΝΖ  θαη ζηνλ Καζεγεηή – 

Τπεχζπλν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο  πνπδψλ ηεο Γηεζλνχο Γηνηθεηηθήο 

ησλ Δπηρεηξήζεσλ Γξ ΚΤΡΗΑΕΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ 

έδσζαλ λα εθπιεξψζσ έλα  φλεηξν δσήο.  

 

Μαδί επραξηζηψ θη φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ, σο πξαγκαηηθνί 

δάζθαινη – άλζξσπνη,  κεηέηξεςαλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε έλα 

ζπλαξπαζηηθφ ηαμίδη ζηε γλψζε. 

 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο θαη ηνλ αδεξθφ κνπ γηα ηε ζηήξημε θαη 

ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ πξφζθεξαλ ζηηο δχζθνιεο ψξεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ 

πνιχηηκή βνήζεηά ηνπο ζηα πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε κνλαρνθφξε κνπ 

Υξπζνχια.  

 

Υξπζνχια κνπ ζε επραξηζηψ θη εζέλα  μερσξηζηά γηα ηνπο κνλαδηθνχο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο κνπ έδηλεο θνπξάγην ζηηο ζηηγκέο αγσλίαο, αλαζθάιεηαο θαη πίεζεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ ππνκνλή ζνπ φιν απηφ ην δηάζηεκα πνπ κε ζηεξήζεθεο. 
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                          ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Διιελίδσλ ζην 

ζχγρξνλν θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην.  

 

Δηδηθφηεξα ε κειέηε εζηηάδεη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ γπλαηθψλ ηνπ Ννκνχ  

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο φπνπ, ιφγσ ηεο κεγάιεο νηθηζηηθήο ηνπ αλάπηπμεο θαηά ηα 

ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα, απψιεζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ αγξνηηθφ ραξαθηήξα 

ηνπ.  

 

θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζην 

θεθάιαην ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Αλαιπηηθφηεξα, επηδηψθεηαη λα 

πξνζδηνξηζζνχλ ηα θίλεηξα θαη νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο νη γπλαίθεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο επέιεμαλ λα αζθήζνπλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζζνχλ νη παξάκεηξνη πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπο 

αζθνχλ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηελ επηηπρία/απνηπρία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο 

ζρεδίσλ. Αθφκα επηδηψθεηαη ε ςειάθεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ 

απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επηινγή. 

 

Σν ζεσξεηηθφ  κέξνο ηεο εξγαζίαο αθνξά ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο έλλνηαο 

ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαζψο θαη ζηελ παξνπζίαζε ηεο δηακφξθσζεο  

ηνπ ζχγρξνλνπ ηνπίνπ απαζρφιεζεο. 

 

Σν εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο αθνξά 120 γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο ηνπ Ννκνχ 

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, νη νπνίεο επηιέγεθαλ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία απφ ηνλ 

θαηάινγν ησλ εγγεγξακκέλσλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ, 

πξνζπαζψληαο ζπγρξφλσο λα ηεξεζνχλ ηα θξηηήξηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα 

επηρείξεζε σο γπλαηθεία. Σν βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη 

ην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν απαληήζεθε κε απηνζπκπιήξσζε. Ζ ζηαηηζηηθή 
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επεμεξγαζία ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο SPSS 21.00.  

 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ε χπαξμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

ζρεηηθψλ κε ην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ζεηηθή ζρέζε κε ηελ επηινγή ηεο 

αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Θα πξέπεη φκσο λα ζπλππάξρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ κε έλα απφ ηα θίλεηξα ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο απηνπξαγκάησζεο, ηεο 

αμηνπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο ή κηαο επθαηξίαο/ηδέαο θαη ηεο 

ππνζηήξημεο απφ ζεκαληηθνχο άιινπο.  

 

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν επεξεάδεη ηε δηάζηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ 

αλαπηχζζεηαη (απφ επηινγή ή αλάγθε). Σν πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ζπλνδεπφκελν 

απφ αλάινγα θίλεηξα νδεγεί ζε ζπλεηδεηή επηινγή γηα ελαζρφιεζε κε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Αληίζηνηρα έλα ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ γπλαηθψλ λα αληηκεησπίζνπλ θαηαζηάζεηο  πνπ 

επεξεάδνληαη απφ απηφ, νδεγεί ζηελ επηινγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο 

απφ αλάγθε.  

 

ζνλ αθνξά ηελ επηηπρία/απνηπρία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, ε αμηνπνίεζε 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα γηα αλεμαξηεζία ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν έρνπλ ζεηηθή ζρέζε κε απηή, εθφζνλ ζπλνδεχνληαη θαη απφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο.  

 

ρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ νη γπλαίθεο απφ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, 

απνδεηθλχεηαη φηη ε δπλαηφηεηα ελφο επέιηθηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο θαζηζηά ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα κηα ζπλεηδεηή επηινγή. 

 

 Δπίζεο ε χπαξμε παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα θαίλεηαη φηη δελ αζθεί θακηά  επίδξαζε 

ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ απφ ηε δξάζε ηνπο. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα, εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, θίλεηξα, 

παξάγνληεο, απφθαζε, επηηπρία,  ηθαλνπνίεζε. 
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                                 SUMMARY 

 

 
The purpose of this study is to highlight the factors which contribute to the formation 

of Greek female entrepreneurship in the present socio-economic environment. 

 

Particularly, the study focuses on the female entrepreneurship of the Eastern Attica 

Prefecture where, because of its great residential growth over the last fifteen years, its 

agricultural character is significantly lost. 

 

The aim of the study is to identify the factors involved in female entrepreneurship. 

Specifically, it aims to identify the motives and circumstances under which women of 

Eastern Attica chose to pursue an economic activity. It also attempts to identify the 

parameters which, according to them, exercise decisive influence on the success / 

failure of their business plans. Also, we try to understand the satisfaction these women 

obtain from their career choice. 

 

The theoretical part of the project contains a literature review of female 

entrepreneurship and a presentation of the current employment landscape. 

 

The research part of the  project is about 120 women entrepreneurs from the 

Prefecture of Eastern Attica,  selected by random sampling from the list of registered 

members of the Professional Chamber of Athens, while trying to meet the criteria 

which characterize a company as female. The main research tool used is a 

questionnaire, answered by themselves. Statistical analysis of the collected data was 

performed using the statistical program SPSS 21.00. 

  

The findings of the research show that business knowledge and skills have a positive 

correlation with the choice of business development. However, they should be 

accompanied with at least one of the motives of independence, self-realization, 
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entrepreneurial spirit or take advantage of an opportunity / idea and support from 

significant others.  

 

Educational level affects the entrepreneurial dimension developed (by choice or 

necessity). High educational level accompanied with appropriate motivates leads to 

the conscious choice of business. Similarly, low educational level in conjunction with 

women's efforts to address situations that are affected by this, leads to the choice of 

business out of necessity.  

 

Regarding the success / failure of business plans, the use of knowledge and skills and 

the effort for self - independence have a positive correlation with it, when 

accompanied with specific conditions.  

 

Regarding the satisfaction women derive from entrepreneurship, it is demonstrated 

that the ability of flexible working hours makes entrepreneurship a conscious choice.  

 

Also the presence of children in the family seems to exercise no influence on 

women’s satisfaction from their activity. 

 

 

 

 

Keywords: female entrepreneurship, working conditions, incentives, factors, 

decision,  success, satisfaction. 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 
1.1 ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ ΚΑΗ ΓΗΑΣΤΠΧΖ ΣΟΤ 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 

 

 
 

Μέρξη ην πξφζθαην παξειζφλ ε απαζρφιεζε ηεο γπλαίθαο πεξηνξίδνληαλ ζηα ζέκαηα 

πνπ άπηνληαλ ηεο νηθνγελεηαθήο ζθαίξαο θαη απνηεινχζε απιήξσην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ. Ήηαλ δειαδή κέξνο ηεο  ιεγφκελεο «αλεπίζεκεο νηθνλνκίαο», αθνχ νη 

ππεξεζίεο πνπ παξείρε, θχξηα ε θξνληίδα ησλ εμαξηεκέλσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, νη 

νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο, ήηαλ απιήξσηεο. 

Απφ ηα ηέιε φκσο ηνπ 18
νπ

 αηψλα θαη θπξίσο κεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ε 

έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηελ «επίζεκε» νηθνλνκία έγηλε κε γνξγνχο ξπζκνχο. ηε 

ζεκεξηλή επνρή ε γπλαηθεία παξνπζία ζην ιεγφκελν Δξγαηηθφ Γπλακηθφ είλαη 

ηδηαίηεξα πςειή θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πεξηιακβάλεη εξγαδφκελεο πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ. 

 

Δληνχηνηο ζηηο κέξεο καο παξαηεξείηαη δηεζλψο ην θαηλφκελν νη κεηαβνιέο ζην ηνπίν 

ηεο απαζρφιεζεο λα πξνζβάιινπλ θπξίσο ην γπλαηθείν θχιν φζνλ αθνξά ην είδνο 

ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο πνπ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ, αιιά θαη ηε γεληθφηεξε 

ηθαλφηεηά ηνπο λα βξνπλ εξγαζία. Έηζη, ελψ νη γπλαίθεο ππεξηεξνχλ αξηζκεηηθά ησλ 

αληξψλ, ηα πνζνζηά απαζρνιεζηκφηεηά ηνπο είλαη ζαθψο κηθξφηεξα. 

 

ζνλ αθνξά ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ε αλεξγία πιήηηεη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηηο 

γπλαίθεο απφ ηνπο άληξεο. Οη πεξηζζφηεξεο απαζρνινχληαη ζε ζέζεηο εξγαζίαο 

ρακειήο εμεηδίθεπζεο, ιακβάλνληαο κηθξφηεξν εηζφδεκα θαη έρνληαο ειάρηζηε 

πξφζβαζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Οη εξγαδφκελεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πθίζηαληαη 
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κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα παξαγφκελν 

έξγν ίζεο αμίαο ή ππνπιεξψλνληαη. Δπίζεο κεγάιν πνζνζηφ γπλαηθψλ απαζρνιείηαη 

ζε πξνζσξηλέο ζέζεηο εξγαζίαο, κε κεξηθή απαζρφιεζε ή αθφκα απνηεινχλ 

αλαζθάιηζην πξνζσπηθφ. Δθηφο άιισλ πιήηηνληαη πην έληνλα απφ ηελ αλεξγία, 

δεδνκέλνπ φηη νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ηηο θαζηζηνχλ ιηγφηεξν δηαζέζηκεο πξνο 

εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη ζπλεπψο ιηγφηεξν ειθπζηηθέο.  

 

Μέζα ζε έλα αζηαζέο πεξηβάιινλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνδφκεζε ηνπ 

Κξάηνπο Πξφλνηαο, ηε ζπξξίθλσζε ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηελ απνγνήηεπζε απφ ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα, ζεκαληηθφ πνζνζηφ γπλαηθψλ αλαπηχζζεη επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη απνηειεί  κνριφ ηεο Οηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. Γεδνκέλεο ηεο 

απμεηηθήο ηάζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ηδξπφκελσλ επηρεηξήζεσλ φπνπ 

ν ιήπηεο ησλ βαζηθψλ απνθάζεσλ θαη θχξηνο νηθνλνκηθφο κέηνρνο αλήθεη ζην 

γπλαηθείν θχιν, αλαξσηηέηαη θαλείο ππφ ηελ επίδξαζε πνηψλ θηλήηξσλ απηέο νη 

γπλαίθεο παξαθηλνχληαη πξνο ηελ επίδεμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνηνί 

είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο 

πξσηνβνπιηψλ  θη αλ φλησο κέζα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα επηηπγράλνπλ ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θη αληινχλ ηθαλνπνίεζε.  
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1.2 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε απνηχπσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

δηακνξθψλεηαη ε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ ηνπίν πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αλαηξνπή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, επηζθάιεηα ηεο εξγαζίαο, 

ζπξξίθλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νηθνλνκηθή θξίζε, απνιχζεηο, ειαζηηθνπνίεζε ηεο 

εξγαζίαο,  έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο θαη κεηαβιεηφηεηα.  

 

Ζ κειέηε εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ Ννκνχ 

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο Αραξλψλ, Βάξεο-Βνχιαο- 

Βνπιηαγκέλεο, Γηνλχζνπ, Κξσπίαο, Λαπξεσηηθήο, Μαξαζψλνο, Μαξθφπνπινπ 

Μεζνγαίαο, Παηαλίαο, Παιιήλεο, Ραθήλαο- Πηθεξκίνπ, αξσληθνχ, πάησλ –

Αξηέκηδνο θαη Χξσπνχ (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 

2015). Κη απηφ γηαηί, ιφγσ ηεο κεγάιεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ παξνπζίαζε ε 

ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή απφ ην έηνο 2000 θαη κεηά, απψιεζε ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ αγξνηηθφ ραξαθηήξα ηεο θαη κεηαηξάπεθε ζε αζηηθή πεξηνρή. 

Πξνθαλέο είλαη φηη κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εγθαηαζηάζεθε εθεί, αζθεί θάπνηνπ 

είδνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νπνίαο ηελ επζχλε έρεη γπλαίθα. 
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1.2.1 ΘΔΧΡΖΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ  

 

Οη ζεσξεηηθνί ζηφρνη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη νη εμήο : 

 

1
νο

 Θεσξεηηθόο  ηόρνο :  

 

Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηα θάησζη : 

 

 Δπηζθφπεζε ηεο γεληθήο έλλνηαο ηεο « επηρεηξεκαηηθφηεηαο». 

 Δπηζθφπεζε ηεο έλλνηαο ηεο « γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο». 

 Αλάιπζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 Αλάπηπμε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε 

ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

 

2
νο

 Θεσξεηηθόο  ηόρνο :  

 

Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν έρεη δηακνξθσζεί ην ηνπίν ηεο 

απαζρφιεζεο ζην ζχγρξνλν θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 
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1.2.2. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 

1
νο

 Δξεπλεηηθόο ηόρνο :  

 

Να εμεηαζζνχλ νη  ιφγνη /ζπλζήθεο  πνπ ζπληεινχλ ζηελ απφθαζε ησλ γπλαηθψλ λα 

ζηξαθνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή επηινγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 

2
νο

 Δξεπλεηηθόο ηόρνο :  

 

Να εμεηαζζνχλ νη παξάκεηξνη πνπ κπνξνχλ λα  επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ 

εμέιημε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ γπλαηθψλ. 

 

 

3
νο

 Δξεπλεηηθόο ηόρνο :  

 

Να εμεηαζζεί αλ κε ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηθαλνπνηνχληαη 

νη αξρηθνί ζηφρνη θαη πξνζδνθίεο ησλ γπλαηθψλ ή αηζζάλνληαη εγθισβηζκέλεο. 

 

πσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απαληεζνχλ εξσηήκαηα κέζα απφ ηα νπνία ζα 

αλαδεηρζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλεηαη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηεο ζχγρξνλεο γπλαίθαο ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. 

 

Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ γελλάηαη είλαη, γηα πνηφ ιφγν νη γπλαίθεο απηέο 

πξνέβεζαλ ζε ηνχηε ηελ επαγγεικαηηθή επηινγή: Aπνηειεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ηελ 

πινπνίεζε ελφο πξνζσπηθνχ νξάκαηνο ή θαηέιεμαλ ζε απηή κεηά απφ ηελ απνηπρία 

πξνεγνχκελσλ πξνζπαζεηψλ επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο; Αλαξσηηέηαη αθφκα 

θαλείο, πνηέο απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ θαηά ηε βηβιηνγξαθία κπνξνχλ λα ζηξέςνπλ κηα 
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γπλαίθα ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε, άζθεζαλ επίδξαζε θαη ζπληέιεζαλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε επηινγή; πσο επίζεο αλ εθηφο απφ ηελ επίδξαζε εμσγελψλ 

παξαγφλησλ, ππάξρνπλ εζσηεξηθά θίλεηξα πνπ κπνξεί λα νδήγεζαλ θάζε γπλαίθα 

ζηε ζρεηηθή απφθαζε. Μάιηζηα, ιακβάλνληαο ππφςε ην δχζθνιν νηθνλνκηθφ πιαίζην 

ζην νπνίν νη γπλαίθεο ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο επηδηψθνπλ λα επηηχρνπλ ην βέιηηζην 

απνηέιεζκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο πξσηνβνπιίαο, γελλάηαη αθφκα ην εξψηεκα αλ 

ε επίδεημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη κηα απζφξκεηε πξνζσπηθή επηινγή  ή κηα 

επηινγή απφ αλάγθε. 

 

Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ην απνηέιεζκα νπνηαζδήπνηε 

πξσηνβνπιίαο επεξεάδεηαη απφ δηάθνξoπο παξάγνληεο, ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ 

γελλάηαη είλαη πνηέο απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε βηβιηνγξαθία σο 

ζεηηθέο ή αξλεηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε πνην βαζκφ επεξέαζαλ θαηά ηελ άπνςε ησλ γπλαηθψλ 

επηρεηξεκαηηψλ ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο  

δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Σα ηειεπηαία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αθνξνχλ ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο πνπ αληινχλ νη γπλαίθεο ηεο ππφ εμέηαζε πεξηνρήο απφ ηελ απφθαζή 

ηνπο λα επηδείμνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Μέζσ ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

πξσηνβνπιίαο πνπ αλέπηπμαλ, θαηφξζσζαλ ηειηθά λα επηηχρνπλ ηνπο αξρηθνχο 

ζηφρνπο ηνπο θαη ζε πνηφ βαζκφ; Καηά πφζν αληαπνθξίλεηαη ε επηρεηξεκαηηθή 

ηδηφηεηα ζηηο πξνζδνθίεο πνπ είραλ εηζεξρφκελεο ζην ρψξν ηνπ επηρεηξείλ; Σα νθέιε 

θαη ηα ηπρφλ πιενλεθηήκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ είλαη ηέηνηα πνπ λα ζεσξνχλ φηη 

απνδεκηψλνληαη γηα ην ξίζθν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο επηινγήο; Δίλαη ε επίδεημε 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κηα επηινγή πνπ δελ κεηάλησζαλ θαη πνπ ζα 

ππνζηήξηδαλ μαλά αλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα γπξίζνπλ ην ρξφλν πίζσ; Θα ηελ 

επέιεγαλ πάιη αλ είραλ πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο απαζρφιεζεο ή αηζζάλνληαη φηη 

είλαη κηα αηπρήο, αλ φρη ιαλζαζκέλε επηινγή, πνπ φρη κφλν δελ αληαπνθξίζεθε ζηνπο 

αξρηθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο, αιιά ηειηθά ηηο εγθιψβηζε ζε αδηέμνδεο 

θαηαζηάζεηο; 
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2. ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 

 

 

2.1    Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 

 

Σν Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο πεξηγξάθεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα σο κηα δπλακηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν εληνπίδεη 

νηθνλνκηθέο επθαηξίεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ηηο νπνίεο εθκεηαιιεχεηαη κέζα απφ 

αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ αλαπηχζζεη, παξάγεη θαη πνπιά. Σν άηνκν απηφ πξέπεη λα 

δηέπεηαη απφ ζηνηρεία φπσο απηά ηεο απηνπεπνίζεζεο, ην αίζζεκα ηεο αηνκηθήο 

δέζκεπζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα αλάιεςεο ξίζθνπ (The European Observatory for 

SMEs, 2000). 

 

Γηα ηνπο Hisrich & Peters επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλα 

ή πεξηζζφηεξα άηνκα, αλαιακβάλνληαο ην ζρεηηθφ ςπρνινγηθφ, νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ ξίζθν, πξνζπαζνχλ θαη αθηεξψλνπλ ρξφλν γηα ηε δεκηνπξγία θάηη λένπ 

πνπ εκπεξηέρεη αμία. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ην άηνκν πξνζδνθά λα απνθηήζεη 

νηθνλνκηθά νθέιε, πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε θαη αλεμαξηεζία (Folladi & Kayhani, 

2003). 

 

Παξφκνηα ζηελ «Πξάζηλε Βίβιν γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Δπξψπε», ε 

έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο θαη 

ζεσξείηαη πξσηίζησο λννηξνπία. χκθσλα κε απηή, επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε 

δξαζηεξηνπνίεζε θαη ε ηθαλφηεηα πνπ έρεη έλα άηνκν, κφλν ηνπ ή σο κέινο ελφο 

Οξγαληζκνχ, λα αλαγλσξίδεη θαη λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο επθαηξίεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη νηθνλνκηθά νθέιε ή πξνζηηζέκελε αμία. Σν άηνκν φληαο 

θαηλνηφκν θαη δεκηνπξγηθφ κπνξεί λα εηζέξζεη ζηελ ππάξρνπζα αγνξά, λα βειηηψζεη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ, λα επηθέξεη αιιαγέο ζηελ αγνξά, αθφκα θαη λα 
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ζπληειέζεη ζηε δηακφξθσζε λέαο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο είλαη ε χπαξμε ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ε ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα πξνζαξκφδεηαη ζηα λέα δεδνκέλα, ψζηε λα ππάξμεη ε κέγηζηε δπλαηή 

αλάπηπμε ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηεο. Χο εθ ηνχηνπ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

δελ είλαη απιά ε θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ κηαο επηρείξεζεο, αιιά 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο (επηρείξεζεο) (Δπηηξνπή ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2003). 

 

ηε ζχγρξνλε Οηθνλνκηθή Θεσξία ε επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί ηνλ ηέηαξην 

ζπληειεζηή παξαγσγήο κεηά ηελ εξγαζία, ην έδαθνο θαη ην θεθάιαην.  

 

Με ηελ νπηηθή ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην Παγθφζκην Παξαηεξεηήξην γηα 

ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (Global Entrepreneurship Monitor / GEM) πξνζδηνξίδεη ηελ 

έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο «Ζ θάζε πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία λέαο 

επηρείξεζεο ή λέαο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ην ειεχζεξν επάγγεικα, ε δεκηνπξγία ελφο 

λένπ επηρεηξεκαηηθνχ Οξγαληζκνχ ή ε επέθηαζε ήδε ππάξρνπζαο επηρείξεζεο, πνπ 

γίλεηαη απφ έλαλ ηδηψηε, απφ νκάδεο ηδησηψλ ή απφ επηρεηξήζεηο πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ 

( Μαλαζάθεο,Κ., 2013). 

 

Άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε έλλνηα ηνπ                     

«επηρεηξεκαηία». 

 

 Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψλεηαη φηη έρνπλ γίλεη δηαρξνληθά 

αξθεηέο πξνζπάζεηεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο ηνπ 

επηρεηξεκαηία, νη νπνίεο νπζηαζηηθά δηαθνξνπνηνχληαη φζνλ αθνξά ην βαζκφ ηνπ 

θηλδχλνπ θαη ηνπ ξίζθνπ πνπ ζεσξνχλ φηη αλαιακβάλεη ην άηνκν.  

 

Απφ ηνπο ζχγρξνλνπο ζεσξεηηθνχο ν Schumpeter αλαθέξεη φηη ν επηρεηξεκαηίαο 

εηζάγεη θαηλνηνκίεο, αμηνπνηεί ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο παξαγσγήο θαη γηα λα έρεη θεξδνθνξία. Δίλαη ν 

άλζξσπνο πνπ αλαηξέπεη ηελ  ηζνξξνπία ηεο αγνξάο θαη ηελ νδεγεί θαηά απηφ ηνλ 

ηξφπν ζε αλάπηπμε (Βιάρνο, ρρ). 
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 Γηα ηνλ Kirzner επηρεηξεκαηίαο είλαη απηφο πνπ κε φπια ηνπ ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο θαη ηελ πιεξνθφξεζε γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ αγνξά, πξνζπαζεί λα 

εληνπίζεη θαη λα εθκεηαιιεπηεί επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ιφγσ ησλ 

αληζνξξνπηψλ ηεο νηθνλνκίαο (Lall & Sahai, 2008). 

 Ο David McCelland ηνλ πεξηγξάθεη σο έλα δξαζηήξην άηνκν πνπ αλαιακβάλεη 

κέηξην θίλδπλν, ελψ ν Drucker εζηηάδνληαο ζηηο επθαηξίεο ηνπνζεηείηαη φηη ν 

επηρεηξεκαηίαο ελδηαθέξεηαη γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ.  

 

Γηα ηνλ Shapero ν επηρεηξεκαηίαο είλαη άηνκν κε πξσηνβνπιία, πνπ νξγαλψλεη 

θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο κεραληζκνχο, δερφκελνο ηελ πηζαλφηεηα κηαο 

απνηπρίαο. 

 

Ο Casson ζε κηα ζπλζεηηθή ζεψξεζε ησλ παξαπάλσ νξηζκψλ, πξνζδηνξίδεη φηη 

«επηρεηξεκαηίαο είλαη απηφο πνπ ζπιιακβάλεη ηελ πξψηε ηδέα γηα θαηλνηνκίεο, γηα 

αμηνπνίεζε ησλ ππαξρνπζψλ επθαηξηψλ θέξδνπο θαη παίξλεη ηηο θξίζηκεο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζην ζπλδπαζκφ θαη ζπληνληζκφ ησλ άιισλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ». Απφ ηνλ νξηζκφ απηφ δηαθαίλεηαη φηη ν επηρεηξεκαηίαο είλαη 

ελεξγεηηθφο θαη δελ πεξηνξίδεη ηε δξάζε ηνπ ζηελ ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο, αθνχ 

εκπιέθεηαη δπλακηθά ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο αλαπηπμηαθήο ηεο πνξείαο (Βιάρνο, 

ρρ).  

 

χκθσλα κε ην GEM, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί δηαδηθαζία πνπ μεθηλά αξθεηά 

πξνηνχ γίλεη κηα επηρείξεζε ιεηηνπξγηθή ( Γηάγξακκα 1).  

 

 

 

Γηάγξακκα 1 
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Πεγή: ΗΟΒΔ,2014. 

 

Σν πξψην ζηάδην ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πεξηιακβάλεη ην «δπλεηηθφ» 

επηρεηξεκαηία, δειαδή ην άηνκν εξγάζηκεο ειηθίαο (18-64 εηψλ) ην νπνίν 

ελδηαθέξεηαη λα μεθηλήζεη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πξνεηνηκάδεηαη 

αλάινγα γηα ην ζθνπφ. Δίλαη νπζηαζηηθά ην ζηάδην ηεο ζχιιεςεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

δέζκεπζεο πφξσλ  θαη ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ππφβαζξνπ γηα ηελ επέλδπζε. 

 

ην επφκελν ζηάδην ηνπ «επίδνμνπ» επηρεηξεκαηία ην άηνκν (θαηά ην ηειεπηαίν 

δσδεθάκελν πνπ πξνεγείηαη ηεο έξεπλαο GEM) έρεη ελεξγνπνηεζεί θαη πξνρσξήζεη 

ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο έλαξμεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο 

ζπγθέληξσζε ηνπ απαξαίηεηνπ θεθαιαίνπ, αλαδήηεζε ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, ζχληαμε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

ηελ θαηεγνξία ηνπ επίδνμνπ επηρεηξεκαηία εληάζζεηαη θαη ην άηνκν πνπ έρεη 

πιεξψζεη κηζζνχο ή ηνπ νπνίνπ ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη θάλεη θχθιν 

εξγαζηψλ γηα δηάζηεκα  πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο. 

 

ηαλ νη εξγαζίεο θαη ε πιεξσκή ησλ κηζζψλ έρνπλ ιάβεη ρψξα γηα δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ ρσξίο λα ππεξβαίλνληαη νη 42 κήλεο, ηφηε ην άηνκν 

ραξαθηεξίδεηαη σο «λένο» επηρεηξεκαηίαο. 

 

Ζ θάζε ηεο έλαξμεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα 

δηάζηεκα ην κέγηζην 42 κελεο, απνηεινχλ ηε ιεγφκελε ζπλνιηθή 

επηρεηξεκαηηθόηεηα αξρηθώλ ζηαδίσλ, φπνπ νπζηαζηηθά ζπληειείηαη ε δεκηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο. 
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Γηα ην GEM ν δείθηεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αξρηθνχ ζηαδίνπ (TEA= 

Total Early-Stage Entrepreneurial Activity) απνηειεί ηνλ πην βαζηθφ δείθηε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κηαο ρψξαο, δηφηη απνθαιχπηεη ηελ έθηαζε ηνπ 

δπλακηζκνχ πνπ δηέπεη γεληθφηεξα ηελ εζληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ παξνπζία 

επίδνμσλ επηρεηξεκαηηψλ, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επνδσζνχλ νη 

πξνζπάζεηέο ηνπο, αζθεί πίεζε ζηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο θαη αλαγθάδνληαη (νη 

επηρεηξήζεηο) ζε ζπλερή θηλεηνπνίεζε. Δπηπξφζζεηα, απνηεινχλ ην πξψην ζηάδην ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο ην νπνίν δελ ππάξρεη πξννπηηθή νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζηε ρψξα. Ο επίδνμνο θαη ν λένο επηρεηξεκαηίαο είλαη  είηε ν 

απνθιεηζηηθφο ηδηνθηήηεο είηε ζπλέηαηξνο ηεο επηρείξεζεο. 

 

ηαλ πιένλ ε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί ακνηβέο  ή νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξσκέο 

ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 42 κελψλ, ηφηε ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη βηψζηκε, νπφηε γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ «θαζηεξσκέλν» 

επηρεηξεκαηία θαη γηα θαζηεξσκέλε επηρεηξεκαηηθόηεηα. Τςειά πνζνζηά 

θαζηεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνθαιχπηνπλ ηελ χπαξμε ζεηηθψλ ζπλζεθψλ γηα 

ηελ επηρεηξεκαηηθή επηβίσζε ζε κηα ρψξα. ηαλ απηά ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρα 

πςειά πνζνζηά επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ, ηφηε ε ζπλνιηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα δηέπεηαη φκνηα απφ πςειφ δπλακηζκφ. 
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2.2 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 

 

 

2.2.1 ΟΡΗΜΟ 

 
 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη 

δηαηππσζεί έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο γπλαίθαο – επηρεηξεκαηία.  

 

Οη Giovanelli et al (2003)  απνδίδνπλ ην ραξαθηεξηζκφ «επηρεηξεκαηίαο» ζηελ  

ηδξχηξηα κηαο επηρείξεζεο, ζηε γπλαίθα πνπ δηεπζχλεη κηα νηθνγελεηαθή ή 

ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε , θαζψο θαη ζηε κέηνρν κηαο δεκφζηαο επηρείξεζεο φπνπ 

αζθεί ηε δηνίθεζε . 

 

Καηά ηελ Sheikh (2003) γπλαίθα - επηρεηξεκαηίαο είλαη ε ηδξχηξηα κηαο επηρείξεζεο,  

ε νπνία  δηαηεξεί ην πιεηνςεθηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο θαη ζπκκεηέρεη 

ελεξγά ζηε  δηνίθεζή ηεο, ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ αλάιεςε ξίζθνπ. 

 

Γηα ηνπο Welter, Smallbone & Isakova (2006) ν φξνο αλαθέξεηαη ζηελ 

απηναπαζρνινχκελε ηδηνθηήηξηα ή ζηε ζπληδηνθηήηξηα κηαο κηθξήο επηρείξεζεο.  
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Αιινχ ε γπλαίθα - επηρεηξεκαηίαο πξνζδηνξίδεηαη σο ε γπλαίθα πνπ θαηέρεη εμ 

νινθιήξνπ ή θαηά πιεηνςεθία ηελ ηδηνθηεζία κηαο επηρείξεζεο, ηελ νπνία θαη 

δηνηθεί.  

 

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε (ΟΟΑ) 

σο «γπλαηθεία» ραξαθηεξίδεηαη ε επηρείξεζε πνπ πιεξεί ηηο  εμήο πξνυπνζέζεηο 

(ΔΔΔ,ρρ) :  

 

Α.   Ζ γπλαηθεία ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ ζε 

πνζνζηφ 51% . 

Β.  Ζ ιήςε ησλ ελεξγεηψλ ζηξαηεγηθήο ζθνπηκφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη απφ ηελ /ηηο ηδηνθηήηξηα/-εο. 

 

 

Ζ ηαπηφρξνλε ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

ξεαιηζηηθή θαηαγξαθή ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αθνχ ζε έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ν ζπληδηνθηήηεο είλαη άληξαο ή πξφθεηηαη γηα 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ζπρλά απαληάηαη ην 

θαηλφκελν ε έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο λα γίλεηαη ζην φλνκα ηεο 

γπλαίθαο, θπξίσο γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο ή γηα ηελ έγθξηζε επηδνηήζεσλ, ελψ ε 

δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο θαη ε ιήςε ησλ ζηξαηεγηθψλ  απνθάζεσλ αζθνχληαη εθ 

ηνηο πξάγκαζη απφ ηα άξξελα κέιε (ζπλήζσο ζχδπγν ή παηέξα). Γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη φηη νη γπλαίθεο απηέο απνηεινχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απιφ εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο . 

 

ζνλ αθνξά ηελ απνηίκεζε ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζε εζληθφ επίπεδν,  απηή 

κπνξεί λα ιάβεη ρψξα δίλνληαο έκθαζε είηε ζηελ επηρείξεζε είηε ζηελ ίδηα ηελ 

επηρεηξεκαηία. 

 

 Χο πιένλ δφθηκε κέζνδνο θαηαγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζεσξείηαη απηή πνπ γίλεηαη 

κε γλψκνλα ην θχιν ηνπ θαηφρνπ ηνπο, δειαδή αλάινγα κε ην αλ αλήθνπλ ζε άληξα 

ή γπλαίθα. Ζ Γηδαξάθνπ αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε ηε θνξδίιε (2005) ε επηρείξεζε 

ραξαθηεξίδεηαη γπλαηθείαο ηδηνθηεζίαο φηαλ ε γπλαίθα θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ιακβάλεη φιεο ηηο απνθάζεηο ζηξαηεγηθήο 
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ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. Χζηφζν ε δηάζεζε ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ην θχιν ηνπ ηδηνθηήηε ππάξρεη ζε ειάρηζηεο ρψξεο. 

 

 Οη δηεζλείο Οξγαληζκνί φπσο ν ΟΟΑ, ε ΔΔ θαη ν ΟΖΔ, πξνθεηκέλνπ λα  

δηελεξγεζνχλ  δηαθξαηηθέο  ζπγθξίζεηο φζνλ αθνξά ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν πνπ εζηηάδεη ζηελ επηρεηξεκαηία. πλήζεο 

πεγή ηνπο είλαη νη έξεπλεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ. Χο εθ ηνχηνπ έρεη θαζηεξσζεί ε 

ρξήζε ησλ ελλνηψλ «εξγνδφηεο ή απηναπαζρνινχκελνο» πξνζδίδνληαο θαηά απηφ 

ηνλ ηξφπν κηα πην επξεία δηάζηαζε ζηελ έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηία απφ απηή ηνπ 

θαηφρνπ κηαο επηρείξεζεο.  

2.2.2   ΣΤΠΟΗ ΓΤΝΑΗΚΧΝ- ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΧΝ  
 

 

 

χκθσλα κε πνιινχο εξεπλεηέο ε απιή δηάθξηζε ησλ γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ ζε 

«παξαδνζηαθέο» θαη «ζχγρξνλεο» δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο 

γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αιιά απαηηείηαη ε ζπζηεκαηηθφηεξε κειέηε ηνπο κε 

βάζε θξηηήξηα φπσο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ πξφηεξε εκπεηξία θαη ηα 

θίλεηξα γηα επίδεημε επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

 

Οη Goffee & Scase ( 1985) κε θξηηήξην ηελ πξνζθφιιεζε ζε επηρεηξεκαηηθά ηδεψδε 

θαη ηελ απνδνρή ησλ παξαδνζηαθψλ ξφισλ ησλ θχισλ, δηαθξίλνπλ ηνπο παξαθάησ 

ηχπνπο γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ :  

 

 πκβαηηθόο ηύπνο: Πεξηιακβάλεη γπλαίθεο κε επηρεηξεκαηηθά ηδαληθά, πνπ 

φκσο έρνπλ ζπκβηβαζηεί κε ηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ησλ δπν 

θχισλ. Χο εθ ηνχηνπ ε επίδεημε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πεξηνξίδεηαη 

ζε παξαδνζηαθά «γπλαηθείνπο» ηνκείο θαη ην θίλεηξν είλαη  νηθνλνκηθφ.   

 

 Ρηδνζπαζηηθόο ηύπνο: Οη γπλαίθεο απηέο δελ αζπάδνληαη ηνπο παξαδνζηαθνχο 

ξφινπο ησλ θχισλ θαη ζπρλά απνηεινχλ κέιε θεκηληζηηθψλ θηλεκάησλ. Γελ 

δηέπνληαη απφ ηζρπξά επηρεηξεκαηηθά ηδαληθά, θαζφηη γηα απηέο ε επηρείξεζε 

απνηειεί κέζν βειηίσζεο ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο. 
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 Πξσηνπόξεο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο: Πεξηιακβάλεη γπλαίθεο κε ηζρπξά 

επηρεηξεκαηηθά ηδεψδε, γηα ηηο νπνίεο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα εθπιεξψλεη 

πξσηίζησο ηελ αλάγθε γηα πξνζσπηθή επηηπρία. Δπλφεην είλαη φηη 

απνξξίπηνπλ ηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο γηα ηνπο ξφινπο ησλ θχισλ . 

 

 Οηθηαθόο ηύπνο:  Πξφθεηηαη γηα επηρεηξεκαηίεο κε πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ 

γηα ηα επηρεηξεκαηηθά ηδαληθά, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε παξαδνζηαθά 

«γπλαηθεία» αληηθείκελα, κέζα απφ ηα νπνία επηδηψθνπλ ηελ πξνζσπηθή 

έθθξαζε θαη ηθαλνπνίεζε.  

 

 

 

Αθνινχζσο νη Cannon et al. (1988) κε θξηηήξην ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

γπλαηθψλ - επηρεηξεκαηηψλ φπσο είλαη ε ειηθία, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη ε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, δηαθξίλνπλ ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο :  

 

 

 Πεξηπιαλώκελεο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο:  Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηηο λέεο 

γπλαίθεο γηα ηηο νπνίεο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί ηε δηέμνδν απφ ηελ 

αλεξγία. 

 

 Νέεο επηηπρεκέλεο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο: Πεξηιακβάλεη εκπλεπζκέλεο 

γπλαίθεο, κε ζρεηηθή εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία . 

 

 Δπηηπρεκέλεο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο: Πξφθεηηαη γηα γπλαίθεο κε  κέηξην 

κνξθσηηθφ επίπεδν θαη κε ζρεηηθή εκπεηξία. 

 

 Οη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο επηζηξνθήο: Πεξηιακβάλεη ηηο γπλαίθεο πνπ 

επηζηξέθνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηά απφ θάπνην  δηάζηεκα  απνρήο. Ζ 

επίδεημε  επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα απηέο απνηειεί κηα ιχζε ζην 

δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Ζ δε εξγαζηαθή ελαζρφιεζή 

ηνπο είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο.   
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 Παξαδνζηαθέο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο:  Πεξηιακβάλεη ηηο γπλαίθεο άλσ ησλ 

45 εηψλ πνπ πάληα εξγάδνληαλ ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. 

 

 

Ζ Ionescu (1999) κε θξηηήξηα ην βαζκφ αλεμαξηεζίαο, ην θίλεηξν γηα ηελ επίδεημε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ην κεγέζνο ηεο επηρείξεζεο, δηαθξίλεη ηηο γπλαίθεο 

επηρεηξεκαηίεο ζηηο εμήο θαηεγνξίεο :  

 

 

 Παξαθηλνύκελεο επηρεηξεκαηίεο (motivated business women): Πξφθεηηαη γηα 

γπλαίθεο πςεινχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, κε δηακνξθσκέλε επηρεηξεκαηηθή 

ηδέα, νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ κέζσ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηελ 

αλάγθε γηα απηνεθπιήξσζε. 

 

 πλ-επηρεηξεκαηίεο (Co-entrepreneurs) : Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηηο γπλαίθεο- 

κέιε νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ ηππηθά γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

ιφγνπο εκθαλίδνληαη σο ηδηνθηήηξηεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 Μηα δνπιεηά-κηα επηρεηξεκαηίαο (One job-one entrepreneur): Ζ θαηεγνξία 

απηή πεξηιακβάλεη γπλαίθεο γηα ηηο νπνίεο ε απηναπαζρφιεζε απνηειεί ηε 

ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο θαη νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο 

πνπ δελ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο  γλψζεηο. πλήζσο είλαη ρακεινχ 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, δελ δηαζέηνπλ ηδηαίηεξε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο έλδπζεο θαη ηεο νκνξθηάο. 

 

 

 

Αληίζηνηρα ε Gagnon κε θξηηήξην ηα θίλεηξα, ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο γπλαίθαο, αιιά 

θαη  ηελ πξνζσπηθή θαη επηρεηξεκαηηθή ηεο πνξεία, δηαθξίλεη ηνπο αθφινπζνπο 

ηχπνπο γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ (Linstead & Brewis, 2004) : 

 

 

 Etabile΄ :  Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο ησλ 

νπνίσλ ε ζπκπεξηθνξά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζνκνηάδνπλ κε απηά ησλ 
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αληξψλ επηρεηξεκαηηψλ. Γειαδή πξφθεηηαη γηα γπλαίθεο κε πςειφ 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, νη νπνίεο επηδηψθνπλ κέζα απφ ηελ άζθεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο λα επηηχρνπλ κεγάιε νηθνλνκηθή επκάξεηα 

θαη κηα αληίζηνηρα ιακπξή θαξηέξα. Δίλαη έκπεηξεο, αλαιακβάλνπλ ξίζθν θαη  

δηαρεηξίδνληαη κε επηηπρία ην ρξφλν ηνπο. Γξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο 

ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη απαζρνινχλ πξνζσπηθφ.   

 

 Γπαδηθέο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο : Πξφθεηηαη γηα ηηο γπλαίθεο πνπ δίλνπλ 

βαξχηεηα ηφζν ζηηο επαγγεικαηηθέο φζν θαη ζηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, 

ηηο νπνίεο θαη πξνζπαζνχλ λα ζπλδπάζνπλ. Αλ θαη ζπλήζσο ρακεινχ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, εμαζθαιίδνπλ αξθεηά πςειά νηθνλνκηθά νθέιε, 

θαζφηη κέζσ ηεο απηναπαζρφιεζεο επηδηψθνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο έθθξαζε 

θαη ηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο. Ζ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο γίλεηαη ζε 

παξαδνζηαθά «γπλαηθείνπο» ηνκείο ( π.ρ θνκκσηήξηα). 

 

 «Ννηθνθπξέο» : Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηηο γπλαίθεο νη νπνίεο δελ αθνζηψλνληαη 

ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, δηφηη πξνηεξαηφηεηά ηνπο είλαη ε 

νηθνγέλεηα. Χο εθ ηνχηνπ ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ ζηελ επηρείξεζε 

ηζνδπλακεί κε ην «πεξίζζεπκα» ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ ηνπο απνκέλεη 

κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 
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2.2.3 ΠΡΟΦΑΣΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ 

ΥΧΡΟ 

 

 

 
Ζ έξεπλα ηνπ Παγθνζκίνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (GEM) ζε 

85 ρψξεο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 2013-2014 

πεξηιακβάλεη ηελ πην πξφζθαηε εμεηδηθεπκέλε έξεπλα γηα ηε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο. 

 

Απφ ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ δηακφξθσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθώλ ζηαδίσλ 

ησλ δπν θχισλ ζηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο ηεο έξεπλαο, θαίλεηαη φηη ε επίδεημε λέαο; 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ πιεπξάο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν είλαη ζεκαληηθά 

κηθξφηεξε ηεο αληίζηνηρεο αληξηθήο. Ζ αλαινγία αληξψλ-γπλαηθψλ πνπ έρνπλ 

εκπιαθεί ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αξρηθνχ ζηαδίνπ είλαη πεξίπνπ 5:3             

( Γηάγξακκα 2).  

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2: Πνζνζηά ζπλνιηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο αξρηθώλ ζηαδίσλ ζηηο 

ρώξεο θαηλνηνκίαο γηα ηα δπν θύια 
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Πεγή : GEM, Women’s Report 2015 

 

 

 

 

 

ε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο θαηλνηνκίαο δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ ησλ Διιελίδσλ θηλείηαη ζε κέηξηα επίπεδα 

ζπγθξηηηθά κε απηή πνπ επηδεηθλχνπλ νη γπλαίθεο ησλ ππφινηπσλ επξσπατθέο ρσξψλ. 

Τζηεξεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηηο ρψξεο ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο, είλαη παξαπιήζηα 

ησλ  θξαηψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (κε ηελ εμαίξεζε ηνπ Καηάξ πνπ δηακνξθψλεηαη 

ζε πνιχ πςειφηεξα επίπεδα) θαη θηλείηαη ζηα κέηξηα επίπεδα ησλ νηθνλνκηψλ ηεο 

Αζίαο / Χθεαλίαο. 

 

Απφ ηε κειέηε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ 

γηα ηα δπν θχια, δηαπηζηψλεηαη φηη ε απφθαζε ηεο έλαξμεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα ήηαλ αλέθαζελ αληξηθή επηινγή (Γηάγξακκα 3). 

 

 

 

Γηάγξακκα 3 : 
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Πεγή : ΗΟΒΔ, 2014 

 
 

 

Απφ ηνλ ηξφπν πνπ θαηαλέκεηαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ ζηα δπν 

θχια θαηά ηελ πεξίνδν 2003-2012, δηαπηζηψλεη θαλείο φηη ηα θχια εκθαλίδνπλ 

αληίζεηεο ηάζεηο. ηαλ ην πνζνζηφ ησλ αληξψλ πνπ απνθαζίδνπλ λα μεθηλήζνπλ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα απμάλεηαη, παξαηεξείηαη θάκςε ηνπ αληίζηνηρνπ 

πνζνζηνχ ησλ γπλαηθψλ θαη ην αληίζεην. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ ησλ 

γπλαηθψλ γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, κεηά απφ κηα ζεκαληηθή πηψζε  ηα έηε 2003-

2004, ζην δηάζηεκα 2004-2008 παξνπζίαζε ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία ζεκεηψλνληαο 

ηάζεηο ζχγθιηζεο ηνπ ράζκαηνο κε ην αληίζεην θχιν, ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο αχμεζεο 

ησλ δξάζεσλ ζηήξημεο ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ εζληθψλ θαη 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ (ΗΟΒΔ,2014). Μεηά απφ κηα δηεηία 

ζηαζεξνπνίεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ γπλαηθψλ, παξαηεξείηαη φηη 

απφ ην 2010 θαη κεηά ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ ησλ Διιελίδσλ θζίλεη. 

 

ζνλ αθνξά ηα πνζνζηά εκπινθήο ησλ Διιελίδσλ ζηελ θαζηεξσκέλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, είλαη ζρεηηθά πςειφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ. Οη Διιελίδεο θαηέρνπλ ηε δεχηεξε 
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πςειφηεξε ζέζε (κεηά ηελ Διβεηία)  κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαηλνηνκίαο 

φζνλ αθνξά ηελ πιεζπζκηαθή αλαινγία ηνπο πνπ έρεη αλαπηχμεη θαζηεξσκέλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Κηλνχληαη ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ ηηο ρψξεο ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο, πςειφηεξα απφ ην κέζν φξν ησλ νηθνλνκηψλ ηεο Αζίαο θαη ηεο Χθεαλίαο 

θαη ζε παξφκνηα επίπεδα κε ηνλ Καλαδά απφ ηηο ρψξεο ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο. 

πγθξηηηθά κε ηελ θαζηεξσκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ, νη 

Έιιελεο εκπιέθνληαη ζε θαζηεξσκέλεο επηρεηξήζεηο ζε ππεξδηπιάζηα πνζνζηά ησλ 

γπλαηθψλ ηεο ρψξαο. Γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη βηψζηκεο επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο 

είλαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία αληξηθήο ηδηνθηεζίαο (Γηάγξακκα 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4: Πνζνζηά θαζηεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηηο ρώξεο 

θαηλνηνκίαο γηα ηα δπν θύια 

 

 

 

 
 

 
Πεγή : GEM, Women’s Report 2015 
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Απφ ηε κειέηε ηεο δηακφξθσζεο ηεο θαζηεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ δπν 

θχισλ θαηά ηελ πεξίνδν 2003-2012, παξαηεξεί θαλείο φηη νη άληξεο ην 2003 

θηλνχληαλ ζε ζρεδφλ ηξηπιάζηα πνζνζηά απφ ηηο γπλαίθεο. Έθηνηε θαη κέρξη ην 2007 

ηα δπν θχια εθδήισζαλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά θαη έληνλεο ηάζεηο ζχγθιηζεο ηνπ 

κεηαμχ ηνπο ράζκαηνο, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ ΗΟΒΔ (2007) νθείιεηαη ζην θαηλφκελν 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο νη επηρεηξήζεηο λα ηδξχνληαη θαηά θαλφλα απφ άληξεο θαη 

κεηά ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπο λα παξαρσξνχληαη ζε γπλαίθεο. Με ην πέξαζκα, 

φκσο, ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ην δηάζηεκα 2007-2009 

ζεκεηψζεθε κεγάιε απφθιηζε ησλ πνζνζηψλ, κε ηνπο άληξεο λα εκθαλίδνπλ έληνλεο 

απμεηηθέο ηάζεηο θαη ηηο γπλαίθεο κηθξή πηψζε. Σελ επφκελε δηεηία παξαηεξήζεθε 

ειαθξά ζχγθιηζε ηνπ ράζκαηνο ησλ θχισλ, ηα νπνία (θχια) αθνινπζνχλ παξάιιειε 

πνξεία έθηνηε. Ζ εηθφλα απηή απνηειεί αληαλάθιαζε ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ρψξν, φπνπ πιένλ νη άληξεο ηδξπηέο επηρεηξήζεσλ δελ παξαρσξνχλ κε 

ηελ ίδηα επθνιία ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο ζε θάπνηα γπλαίθα, φπσο γηλφηαλ 

ζην πξφζθαην παξειζφλ (Γηάγξακκα 5).  

 

 

 

 

Γηάγξακκα 5 : 
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Πεγή : ΗΟΒΔ, 2014 
 

 

 

 

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ησλ Διιελίδσλ ζηελ αξρηθή θαη ηελ 

θαζηεξσκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα, πξνθχπηεη φηη δηαθνξνπνηνχληαη ειάρηζηα κεηαμχ 

ηνπο. Γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε επηδξά αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμε 

θαη θαζηέξσζε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. εκαληηθφο εδψ είλαη ν ξφινο 

ηνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ, πνπ παξαδνζηαθά δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηνλ άληξα θαη ηνπ πξνζδίδεη ην ξφιν ηνπ παξφρνπ-θνπβαιεηή ηεο 

νηθνγέλεηαο. Χο εθ ηνχηνπ ν νηθνλνκηθφο καξαζκφο θαη ν πεξαηηέξσ  θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο ησλ γπλαηθψλ είλαη αλαπφθεπθηνο ( ΗΟΒΔ,2014).  

 

ζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο (πξσηνγελήο ηνκέαο, 

βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα, ππεξεζίεο πξνο επηρεηξήζεηο, ππεξεζίεο πξνο 

θαηαλαισηέο), ε Διιελίδα δηαρξνληθά θηλείηαη επηρεηξεκαηηθά ζηνλ ηνκέα ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θαηαλαισηέο (Γηάγξακκα 6).  

 

ιε ηελ πεξίνδν 2006-2012, κε εμαίξεζε ην έηνο 2009 πνπ ζεκεηψζεθε πηψζε ηνπ 

ζρεηηθνχ πνζνζηνχ, θαηαγξάθεηαη ζηαζεξά ν ζαθήο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ειιεληθήο 
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γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο 

θαηαλαισηέο. Απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο (2009) θαη κεηά, παξαηεξείηαη ε είζνδνο 

ηεο Διιελίδαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, φπνπ εμαθνινπζεί λα έρεη κηθξή ζπκκεηνρή, 

αιιά δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ παξνπζία ηεο. Δπίζεο, απφ ην 2007 θαη κεηά 

παξαηεξείηαη ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ γπλαηθψλ γηα έλαξμε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο. 

 

 

 
Γηάγξακκα 6: 

 

 
       Πεγή :  ΗΟΒΔ,2014 

 

 

 
ρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο βησζηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, απφ ηελ έξεπλα GEM 

2015 γηα ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνθχπηεη φηη, ζηελ Διιάδα αξηζκεηηθά 

ππεξηεξνχλ νη αληξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δηαθφπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο έλαληη ησλ 

γπλαηθείσλ (Γηάγξακκα 7). κσο, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε αληξηθή 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε είλαη ζρεδφλ δηπιάζηα ηεο γπλαηθείαο, είλαη θαλεξφ 

φηη ην δήηεκα ηεο βησζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο είλαη θπξίσο γπλαηθεία ππφζεζε.  
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Γηάγξακκα 7:   Βησζηκόηεηα επηρεηξήζεσλ ζηηο ρώξεο θαηλνηνκίαο αλά θύιν 

 

 

 

 
 

 

Πεγή : GEM, Women’s Report 2015 

 

 

 

 

 

πγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο θαηλνηνκίαο ηεο έξεπλαο, νη Διιελίδεο 

επηρεηξεκαηίεο θαηέρνπλ ηε δεχηεξε πςειφηεξε ζέζε κεηά ηε ινβαθία ζηε δηαθνπή 

εξγαζηψλ απφ ηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο. Σα πνζνζηά ηνπο είλαη κηθξφηεξα απφ απηά 

ησλ ρσξψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη θπκαίλνληαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ην κέζν φξν 

ηεο Αζίαο / Χθεαλίαο. ε ζρέζε κε ηηο ρψξεο ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο , θπκαίλνληαη ζε 

ελδηάκεζα επίπεδα. 

 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη Διιελίδεο πξνβαίλνπλ ζε δηαθνπή ή αλαζηνιή ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο ηεο έξεπλαο GEM 2012 (Γηάγξακκα 

8). Σν ζρεηηθφ πφξηζκα αλέδεημε ηελ επίδξαζε ηξηψλ αηηίσλ, εθ ησλ νπνίσλ θχξηα θαη 

ηζνδχλακα είλαη ε έιιεηςε θεξδνθνξίαο θαη ε ζπληαμηνδφηεζε. Αθφινπζνο ιφγνο θαη 

ζε πνιχ ρακειφηεξν πνζνζηφ  είλαη νη ρξεκαηνδνηηθέο δπζθνιίεο πνπ, ιφγσ ηνπ 

ζπλήζσο νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα θαη ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, αληηκεησπίδνληαη κε ηε ζπκβνιή άηππσλ επελδπηψλ (ζπγγελείο, θίινη 

θιπ) ( ΗΟΒΔ,2014) . 

 
Γηάγξακκα 8 : 
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             Πεγή : ΗΟΒΔ,2014 
 
 

 

 

 

Ζ επθαηξία πψιεζεο ηεο επηρείξεζεο, ε εχξεζε άιιεο εξγαζίαο θαη νη πξνζσπηθνί 

ιφγνη, πνπ αλαθέξνληαη σο επηπιένλ αίηηα γηα ηε δηαθνπή ή αλαζηνιή ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνπο άληξεο, δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ 

Διιελίδα επηρεηξεκαηία.  

          

ζνλ αθνξά ην θπξίαξρν πξνθίι ησλ Διιελίδσλ επηρεηξεκαηηψλ, φπσο πξνθχπηεη 

απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ηελ πεξίνδν Μάξηηνο-Μάηνο 2013 ε νκάδα BGS 

Economics Group ηνπ πλδέζκνπ Απνθνίησλ Βξεηαληθψλ Παλεπηζηεκίσλ, είλαη : 

 

 Γπλαίθα ειηθίαο 45-54 εηψλ (42%), 

 Τςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ (58% είλαη πηπρηνχρνη) 

 Πνπ μεθίλεζε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξηλ ηελ θξίζε (πεξίνδνο 

1991-2004  ζε πνζνζηφ 44%), 

 Γηαζέηεη εξγαζηαθή εκπεηξία θαη γλψζε (54% εξγαδφηαλ ζε επηρείξεζε) θαη  

 Έρεη θχξην θίλεηξν γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ηελ 

αλεμαξηεζία θαη ηελ επηζπκία λα ζπλερίζεη ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 

(31% έθαζην). 
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 Δπηπξφζζεηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ  έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην Κέληξν 

Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο ην ίδην έηνο, είλαη : 

 

 H Διιελίδα επηρεηξεκαηίαο είλαη έγγακε 

  H επηρείξεζε πνπ δηαηεξεί  είλαη απφ κηθξή έσο πνιχ κηθξή θαη 

  Απαζρνιεί 1- 4 άηνκα πξνζσπηθφ (76%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 ΠΡΟΦΑΣΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
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Απφ ηηο δηαρξνληθέο κειέηεο ηνπ GEM γηα  ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθνχ ζηαδίνπ 

κε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ, έρεη εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ δηαθέξεη ζεκαληηθά ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. Ζ 

θνπιηνχξα θαη νη αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο θνηλσλίεο γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πνιχ πεξηζζφηεξν ζρεηηθά κε ηελ επίδεημε απφ κεξηάο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, είλαη θαζνξηζηηθέο ζηελ ηειηθή επηινγή. Χζηφζν ν ηξφπνο 

πνπ δηακνξθψλεηαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ ησλ δπν θχισλ ζηηο 

δηάθνξεο νηθνλνκίεο, απνθαιχπηεη φηη ε νηθνλνκηθή αλάγθε είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφο  παξάγνληαο, αθνχ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ππεξληθά ηα  πξφηππα ηεο 

θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηνπο ξφινπο ηνπο (Ησαλλίδεο, 2007).  

 

ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ γηα εχξεζε 

κηζζσηήο εξγαζίαο, ε επηρεηξεκαηηθή θηλεηνπνίεζε είλαη ηδηαίηεξα έληνλε θαη ζηα 

δπν θχια ζεκεηψλνληαο κηθξέο δηαθνξέο. Οη Minniti & Naude΄(2010) θαηαιήγνπλ 

κέζα απφ έξεπλεο ζην ζπκπέξαζκα, φηη ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ έρεη άκεζν 

αληίθηππν ζηελ απφθαζε ησλ γπλαηθψλ γηα έλαξμε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

ηηο ρψξεο κε νηθνλνκηθή έλδεηα νη γπλαίθεο ζηξέθνληαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο γπλαίθεο ησλ πην αλζεξψλ νηθνλνκηθά ρσξψλ. Δπίζεο 

ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν ηνικεξέο θαη απνθαζηζκέλεο λα επηηχρνπλ θη 

επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη πίζηε ζηηο γλψζεηο θαη ζηηο δεμηφηεηέο 

ηνπο. 

 

ε φ,ηη αθνξά ηηο γπλαίθεο ησλ πινπζηφηεξσλ ρσξψλ (φπσο ησλ επξσπατθψλ), νη 

Orhan & Scott (2001) επηζεκαίλνπλ, φηη ζηελ απνπζία ελαιιαθηηθψλ νη γπλαίθεο 

επηιέγνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα  έλαληη ηεο απξαμίαο. 

 

Απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ ηξφπνπ πνπ δηακνξθψζεθε ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθώλ ζηαδίσλ ην 2007 (έηνο έλαξμεο ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο) θαη ην 2014, δηαπηζηψλεηαη αχμεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ   

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ζηα δπν θχια. Ζ ζηξνθή ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε ζηηο νηθνλνκίεο ρακειήο θιίκαθαο απφ 

φ,ηη ζηηο πην εχξσζηεο νηθνλνκίεο. Γεγνλφο πνπ  ζεκαίλεη φηη φζν θησρφηεξν είλαη 
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έλα θξάηνο θαη ζπλεπψο κεγαιχηεξε ε νηθνλνκηθή αλάγθε θαη ιηγφηεξεο νη 

πηζαλφηεηεο γηα εχξεζε κηζζσηήο εξγαζίαο ή άιισλ ελαιιαθηηθψλ, ηφζν εληνλφηεξν 

είλαη ην ελδηαθέξνλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ  γπλαηθψλ ζην επηρεηξεκαηηθφ γίγλεζζαη 

(Γηάγξακκα 9,10). 

 

 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 9 :   Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα αξρηθώλ ζηαδίσλ αλά θύιν, 

ειηθηαθή νκάδα θαη θιίκαθα νηθνλνκίαο / γεσγξαθηθή επηθξάηεηα έηνπο 2007. 

 

 

 

 

 
 
        Πεγή : GEM, 2007 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 10 :  Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα αξρηθώλ ζηαδίσλ αλά θύιν θαη 

γεσγξαθηθή επηθξάηεηα έηνπο 2014. 
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              Πεγή : GEM, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

ζνλ αθνξά ηε δηακφξθσζε ηεο θαζηεξσκέλεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην 

δηεζλέο πεξηβάιινλ παξαηεξείηαη φηη, φζν πην βαζηθή είλαη ε νηθνλνκία κηαο ρψξαο, 

ηφζν πην κεγάια είλαη ηα πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ βηψζηκεο 

επηρεηξήζεηο (Γηάγξακκα 11,12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 11:   Ζ θαζηεξσκέλε επηρεηξεκαηηθόηεηα αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, 

θύιν θαη θιίκαθα νηθνλνκίαο (ρακεινύ θόζηνπο θαη βειηίσζεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο) ην 2014 

 

 



  39 

 

 
 
Πεγή : GEM, 2015 Women’s Report 

 

 

 

ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο παξνπζηάδνληαη ηα πςειφηεξα πνζνζηά εκπινθήο ησλ 

γπλαηθψλ  ζηελ θαζηεξσκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηα νπνία θηλνχληαη θαηά κέζν φξν 

ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ αληίζηνηρε επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ αληξψλ. Ζ θαζηεξσκέλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ Αθξηθαλψλ γπλαηθψλ είλαη ζρεδφλ ηζνδχλακε κε ηε 

ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ πνπ επηδεηθλχνπλ (GEM 2015). 

 

Αξθεηά πςειά πνζνζηά θαζηεξσκέλεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

παξνπζηάδνληαη ζηηο ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Χθεαλίαο, κε ηελ Σατιάλδε θαη ην 

Βηεηλάκ λα μερσξίδνπλ πεξηζζφηεξν. Μάιηζηα ζην Βηεηλάκ ε θαζηεξσκέλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ γπλαηθψλ ππεξηεξεί ηεο αληξηθήο, ηε ζηηγκή πνπ ε ζπλνιηθή 

αξρηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηα δπν θχια είλαη ζρεδφλ ηζφηηκε. 

 

ηηο επξσπατθέο ρψξεο νηθνλνκίαο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ε 

θαζηεξσκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ δηακνξθψλεηαη ζε ζρεηηθά 

ρακειά επίπεδα θαη πζηεξεί ζεκαληηθά ηεο αληίζηνηρεο αληξηθήο. Πεξίπνπ ζηα 2/3 

ησλ νηθνλνκηψλ ε θαζηεξσκέλε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηθξφηεξε απφ ην 

κηζφ ηεο θαζηεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ αληξψλ. 

 

Μηθηή εηθφλα παξνπζηάδεηαη ζηηο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηεο Καξατβηθήο, 

φπνπ ζε θάπνηεο ε θαζηεξσκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ γπλαηθψλ θπκαίλεηαη ζε 
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ηδηαίηεξα ρακειά πνζνζηά, ελψ ζε άιιεο θπκαίλεηαη ζε θαιχηεξα απφ ηηο επξσπατθέο 

ρψξεο επίπεδα. 

 

 

 

Γηάγξακκα 12: Ζ θαζηεξσκέλε επηρεηξεκαηηθόηεηα αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή 

θαη θύιν ζηηο νηθνλνκίεο θαηλνηνκίαο ην 2014 

  

 

 

 
 
Πεγή : GEM, 2015 Women’s Report 

 

 

 

Απφ ηηο νηθνλνκίεο θαηλνηνκίαο, ε Δπξψπε θαη ε Αζία παξνπζηάδεη ρακειά πνζνζηά 

θαζηεξσκέλεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, εμαηηίαο ηνπ αληίζηνηρνπ κηθξνχ 

αξηζκνχ γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ αξρηθνχ ζηαδίνπ. εκαληηθή απφθιηζε ζηελ 

θαζηεξσκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ θχισλ  παξαηεξείηαη ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, 

φπνπ νη γπλαηθείεο επηρεηξήζεηο είλαη θάησ ηνπ εκίζεσο ησλ  αληξηθψλ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο νηθνλνκίεο. ηηο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ε θαζηεξσκέλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ είλαη αξθεηά αλεπηπγκέλε θαη ζηα δπν θχια, κε ηηο γπλαίθεο 

λα ζεκεηψλνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά έλαληη ησλ αληξψλ. 

 

ρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ γπλαηθψλ πνπ αλαπηχζζνπλ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθώλ ζηαδίσλ, ε κέζε εηθφλα ηεο δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε 

δηεζλέο επίπεδν αθνξά θπξίσο ηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θαηαλαισηέο (68%). 

Αθνινπζεί κε κεγάιε δηαθνξά ν θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο (16%), ελψ κηθξφηεξε 

πξνηίκεζε παξαηεξείηαη ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο θαη ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα (Γηάγξακκα 13). 

 



  41 

Γηάγξακκα 13 : Ζ δηακόξθσζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο αξρηθνύ ζηαδίνπ αλά 

θύιν θαη ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ην 2014. 

 

 

 
 
 Πεγή : GEM, 2015 Women’s Report 

 

 

Ο θιάδνο ζηνλ νπνίν νη γπλαίθεο απνθαζίδνπλ λα μεθηλήζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή 

ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο.  

 

ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ  γπλαηθψλ (νη 

7 ζηηο 10) πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο θαηαλαισηέο, ελψ κε 

κεγάιε απφζηαζε αθνινπζεί ε δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ κεηαπνίεζε. Ο πξσηνγελήο 

ηνκέαο είλαη ζηαζεξά ν ιηγφηεξν ζειθηηθφο θιάδνο γηα ην γπλαηθείν θχιν (Γηάγξακκα 

14). 

 

Αιιά θαη ζηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο ν ηνκέαο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θαηαλαισηέο 

εμαθνινπζεί λα έρεη ηελ πξνηίκεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ γπλαηθψλ (6 ζηηο 10). Πιελ 

φκσο απμάλεηαη ζεκαληηθά ην πνζνζηφ απηψλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο θαηαιακβάλνληαο έηζη ηε δεχηεξε ζέζε. Ο ηνκέαο ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο καδί κε ηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο  

ζπγθεληξψλνπλ πεξίπνπ ην 30% ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ εγρεηξεκάησλ ησλ 

γπλαηθψλ ζηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο ( Γηάγξακκα 15). 
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Γηάγξακκα 14 : Σνκείο θαηαλνκήο ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο αξρηθνύ 

ζηαδίνπ ζηηο νηθνλνκίεο ρακεινύ θόζηνπο θαη βειηίσζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ην 2014. 

 

 

 

 

 
 
Πεγή : GEM, 2015 Women’s Report 

 

 

 
 

 

Γηάγξακκα 15 :   Σνκείο θαηαλνκήο ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο αξρηθνύ 

ζηαδίνπ ζηηο νηθνλνκίεο θαηλνηνκίαο ην 2014. 
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Πεγή : GEM, 2015, Women’s Report 

 

 
 ζνλ αθνξά ηε δηεζλή δηακφξθσζε ηεο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ησλ γπλαηθψλ 

επηρεηξεκαηηψλ, θαίλεηαη φηη είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ην βαζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

ησλ ρσξψλ. 

 

 ηελ πιεηνςεθία ησλ νηθνλνκηψλ ρακεινχ θφζηνπο θαη βειηίσζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο παξαηεξείηαη κεγαιχηεξνο βαζκφο εγθαηάιεηςεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο 

(Γηάγξακκα 16). Σα πνζνζηά δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ είλαη ηδηαίηεξα πςειά ζηηο 

πεξηζζφηεξεο αθξηθαληθέο ρψξεο, φπνπ ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα θαη ε γεληθφηεξε 

πίεζε πνπ αζθείηαη ζηηο γπλαίθεο λα αζρνιεζνχλ κε ηα ζέκαηα ηνπ ζπηηηνχ θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηηο αλαγθάδνπλ λα πεξηζηείινπλ ηε δξαζηεξηφηεηα (GEM, 2015). Σα 
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εμίζνπ πςειά πνζνζηά δηαθνπήο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ρψξεο φπσο ε Εάκπηα, 

ε Μπνηζνπάλα, ην Κακεξνχλ, ε Οπγθάληα θαη νη Φηιηππίλεο, νθείινληαη ζηνλ 

αληίζηνηρα κεγάιν αξηζκφ λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ίδξπζαλ νη γπλαίθεο (GEM,2015). 

 

ηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο ηα πνζνζηά δηαθνπήο ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

είλαη ρακειά, ελδερνκέλσο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ηδξχζεθαλ. πγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο επηρεηξεκαηίεο ε δηαθνπή εξγαζηψλ ιακβάλεη 

ρψξα ζε κηθξφηεξν βαζκφ, θαηάζηαζε αλακελφκελε ιφγσ ηεο γεληθφηεξα 

ρακειφηεξεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο 

άληξεο (Γηάγξακκα 17). 

 

 

 
Γηάγξακκα 16 :  Γηαθνπή εξγαζηώλ αλά θύιν, γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη θιίκαθα 

νηθνλνκίαο (ρακεινύ θόζηνπο θαη βειηίσζεο απνηειεζκαηηθόηεηαο) ην 2014. 

 

 

 

 
 
Πεγή : GEM, 2015, Women’s Report 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 17 : Γηαθνπή εξγαζηώλ αλά θύιν, γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη νηθνλνκία 

θαηλνηνκίαο ην 2014. 
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Πεγή : GEM, 2015, Women’s Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΖ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ  
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2.3.1.ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΧΝ ΓΗΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 

ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ: ΔΠΗΛΟΓΖ  ΑΠΟ 

ΑΝΑΓΚΖ Ζ΄ΑΠΟ ΔΤΚΑΗΡΗΑ;  

 

 

Με γλψκνλα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλα άηνκν απνθαζίδεη λα επηδείμεη 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα δηαθξίλεηαη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ζε δπν δηαζηάζεηο: ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο.  

 

Ζ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο επθαηξίαο αλαθέξεηαη «ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεη ην άηνκν κε  θίλεηξν ηελ αμηνπνίεζε κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο ηελ νπνία εληνπίδεη θη εθηηκά ζην πιαίζην ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θξίλεη ηθαλή λα ζπληειέζεη ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ή 

ζηελ εξγαζηαθή αλεμαξηεζία ηνπ» (ΗΟΒΔ, 2014). Χο εθ ηνχηνπ ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

επθαηξίαο ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία  επηρεηξήζεσλ κε  θαηλνηφκεο ηδέεο θαη 

αληαγσληζηηθά πξντφληα. Γηα λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί επηρεηξεκαηηθφηεηα 

επθαηξίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Kirzner (1973) ζα πξέπεη λα κελ ππάξρεη επάξθεηα 

πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θιάδν ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ αγνξά αγαζψλ θαη ζηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο. Σφηε 

εθείλνο πνπ έρεη ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηα δεδνκέλα πνπ δελ είλαη επξέσο γλσζηά, 

κπνξεί λα ηα αμηνπνηήζεη θη εθκεηαιιεπζεί θαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν λα πξνπνξεπζεί 

ησλ ππνινίπσλ ζηνλ θιάδν ηνπ. 

 

 Ζ έλλνηα ηεο  επηρεηξεκαηηθόηεηαο αλάγθεο αλαθέξεηαη αληίζηνηρα ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ αλαπηχζζεη θάπνηνο απφ δηθή ηνπ βνχιεζε θαη πξσηνβνπιία, 

αιιά γηαηί νη ζπλζήθεο ηνλ αλαγθάδνπλ λα ηελ επηιέμεη. χκθσλα κε ηνλ ΗΟΒΔ 

(2014) ηα θίλεηξα γηα ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε είλαη ε έιιεηςε άιισλ επηινγψλ εξγαζίαο, ε δπζαξέζθεηα απφ ην ππάξρνλ 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ν θφβνο ηεο απφιπζεο. ηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ απεηιείηαη κε ζπξξίθλσζε. Πξφθεηηαη δειαδή γηα 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη γηα ηελ θάιπςε βηνπνξηζηηθψλ αλαγθψλ θη σο 
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εθ ηνχηνπ δελ δηαζέηεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο νχηε ππάξρεη 

πξννπηηθή γηα «άλνηγκα» ζηε δηεζλή αγνξά. 

 

πλεπψο κε ηελ έλλνηα ησλ δηαζηάζεσλ ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

εμεηάδεηαη θαηά πφζν κηα γπλαίθα ζηξέθεηαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα απφ δηθή ηεο 

ζέιεζε θαη επηινγή γηα λα εθκεηαιιεπηεί κηα επθαηξία πνπ αλαγλψξηζε ζηελ αγνξά 

θαη ζην πεξηβάιινλ ηεο ή αλ δπζκελείο παξάγνληεο θαη ε έιιεηςε  ηθαλνπνηεηηθψλ 

ελαιιαθηηθψλ απαζρφιεζεο  ηελ εμσζνχλ ζε απηή θαη απνηειεί ιχζε αλάγθεο.  

 

εκεηψλεηαη φηη νη δηαζηάζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο «αλάγθεο» θαη «επθαηξίαο» 

απνηεινχλ ηνπο δπν πφινπο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 ΚΗΝΖΣΡΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΓΔΗΞΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
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Ζ απφθαζε γηα επίδεημε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη απφξξνηα κηαο ζεηξάο 

παξαγφλησλ θαη θηλήηξσλ πνπ άιινηε απζφξκεηα θαη άιινηε αλαγθαζηηθά σζνχλ ην 

άηνκν ζηελ έλαξμε επηηεδεχκαηνο. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα θίλεηξα θαη νη 

παξάγνληεο ππνθίλεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δηαθξίλνληαη ζε δπν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο:   

 

Α. Θεηηθά θίλεηξα ή παξάγνληεο πξνζέιθπζεο, πνπ αζθνχλ έιμε ζηνλ επίδνμν 

επηρεηξεκαηία λα ελεξγνπνηεζεί αλάινγα. Πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ αζθνχλ 

ζεηηθή επηξξνή ζε έλα άηνκν, ψζηε λα απνθαζίζεη λα ηδξχζεη ηε δηθήο ηνπ 

επηρείξεζε. 

 

Β. Αξλεηηθά θίλεηξα ή σζηηθνύο παξάγνληεο, πνπ νπζηαζηηθά εμαλαγθάδνπλ ην άηνκν 

λα ζηξαθεί ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, δηφηη νη παξνχζεο επηινγέο θαη πξννπηηθέο είλαη 

ιηγφηεξν ειθπζηηθέο.  

 

 

Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην πνηά θίλεηξα επηδξνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

ηειηθή επηινγή ηνπ αηφκνπ γηα έλαξμε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δελ είλαη 

εχθνιε. Οχηε πάιη κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα, φηη ν βαζκφο έληαζεο 

θάπνηνπ θηλήηξνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επίδεημε ζπγθεθξηκέλεο παξφξκεζεο. Οη Υαζζίδ 

θαη  Καξαγηάλλεο (1999) αλαθέξνπλ φηη «έλαο ζπλδπαζκφο ησλ θαηάιιεισλ 

θηλήηξσλ θαη ζε κέηξηα έληαζε, ίζσο λα πξνζθέξνπλ ηελ θαιχηεξε παξφξκεζε πξνο 

ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα».  

 

Απφ πνιιέο εκπεηξηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηα θχια ζηελ 

έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, έρεη θαλεί φηη άληξεο θαη γπλαίθεο  

θηλεηνπνηνχληαη απφ παξφκνηα θίλεηξα, κε θχξηα ηελ αλάγθε γηα αλεμαξηεζία θαη 

επίηεπμε (Hisrich, 1990). Απφ άιιεο έξεπλεο έρεη αλαδεηρζεί ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ 

θηλήηξσλ θαξηέξαο ζηα θχια, φπσο απηή ησλ DeMartino θαη Barbato (2003), νη 

νπνίνη ζπκπεξαίλνπλ φηη νη άληξεο απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε πινχηνπ, ελψ νη 

γπλαίθεο ζηνρεχνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειεπζεξίαο πνπ πξνζθέξεη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα γηα λα ζπλδπάζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή δσή κε ηηο νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο. Παξφκνηα νη Orhan & Scott (2001) ζπκπεξαίλνπλ φηη ην επέιηθην 
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σξάξην εξγαζίαο είλαη ζειθηηθφο παξάγνληαο πνπ σζεί ηηο γπλαίθεο ζηελ έλαξμε 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Αληηθξνπφκελεο απφςεηο έρνπλ δηαηππσζεί ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο έλαξμεο ηεο 

γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Γειαδή γηα ην αλ ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ππνθηλείηαη 

απφ παξάγνληεο πξνζέιθπζεο, νπφηε έρεη ηε κνξθή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

επθαηξίαο, ή αλαπηχζζεηαη ππφ ηελ πίεζε σζηηθψλ παξαγφλησλ, νπφηε πξφθεηηαη γηα 

επηρεηξεκαηηθφηεηα απφ αλάγθε. Μειεηεηέο φπσο νη Hisrich & Brush (1985) 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη γπλαίθεο ζηξέθνληαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ππφ ηελ πίεζε 

αξλεηηθψλ παξαγφλησλ, κε θπξηφηεξνπο ηελ αλία θαη ηελ θαηαπίεζε. Άιινη 

κειεηεηέο φπσο νη αξξή & Σξηρνπνχινπ (2005) ππνζηεξίδνπλ φηη  θπξίσο  ζειθηηθνί 

παξάγνληεο ζπληεινχλ ζηελ απφθαζε ησλ γπλαηθψλ γηα έλαξμε νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, κε θχξηνπο ηελ επηζπκία λα είλαη ην αθεληηθφ ηνπ εαπηνχ ηνπο, ηελ 

επειημία, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. 

Δληνχηνηο ν Hisrich (1999) παξαηεξεί φηη ζπάληα ηα θίλεηξα ελφο αηφκνπ γηα 

επίδεημε επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλήθνπλ ζε κηα απφ ηηο δπν δηαζηάζεηο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Πνπ ζεκαίλεη φηη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε  ησλ 

γπλαηθψλ είλαη απφξξνηα ηεο επίδξαζεο ηφζν ζεηηθψλ φζν θαη αξλεηηθψλ 

παξαγφλησλ, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο απφθαζεο ζρεηηθά 

κε ηελ έλαξμε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (αξξή & Σξηρνπνχινπ, 2005). 

 

 

 Σα θίλεηξα θαη νη ζπλζήθεο πνπ σζνχλ ηηο γπλαίθεο ζηελ επίδεημε επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη : 

 

Αλάγθε γηα επίηεπμε (need for achievement ή n-Ach) : Ζ έλλνηα αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ λα επηδηψθεη ηελ επηηπρία. χκθσλα κε ηνλ Κάληα (1998) 

απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο πνπ έρεη δηακνξθσζεί απφ ηελ παηδηθή 

ειηθία. Ζ γπλαίθα πνπ δηέπεηαη απφ απηή ηελ αλάγθε, ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή 

απηνπεπνίζεζε θαη εκπηζηνζχλε ζηηο δπλαηφηεηέο ηεο, αλαιακβάλεη ξίζθν θαη 

αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα κέζα απφ ηελ νπνία εθθξάδεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο 

πλεχκα. 
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Σν θαηλόκελν ηεο γπάιηλεο νξνθήο : Ο φξνο αλαθέξεηαη  «ζηα ηερλεηά ή αφξαηα 

εκπφδηα πνπ επηβξαδχλνπλ ή ζηακαηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ γπλαηθψλ 

ζηηο αλψηεξεο θαη αλψηαηεο ζέζεηο ηεο ηεξαξρίαο ησλ επηρεηξήζεσλ» (σηεξάθε, 

2010). Γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη γπλαίθεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ έξρνληαη 

αληηκέησπεο κε πξνθαηαιήςεηο θαη θνηλσληθά ζηεξεφηππα πνπ μεπεξλνχλ ηα 

πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο κε κνλαδηθφ θξηηήξην ην γπλαηθείν ηνπο θχιν. Χο 

εθ ηνχηνπ βηψλνπλ ζηελ εξγαζία δηαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπο, αληζφηεηα ζηε 

κεηαρείξηζε θαη ζηηο απνιαβέο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη 

ρξεηάδεηαη λα θαηαβάινπλ πνιιαπιάζηα ησλ αληξψλ πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα 

πείζνπλ γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα πνπ δπζρεξαίλνπλ 

ηδηαίηεξα ηελ εμέιημή ηνπο πξνο ηηο αλψηεξεο βαζκίδεο ηεο ηεξαξρίαο. εκεηψλεηαη φηη 

ην θαηλφκελν ηεο γπάιηλεο νξνθήο  απαληάηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο 

θαη κάιηζηα εληείλεηαη φζν κεγαιψλεη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο / Οξγαληζκνχ φπνπ 

εξγάδεηαη θη επηδηψθεη λα αλαπηπρζεί ην άηνκν. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο νη 

εξγαδφκελεο δηέπνληαη θαζεκεξηλά απφ ην  αίζζεκα ηεο αδηθίαο, ζπκφ, απνγνήηεπζε 

θαη κε ηνλ θαηξφ απφ ςπρηθή θνχξαζε, δηφηη πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ επηπξφζζεηα 

γηα ηα πξάγκαηα, ρσξίο πνιιέο θνξέο λα θαηαθέξλνπλ ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα. 

ην ηέινο επέξρεηαη ε παξαίηεζε απφ ηηο θηινδνμίεο ηνπο θαη εγθαηάιεηςε ησλ 

πξνζπαζεηψλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην αξθεηέο γπλαίθεο 

παξαηηνχληαη ηεο εξγαζίαο ηνπο θη επηιέγνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά 

πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγνχλ απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ ηερλεέλησο ζηακαηνχλ ηελ 

αλάπηπμή ηνπο. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα γηα απηέο απνηειεί ηε δηέμνδν απφ κηα 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ζπλάκα επθαηξία λα  αμηνπνηήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο 

θαη λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο.  

 

 

Δλίζρπζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο: Ζ έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο δελ απνηειεί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ ην κέζν γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο έθθξαζε θη  αλάπηπμε, αιιά κηα ιχζε γηα ηελ απφθηεζε επηπιένλ 

εηζνδήκαηνο πνπ ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο νηθνγέλεηαο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ γίλεηαη κε ην θίλεηξν ηνπ 

θέξδνπο θαη ηεο απφθηεζεο πινχηνπ, αιιά απφ ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ 

νηθνγελεηαθψλ εζφδσλ, ηδηαίηεξα φηαλ απηά είλαη πεξηνξηζκέλα θαη δελ επαξθνχλ γηα 
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ηελ θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ αλαγθψλ. Σν θίλεηξν είλαη αθφκα πην έληνλν, φηαλ 

ππάξρνπλ εμαξηεκέλα  κέιε  ζηελ νηθνγέλεηα.  

 

 

Σξαπκαηηθέο εκπεηξίεο / έιιεηςε άιισλ πξννπηηθώλ : Απνηπρεκέλεο απφπεηξεο ηνπ 

παξειζφληνο ζε επαγγεικαηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο αξεζθείαο ηνπ είλαη δπλαηφ 

λα  απνγνεηεχζνπλ ην  άηνκν θαη λα ην νδεγήζνπλ ζε εγθαηάιεηςε ησλ επηζπκηψλ 

ηνπ. Ζ έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελδερνκέλσο απνηειεί ηελ ηειεπηαία 

ελαιιαθηηθή κηαο γπλαίθαο γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, φηαλ ππάξρεη 

αδπλακία πξνφδνπ ζε άιινπο ηνκείο. 

 

 

Αλάγθε γηα αλεμαξηεζία : Τπάξρνπλ άηνκα πνπ  είλαη αλεμάξηεηεο πξνζσπηθφηεηεο 

θαη πνπ δπζθνξνχλ φηαλ ην εξγαζηαθφ πιαίζην απαηηεί ηε ζπλχπαξμε θαη ζπλεξγαζία 

ηνπο κε άιινπο. Πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη δελ 

έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ επηινγψλ θαη ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ. Οη γπλαίθεο πνπ 

δηέπνληαη απφ ηελ αλάγθε γηα αλεμαξηεζία, επηιέγνπλ λα ελεξγνπνηεζνχλ 

επηρεηξεκαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηδησθφκελε απηνλνκία ζην 

επαγγεικαηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη λα είλαη ην αθεληηθφ ηνπ εαπηνχ ηνπο.  

 

 

Κνηλσληθή θαηαμίσζε : Σν θίλεηξν απηφ απαληάηαη ηδηαίηεξα ζηα 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα φπνπ ε επίδεημε επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ραίξεη ηεο εθηίκεζεο ηεο θνηλσλίαο θαη πξνβάιιεηαη ζεηηθά. Μέζα 

ζε απηά ηα πιαίζηα αξθεηέο γπλαίθεο ζηξέθνληαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε, λα ηχρνπλ κεγαιχηεξεο 

απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο. 

 

 

Βειηίσζε ηεο ζέζεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα : Ζ έλαξμε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

απνηειεί γηα αξθεηέο γπλαίθεο ην κέζν γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπο κέζα ηελ 

νηθνγέλεηα, ηδηαίηεξα ζε αλδξνθξαηνχκελεο θνηλσλίεο. Κη απηφ γηαηί ηφηε ν άληξαο 

δελ απνηειεί πηα ηνλ απνθιεηζηηθφ ηξνθφ θαη ζπληεξεηή ηεο νηθνγέλεηαο φληαο ε 

κνλαδηθή πεγή εηζνδήκαηνο. Ζ έμνδνο ηεο γπλαίθαο απφ ηηο παξαδνζηαθέο νηθηαθέο 
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αζρνιίεο θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηεο ζην απνθηεζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηελ 

ηζρπξνπνηεί κέζα ζηελ νηθνγέλεηα  θαη ε παξνπζία ηεο ζην ζπίηη  θαη ζηα ζέκαηα πνπ 

ην αθνξνχλ απνθηά πιένλ κηα δπλακηθή ππφζηαζε. 

 

 

Αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθή δσή : Αλαηξεπηηθά ζπκβάληα ζηε δσή κηαο γπλαίθαο  

φπσο ν ζάλαηνο ζεκαληηθνχ πξνζψπνπ, έλα δηαδχγην θιπ, είλαη δπλαηφ λα ηελ 

αλαγθάζνπλ λα ελεξγνπνηεζεί θαη λα αλαδεηήζεη λένπο ηξφπνπο εμαζθάιηζεο 

εηζνδήκαηνο θαη γεληθφηεξα επηβίσζεο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

αιιαγέο έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απψιεηαο πξνζψπνπ πνπ δηαδξακάηηδε άκεζα ή 

έκκεζα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ε 

αλάγθε κπνξεί λα «ζπξψμεη» κηα γπλαίθα ζηε ιχζε ηεο έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα  εμαζθαιίζεη εηζφδεκα θαη πξννπηηθέο γηα ηελ 

επηβίσζή ηεο. 

 

 

Γηέμνδνο από ην ζπίηη : Ζ έλαξμε επηηεδεχκαηνο είλαη πνιιέο θνξέο απφξξνηα ηεο 

αλάγθεο γηα δηαθπγή απφ ηε ξνπηίλα ησλ νηθηαθψλ εξγαζηψλ θαη απφ ηελ 

παζεηηθφηεηα πνπ πξνμελεί ε απνκφλσζε ζην ζπίηη.  

 

 

Έιιεηςε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ : Ζ δπζθνιία πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

ζπλαθφινπζα ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο θαζηζηνχλ ηελ έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα αξθεηέο γπλαίθεο ηε κνλαδηθή ελαιιαθηηθή γηα επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε. Ηδηαίηεξα ζε εθείλεο πνπ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν, ε 

πξνεγνχκελε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ε ειηθία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο.  

 

 

Απόιπζε θαη αλεξγία :  Ζ αθνχζηα απψιεηα ηεο εξγαζίαο πνπ ζπλεπάγεηαη κηα 

απφιπζε θαη ε αλεξγία γεληθφηεξα, είλαη δπν ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ζηξέςνπλ έλα 

άηνκν ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ιχζεο ηεο έλαξμεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ 

ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ, πνπ εθηφο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο πεξηνξηζκνχο γηα ηελ εχξεζε κηζζσηήο απαζρφιεζεο, έρνπλ 
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παξάιιεια λα αληηκεησπίζνπλ επηπξφζζεηεο δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ιφγσ  θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ. 

 

 

Έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο από εξγαζία : Απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζπρλέο αηηίεο γηα ηελ 

έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε απαζρφιεζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ ζε ζέζε ρακειήο εμεηδίθεπζεο ή ππνδεέζηεξεο ησλ πξνζφλησλ ηνπ, 

φπσο επίζεο ζε έλα  αληηθείκελν πνπ δελ είλαη ειθπζηηθφ γηα απηφλ, ηνπ  ζηεξνχλ ηε 

δπλαηφηεηα άληιεζεο ηθαλνπνίεζεο ζε έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο  θαζεκεξηλφηεηάο 

ηνπ.  

 

Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη κε ηε γεληθφηεξε 

αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηεί ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Οη ζπγθξνχζεηο, ε έιιεηςε  

θαηαλφεζεο, αιιειεγγχεο, ζπλελλφεζεο θαη  θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ επηπέδσλ ηεξαξρίαο είλαη θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ άγρνο, 

δπζθνξία θη έληνλε δπζαξέζθεηα ζηνλ εξγαδφκελν. Δηδηθφηεξα νη πξνζηξηβέο κε ηνλ 

πξντζηάκελν είλαη ηδηαίηεξα ςπρνθζφξεο, δεδνκέλνπ φηη επεξεάδνληαη  αξλεηηθά 

ηφζν ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, φζν θαη ε βαζκνινγηθή 

ηνπ εμέιημε. Έηζη είλαη αξθεηνί εθείλνη πνπ επηιέγνπλ λα δηαθχγνπλ απφ αλάινγεο 

ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο θαη πνπ ζηξέθνληαη ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγνχλ απφ κηα δνθεξή θαηάζηαζε. Αθφκα φκσο θη αλ ην 

εξγαζηαθφ θιίκα είλαη ην ζεκηηφ, νη πεξηνξηζκέλεο ή θαη αλχπαξθηεο δπλαηφηεηεο 

αλέιημεο ζε αλψηεξε ζέζε θαη γεληθφηεξα ε έιιεηςε θηλήηξσλ θαη αληακνηβψλ γηα 

ηελ θαιή απφδνζε, ζπρλά σζνχλ ην άηνκν ζηελ αλαδήηεζε λένπ επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ.  

 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ θαιχπηεη πξνζσξηλέο ζέζεηο απαζρφιεζεο, δνπιεχεη 

πεξηνδηθά, κε κεξηθή απαζρφιεζε, αθφκα θαη ζηελ παξανηθνλνκία, κε απνηέιεζκα 

λα ππνακνίβεηαη θαη ηα νθέιε θαη δηθαηψκαηά ηνπ απφ ηελ εξγαζία λα είλαη 

πεξηνξηζκέλα αλ φρη αλχπαξθηα. Ζ θαηάζηαζε απηή επηηείλεη ην αίζζεκα ηεο 

δπζθνξίαο, ηεο αδηθίαο  θαη ηεο αλαζθάιεηαο, κε απνηέιεζκα έλα κέξνο λα επηιέγεη 

ηελ παξαίηεζε θαη ηελ έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο σο ηελ θαιχηεξε 

δηέμνδν απφ κηα ρξφληα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε.  
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Πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη απηνπξαγκάησζε : Γηα έλα πνζνζηφ γπλαηθψλ ε έλαξμε 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην αληηθείκελν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη απνηειεί κέζν 

πξνζσπηθήο έθθξαζεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ έρεη απιά 

ην ραξαθηήξα ηνπ βηνπνξηζηηθνχ κέζνπ, αιιά ηεο έθθξαζεο ηνπ δεκηνπξγηθνχ 

πλεχκαηνο ηεο επηρεηξεκαηία. Μέζα απφ ηε δηνρέηεπζε ηεο ελεξγεηηθφηεηάο ηεο ζε 

θάηη πνπ ηελ εθθξάδεη θαη ηε δνθηκαζία ζηελ νπνία ππνβάιιεη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο, 

νδεγείηαη ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηθαλνπνίεζε θαη απηνπξαγκάησζε. Κη απηφ 

γηαηί ε ζπλεηδεηνπνηεκέλε επηινγή κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο έρεη 

απμεκέλεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη επαθφινπζα 

ηθαλνπνηνχληαη ηφζν ε αλάγθε γηα πξνζσπηθή δεκηνπξγία φζν θαη ε αλάγθε γηα 

επηηπρία.  

 

 

Πξνζσπηθή απηνλνκία : Ζ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλεπάγεηαη 

ηελ απφθηεζε πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο ην νπνίν ε επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα 

δηαζέζεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ ηελ 

θξίζε, ηε δηάζεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηξίηνπ πξνζψπνπ νχζα νηθνλνκηθά 

εμαξηεκέλε απφ απηφ. πλεπψο ε νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ζπλεπάγεηαη θαη ηελ 

πξνζσπηθή απηνλνκία, αθνχ δίλεη ζηε γπλαίθα  ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγεη ειεχζεξα 

θαη ρσξίο ελδερφκελεο ηχςεηο θη ελνρέο απηφ πνπ ηελ εθθξάδεη θη επηζπκεί. 

 

 

Δπειημία ρξόλνπ εξγαζίαο :   Ζ γπλαίθα παξαδνζηαθά είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ 

επζχλε ηεο θξνληίδαο ησλ εμαξηεκέλσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ζπλήζσο ησλ 

αλήιηθσλ παηδηψλ θαη ησλ ειηθησκέλσλ γνλέσλ. Ζ έλαξμε νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί επαγγεικαηηθή επηινγή πνπ ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαζνξίδεη ε ίδηα ην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο θαη ζπλεπψο λα ην δηακνξθψλεη 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Γπλαηφηεηα πνπ δελ κπνξεί λα έρεη 

ζε κηα κηζζσηή ζέζε απαζρφιεζεο, φπνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ζπγθεθξηκέλν 

θαη πξνθαζνξηζκέλν πνιιέο θνξέο σξάξην εξγαζίαο, ην νπνίν δελ ειέγρεη, νχηε 

κπνξεί εχθνια λα ηξνπνπνηήζεη. Γεκηνπξγψληαο ηε δηθή ηεο επηρείξεζε ε γπλαίθα 

έρεη επειημία θηλήζεσλ, θαζφηη κπνξεί λα νξίδεη ε ίδηα ην σξάξην θαη ηε δηάξθεηα ηνπ 
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ρξφλνπ εξγαζίαο ηεο. Δπίζεο έρεη ηελ επρέξεηα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο αλάγθεο 

ηεο φπνηε θαη φζεο θνξέο ρξεηαζηεί θαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα εμαζθαιίδεη 

ειεχζεξν ρξφλν γηα ηελ ίδηα θαη γηα ηε θξνληίδα ησλ εμαξηεκέλσλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

 

 

Αμηνπνίεζε κόξθσζεο, εκπεηξηώλ θαη δπλαηνηήησλ : Ζ έλαξμε νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα έρεη θίλεηξν ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ εθηηκά 

φηη δηαζέηεη θαη κπνξεί λα αμηνπνηήζεη πξνο φθειφο ηεο κηα γπλαίθα. Ζ εμνηθείσζε κε 

ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είηε απφ ηε ζέζε ηεο ππαιιήινπ επηρείξεζεο είηε 

κέζα απφ κηα νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ζπρλά είλαη παξάγνληαο πνπ σζεί  ην άηνκν 

ζηελ έλαξμε ηνπ δηθνχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο, ηφζν γηαηί ην αληηθείκελν 

ηνπ είλαη νηθείν, φζν θαη γηαηί έρεη απνθηήζεη πνιχηηκεο γλψζεηο γηα ηελ αγνξά θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. ια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ 

ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ηεο επίδνμεο 

επηρεηξεκαηία φηη ζα επηηχρεη. 

 

 Δπίζεο ε απφθαζε κηαο γπλαίθαο λα αλαπηχμεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

κπνξεί λα είλαη απφξξνηα ηεο επηζπκίαο ηεο λα αμηνπνηήζεη ηε κφξθσζή ηεο θαη λα 

απνθνκίζεη φθεινο. Χζηφζν πνιινί ζεσξνχλ φηη  νη πηζαλφηεηεο κηα γπλαίθα λα 

επηδείμεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρνπλ αξλεηηθή ζρέζε κε ην κνξθσηηθφ ηεο 

επίπεδν. Ηζρπξίδνληαη δειαδή φηη φζν πην πςειφ είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηφζν 

πεξηζζφηεξεο είλαη νη δπλαηφηεηέο ηεο λα δηεθδηθήζεη κηα κηζζσηή ζέζε εξγαζίαο πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο θαη ζπλεπψο νη πηζαλφηεηεο 

λα ζηξαθεί ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ιηγνζηεχνπλ.   

 

Σν εξψηεκα πνπ γελλάηαη γηα ην πνηά πξαγκαηηθά είλαη ε ζρέζε ηνπ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ κηαο γπλαίθαο κε ηελ επαγγεικαηηθή επηινγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, νδεγεί ζηε δηαηχπσζε ησλ αθφιθνπζσλ ππνζέζεσλ Ζ0 θαη Ζ1, ν 

έιεγρνο ησλ νπνίσλ ζα απνθαιχςεη ηε ζπζρέηηζε. 

  

Ζ0 : Σν κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γπλαηθώλ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ απόθαζή ηνπο λα 

ελεξγνπνηεζνύλ επηρεηξεκαηηθά . 
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Ζ1 : Σν κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γπλαηθώλ ζρεηίδεηαη κε ηελ απόθαζή ηνπο λα 

ελεξγνπνηεζνύλ επηρεηξεκαηηθά. 

 

 

 

πλέρηζε ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο : Ζ χπαξμε κηαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο 

απνηειεί ζπρλά θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε 

κηαο γπλαίθαο. Αθελφο ηεο επηιχεη άκεζα ην πξφβιεκα ηεο επαγγεικαηηθήο ηεο 

απνθαηάζηαζεο, αθνχ δελ ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο. Αθεηέξνπ 

ππάξρνπλ  πξννπηηθέο αλάπηπμεο θη επηηπρίαο ιφγσ ησλ γλψζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο 

πνπ έρεη απνθηεζεί κέζα απφ ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην, αιιά θαη γηαηί ε ππνδνκή ηεο 

επηρείξεζεο είλαη έηνηκε.  

 

 

πλδπαζκόο επαγγεικαηηθήο – νηθνγελεηαθήο δσήο : Απνηειεί έλα απφ ηα  πην 

ζπλήζε θαη επξέσο δηαδεδνκέλα θίλεηξα ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ απφθαζε 

γηα έλαξμε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ηδηαίηεξα ζε εθείλεο πνπ έρνπλ επηιεθζεί ηε 

θξνληίδα κηθξψλ παηδηψλ θαη δελ ππάξρεη  βνήζεηα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ ηέθλσλ. Δπλφεην είλαη φηη ε έιιεηςε ή 

αλεπάξθεηα θνηλσληθψλ δνκψλ φπσο παηδηθνί ζηαζκνί θαη νινήκεξα ζρνιεία 

απνηεινχλ ζπλζήθεο πνπ ζηξέθνπλ ηηο γπλαίθεο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Κη απηφ 

γηαηί νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο δελ επηηξέπνπλ ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο 

απαηηήζεηο κηαο ζέζεο εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Ζ  αδπλακία ηνπο κάιηζηα 

επηηείλεηαη ζηα πιαίζηα ησλ ζχγρξνλσλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, φπνπ νη ειάρηζηεο 

δηαζέζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππνςήθηνπο 

θαζηζηνχλ αδχλαην ηνλ θαζνξηζκφ απφ κεξηάο ηνπο ησλ φξσλ θαη ζπλζεθψλ  

εξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα ε κεηξφηεηα απνηειεί ζπρλά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αξλεηηθφ 

θαη αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο, δηφηη νη νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο δελ θαζηζηνχλ ηηο γπλαίθεο δηαζέζηκεο πξνο εθκεηάιιεπζε απφ ηνλ 

εξγνδφηε. Αληίζεηα ε ελαζρφιεζε κηαο γπλαίθαο κε ηε δηθή ηεο επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηελ θαζηζηά επέιηθηε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ 

σξαξίνπ εξγαζίαο θαη ηεο επηηξέπεη ην ζπλδπαζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ 

πξνζσπηθή δσή. Παξάιιεια θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ, απνηειεί 

επηηπρεκέλε ιχζε ζην δήηεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγίαο . 
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Νέα πξόηππα : Ζ επηινγή ηεο ελαζρφιεζεο κε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζρεηίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηα πξνβαιιφκελα πξφηππα θαη ηελ αλάγθε ηεο 

γπλαίθαο λα αληαπνθξηζεί ην δπλαηφλ θαιχηεξα ζε απηά. Έηζη, κέζα απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηδηφηεηα ε γπλαίθα επηδηψθεη λα αληαπνθξηζεί ζην πξφηππν ηεο 

αλεμάξηεηεο θαη ρεηξαθεηεκέλεο γπλαίθαο. Βαζηθφ δεηνχκελν απνηειεί επηπιένλ ε 

νηθνλνκηθή ηεο απηνλνκία, ε αλάγθε εμαζθάιηζεο ηεο νπνίαο κεγεζχλεηαη απφ ηα 

πξνβαιιφκελα θαηαλαισηηθά πξφηππα πνπ απαηηνχλ ηελ χπαξμε νηθνλνκηθήο άλεζεο 

θαη πνπ πηζαλφηαηα δελ δηαζέηεη κηα γπλαίθα φηαλ είλαη νηθνλνκηθά εμαξηεκέλε απφ 

θάπνηνλ άιιν. 

 

 

Απόθηεζε πινύηνπ θαη δύλακεο : Μέζα απφ ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηδηαίηεξα φηαλ είλαη επηηπρεκέλε, δελ θαιχπηεηαη κφλν ε αλάγθε ηεο 

απφθηεζεο εηζνδήκαηνο πνπ επαξθεί γηα ηελ επηβίσζε ηνπ αηφκνπ. Απνηειεί ην κέζν 

κε ην νπνίν κπνξεί λα επηδηψμεη ηελ απφθηεζε πινχηνπ, δχλακεο θη εμνπζίαο. Κη 

απηφ γηαηί ν πινχηνο εμαζθαιίδεη ζην άηνκν επκάξεηα θαη άλεηε δσή. Δπίζεο δελ ηνπ 

πξνζθέξεη κφλν απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία φληαο «ην αθεληηθφ ηνπ εαπηνχ ηνπ», 

αιιά δηαζέηνληαο πξνζσπηθφ ζηελ επηρείξεζε σο εξγνδφηεο, αζθεί εμνπζία. 

Δπηπιένλ ζηηο δπηηθέο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο ν πινχηνο θαη ην ρξήκα γεληθφηεξα 

πξνζδίδνπλ ζην άηνκν θχξνο θαη δχλακε, κε ηα νπνία δχλαηαη λα αζθεί επηξξνή θαη 

λα επηβάιιεη ηελ άπνςή ηνπ ζε θαίξηνπο ηνκείο φπσο είλαη ε θπβεξλεηηθή βνχιεζε.  

 

 

Δπηζπκία γηα δηθή ηεο επηρείξεζε : Ζ επίδεημε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε απνηειεί ηελ έθθξαζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο ηεο 

γπλαίθαο,  πνπ ηελ σζεί ζηελ επηδίσμε αλάινγσλ πξνθιήζεσλ. Ηδηαίηεξα φηαλ ηε 

ραξαθηεξίδεη ε απηνπεπνίζεζε θαη έρεη εκπεηξία απφ αλάινγν εξγαζηαθφ ρψξν. 

 

Μηα ηδέα : Ζ χπαξμε κηαο ηδέαο πνπ ην άηνκν θξίλεη θαιή θαη κε απμεκέλεο 

πηζαλφηεηεο επηηπρίαο, είλαη δπλαηφ λα θηλεηνπνηήζεη επηρεηξεκαηηθά ην δεκηνπξγφ 

ηεο γηα λα ηελ πινπνηήζεη. Ζ ηδέα απηή κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία θαη ηηο 

γλψζεηο ηνπ αηφκνπ, κπνξεί λα είλαη θαηλνηφκα ή λα θαιχπηεη έλα θελφ ζηελ αγνξά, 
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λα είλαη αλαπαξαγσγή κηαο ήδε επηηπρεκέλεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή 

αθφκα λα θαιχπηεη κηα αλακελφκελε δήηεζε ζηελ αγνξά (χλδεζκνο Απνθνίησλ 

Βξεηαληθψλ Παλεπηζηεκίσλ, 2012). 

 

 

Δπηρεηξεκαηηθή ζπγθπξία : Ζ ελαζρφιεζε κε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

δχλαηαη λα νθείιεηαη ζε ηπραίν γεγνλφο, φπσο είλαη κηα απξφζκελε επθαηξία πνπ 

πξνέθπςε ή κηα πξφηαζε ζπλεξγαζίαο πνπ έγηλε. 

 

 

Δλζάξξπλζε από ζεκαληηθνύο άιινπο : Ζ ελαζρφιεζε κε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ηεο ελζάξξπλζεο κηαο γπλαίθαο λα  

θηλεηνπνηεζεί αλάινγα. Ζ πξνηξνπή γίλεηαη απφ άηνκα πνπ δχλαηαη λα ηεο αζθήζνπλ 

επηξξνή, είηε γηαηί ηα ζεσξεί ζεκαληηθά θαη ηα εκπηζηεχεηαη φπσο είλαη γνλείο θαη 

θίινη, είηε γηαηί θέξνπλ ηδηφηεηα πνπ ηνπο πξνζδίδεη θχξνο θαη ηα αμηνινγεί σο 

θεξέγγπα θαη αμηφπηζηα (π.ρ επαγγεικαηηθφο ζχκβνπινο, πξνεγνχκελνο 

πξντζηάκελνο, δάζθαινο). 

 

 

Μεηαλάζηεπζε: Ζ κεηαλάζηεπζε ζε άιιε ρψξα ζπρλά απνηειεί ζπλζήθε πνπ 

αλαγθάδεη ην άηνκν λα ζηξαθεί ζηελ έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ 

ησλ δπζθνιηψλ εχξεζεο κηζζσηήο εξγαζίαο, θπξίσο φηαλ νη γλψζεηο ηνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο λέαο αγνξάο ή ππάξρεη πεξηνξηζκφο ηεο γιψζζαο. 

Δπίζεο απνηειεί κνξθή επαγγεικαηηθήο ελαζρφιεζεο θαη κέζν επηβίσζεο ζε θάζε 

πεξηβάιινλ φπνπ νη πηζαλφηεηεο εχξεζεο εξγαζίαο είλαη ειάρηζηεο, είηε γηαηί νη 

δηαζέζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο δελ ηαηξηάδνπλ ζην πξνθίι ηνπ αηφκνπ, είηε γηαηί ζηα 

πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο. 

 

 

 

 

2.3.3  ΠΡΟΦΑΣΔ ΔΡΔΤΝΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΣΑΔΗ 

ΣΖ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΝ 

ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΧΡΟ 



  59 

 

 

Ζ  γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο ζηελ Διιάδα εθδειψλεηαη ζην κηθξφηεξν 

πνζνζηφ κεηαμχ φισλ ησλ ρσξψλ θαηλνηνκίαο ηεο έξεπλαο GEM 2015 (Γηάγξακκα 

18). 

 

 

Γηάγξακκα 18 : Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα επθαηξίαο αλά γεσγξαθηθή επηθξάηεηα 

θαη θύιν ζηηο νηθνλνκίεο θαηλνηνκίαο έηνπο 2014.  

 

 

 
 
Πεγή : GEM, 2015 Women’s Report 

 

 

  
Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο ησλ αληξψλ ππεξηεξεί ζεκαληηθά απφ ηε γπλαηθεία,  

δεδνκέλνπ φηη ηα δπν θχια παξνπζηάδνπλ δηαθνξά ζηα πνζνζηά ηνπο ην έηνο 2014 

πνπ πξνζεγγίδεη ην 20%. Σν πνζνζηφ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ επθαηξία πνπ 

έρνπλ αλαπηχμεη νη Διιελίδεο, δεηθλχεη φηη ε ελαζρφιεζε κε κηα νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ιχζε ζηελ νπνία εμσζνχληαη νη γπλαίθεο, παξά απφξξνηα 

δηθήο ηνπο πξσηνβνπιίαο θαη επηινγήο. 

 

Απνθαιππηηθή ησλ θηλήηξσλ ησλ Διιελίδσλ γηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε κηα 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ησλ γπλαηθψλ 

επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2012-2013, δειαδή κεο ζηελ 

θαξδηά ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (Πίλαθαο 1,2).  

Σν 2012 ην πνζνζηφ ησλ Διιελίδσλ πνπ ζηξάθεθε ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα απφ 

αλάγθε αλεξρφηαλ ζην 40%, ελψ έλα ρξφλν αξγφηεξα έθηαζε ζην 42,90%. 

εκεηψζεθε δειαδή αχμεζε ηεο λέαο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ αλάγθε. 

Αλ κάιηζηα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ Διιελίδσλ απφ 
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αλάγθε αλήξζε ην 2014 ζην 48% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ηνπο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ππάξρεη αχμεζε ηεο γπλαηθείαο ζπκκεηνρήο 

ζηνλ ειιεληθφ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε θαιχηεξσλ 

ελαιιαθηηθψλ. Γηαρξνληθά παξακέλεη ζε πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ 

αληξηθή. 

 

 
       Πίλαθαο 1 :  

 

 

 

 
       Πεγή: ΗΟΒΔ, 2014. 

 

 

Πίλαθαο 2:    Πνζνζό επηρεηξεκαηηθόηεηαο από αλάγθε θαη από επθαηξία ζηε 

ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα αξρηθώλ ζηαδίσλ αλά θύιν (2013). 
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       Πεγή : GEM, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 ΠΡΟΦΑΣΔ ΔΡΔΤΝΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΣΑΔΗ 

ΣΖ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
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Απφ ηελ ηειεπηαία έξεπλα GEM 2015 δηαθαίλεηαη φηη ε έλαξμε γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε θάπνηαο επθαηξίαο εθδειψλεηαη 

ζην δηεζλέο επίπεδν ζε πςειά επίπεδα θαη πζηεξεί κε κηθξή δηαθνξά έλαληη ηεο 

αληίζηνηρεο αληξηθήο ζε φιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (Πίλαθαο 3).  

 

 

Πίλαθαο 3 : Μέζνη όξνη ζπλνιηθήο αξρηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο αλά 

γεσγξαθηθή επηθξάηεηα θαη θύιν έηνπο 2014. 

 

 

 
 

Πεγή : GEM, 2015 Women’s Repor 

 

 

Μάιηζηα ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ απφ επθαηξία ζηηο ρψξεο 

θαηλνηνκίαο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ππεξηεξεί ζηηο γπλαίθεο έλαληη ησλ αληξψλ, ελψ 

ζηηο αζηαηηθέο ρψξεο / Χθεαλία ηα πνζνζηά ησλ θχισλ θηλνχληαη ζε φκνηα επίπεδα. 

Σα ρακειφηεξα πνζνζηά έλαξμεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο επθαηξίαο θαη γηα ηα δχν θχια 
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παξαηεξνχληαη ζηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο        

(Γηάγξακκα 19). 

 

 

 

Γηάγξακκα 19 : Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα επθαηξίαο αλά γεσγξαθηθή επηθξάηεηα 

θαη θύιν ζηηο νηθνλνκίεο ρακεινύ θόζηνπο θαη βειηίσζεο απνηειέζκαηνο έηνπο 

2014. 

 

 

 

 

 

 
 
Πεγή : GEM, 2015 Women’s Report 

 

 

 

 

ηηο ρψξεο κε βαζηθή νηθνλνκία ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα επθαηξίαο 

εθδειψλεηαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηηο πην αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, 

πξνθαλψο δηφηη ηα άηνκα επηδηψθνπλ λα εληνπίζνπλ θαη εθκεηαιιεπζνχλ ηελ 

επθαηξία πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίζεη ζηαζεξφ εηζφδεκα, ελψ ζηηο ηειεπηαίεο νη 

πηζαλφηεηεο εχξεζεο κηζζσηήο εξγαζίαο είλαη θαιχηεξεο. Ζ δηαπίζησζε απηή αθνξά 

θαη ηα δπν θχια, κε ηνπο άληξεο λα πξνπνξεχνληαη κε κηθξή δηαθνξά ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο ησλ γπλαηθψλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ. Δμαίξεζε 

απνηεινχλ ε Αγθφια, ε Ληβχε, ην Ηξάλ θαη ην Καδαθζηάλ φπνπ ε γπλαηθεία  

επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο ππεξηεξεί ειαθξψο ηεο αληίζηνηρεο αληξηθήο. 

 

 

Ζ εηθφλα αληηζηξέθεηαη ζηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο, φπνπ ε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο ππεξηεξεί κε κηθξή δηαθνξά ηεο αληξηθήο ζε φιεο ηηο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, κε ηελ εμαίξεζε ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κνξέαο, ηεο Οιιαλδίαο, 
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ηεο Ηηαιίαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ησλ ρσξψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ηεο 

έξεπλαο (Γηάγξακκα 20). 

 

 

 

Γηάγξακκα 20 : Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα επθαηξίαο αλά γεσγξαθηθή επηθξάηεηα 

θαη θύιν ζηηο νηθνλνκίεο θαηλνηνκίαο έηνπο 2014.  

 

 

 

 

 

 
 
Πεγή : GEM, 2015 Women’s Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ 

ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ  
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Δηδηθφηεξα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα κηθξήο θιίκαθαο ζηελ νπνία αλήθεη θαη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα καο, αμίδεη λα 

ζεκεησζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά /ηάζεηο ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο, ηα νπνία θαζηζηνχλ ην 

πεξηβάιινλ επλντθφ ή κε γηα ηελ ίδξπζε θαη βησζηκφηεηα κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Θα έιεγε θαλείο φηη ζε γεληθέο γξακκέο ην πεξηβάιινλ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

σο επλντθφ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα κηθξήο θιίκαθαο γηα ηνπο παξαθάησ 

«ηζρπξνχο» ιφγνπο: 

 

1. Οηθνλνκηθή ύθεζε: Με ζπλεπαθφινπζα φπσο κεησκέλν δηαζέζηκν 

εηζφδεκα, ζπξξίθλσζε δήηεζεο απφ πιεπξάο θαηαλαισηψλ, αχμεζε 

αλεξγίαο, πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο, αξλεηηθή αλάπηπμε θ.η.ι. 

 

2. «Ηζρπξόο» αληαγσληζκόο: Τπάξρεη πιεζψξα, πιένλ, επηρεηξήζεσλ 

κεγάιεο θιίκαθαο (πνιπεζληθέο, αιπζίδεο, franchise, εκπνξηθά 

θέληξα) θαη κάιηζηα κε έληνλε πιένλ γεσγξαθηθή δηαζπνξά. Δίλαη 

ζαθέο φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο δηαζέηνπλ πιήζνο ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ έλαληη ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο, brand name, θήκε θαη πειαηεία, νξηδφληηα αλάπηπμε, 

πνηθηιία, εγθαηάζηαζε ζε επηιεγκέλα ζηξαηεγηθά ζεκεία θ.α.), κε 

απνηέιεζκα λα δηαηεξνχλ θαιά «ζσξαθηζκέλν» ην κεξίδην ηεο αγνξάο 

πνπ ήδε θαηέρνπλ. 

 

3. Θεζκηθό πιαίζην: Σν φιν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα (θνξνινγηθή λνκνζεζία, εξγαηηθή λνκνζεζία, 

γξαθεηνθξαηία, ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, λνκνζεζία πεξί 

αδεηνδνηήζεσλ, δηεζλέο εκπφξην, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο) ζηε 

ρψξα καο ιεηηνπξγεί ζαλ αληηθίλεηξν γηα ηελ ίδξπζε θαη βησζηκφηεηα 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Οη δε ζπλερείο κεηαβνιέο ηνπ ζηεξνχλ ζηνλ 

επηρεηξεκαηία ηελ φπνηα πξνζπάζεηα επηρεηξεκαηηθνχ θαη ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ (έξεπλα – πξφβιεςε – πξνγξακκαηηζκφο - ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο - επηρεηξεκαηηθή απφθαζε). 
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ε αληηδηαζηνιή κε ηνπο παξαπάλσ αξλεηηθνχο παξάγνληεο, δηαπηζηψλνληαη 

ραξαθηεξηζηηθά / ηάζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, πνπ ππφ ζπλζήθεο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ απφιπηα επλντθφ θιίκα γηα ηελ ίδξπζε, βησζηκφηεηα θαη αλάπηπμε 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο: 

 

 

1. Πξνζσπηθή πώιεζε / επαθή: Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο 

πψιεζεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο (κε ζθνπφ 

ηνλ πςειφηεξν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο κεηά ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο ή 

ηεο ππεξεζίαο) ελφο κηθξνχ επηρεηξεκαηία δχλαληαη λα πξνηαζνχλ σο 

ζπγθξηηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνλ «ηζρπξφ» αληαγσληζκφ, 

φπνπ ε ππεξεζία πψιεζεο/εμππεξέηεζεο είλαη ζπλήζσο πην 

απξφζσπε. 

 

2. «ηξνθή» ζηελ πνηόηεηα: Οινέλα θαη κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηξέθεηαη ζηελ πνηφηεηα θη φρη ζηελ πνζφηεηα (καδηθή 

ηππνπνηεκέλε παξαγσγή). 

 

3. Δμεηδίθεπζε / «ζηόρεπζε» ζε εηδηθό ηκήκα ηεο αγνξάο: Ζ 

«επαλαιακβαλφκελε δηαίξεζε ηεο αγνξάο» (θαηαθεξκαηηζκφο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ) απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, έρεη νδεγήζεη 

ηνλ θαηαλαισηή ζηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ (πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ) 

πνπ λα αληαπνθξίλνληαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ζηηο δηθέο ηνπ 

εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί 

επθνιφηεξα κηα κηθξή επέιηθηε επηρείξεζε κε ηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ ζα 

απεπζχλνληαη ζε απηέο ηηο εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο. 

 

 

 

4. Internet θαη ειεθηξνληθό εκπόξην: Ζ δηεπξπκέλε πιένλ ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ αιιά θαη ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ απφ ηδηψηεο θαη 

εηαηξηθνχο πειάηεο ζπληζηά επθαηξία γηα ην κηθξφ επηρεηξεκαηία - κε 

ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο έλαξμεο θαη ζπληήξεζεο – πξνθεηκέλνπ λα 
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«ζπάζεη» ηα γεσγξαθηθά ζχλνξα δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη λα θηάζεη 

εχθνια ζηνλ πειάηε (ή ν πειάηεο εχθνια ζε απηφλ) κε ζθνπφ ηελ 

πιεξνθφξεζε ή ηελ αγνξαπσιεζία. 

 

 

Δηδηθφηεξνη ιφγνη πνπ θαίλεηαη φηη επηδξνχλ ζηελ αλάπηπμε ή κε ηεο γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη : 

 

 

Πξόηππν γπλαίθαο - επηρεηξεκαηία : H έιιεηςε ηνπ πξνηχπνπ ηεο γπλαίθαο 

επηρεηξεκαηία απνηειεί ζεκαληηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Γηαηί έλα πξφηππν ιεηηνπξγεί σο νδεγφο, πνπ κε ην 

παξάδεηγκά ηνπ ππνδεηθλχεη  ηε ζηάζε, ηηο ηαθηηθέο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξέπεη 

λα επηδεηθλχνπλ νη επίδνμεο επηρεηξεκαηίεο γηα λα επηηχρνπλ. Παξάιιεια απνηειεί 

πξφζσπν ηαχηηζεο, αθνχ κε ηελ εμαίξεζε νξηζκέλσλ πξνλνκηνχρσλ πεξηπηψζεσλ, 

βηψλνπλ παξφκνηεο αλεζπρίεο, πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο. Ζ πεξηνξηζκέλε πξνβνιή επηηπρεκέλσλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζπληειεί 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αληίιεςεο φηη ν επηρεηξεκαηηθφο ρψξνο είλαη απξνζπέιαζηνο 

απφ ην γπλαηθείν θχιν. Καηάζηαζε πνπ ππνλνκεχεη ηηο πξνζέζεηο κηαο γπλαίθαο λα 

αλαπηχμεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θπξίσο γηαηί δελ ππάξρεη ην θσηεηλφ 

παξάδεηγκα πνπ ζα θαζεζπράζεη ηηο αλεζπρίεο ηεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζπλδπάζεη 

ηηο πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο κε ηηο απαηηήζεηο κηαο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. πλεπψο ε κηθξή εμνηθείσζε κε ην πξφηππν εληζρχεη 

ηελ αλαζθάιεηα, ηνπο θφβνπο θαη ηηο δπζθνιίεο κηαο γπλαίθαο γηα ηελ επίδεημε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. πγρξφλσο ε πεξηνξηζκέλε γπλαηθεία ζπκκεηνρή ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ρψξν ζπληειεί ζηε δηαηήξεζε ηνπ πξνηχπνπ ηεο γπλαίθαο 

επηρεηξεκαηία ζε ρακειφ πνζνζηφ, νπφηε δεκηνπξγείηαη  έλαο θαχινο θχθινο φπνπ ε 

χπαξμε ή φρη ηνπ πξνηχπνπ θαη ην κέγεζνο ηεο γπλαηθείαο ζπκκεηνρήο ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αιιεινεπεξεάδνληαη.  

 

Δπλφεην είλαη φηη ε απνπζία ηνπ πξνηχπνπ ηεο γπλαίθαο-επηρεηξεκαηία δελ επεξεάδεη 

ηε βνχιεζε ησλ γπλαηθψλ πνπ κεγάισζαλ ζε επηρεηξεκαηηθέο νηθνγέλεηεο, αθνχ ην 

πξφηππν ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ε ίδηα ε νηθνγέλεηα. Γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη 

ήδε απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία έρνπλ βηψζεη ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
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θαη φζα πεξηιακβάλεη. Χο εθ ηνχηνπ νη ζπγθεθξηκέλεο γπλαίθεο εθδειψλνπλ 

κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη πξνδηάζεζε λα αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν γπλαηθείν πιεζπζκφ. 

 

 

Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο / νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί : Απφ ηα ζνβαξφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε επίδνμε επηρεηξεκαηίαο είλαη ε 

εμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη δπζαλάινγα κεγάιν ζε ζρέζε κε ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ έρεη γηα ηε ζπγθέληξσζή ηνπ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ 

έιιεηςε ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ αλεπάξθεηα ηδίσλ πφξσλ, πνπ 

εληείλεηαη απφ ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, φζν θαη κε ηηο πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο απνηακίεπζεο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα γπλαίθα, ιφγσ ηνπ φηη ζπλήζσο 

απαζρνιείηαη ζε ρακειφκηζζεο ζέζεηο εξγαζίαο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δπζθνιίαο 

είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ γπλαηθψλ ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο 

εληάζεσο θεθαιαίνπ. 

 

Ζ ιχζε ηεο δαλεηνδφηεζεο απφ θάπνην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα εκπεξηέρεη αξθεηά 

εκπφδηα θαη πεξηνξηζκνχο. Καηαξρήλ νη θιάδνη δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ 

ζπλήζσο δελ είλαη ειθπζηηθνί γηα ηηο ηξάπεδεο, κε απνηέιεζκα λα ηνπο εγθξίλνπλ ηε 

ρνξήγεζε κηθξνχ πνζνχ αλ φρη θαζφινπ. Οη απαηηνχκελεο εγγπήζεηο πνιιέο θνξέο 

μεπεξλνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ γπλαηθψλ θαη ζπλαθφινπζα ε ιήςε δαλείνπ  απφ ηελ 

ηξάπεδα  δελ είλαη επηιέμηκε ιχζε γηα ηελ επηρεηξεκαηία ή δελ εγθξίλεηαη ε ρνξήγεζή 

ηνπ απφ ηελ ηξάπεδα. ε απηέο ηηο δπζθνιίεο πξνζηίζεληαη νη ζηεξενηππηθέο 

αληηιήςεηο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά 

κηα επηρείξεζε θαη λα αληαπεμέξζεη ζηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Έηζη, εμαηηίαο απηψλ ησλ απφςεσλ  ε ρνξήγεζε 

δαλείνπ απφ ηελ ηξάπεδα γίλεηαη  πην  δπζρεξήο. Αιιά θαη νη γπλαίθεο γεληθφηεξα 

είλαη πην επηθπιαθηηθέο  απφ ηνπο άληξεο ζηελ πξννπηηθή ηεο ιήςεο δαλείνπ ιφγσ 

ησλ ελ δπλάκεη θηλδχλσλ πνπ εκπεξηέρεη. 

 

ζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε θξαηηθψλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο 

επηρεηξεκαηηθψλ ελεξγεηψλ, νη γπλαίθεο θαίλεηαη φηη δηζηάδνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε 

δπλαηφηεηα επηρνξήγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, απφ αλαζθάιεηα 
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γηα ην αλ ζα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο φξνπο ησλ πξνγξακκάησλ.  Μάιηζηα ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ην είδνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο δελ απνηειεί 

επηιέμηκε δαπάλε απφ ην θξάηνο, δηφηη ζηεξείηαη πξσηνηππίαο θαη θαηλνηνκίαο. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

πνπ ιφγσ ηεο εζηίαζήο ηνπο ζην γπλαηθείν θχιν πξνζειθχνπλ πεξηζζφηεξεο 

ελδηαθεξφκελεο θαη έρνπλ επλντθφηεξνπο φξνπο ρνξήγεζεο ηεο επηδφηεζεο.  

 

Γεληθφηεξα κπνξεί λα εηπσζεί φηη νη γπλαίθεο έρνπλ ηελ ηάζε  λα επελδχνπλ ηδία 

θεθάιαηα θαη λα ζηεξίδνληαη νηθνλνκηθά ζην ζπγγεληθφ θαη θηιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, θαηάζηαζε πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ άληιεζε πεξηνξηζκέλνπ θεθαιαίνπ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη ε άληιεζε θεθαιαίνπ ηφζν ζηελ έλαξμε 

φζν θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο δελ είλαη εχθνιε. Οη νηθνλνκηθνί 

πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγνχλ ζαλ ηξνρνπέδε ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο 

κηαο γπλαίθαο θαη ηελ σζνχλ ζηελ επίδεημε επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ αλάγθε θαη φρη 

απφ επθαηξία. Ζ αλεπάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζπλεπάγεηαη ρακειέο δπλαηφηεηεο θαη 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο θαη πεξηνξηζκφ ησλ πηζαλνηήησλ επηβίσζήο 

ηεο κέζα ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο  

θαχινπ θχθινπ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο ησλ γπλαηθψλ, κε αξλεηηθφ αληίθηππν 

ζηελ ςπρνινγία ηνπο, αθνχ ιφγσ ησλ θαηαζηάζεσλ βηψλνπλ αηζζήκαηα ρακειήο 

απηνπεπνίζεζεο, απειπηζίαο θαη εγθισβηζκνχ.  

 

 

Γλσζηηθό ππόβαζξν : Ζ έλλνηα ηνπ γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ είλαη επξεία. Γελ 

αλαθέξεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, αιιά ζηηο ηδηαίηεξεο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα  

δηαζέηεη ην άηνκν γηα λα αζθήζεη επηηπρεκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

ζνλ αθνξά ην γπλαηθείν θχιν, ζπλήζσο δελ γλσξίδεη πψο λα δηαρεηξηζηεί ην 

εγρείξεκα απφ ηε ζχιιεςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο κέρξη ηε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο. Παξαηεξνχληαη γλσζηηθά θελά ζηε δηαηχπσζε θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο, έιιεηςε γλψζεο φζνλ αθνξά ηελ εθπφλεζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν έλαξμεο θαη δηαρείξηζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (British Graduates Society, 2012). Πνιιέο γπλαίθεο 
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μεθηλνχλ ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο εγρείξεκα ρσξίο θαιή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νπζηαζηηθά ηεινχλ ππφ άγλνηα ησλ ηδηαηηεξνηήησλ  θαη ησλ 

παξακέηξσλ πνπ ηνπ αζθνχλ επηξξνή. Παξάιιεια ζηεξνχληαη βαζηθψλ γλψζεσλ γηα 

ηνλ ηξφπν πξνψζεζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαη ηεο αγνξάο, 

θαηάζηαζε πνπ απνηειεί βαζηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Κη απηφ γηαηί, αθφκα θαη αλ ε πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο ή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο είλαη άξηζηε, ε αδπλακία γηα ζσζηή 

πξνβνιή ηνπο δελ επηθέξεη ην ζεκηηφ απνηέιεζκα. Δπηπξφζζεηνο αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο είλαη ε κε επαξθήο εμνηθείσζε ησλ γπλαηθψλ κε ηηο λέεο κεζφδνπο 

δηνίθεζεο θαη παξαγσγήο, ίζσο ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο κεγάινπ 

πνζνζηνχ απηψλ ζε ζρεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.  

 

ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ζεκαληηθφο αξηζκφο γπλαηθψλ 

απνθάζηζε λα  αλαπηχμεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ρσξίο λα θαηέρεη εμαξρήο 

ηηο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο γλψζεηο. Αιιά θαη απφ ηηο γπλαίθεο πνπ δηαζέηνπλ ην 

αλάινγν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη δπλακηθφ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ηνπο 

δελ επέιεμε λα ηα αμηνπνηήζεη αζθψληαο ειεχζεξν επάγγεικα. Καηάζηαζε πνπ 

ππνδειψλεη φηη ε χπαξμε επηρεηξεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ δελ πξννησλίδεη 

ηελ ελαζρφιεζε ηεο θαηφρνπ ηνπο κε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. πσο 

αληίζηνηρα ε απνπζία ησλ ζρεηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαίλεηαη φηη δελ δξα 

νπσζδήπνηε απνηξεπηηθά ζηελ απφθαζε κηαο γπλαίθαο λα αλαπηχμεη νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Ζ απνξία πνπ αλαπφθεπθηα γελλάηαη ζρεηηθά κε ην αλ ε χπαξμε 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθαζε 

ησλ γπλαηθψλ λα αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, καο νδεγεί ζηε 

δηαηχπσζε ησλ αθφινπζσλ ππνζέζεσλ Ζ0 θαη Ζ1, απφ ηνλ έιεγρν ησλ νπνίσλ ζα 

πξνθχςεη ε απάληεζε ζην δήηεκα : 

 

H0 :  Η ύπαξμε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, marketing θαη γεληθά 

ηνπ επηρεηξείλ δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απόθαζε ησλ γπλαηθώλ λα αλαπηύμνπλ 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε. 

 

Ζ1 : Η ύπαξμε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, marketing θαη γεληθά 

ηνπ επηρεηξείλ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απόθαζε ησλ γπλαηθώλ λα αλαπηύμνπλ 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε. 
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Κνηλσληθή δηθηύσζε : Ζ θνηλσληθή δηθηχσζε είλαη ζεκαληηθή ζε φια ηα ζηάδηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Παξέρεη ηελ απαηηνχκελε ππνζηήξημε 

θαη δηαθήκηζε πνπ ρξεηάδεηαη ζηα πξψηα βήκαηα ιεηηνπξγίαο ε επηρείξεζε. 

πκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή αλαγλψξηζε θαη θαζηέξσζε ηεο επηρείξεζεο, απνηειεί 

πεγή πιεξνθφξεζεο, θαζψο θαη πεγή ζπλαηζζεκαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηεο 

επηρεηξεκαηία. Δληνχηνηο απφ ηηο δηάθνξεο κειέηεο έρεη δηαπηζησζεί φηη νη γπλαίθεο 

πζηεξνχλ ζην ζέκα ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο, θαζφηη 

επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάπηπμε θπξίσο πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη φρη ζηελ 

δηεχξπλζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο δηθηχνπ. Έηζη ην δήηεκα ηεο φιεο θνηλσληθνπνίεζεο 

ησλ γπλαηθψλ θαηά ηνπο Brush & Hisrich (1991) απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα 

πνπ επηβξαδχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθήο πξνζπάζεηαο. 

 

 

ηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο : Οη αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηεο γπλαίθαο αζθνχλ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ηφζν ζηελ επηινγή ηεο λα 

αζθήζεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα φζν θαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηεο δίλνληαη 

γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. Ζ επίδεημε επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ γπλαίθα δελ είλαη πάληα 

απνδεθηή επαγγεικαηηθή επηινγή απφ ην θνηλσληθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη ζπλαθφινπζα 

δελ έρεη ηελ ππνζηήξημε νχηε ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηεο (νηθνγελεηαθνχ θαη 

θηιηθνχ). Σν θνηλσληθφ ζηεξεφηππν ζέιεη ηα ελδηαθέξνληα θαη νη ελαζρνιήζεηο ηεο 

λα ζηξέθνληαη γχξσ απφ ηα δεηήκαηα ηνπ ζπηηηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Χο εθ ηνχηνπ 

ε επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηνπνίεζε ζεσξείηαη αζπκβίβαζηε κε ηηο νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο θαη ηδηαίηεξα κε ηνπο ξφινπο ηεο κεηέξαο θαη ηεο ζπδχγνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ν δπλακηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα κηα επηηπρεκέλε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα δελ ζπλάδεη κε ηελ εχζξαπζηε εηθφλα ηεο γπλαίθαο θαηά ηε 

ζηεξενηππηθή αληίιεςε, πνπ ηε ζέιεη λα αζρνιείηαη κε ηα ιεγφκελα γπλαηθεία 

επαγγέικαηα θαη ηελ θξίλεη ηθαλή κφλν γηα ηηο γξαθεηνθξαηηθέο - δηεθπεξαησηηθέο 

εξγαζίεο. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα ε επίδεημε επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζεσξείηαη  

αζπκβίβαζηε κε ηε θχζε ηεο γπλαίθαο, ηνπο ξφινπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηεο. 

Απνηέιεζκα απηψλ ησλ αληηιήςεσλ είλαη ε a priori ππνηίκεζε ησλ πξνζφλησλ θαη 

ησλ δεμηνηήησλ πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη κηα γπλαίθα, κε απνηέιεζκα λα νξζψλνληαη 

πνιιαπιά εκπφδηα ζηελ έλαξμε θαη ιεηηνπξγία ηεο γπλαηθείαο επηρείξεζεο. 
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Δπηπξφζζεηα θαιιηεξγνχλ θαη κεηαδίδνπλ ζηηο επφκελεο γεληέο γπλαηθψλ αλαζθάιεηα 

γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά απηέο ηεο εγεζίαο, ηεο  δηνίθεζεο θαη 

ηεο ιήςεο  ζνβαξψλ  απνθάζεσλ. Μάιηζηα, ιφγσ ηνπ φηη ν επηρεηξεκαηηθφο ρψξνο 

αλδξνθξαηείηαη, απφξξνηα απηψλ ησλ πξνθαηαιήςεσλ είλαη νη απμεκέλεο δπζθνιίεο 

ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ λα εηζέξζνπλ ζε απηφλ θαη λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ 

ηελ αγνξά. 

 

 

πλδπαζκόο επαγγεικαηηθώλ – νηθνγελεηαθώλ ππνρξεώζεσλ : Ο ζπλδπαζκφο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ απνηειεί έλα απφ ηα θνξπθαία 

δεηήκαηα πνπ θαιείηαη λα ξπζκίζεη κηα γπλαίθα ζηα πιαίζηα ηνπ ζηεξενηππηθνχ ηεο 

ξφινπ. Ζ πίεζε πνπ ηεο αζθείηαη απφ ηελ θνηλσλία αιιά θαη απφ ηελ ίδηα ηελ 

νηθνγέλεηα λα ζέηεη ζε πξνηεξαηφηεηα ηα δεηήκαηα ηεο εζηίαο, πνιιέο θνξέο 

ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθήο 

πξνζπάζεηαο, αθνχ νη απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ζπλεπάγνληαη 

πεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα αθηεξψζεη ζηελ επηρείξεζε. 

Αιιά θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε γπλαίθα έρεη ηελ πιήξε ππνζηήξημε ηεο 

νηθνγέλεηαο, πάιη απνδεηθλχεηαη δχζθνιε ε εμηζνξξφπεζε ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ 

νηθνγελεηαθή δσή. Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε επηρείξεζεο ζηα πιαίζηα ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο πνπ ηε δηέπεη ν έληνλνο αληαγσληζκφο θαη ε δηαξθήο αζηάζεηα, 

έρεη απνδεηρζεί ζηελ πξάμε φηη απαηηνχλ πνιιέο θνξέο ηελ αθηέξσζε πεξηζζφηεξνπ 

ρξφλνπ απφ απηφλ πνπ εξγάδεηαη κηα ππάιιεινο γξαθείνπ κε πιήξε απαζρφιεζε. 

 

 

Διεύζεξνο ρξόλνο : Ζ έιιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ εμαηηίαο ηεο ππνρξέσζεο ηεο 

γπλαίθαο λα αληαπνθξηζεί ζηνπο θαζηεξσκέλνπο θνηλσληθνχο ξφινπο ηνπ θχινπ ηεο 

ζεκαίλεη πεξηνξηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ γηα έξεπλα ηεο αγνξάο, γηα αλαδήηεζε 

επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ, ζπλεξγαηψλ θαη πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο, γηα ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, θνηλσληθή δηθηχσζε θαη 

γεληθφηεξα γηα θηλεηνπνίεζε πνπ ζα εληζρχζεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηεο βιέςεηο.  

 

 

Τπνζηεξηθηηθέο θνηλσληθέο δνκέο : ηηο θνηλσλίεο φπνπ νη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο (πρ 

παηδηθνί ζηαζκνί, θέληξα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ, θέληξα θξνληίδαο 
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ειηθησκέλσλ) είηε δελ έρνπλ αλαπηπρζεί επαξθψο είηε ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ε απνδέζκεπζε ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ επζχλε 

ηεο ζπλερνχο θξνληίδαο ησλ εμαξηεκέλσλ κειψλ θαζίζηαηαη δχζθνιε. Ζ θαηάζηαζε 

απηή ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκφ ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, κε αλάινγεο επηπηψζεηο ζηηο 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο. 

 

 

Απηνπεπνίζεζε : Ζ απηνπεπνίζεζε απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο πνπ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα έλαξμε θαη ιεηηνπξγία 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Κη απηφ γηαηί νη επηρεηξεκαηηθέο ελέξγεηεο 

εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηνπ ξίζθνπ, δεδνκέλνπ φηη ην απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ 

είλαη αβέβαην. Ο ρακειφο βαζκφο απηνπεπνίζεζεο αδξαλνπνηεί ην άηνκν πνπ 

θνβάηαη ηελ απνηπρία ή ην ζηξέθεη ζε πην ζπληεξεηηθέο επηινγέο κε ειάρηζηε 

αβεβαηφηεηα, κε απνηέιεζκα λα επηβξαδχλεηαη ε αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο 

επηρείξεζήο ηνπ. ζνλ αθνξά ηελ  απηνπεπνίζεζε ησλ γπλαηθψλ, θαζνξίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα ηεο θνηλσλίαο φπνπ δνπλ θαη απφ 

ηα κελχκαηα πνπ ηνπο έρεη εκθπζήζεη γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. 

 

 Δπηπξφζζεηνη παξάγνληεο επεξεαζκνχ είλαη  ε εκπεηξία θαη νη γλψζεηο. Οη πξφηεξεο 

εκπεηξίεο δξνπλ ελζαξξπληηθά ή απνηξεπηηθά ζηελ απφθαζε γηα έλαξμε 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη απνηεινχλ πνιχηηκν νδεγφ ησλ γπλαηθψλ πνπ 

επηιέγνπλ λα ηελ αλαπηχμνπλ. Οη γλψζεηο είλαη αλακθηζβήηεηνο, ζεκαληηθφο 

εληζρπηηθφο  παξάγνληαο ηεο απηνπεπνίζεζεο.  κσο, φζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο κε 

πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν έρεη απφ έξεπλεο δηαπηζησζεί φηη ζπλήζσο 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο επαγγεικαηηθέο επηινγέο έλαληη ηεο 

ελαζρφιεζεο κε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Σερλνινγία Πιεξνθνξηώλ θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) : Ζ ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο 

απνδεηθλχεηαη βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηπρία κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Καηαξρήλ απνηειεί κέζν πιεξνθφξεζεο, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ θαλείο κπνξεί λα ελεκεξσζεί θαη λα αμηνπνηήζεη ηξέρνληα εθπαηδεπηηθά θαη 

ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα εληζρχζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ πξνζπάζεηα. Ο 

εληνπηζκφο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ γλσζηηθψλ 

ειιείςεσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο γπλαηθείαο 
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επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Μάιηζηα νη λέεο ηερλνινγίεο απνδεηθλχνληαη ζχκκαρνο ησλ 

γπλαηθψλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, αθνχ κε ηελ εμ απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζνπλ θαιχηεξα ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο κε ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

ήδε πεξηνξηζκέλνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. πλεπψο κε ηε βνήζεηα ηεο πιεξνθνξηθήο 

ηερλνινγίαο κπνξνχλ νη γπλαίθεο λα εληνπίζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ επθαηξίεο πνπ 

ζα δψζνπλ ψζεζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή πξνζπάζεηα.  

 

Γεληθφηεξα κε ηε ρξήζε ΣΠΔ ε ελδηαθεξφκελε δχλαηαη λα ελεκεξσζεί θαη λα 

παξαθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο. Καηάζηαζε πνπ ηεο πξνζδίδεη κεγαιχηεξε 

επειημία πξνζαξκνγήο θαη ζπλεπψο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο επηβίσζεο ζε έλα 

κεηαβιεηφ θαη ζπλερψο εμειηζζφκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Μέζσ ησλ λέσλ 

ηξφπσλ επηθνηλσλίαο δηεπθνιχλεηαη ε θνηλσληθή ηεο δηθηχσζε θαη εληζρχεηαη ε 

πξνβνιή θαη ε θαζηέξσζή ηεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν. Μπνξεί λα  αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ πειαηψλ ηαρχηεξα, κε κηθξφηεξν θφζηνο θαη λα 

παξέρεη θαιχηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζίεο. Απνηέιεζκα είλαη ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη ε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο, απαξαίηεηα 

ζηνηρεία γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. Παξάιιεια κε ηε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ππεξβεί ηα ζηελά 

φξηα ηεο εγρψξηαο αγνξάο θαη  λα επεθηαζεί ζηε δηεζλή αγνξά, απμάλνληαο έηζη ηνλ 

φγθν ησλ πειαηψλ θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο. ζνλ αθνξά ηε ζρέζε ησλ γπλαηθψλ κε 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηελ πξάμε πξνθχπηεη φηη ε πιεηνςεθία ηνπο δελ είλαη ηδηαίηεξα 

εμνηθεησκέλε κε ηα εξγαιεία ηεο Πιεξνθνξηθήο, κε απνηέιεζκα λα κελ 

εθκεηαιιεχεηαη ηηο παξαπάλσ δπλαηφηεηεο, λα ράλνληαη επθαηξίεο θαη ζπλαθφινπζα 

λα κελ ππνζηεξίδεηαη  αλάινγα ε επηρεηξεκαηηθή  πξνζπάζεηα ζηα πιαίζηα ελφο 

άθξσο αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

 

3.  ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  
 

 

 

 

Απφ ηε δεθαεηία 1980 θαη κεηά παξαηεξείηαη ζηηο αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο ηεο Γχζεο 

ε απνδφκεζε ηνπ Κξάηνπο Πξφλνηαο θαη ε επηθξάηεζε ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ έλαληη 

ηνπ  ζνζηαιδεκνθξαηηζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ έκθαζε δφζεθε ζηελ έλλνηα ηνπ  αηφκνπ 
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έλαληη ηεο νκάδαο θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο αμίεο ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο 

αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο. Απφξξνηα απηνχ ηνπ ηδενινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη ε 

αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ ησλ 

αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ θαη ε κεηαζηξνθή ηεο θνηλήο γλψκεο ζε πνιιέο ρψξεο 

ππέξ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ηάζε απηή απνηέιεζε ην πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ 

άζθεζε πηέζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε απφ πιεπξάο ησλ εξγνδνηψλ κηαο ζεηξάο 

κεηαβνιψλ, κε βαζηθή ηελ αχμεζε ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

 Ζ επειημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη θπξίαξρν ζηνηρείν ησλ ζχγρξνλσλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Απνηειεί πνιπδηάζηαηε έλλνηα πνπ αλαθέξεηαη ζηα θαηλφκελα  

ηεο γεσγξαθηθήο θαη επαγγεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο 

ειαζηηθνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, ηεο επέιηθηεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

πφξσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο επέιηθηεο ξχζκηζεο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηεο εξγαζίαο.  

 

Αλαιπηηθφηεξα  : 

 

 Γεσγξαθηθή θηλεηηθόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ: Ζ έλλνηα αλαθέξεηαη ζηε 

δπλαηφηεηα ηεο κεηαθίλεζεο ελφο εξγαδφκελνπ απφ κηα πεξηθέξεηα ζε κηα 

άιιε ζηελ ίδηα ρψξα, θαζψο θαη ζηελ κεηαθίλεζή ηνπ απφ έλα θξάηνο ζε 

άιιν γηα ηελ άζθεζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ. Ζ γεσγξαθηθή 

θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηε κνξθή ηεο κφληκεο κεηαθίλεζεο ή ηεο 

πξνζσξηλήο απφζπαζεο γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ βξίζθεηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζε φμπλζε, ηδηαίηεξα ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ησλ 

πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ φπνπ πξνβιέπεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ ππάιιεινπ ζε 

παξάξηεκα ή ζπγαηξηθή εηαηξία πνπ εδξεχεη ζε ρψξα δηαθνξεηηθή ηεο 

κεηξηθήο εηαηξίαο. Παξάιιεια παξαηεξείηαη παγθνζκίσο ε αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ κεηαλάζηεπζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πξνο δηάθνξεο ρψξεο, φπνπ 

νη πξννπηηθέο γηα ηελ εχξεζε ηεο επηζπκεηήο εξγαζίαο είλαη θαιχηεξεο. 

Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε θηλεηηθφηεηα ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε ζηελ 

επηθξάηεηα ησλ ρσξψλ - κειψλ ηεο, ζπληζηά ζεκειηψδεο αηνκηθφ δηθαίσκα 

πνπ πξνβιέπεηαη, ελζαξξχλεηαη θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ηα άξζξα 14(2),17 θαη 

18 ηεο ζπλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο ζηηο Οδεγίεο 68/360/EEC, 

73/148/EEC, 90/365/EEC έηνπο 1990 θαη ζηελ Οδεγία 93/96/ EEC έηνπο 
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1993 θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε θαη  

παξακνλή ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ απηναπαζρνινχκελσλ επξσπαίσλ 

πνιηηψλ κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δπίζεο ζε ζρέζε κε ηελ αλαδήηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο 

εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρεη θαηαγξαθεί αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

πνζνζηνχ ησλ αηφκσλ πνπ εθπιήξσζαλ ηελ επηδίσμή ηνπο ζε ρψξα 

δηαθνξεηηθή ηεο ππεθνφηεηάο ηνπο. Απφ ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο 

πεξηφδνπ 2012-2014 θαηαγξάθεηαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ επξσπαίσλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ βξήθαλ εξγαζία ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη κείσζε ηνπ αλάινγνπ πνζνζηνχ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, 

ζπληειψληαο ζηε ζπλνιηθή αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ζε ρψξα 

δηαθνξεηηθή απφ απηή ηεο ππεθνφηεηαο θαηά 12,4% (Πίλαθαο 4). Δπίζεο 

παξαηεξείηαη απμεκέλε πξνηίκεζε γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο ζε νξηζκέλα 

θξάηε έλαληη ησλ ππνινίπσλ, εθ ησλ νπνίσλ ηνλ κεγαιχηεξν φγθν 

ζπγθεληξψλεη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γεξκαλία ζπλνιηθνχ χςνπο 62,8 % 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κεηαθηλήζεθε γεσγξαθηθά γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο 

εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Γηάγξακκα 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4: Δξγαδόκελνη ζε Δπξσπατθέο ρώξεο δηαθνξεηηθήο ππεθνόηεηαο 

απηήο ηνπ ηόπνπ εξγαζίαο ηα έηε 2012 θαη 2014. 

 



  77 

 
 

Πεγή :  Eurostat (LFS data), 2015 

 

 

Γηάγξακκα 21:  Κξάηε πνπ ππνδέρζεθαλ κεηαλάζηεο δηαθνξεηηθήο ππεθνόηεηαο 

γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο. 

 

 

 

 
 

Πεγή : Eurostat (LFS data), 2015 

 

 Δπαγγεικαηηθή θηλεηηθόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ: Ζ έλλνηα αλαθέξεηαη ζηε 

κεηαθίλεζε ησλ  απαζρνινχκελσλ απφ κηα ζέζε εξγαζίαο ζε άιιε ζέζε ηνπ 
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ίδηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνκέα ή ζηε κεηαθίλεζή ηνπο ζε άιινπο ηνκείο 

απαζρφιεζεο. πλδέεηαη άκεζα κε ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο 

θαη απνηππψλεη νπζηαζηηθά ηελ εμέιημε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν ηαρχο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν επηηεινχληαη νη ηερλνινγηθέο 

αιιαγέο, ν απηνκαηηζκφο θαη ε εθκεράληζε ζπληέιεζαλ ζε ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δήηεζεο ησλ επαγγεικάησλ, ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 

θαη ζπλαθφινπζα ησλ απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Χο εθ 

ηνχηνπ απμήζεθε ην ελδηαθέξνλ γηα λέα επαγγέικαηα - θπξίσο απηά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο - θαη ζπξξηθλψζεθε ε δήηεζε  ή θαη 

εμαιείθζεθαλ παιαηφηεξνη θαη παξαδνζηαθνί επαγγεικαηηθνί θιάδνη θαη 

ζέζεηο εξγαζίαο. Γεγνλφο πνπ αλάγθαζε ζεκαληηθή κεξίδα ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ, 

γηα λα δηαθχγεη απφ ηελ αλεξγία φπνπ πεξηήιζε. Γεληθφηεξα νη αλάγθεο ηεο 

αγνξάο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλεηαη ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά 

εξγαζίαο έρνπλ νδεγήζεη ζηελ απνζχλδεζε ησλ ζπνπδψλ κε ηελ 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη ζηνλ θινληζκφ ηνπ κέρξη πξφηηλνο 

δεδνκέλνπ έλα άηνκν λα παξακέλεη ζηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο ή επάγγεικα εθ’ 

φξνπ δσήο. Δπαθφινπζν απηψλ, ε αλάγθε γηα ζπλερή βειηίσζε ησλ 

δεμηνηήησλ, γηα απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ, γηα αλαβάζκηζε, εμέιημε θαη 

πηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα λα είλαη 

επέιηθηα, εππξνζάξκνζηα θαη ηθαλά λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

απαηηήζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

 Διαζηηθόηεηα ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο: Ζ έλλνηα ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο 

αλαθέξεηαη ζηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο ησλ εξγνδνηψλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

πνπ απαζρνινχλ. Πεξηιακβάλεη ηνπο κηζζνχο θαη ηα εκεξνκίζζηα ησλ  

εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ην ιεγφκελν κε κηζζνινγηθφ θφζηνο πνπ αλαθέξεηαη 

θπξίσο ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο εξγνδφηεο 

ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ζε ινηπά έμνδα φπσο είλαη νη 

εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο θαη νη παξνρέο ζε είδνο ( Γηάγξακκα 22 ). 

 

 

Γηάγξακκα 22:   πληζηώζεο θόζηνπο εξγαζίαο. 
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 Πεγή: Eurostat, 2015 

 

 

 

 Σν σξηαίν θφζηνο εξγαζίαο  πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηνπ 

εξγνδφηε ζηελ νηθνλνκία  πξνο ηηο ζπλνιηθέο ψξεο εξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ ηνπ. Ζ 

ειαζηηθνπνίεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ εξγνδφηε λα 

ειέγρεη θαη λα πεξηνξίδεη ην θφζηνο εξγαζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ, έηζη ψζηε λα 

δηαηεξείηαη ε θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ζηα ίδηα επίπεδα αλ φρη ζε πςειφηεξα. Ο 

ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο επίηεπμεο απηνχ είλαη κε ηελ άκεζε κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ 

θφζηνπο, ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο κε ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ απφ ην θξάηνο ηνπ θαηψηαηνπ βαζηθνχ κηζζνχ θαη εκεξνκηζζίνπ 

ζε ρακειφηεξα επίπεδα. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζπλεγφξεζαλ αιιαγέο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ  ζπζηεκάησλ, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε κείσζε ησλ εξγνδνηηθψλ 

εηζθνξψλ,  πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζπλνδεχηεθε απφ ηελ παξάιιειε αχμεζε 

ησλ αζθαιηζηηθψλ θξαηήζεσλ ζηε κηζζνδνζία ησλ εξγαδνκέλσλ. πλεπηθνπξηθά νη 

πεξηθνπέο ησλ παξνρψλ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ζπλέβαιαλ 

ζηελ ειάηησζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ ίδηα εξγαζία. 

Δπηπξφζζεηα, φπνπ ε νλνκαζηηθή κηζζνδνζία παξέκεηλε ζηαζεξή, ε αχμεζε ησλ 

σξψλ εξγαζίαο ρσξίο απνδεκίσζε ζπληέιεζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ σξηαίνπ θφζηνπο  

 

 

εξγαζίαο γηα ηνλ εξγνδφηε. κσο ε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο ζπλεπάγεηαη ηελ 

πξαγκαηηθή κείσζε ηνπ κηζζνχ θαη ηνπ εκεξνκηζζίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ ζηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο απνηειεί ηελ θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη 
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φηη πεξηνξίδεηαη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα γηα ηελ θαηαλάισζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, 

γηα απνηακίεπζε θαη επέλδπζε, κε αιπζηδσηφ απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε ηεο αγνξάο 

θαη ηελ πεξαηηέξσ χθεζε ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηνλ επξσπατθφ ρψξν, απφ ηελ παξαθνινχζεζε ζε 

ηξηκεληαία βάζε ηνπ % πνζνζηνχ ηνπ ζπλνιηθνχ νλνκαζηηθνχ σξηαίνπ θφζηνπο 

εξγαζίαο απφ ην 2009 θαη κεηά, δηαπηζηψλνληαη ζηελ Δπξσδψλε θαη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε απμνκεηψζεηο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ην θφζηνο εξγαζίαο παξέκεηλε 

δηαρξνληθά ζε ρακειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε απηφ θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2009 θαη θαηέγξαςε ην ηειεπηαίν έηνο πησηηθή πνξεία. 

Παξφκνηα εηθφλα παξνπζίαζε  ε Δπξσπατθή Έλσζε ζην ζχλνιφ ηεο, κε ην θφζηνο 

εξγαζίαο λα ζεκεηψλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ ηηο ρψξεο 

ηεο Δπξσδψλεο, λα δεηθλχεη ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν πησηηθή πνξεία θαη λα 

δηακνξθψλεηαη ζε ζεκαληηθά ρακειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε απηά πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ην  Β΄ ηξίκελν  2009 (Γηάγξακκα 23). 

 

 

 

Γηάγξακκα 23:   Πνζνζηηαία κεηαβνιή % ηνπ ζπλνιηθνύ νλνκαζηηθνύ σξηαίνπ 

θόζηνπο εξγαζίαο αλά ηξίκελν. 

 

 

 

 

 
 

Πεγή: Eurostat, 2015 

 

 

 

 

 Δπειημία ζηε δηαρείξηζε ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ ζηελ επηρείξεζε: Αλαθέξεηαη 

ζηε δπλαηφηεηα ηνπ εξγνδφηε λα εθαξκφδεη ζην πξνζσπηθφ ηερληθέο rotation 
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(ελαιιαγή αληηθεηκέλσλ εξγαζίαο) αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε απνδνηηθφηεηά ηεο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ  επηηπγράλεηαη ε άκεζε επίιπζε ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο θη αληηκεησπίδεηαη εθ ησλ έζσ ην δήηεκα ηεο θάιπςεο ζέζεσλ 

εξγαζίαο, απνκαθξχλνληαο έζησ πξνζσξηλά ηελ αλάγθε πξφζιεςεο λέσλ 

ππαιιήισλ. Ζ πξνγξακκαηηζκέλε επέιηθηε ρξήζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, 

πνπ ζέβεηαη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αηφκσλ, απνηειεί άηππεο 

κνξθήο εθπαίδεπζε ε νπνία, πέξα απφ ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ  

γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ, ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ δεζκνχ ηνπ ππαιιήινπ 

κε ηελ εξγαζία ηνπ θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο φηη απνηειεί ελεξγφ 

κέινο κηαο επξχηεξεο νκάδαο. Δπηπιένλ, απνκαθξχλεη ηνλ θίλδπλν 

εθδήισζεο ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (burnout syndrome) 

σο απφηνθνο ηεο  ρξφληαο θαη κνλφηνλεο ελαζρφιεζεο κε έλα αληηθείκελν 

εξγαζίαο. Δληνχηνηο ζηελ πξάμε έρεη θαλεί φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξγνδνηψλ, 

εθκεηαιιεπφκελε ηε δπλαηφηεηα ηεο επέιηθηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

επηβάιιεη αηθληδηαζηηθά θαη ζε ηαθηηθή βάζε ηελ ελαιιαγή ησλ αληηθεηκέλσλ 

εξγαζίαο. πρλά νη πξνηηκήζεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ν ήδε ππάξρνλ θφξηνο 

εξγαζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ δελ ιακβάλνληαη ππφςε, κε απνηέιεζκα ηε 

δπζθνξία θαη δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ εξγνδνζία θαη ην αληηθείκελν εξγαζίαο 

πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. Ζ απξνγξακκάηηζηε αιιαγή θαη ε επηβνιή πξφζζεησλ 

θαζεθφλησλ επηθέξεη ζχγρπζε, πνιπδηάζπαζε θαη ηνλ απνζπληνληζκφ ηνπ 

ππαιιήινπ, πνπ πιένλ ράλεη ηελ αίζζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζην ζπλνιηθφ 

απνηέιεζκα θαη ηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ πνπ παξάγεη θαη πνπ επηπξφζζεηα 

εηζπξάηηεη ην κήλπκα φηη δελ είλαη ζεβαζηφο απφ ηνπο αλψηεξνχο ηνπ. Ζ 

θαηάζηαζε απηή έρεη ζπληειέζεη ζε κεγάιν πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ ζηε 

γέλλεζε ζπλαηζζεκάησλ ζπκνχ θαη απνγνήηεπζεο, ηα νπνία φκσο δελ 

εμσηεξηθεχνπλ, δηφηη θνβνχληαη φηη ζα απνιπζνχλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ε θαηαγξαθή ζε παγθφζκην επίπεδν έληνλνπ  

 

 

 

 

εξγαζηαθνχ άγρνπο πνπ, ιφγσ ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζήο ηνπ, έρεη ραξαθηεξηζηεί 

απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Τγείαο σο «παγθφζκηα επηδεκία» (ρνηλάο, 2009). 
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Δηδηθφηεξα γηα ηνλ   επξσπατθφ ρψξν,  έξεπλα ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πγείαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, αλέδεημε ην 

εξγαζηαθφ άγρνο σο ην δεχηεξν ζε ζπρλφηεηα εκθάληζεο πξφβιεκα πγείαο  κεηά 

ηηο κπνζθειεηηθέο παζήζεηο (Γηάγξακκα 24). 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 24:    Πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία ην 

ηειεπηαίν δσδεθάκελν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 

 

 

 

 
Πεγή : Eurostat, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Δπηπιένλ νη  εξγνδνηηθέο πηέζεηο γηα κεγαιχηεξε «εμσηεξηθή» επειημία επέθεξαλ ηε 

ραιάξσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο απνιχζεηο, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 
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απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε ζρεηηθή δηεπθφιπλζε ηεο εξγνδνζίαο 

(πεξηνξηζκφο ρξφλνπ πξνεηδνπνίεζεο απφιπζεο, θαηαβνιή κηθξφηεξεο απνδεκίσζεο 

θιπ). Ζ θαηάζηαζε απηή έρεη αλαηξέςεη ηελ ηζνξξνπία ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, 

ηδηαίηεξα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φπνπ ζπρλά επηθξαηνχλ ζπλζήθεο εθθνβηζκνχ ησλ 

ππαιιήισλ. Σν απνηέιεζκα είλαη ν νπζηαζηηθφο εγθισβηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ εξγνδνηψλ, δεδνκέλνπ φηη ε κε ζπκκφξθσζή ηνπο ζε απηέο, εχθνια 

επηθέξεη ηελ απφιπζε. Δθηφο απφ κέζν πίεζεο, ε απφιπζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο 

απνηειεζκαηηθή κέζνδνο πεξηνξηζκνχ ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο, θαηά ηελ νπνία ν 

εξγνδφηεο απνιχεη  θαη αληηθαζηζηά ην πςειφκηζζν πξνζσπηθφ  κε λέν θζελφηεξν.  

 

Δθηφο ησλ άιισλ ε επειημία ζηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ αλαθέξεηαη ζηε 

δπλαηφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα εμαζθαιίδεη επάξθεηα ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ κέζσ 

εηαηξηψλ κίζζσζεο πξνζσπηθνχ. Ζ θαηάζηαζε απηή έρεη θινλίζεη ην δεδνκέλν ηεο 

κφληκεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ηνπ απαζρνινχκελνπ κε ηνλ εξγνδφηε ηνπ, δεδνκέλνπ 

φηη ν εξγαδφκελνο ελδέρεηαη λα κελ αλήθεη ζηελ νξγαληθή  δχλακε ηεο επηρείξεζεο. 

Καηά απηφ ηνλ ηξφπν κηα επηρείξεζε/Οξγαληζκφο δχλαηαη λα θαιχπηεη εχθνια θαη 

γξήγνξα ηηο αλάγθεο ζε εξγαηηθά ρέξηα απνθεχγνληαο ηηο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ηεο 

πξφζιεςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο ην κέγεζνο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο 

κεηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζεκεηψλνληαο 

αλάινγεο απμνκεηψζεηο. Με ηε ρξήζε ελνηθηαδφκελσλ ππαιιήισλ ε επηρείξεζε 

δηαηεξεί ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο δαπάλεο ζηα ρακειφηεξα δπλαηφλ επίπεδα, θαζφηη  

επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο κφλν ηνπ απφιπηα αλαγθαίνπ γηα ηελ νκαιή ηεο 

ιεηηνπξγία πξνζσπηθνχ θαη ζπγρξφλσο απαιιάζζεηαη  απφ ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο 

πνπ ζπλεπάγεηαη ε απαζρφιεζε κφληκσλ ππαιιήισλ. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

ζπκβάιιεη ε δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο εξγαδνκέλσλ κε ζπκβάζεηο έξγνπ, κε κπινθ 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ην νπνίν φκσο δελ έρεη ηα 

ίδηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα κε ην κφληκν πξνζσπηθφ γηα ηελ παξνρή ίζεο αμίαο 

εξγαζίαο. Ζ απμαλφκελε ηάζε πξφζιεςεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε ηνπο παξαπάλσ 

ηχπνπο ζπκβάζεσλ έρεη ζπληειέζεη ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ  
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εξγαδνκέλσλ κε πεξηνξηζκέλε ακνηβή θαη εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, θαζψο θαη ζηελ 

ππνβάζκηζε ηεο αμίαο ηεο πιήξνπο θαη ζηαζεξήο απαζρφιεζεο  ζην παγθφζκην 

ζηεξέσκα.  

Δπηπξφζζεηα ε έλλνηα ηεο  επέιηθηεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ αλαθέξεηαη 

ζηε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αμηνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο  θαη 

λα απαζρνιεί ζηα επηκέξνπο αληηθείκελά ηεο  πξνζσπηθφ ρσξίο λα ππάξρεη θπζηθή 

παξνπζία ζην ρψξν ηεο επηρείξεζεο (ηειεξγαζία).  

 

 

 Δπειημία ζηε ξύζκηζε ησλ ρξνληθώλ νξίσλ εξγαζίαο: Ζ δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο απνηειεί έλα απφ ηα επίκαρα δεηήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ πνπ ελδηαθέξεη εμίζνπ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Αλαθέξεηαη ηφζν ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζρέζεο ηνπ 

απαζρνινχκελνπ κε ηελ εξγνδνζία ηνπ, φζν θαη ζηελ έθηαζε πνπ επηηξέπεηαη 

λα θαηαιακβάλεη  ν εξγάζηκνο ρξφλνο ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ 

ρξφλνπ. Ζ πξψηε πεξίπησζε πεξηιακβάλεη ηηο πνηθίιεο κνξθέο εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ 

πέξαλ ηεο κφληκε απαζρφιεζεο. Έηζη, ζηα πιαίζηα ηεο ηάζεο γηα πεξηνξηζκφ 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ηεο ειαζηηθνπνίεζεο ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ, νη κνξθέο απαζρφιεζεο κε επέιηθηε ξχζκηζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο 

φζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζρέζεο εξγνδφηε-εξγαδφκελνπ 

είλαη νη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο, ν δαλεηζκφο 

εξγαδνκέλσλ, νη ζπκβάζεηο έξγνπ θαη ε εξγαζία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλάζεζε έξγνπ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. ζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ηνπ 

ρξφλνπ εξγαζίαο,  νη ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβνιέο ησλ 

ηειεπηαίσλ ηξηψλ δεθαεηηψλ έζεζαλ ζε πξψην πιάλν ην δήηεκα ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αιιαγή ηεο ζχλζεζεο 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε θπξίαξρε ηε καδηθή είζνδν ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο απφ ηνλ 

πξσηνγελή ζην δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα νηθνλνκηθήο  

 

 

δξαζηεξηφηεηαο, ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο κε θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηελ απνθέληξσζή ηεο ιφγσ δηάζπαζεο ηεο γεσγξαθηθήο θαη 
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ιεηηνπξγηθήο ελφηεηαο ησλ εξγνζηαζίσλ, νη ηαρείο ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο πνπ 

ζπλνδεχηεθαλ απφ ηε δηείζδπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εξγαζία, ε 

ακθηζβήηεζε θαη θαηάξξεπζε ηνπ Κξάηνπο Πξφλνηαο θαη ηα πςειά πνζνζηά 

αλεξγίαο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ έλαξμε ζπλνκηιηψλ κεηαμχ θπβεξλήζεσλ, 

εθπξνζψπσλ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

ξχζκηζεο ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ άπηνληαη ηεο παξαγσγήο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο. Ζ επέιηθηε ξχζκηζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ εξγαζίαο αλαθέξεηαη 

ζηε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηαζεξνχ θαη  απζηεξά θαζνξηζκέλνπ σξαξίνπ 

εξγαζίαο ηνπ απαζρνινπκέλνπ απφ ην πξφηππν ηνπ πνηθίινπ, κεηαβιεηνχ θαη 

αζηαζνχο σξαξίνπ πνπ δηακνξθψλεηαη θχξηα κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο 

εξγνδνζίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο Γηνίθεζεο λα 

πεξηνξίζεη ην εξγαηηθφ θαη  ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο, δχλαηαη λα 

ηξνπνπνηεί ην σξάξην εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηφζν φζνλ αθνξά ηηο ψξεο 

έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο εξγαζίαο φζν θαη ηε δηάξθεηα απηήο. Δπίζεο είλαη δπλαηή 

θαη ε κεηαβνιή ησλ εκεξψλ απαζρφιεζεο ηνπ ππαιιήινπ κέζα ζηελ εβδνκάδα, 

κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ πεξίπησζε ηεο εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο. Απνηέιεζκα είλαη 

ε δηακφξθσζε  λέσλ ζπλζεθψλ ζην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ ηνπίν, φπνπ ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ ηείλεη λα γίλεηαη ζηε βάζε ησλ ζπλνιηθψλ 

σξψλ εξγαζίαο αλά εβδνκάδα θαη έηνο. Άκεζε ζρέζε κε απηή ηελ θαηάζηαζε έρεη 

ν ζεζκφο ηεο δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ράξε ζηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε 

κπνξεί λα αληηκεησπίδεη  έθηαθηεο αλάγθεο ρσξίο λα θαηαθχγεη ζηελ  ππεξσξηαθή 

απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ή ζηελ  πξφζιεςε αηφκσλ κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ. Ζ δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα  ρξεζηκνπνηεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη 

γηα ηε δηάξθεηα πνπ ην ρξεηάδεηαη, ππφ ηνλ φξν φηη ε απαζρφιεζε δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηε κέζε ηηκή ησλ πξνβιεπφκελσλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ εξγαζίαο.  Γηα 

ην ιφγν απηφ απνηειεί θπξίαξρε πξαθηηθή νξγάλσζεο θαη θαηαλνκήο ηνπ ρξφλνπ  

εξγαζίαο, θαζψο θαη  επίζεκε πνιηηηθή απαζρφιεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 

ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο, ηε βειηίσζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Δπηπξφζζεηα κε ηελ 

επέιηθηε ξχζκηζε  ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηεο εξγαζίαο πεξηζηέιιεηαη ε ηάζε γηα 

κείσζε ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ πνπ επί ζεηξά εηψλ απνηέιεζε βαζηθφ αίηεκα ησλ 

ζπλδηθάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ παξάιιεια εληζρχεηαη ε εκθάληζε 
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δηαθνξνπνηεκέλσλ σξαξίσλ εξγαζίαο ζην πξνζσπηθφ ηεο ίδηαο επηρείξεζεο θαη ε 

εμαηνκηθεπκέλε ξχζκηζήο ηνπο. Σα νθέιε ηεο εξγνδνζίαο απφ ηελ ειαζηηθή 

δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο είλαη πνιιαπιά, θαζφηη επηηπγράλεηαη 

νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη ηνπ θεθαιαίνπ θαη 

ειαζηηθνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο παξαγσγήο. Δπίζεο, κε ηελ επέθηαζε θαη 

πξνζαξκνγή ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ επηηπγράλεηαη ε αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζήο 

ηνπο (πειαηψλ/ρξεζηψλ) θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. ζνλ αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο, ε ειαζηηθνπνίεζε ηνπ εξγάζηκνπ 

ρξφλνπ θαίλεηαη φηη δελ επηθέξεη ηα ίδηα νθέιε, δηφηη ζπλεπάγεηαη ηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ επηθξάηεζε δπζκελέζηεξσλ φξσλ εξγαζίαο. 

Αθφκα ε επέιηθηε ξχζκηζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ εξγαζίαο πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο βαξδηψλ, πέξα απφ ην βηνκεραληθφ 

θιάδν, ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ.  

 

 

 

Άκεζε ζρέζε κε ηελ επειημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο έρεη ε έλλνηα ηεο 

«επειηζθάιεηαο» (flexicurity), ε νπνία - ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή -

απνζθνπεί ζην ζπγθεξαζκφ ηεο επηζπκίαο ησλ εξγνδνηψλ γηα επέιηθηεο επηρεηξήζεηο 

κε ηελ αλάγθε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα  αζθαιείο ζέζεηο εξγαζίαο θαη γηα απνκάθξπλζε 

ηνπ ελδερφκελνπ ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο. Ζ επειηζθάιεηα απνηειεί 

«νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε» ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο γηα ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, θη σο εθ ηνχηνπ θξίζηκε έλλνηα ηεο Δπξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

απαζρφιεζε. 

 

 Αλαθέξεηαη ζε : 

 

 Πεξηζζφηεξν επέιηθηεο θαη αζθαιείο ζπκβάζεηο ηφζν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο 

φζν θαη γηα ηνπο εξγνδφηεο. 

 ηξαηεγηθέο δηα βίνπ κάζεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο ηνπ 

εξγαζηαθνχ ηνπίνπ θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ πηζαλνηήησλ πξφζιεςήο 

ηνπο. 
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 Απνηειεζκαηηθέο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

κεηάβαζεο ζε λέα επαγγέικαηα. 

  χγρξνλα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ παξέρνπλ επαξθή 

νηθνλνκηθή βνήζεηα θαηά ηηο κεηαβάζεηο. 

 

 

Δπηπιένλ, ε παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε θαη ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο 

παγθνζκίσο έρνπλ ζπληειέζεη ζηε δηακφξθσζε ελφο εξγαζηαθνχ ηνπίνπ πνπ θάζε 

άιιν παξά επλντθφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί γηα ην ζχγρξνλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

Λφγσ ηεο αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο θαη κε ην 

πξφζρεκα ηνπο δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο πνπ 

επηθαινχληαη νη επηρεηξήζεηο, παξαηεξείηαη έμαξζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ πιεπξάο εξγνδνηψλ. Γεγνλφο πνπ κεηαθξάδεηαη ζε απνδνρή απφ ηα 

άηνκα φξσλ εξγαζίαο πνπ πνιιέο θνξέο δελ ζπλάδνπλ κε ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθή 

λνκνζεζία, είηε γηα λα κπνξέζνπλ λα πξνζιεθζνχλ είηε γηα λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε 

εξγαζίαο (απιήξσηε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, εξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ, 

ακνηβή ρακειφηεξε ηεο λφκηκεο, αλαζθάιηζηε εξγαζία). ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, 

κάιηζηα, νη πεξηθνπέο ζηηο πάζεο θχζεσο παξνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ πξνηείλνληαη 

απφ ηελ εξγνδνζία σο ε θαιχηεξε ελαιιαθηηθή γηα λα απνηξαπεί ε κείσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Πνπ ζεκαίλεη φηη ε θξίζε ηεο αγνξάο θαη ε ειαζηηθνπνίεζε ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ δηέπεη ην πλεχκα ηνπ λνκνζέηε, έρνπλ πεξηνξίζεη ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα νπζηαζηηθή δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ εξγνδφηε ζρεηηθά κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Σν θαηλφκελν επηηείλεηαη απφ ηελ έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο πνπ πξνζβάιεη θπξίσο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη αλαπφθεπθηα  

νδεγεί ζε απνιχζεηο θαη ζε πιείζηεο πεξηπηψζεηο ζην θιείζηκν ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 Δπηπξφζζεηα, ε έμαξζε ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο θαη ε πνιηηηθή ηεο κείσζεο ησλ 

εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ έρνπλ ζέζεη ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ πνιιψλ ρσξψλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη θπβεξλήζεηο εθπνλνχλ  αλαινγηζηηθέο 

κειέηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεηαβιεηέο ηεο Δμίζσζεο Βησζηκφηεηαο (πιεζπζκφο 

εξγάζηκεο ειηθίαο, κέζνο κηζζφο, αλαινγία απαζρνινπκέλσλ πξνο ην κέγεζνο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, κέζε εηζθνξά, αλαινγία ζπληαμηνχρσλ πξνο πιεζπζκφ αηφκσλ 

ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, πιεζπζκφο  ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, κέζε ζχληαμε) γηα 

ηελ εχξεζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο ιχζεο. Σα πνηθίια , σζηφζν, ζπζηήκαηα πνπ θαηά 
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θαηξνχο εθαξκφζηεθαλ επέθεξαλ κηα ζεηξά αξλεηηθψλ κεηαβνιψλ γηα ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ, κε θπξηφηεξεο ηε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο, ηηο 

νλνκαζηηθέο κεηψζεηο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ, ηηο πεξηθνπέο ησλ παξνρψλ πγείαο θαη 

ηελ αχμεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θξαηήζεσλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο είλαη ε εκθάληζε ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ «θησρνχ» εξγαδφκελνπ, πνπ 

ζεκαίλεη φηη νη απνιαβέο ελφο απμαλφκελνπ πνζνζηνχ απαζρνινπκέλσλ δελ 

επαξθνχλ γηα ηε δηαβίσζήο ηνπο. πλαθφινπζα παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ αηφκσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, πνπ ιφγσ ηεο αλαζθάιηζηεο απαζρφιεζήο 

ηνπο δελ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα θη εθ ησλ πξαγκάησλ  

εμαλαγθάδνληαη λα εξγαζηνχλ. κνηα, ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζπληαμηνχρσλ 

εμαθνινπζεί λα εξγάδεηαη ιφγσ ησλ ρακειψλ απνιαβψλ ηνπ πνπ δελ επαξθνχλ γηα 

ηελ θάιπςε νχηε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ. 

 

Αθφινπζα, ε αληζνξξνπία πνπ θαηαγξάθεηαη κεηαμχ ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο 

εξγαζίαο έρεη εληείλεη ηηο δηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε βάζε ην θχιν θαη ηελ 

ειηθία. ζνλ αθνξά ηελ παξάκεηξν ηνπ  θχινπ, ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ε 

επηζπκία γηα κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, θαζηζηνχλ ηηο γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο 

ειηθίαο ιηγφηεξν επηιέμηκεο απφ ηνπο άληξεο, αθνχ εθηφο ηνπ ελδερφκελνπ απνπζίαο 

απφ ηελ εξγαζία ιφγσ ηεθλνπνηίαο, νη ελ γέλεη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο δελ 

επηηξέπνπλ εχθνια ηελ έθηαθηε θαη ππεξσξηαθή απαζρφιεζή ηνπο. Σαπηφρξνλα 

παξαηεξείηαη ζαθήο πξνηίκεζε ησλ αηφκσλ λεαξήο ειηθίαο, δηφηη απνηεινχλ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ κε ζχγρξνλε γλψζε θαη ρακειφ θφζηνο γηα ηνλ εξγνδφηε 

ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Δπίζεο ε αλχπαξθηε ή πεξηνξηζκέλε 

επαγγεικαηηθή ηνπο πξνυπεξεζία ηα θαζηζηά εχπιαζηα θαη άκεζα πξνζαξκφζηκα 

ζηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο, φπσο επίζεο θαη πην επάισηα ζε φ,ηη  αθνξά ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Απφξξνηα ησλ 

παξαπάλσ είλαη θπξίσο ην γπλαηθείν θχιν θαη νη κεγαιχηεξεο ειηθίεο λα πιήηηνληαη 

απφ καθξνρξφληα αλεξγία.  

 

ηηο αλεπηπγκέλεο ψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο ε αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο 

ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ 

απαζρφιεζεο. Πιελ, φκσο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε επηδίσμε ησλ εξγνδνηψλ λα 

δηαηεξήζνπλ ην θφζηνο εξγαζίαο ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν ζπληειεί ζην 
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θαηλφκελν ηεο αλαθχθισζεο ηεο εξγαζίαο, φπνπ εξγαδφκελνη αληηθαζίζηαληαη απφ 

άιινπο πνπ ηνπο εμαζθαιίδνπλ κηα λέα επηδφηεζε.  

 

Παξάιιεια νη ηαρείο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη νη κεηαβνιέο ζηε δήηεζε 

επαγγεικάησλ έρνπλ θαηαζηήζεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα επηθαηξνπνίεζε ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ, ψζηε λα είλαη 

αληαγσληζηηθά θαη επέιηθηα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ 

αλάγθε απηή αθνξά ηφζν ηα άηνκα πνπ αλαδεηνχλ κηα ζέζε εξγαζίαο φζν θαη ηνπο 

ήδε εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο ηάζεηο ηεο επνρήο θαη λα 

αλαβαζκίδνπλ δηαξθψο ηα πξνζφληα ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ ε ζπλερήο επηκφξθσζε κέζσ 

ηεο παξαθνινχζεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε βειηίσζε ηνπ γεληθφηεξνπ 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ απνηεινχλ ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο 

απαζρφιεζεο,  πνπ ζπλνςίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο «βίνπ κάζεζεο». 

 

Βαζηθή εμέιημε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν απνηειεί ε απνδπλάκσζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο, απφηνθνο ηεο αιιαγήο ηεο ζχλζεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Δηδηθφηεξα, ε αξηζκεηηθή ππεξίζρπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ ππαιιειηθή ηδηφηεηα 

έλαληη ησλ εξγαηψλ θαη ε καδηθή είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο,  

ζήκαλαλ ηε κεηαβνιή ησλ αλαγθψλ, ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ δηεθδηθήζεσλ ησλ 

απαζρνινπκέλσλ. Ζ απνθέληξσζε ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θαη ε αιιαγή  ηνπ 

ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο επέδξαζαλ αξλεηηθά ζηε ζπζπείξσζε ησλ αηφκσλ 

θαη ζπλαθφινπζα ζηελ ηζρχ ηεο δξάζεο ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ. Καζνξηζηηθφ ξφιν πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε έρεη δηαδξακαηίζεη ε πνηθηινκνξθία ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

πνπ παξαηεξνχληαη ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (ηαθηηθνί ππάιιεινη, κεξηθή 

απαζρφιεζε, ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θιπ), ε νπνία δξα δηραζηηθά ζην 

πξνζσπηθφ ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαη ελδερνκέλσο αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπο. Δπίζεο, ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο έρνπλ επηδξάζεη αλαζηαιηηθά ζην 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ιφγσ ηεο απνπζίαο ζπλδηθαιηζηηθήο εθπξνζψπεζεο ησλ 

αλέξγσλ, αιιά θαη γηαηί ε ραιάξσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο απνιχζεηο 

γελλά ζηνπο εξγαδφκελνπο αηζζήκαηα αβεβαηφηεηαο θαη αλαζθάιεηαο γηα ηε ζέζε 

εξγαζίαο ζε πεξίπησζε αληίδξαζεο ζηελ εξγνδνζία. Δπηπιένλ, ε αλάκημε αξθεηψλ 

ζπλδηθαιηζηψλ κε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αηνκηθψλ ηνπο 

ζπκθεξφλησλ,  επέθεξε ηελ απνγνήηεπζε θαη ηελ ακθηζβήηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ηνπο ζθνπνχο, ηα θίλεηξα, ηε γλεζηφηεηα ησλ αγψλσλ θαη ησλ δηεθδηθήζεσλ ησλ 
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εθπξνζψπσλ ηνπο θαη ζπλαθφινπζα ηελ απνζηαζηνπνίεζή ηνπο απφ ην 

ζπλδηθαιηζκφ. 

 

Μέζα ζε έλα πεξηβάιινλ παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ην θιείζηκν ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πξνο φθεινο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

θνινζζψλ, ηελ απνθξαηηθνπνίεζε δεκνζίσλ Οξγαληζκψλ, ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη 

εμαγνξέο Οκίισλ, ηα απνδπλακσκέλα εξγαηηθά ζπλδηθάηα δελ ππήξμαλ ηθαλά λα 

αληηκεησπίζνπλ ζζελαξά ηηο πηέζεηο ησλ εξγνδνηψλ γηα επέιηθηεο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα αλαγλσξηζζεί απφ ην λνκνζέηε ε δπλαηφηεηα 

ππνγξαθήο επηρεηξεζηαθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο έλαληη θιαδηθψλ. 

Απηφο ν ηχπνο ζπκβάζεσλ έρεη γλσξίζεη ηδηαίηεξε άλζηζε ζηηο πεξηζζφηεξεο 

επξσπατθέο ρψξεο, ζπλήζσο κε πεξηερφκελν δπζκελέζηεξν ησλ αληίζηνηρσλ 

θιαδηθψλ ζε ζέκαηα ακνηβήο θαη φξσλ εξγαζίαο. 

 

 Δπηπξφζζεηα θαηαγξάθεηαη ε πξνψζεζε απφ ηνπο εξγνδφηεο ηεο εμαηνκίθεπζεο ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο «άκεζεο ζπκκεηνρήο» ηνπ εξγαδφκελνπ ζηα ζέκαηα πνπ 

ηνλ αθνξνχλ. Καηάζηαζε πνπ ππνδειψλεη ηελ πξαγκαηηθή πξφζεζε λα 

πεξηζσξηνπνηήζνπλ ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα έηη πεξαηηέξσ θαη πσο ν δηάινγνο καδί 

ηνπο γίλεηαη πξνζρεκαηηθά γηα ηε δηαηήξεζε ηζνξξνπηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

επηρείξεζεο. 
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4. ΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΠΟΤ 

ΠΖΓΑΕΟΤΝ ΑΠΟ ΚΑΘΔ ΣΟΥΟ  

 

Ο πξψηνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο απνζθνπεί ζηελ εμέηαζε ησλ παξακέηξσλ πνπ κπνξεί 

λα ζηξέςνπλ κηα γπλαίθα ζηελ επηινγή ηεο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο  θαη εηδηθφηεξα ζηε ζρέζε ηεο θαηνρήο επηρεηξεκαηηθψλ γλψζεσλ 

θαη ηνπ γεληθνχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηεο γπλαίθαο κε απηή ηελ επαγγεικαηηθή 

επηινγή.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα επηδηψθεηαη λα εμεηαζζεί αλ θαη θαηά πφζν ε χπαξμε γλψζεσλ 

ζρεηηθψλ κε ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ φπσο είλαη ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη 

δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, κάξθεηηλγθ, ζχληαμεο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θιπ. επηδξά 

εθηφο απφ ην απνηέιεζκα κηαο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη ζηελ απφθαζε ησλ 

γπλαηθψλ λα αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

Οη ππφ δηεξεχλεζε ππνζέζεηο είλαη νη εμήο: 

 

Ζ0-1: Η ύπαξμε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, marketing θαη 

γεληθά ηνπ επηρεηξείλ δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απόθαζε ησλ γπλαηθώλ λα 

αλαπηύμνπλ επηρεηξεκαηηθή δξάζε. 

 

Ζ1-1: Η ύπαξμε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, marketing θαη 

γεληθά ηνπ επηρεηξείλ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απόθαζε ησλ γπλαηθώλ λα αλαπηύμνπλ 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε. 
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ζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν κηαο γπλαίθαο, γεληθά επηθξαηεί ε αληίιεςε φηη νη 

γπλαίθεο ρακειφηεξεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη ζε ζέζε λα ηδξχζνπλ θαη λα δηνηθήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά κηα επηρείξεζε, θαζφηη ππνιείπνληαη ηνπ γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε δηαρείξηζε θη επέθηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αιιά 

θαη γηα ηηο γπλαίθεο πςειφηεξεο εθπαίδεπζεο απφ πνιινχο ην πςειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν ζεσξείηαη σο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ίδξπζε επηρείξεζεο, κε ην 

αηηηνινγηθφ φηη απηέο πηζαλφηεηα ζα αλαδεηήζνπλ κηα κηζζσηή ζέζε εξγαζίαο 

ζρεηηθή κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπο, παξά ζα επηιέμνπλ λα ηδξχζνπλ δηθή ηνπο 

επηρείξεζε πνπ ελδερνκέλσο δελ αληαπνθξίλεηαη  ζηηο ζπνπδέο ηνπο. 

 

Οη ππφ δηεξεχλεζε ππνζέζεηο είλαη νη εμήο: 

 

Ζ0-2: Σν κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γπλαηθώλ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ απόθαζή ηνπο λα 

ελεξγνπνηεζνύλ επηρεηξεκαηηθά. 

 

Ζ1-2: Σν κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γπλαηθώλ ζρεηίδεηαη κε ηελ απόθαζή ηνπο λα 

ελεξγνπνηεζνύλ επηρεηξεκαηηθά 

 

 

 

Ο δεχηεξνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο απνζθνπεί ζηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ δηάθνξνη παξάκεηξνη κε ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

πξσηνβνπιίαο κηαο γπλαίθαο θαη εηδηθφηεξα κε ηα θίλεηξα ηεο αλεμαξηεηνπνίεζεο 

θαη ηεο αμηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε θάπνην επάγγεικα. 

 

ζνλ αθνξά ηελ επηδίσμε ηεο αλεμαξηεζίαο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, εμεηάδεηαη 

θαηά πφζν ε ζρεηηθή πξνζπάζεηα επεξεάδεη ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεδίσλ θαη απνηειεί παξάγνληα επηρεηξεκαηηθήο επηηπρίαο. 
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 Οη ππφ δηεξεχλεζε ππνζέζεηο είλαη νη εμήο:  

 

Ζ0-3: Η πξνζπάζεηα αλεμαξηεηνπνίεζεο ηεο γπλαίθαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επηηπρία ηεο ζην επηρεηξεκαηηθό πεδίν.  

 

Ζ1-3: Η πξνζπάζεηα αλεμαξηεηνπνίεζεο ηεο γπλαίθαο ζρεηίδεηαη κε ηελ επηηπρία 

ηεο ζην επηρεηξεκαηηθό πεδίν.  

 

 

ρεηηθά κε ην θίλεηξν ηεο αμηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ κπνξεί λα 

θαηέρεη κηα γπλαίθα ζε θάπνην επάγγεικα, επηδηψθεηαη λα εμεηαζζεί θαηά πφζν απηφ 

ζπλδέεηαη κε ηελ επηηπρία ηεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. Κη απηφ γηαηί ζηα πιαίζηα 

ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη κεγάιν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο θαηέρεη 

πςεινχ επηπέδνπ γλψζεηο, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνθηήζεθαλ κέζα απφ ηππηθή 

εθπαίδεπζε. Ζ χπαξμε, φκσο, γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ δελ πξνεμνθιεί πάληα φηη ε 

γπλαίθα πνπ ηα θαηέρεη ζα είλαη θαη επηηπρεκέλε επηρεηξεκαηίαο ή ην αληίζηξνθν. ε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε θαηνρή ηνπο είλαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή 

επηηπρία, ελψ ζε άιιεο ζπληζηνχλ απιά έλα αθφκα εθφδην. 

 

 

Οη ππφ δηεξεχλεζε ππνζέζεηο είλαη νη εμήο: 

 

Ζ0-4: Η ύπαξμε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή 

επηηπρία ηεο γπλαίθαο. 

 

Ζ1-4: Η ύπαξμε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή 

επηηπρία ηεο γπλαίθαο. 
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Ο ηξίηνο εξεπλεηηθφο ζηφρνο απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο 

πνπ αληινχλ νη γπλαίθεο-επηρεηξεκαηίεο απφ ηελ απφθαζή ηνπο λα αζθήζνπλ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Έκθαζε δίλεηαη ζηε ζρέζε ηεο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ 

επηζπκία γηα επέιηθην σξάξην εξγαζίαο θαζψο θαη κε ηελ χπαξμε παηδηψλ ζηελ 

νηθνγέλεηα.  

 

Δηδηθφηεξα επηδηψθεηαη λα εμεηαζζεί ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλάγθε /επηζπκία κηαο 

γπλαίθαο γηα επέιηθην σξάξην εξγαζίαο κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ηπρφλ αληιεί απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. Γηαηί φπσο αλαθέξεη ε βηβιηνγξαθία, ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ζηξέθεηαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα έρεη 

θαιχηεξεο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ ηεο ζε ζρέζε κε κηα κηζζσηή ζέζε 

εξγαζίαο θαη θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν λα ζπλδπάζεη ηελ πξνζσπηθή κε ηελ 

επαγγεικαηηθή δσή. 

 

Οη ππφ δηεξεχλεζε ππνζέζεηο είλαη νη εμήο: 

 

Ζ0-5:   Η αλάγθε/επηζπκία ηεο επηρεηξεκαηία γηα επέιηθην σξάξην εξγαζίαο δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ άληιεζε ηθαλνπνίεζεο από ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

 

Ζ1-5:  Η αλάγθε/επηζπκία ηεο επηρεηξεκαηία γηα επέιηθην σξάξην εξγαζίαο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ άληιεζε ηθαλνπνίεζεο από ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

 

ζνλ αθνξά ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο,  επηδηψθεηαη λα εμεηαζζεί αλ ε παξνπζία 

κηθξψλ παηδηψλ επεξεάδεη ηελ πινπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ηεο γπλαίθαο 

θαη  ζπλαθφινπζα ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ αληιεί κέζα απφ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηεο δξάζε. 

 

Οη ππφ δηεξεχλεζε ππνζέζεηο είλαη νη εμήο: 

 

Ζ0-6:   Η ύπαξμε παηδηώλ ζηελ νηθνγέλεηα δελ επεξεάδεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 

θαη πξνζδνθηώλ ησλ γπλαηθώλ από ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε.   

 

Ζ1-6:  Η ύπαξμε παηδηώλ ζηελ νηθνγέλεηα επεξεάδεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ θαη 

πξνζδνθηώλ ησλ γπλαηθώλ από ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε.   
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5. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

5.1 ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

Ζ Φηινζνθία ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηα πεδία ηεο Οληνινγίαο θαη ηεο 

Δπηζηεκνινγίαο. 

 

Η Οληνινγία, φπσο πεξηγξάθνπλ νη Κπξηαδφπνπινο & ακαληά (2011) απνηειεί 

θιάδν ηεο κεηαθπζηθήο θαη  αζρνιείηαη κε ηε θχζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη Hesse-

Biber (2004) πξνζδηνξίδνπλ ηελ Οληνινγία σο «ην θηινζνθηθφ ζχζηεκα 

πεπνηζήζεσλ πνπ εμεηάδεη ηε θχζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη αλαθέξεηαη 

ζην ηη θαη κε πνην ηξφπν θάηη κπνξεί λα γίλεη γλσζηφ». 

 

Η Δπηζηεκνινγία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο Hesse-Biber (2004) σο «ην θηινζνθηθφ 

ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ πνπ αλαθέξεηαη ζην πνηφο κπνξεί λα παξάγεη θαη λα θαηέρεη ηε 

γλψζε». Γηαθξίλεηαη ζηα θηινζνθηθά ξεχκαηα ηνπ Αληηθεηκεληζκνχ θαη ηνπ 

Τπνθεηκεληζκνχ. 

 

 Γηα ηνλ Αληηθεηκεληζκό ε γλψζε απηνχ πνπ ππάξρεη πξνεγείηαη θαη δελ εμαξηάηαη απφ 

ηελ αλζξψπηλε λφεζε. Γηα ηνλ Τπνθεηκεληζκό αιεζηλφ είλαη κφλν απηφ πνπ 

αλαγλσξίδεη ην άηνκν σο αιεζέο κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη ζπλεπψο δελ 

πθίζηαηαη ε έλλνηα ηεο αιεζηλήο γλψζεο.  

 

Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα νη θχξηεο πξνζεγγίζεηο ηεο Δπηζηεκνινγίαο είλαη ν 

Θεηηθηζκφο θαη ε Φαηλνκελνινγία. 

 

Ο Θεηηθηζκόο  πεξηγξάθεηαη  απφ ηνλ Robson (2005) σο θηινζνθηθφ ζχζηεκα πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ζεσξία θαη γλψζε πξνυπάξρνπλ ηεο έξεπλαο. χκθσλα κε 

απηφλ, κηα πξφηαζε ή έλαο θπζηθφο λφκνο ππάξρνπλ, φηαλ επαιεζεχνληαη ινγηθά.  

Γειαδή φηαλ εμαρζνχλ αιεζηλά ζπκπεξάζκαηα κεηά ην ζπλδπαζκφ κηαο πξφηαζεο κε 

κηα άιιε πνπ είλαη αιεζήο. Γηα ην Θεηηθηζκφ ν ξφινο ζεσξίαο θαη έξεπλαο είλαη 

δηαθξηηφο. Ζ κελ πξψηε νδεγεί ζηε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ πνπ κε ηνλ έιεγρφ ηνπο 

νδεγνχλ ζηελ εξκελεία ησλ εμεηαδφκελσλ λφκσλ. Ζ δεχηεξε απνζθνπεί ζηελ 
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εμέηαζε ησλ ζεσξηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε λφκσλ. Ο εξεπλεηήο παξακέλεη νπδέηεξνο 

θαηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηεξεπλά.  

 

 

Η Φαηλνκελνινγία (Δξκελεπηηθή Δπηζηεκνινγία) απνηειεί θηινζνθηθφ ξεχκα θαηά 

ην νπνίν δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθφο αιιά ππνθεηκεληθφο ηξφπνο θαηαλφεζεο ησλ 

πξαγκάησλ. πλεπψο γηα ην ίδην δήηεκα θάζε άλζξσπνο εμάγεη ηα δηθά ηνπ 

ζπκπεξάζκαηα θαη αλάινγα εθδειψλεη ζπκπεξηθνξά. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη γηα 

ηε Φαηλνκελνινγία δελ πθίζηαηαη ε έλλνηα ηεο απφιπηεο αιήζεηαο. Άξα ν εξεπλεηήο 

ζα κπνξέζεη λα θαηαθηήζεη ηε γλψζε, φηαλ ηαπηηζηεί ζπλαηζζεκαηηθά κε ηα 

εμεηαδφκελα ππνθείκελα θαη θαηαλνήζεη   ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Σφηε ζα κπνξέζεη λα 

δηαηππψζεη εξκελείεο θη ελδερνκέλσο ηα επξήκαηα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε 

κηαο λέαο ζεσξίαο. 

 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζηεξίδεηαη ζην θηινζνθηθφ πεδίν ηεο Δπηζηεκνινγίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ Θεηηθηζκνχ. Κη απηφ γηαηί ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο αλαθέξεηαη 

ζε έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν ην νπνίν εμεηάδεηαη  κε κεζφδνπο ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ θη σο εθ ηνχηνπ ε ζπιινγή θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ είλαη 

απαιιαγκέλε απφ πξνζσπηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο. ηφρνο δελ είλαη ε  θαηαλφεζε 

θαη εξκελεία ζπκπεξηθνξψλ, νχηε ε δηαηχπσζε κηαο λέαο ζεσξία, αιιά ε απνηχπσζε 

κηαο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 
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5.2 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 
 

Ο ηχπνο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζεί ν εξεπλεηήο εμαξηάηαη απφ ηε 

Φηινζνθία ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεη. Γηαθξίλνπκε ηελ Δπαγσγηθή θαη ηελ 

Παξαγσγηθή ή πκπεξαζκαηηθή πξνζέγγηζε. 

 

Η Δπαγσγηθή  πξνζέγγηζε  ζηεξίδεηαη ζην θηινζνθηθφ ξεχκα ηεο Φαηλνκελνινγίαο 

θαη βαζίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ην άηνκν πνπ είλαη κέξνο ελφο ζπζηήκαηνο επεξεάδεη 

θαη επεξεάδεηαη απφ ηα  δξψκελα. Ο εξεπλεηήο δελ θξαηά νπδέηεξε ζηάζε, αιιά 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ φιε δηαδηθαζία θαη  αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ θαη κε 

φζα ζπκβαίλνπλ. Χο εθ ηνχηνπ δχλαηαη λα αλαπηχμεη ηε δηθή ηνπ ζεσξία θαη 

εξκελεία γηα θάπνην θαηλφκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά απφ κηα ζχληνκε 

επηζθφπεζε ηεο ζεσξίαο γηα ην αληηθείκελν ελδηαθέξνληφο ηνπ, ν εξεπλεηήο 

ζπγθεληξψλεη δεδνκέλα - θπξίσο πνηνηηθά - θαη αλαπηχζζεη ζεσξίεο. ηε ζπλέρεηα 

ζπζρεηίδεη ηα δεδνκέλα κε ην ήδε ππάξρνλ ζεσξεηηθφ πιαίζην, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη αλ ηαηξηάδνπλ κε ηηο πξνυπάξρνπζεο ζεσξίεο ή απνηεινχλ λέα γλψζε. 

 

Η Παξαγσγηθή ή πκπεξαζκαηηθή πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζην θηινζνθηθφ ξεχκα ηεο 

Δπηζηεκνινγίαο θαη αθνινπζεί ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ Θεηηθηζκνχ. Δδψ ν 

εξεπλεηήο αθνινπζεί αληίζεηε πνξεία ηεο Δπαγσγηθήο πξνζέγγηζεο, θαζφηη 

ζηεξίδεηαη ζην ήδε ππάξρνλ ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο ηδέεο. Βάζεη 

απηψλ δηαηππψλεη ππνζέζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ έλλνηεο θαη ηδέεο πνπ πξέπεη λα 

εμεηαζζνχλ. πλήζσο εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε δπν ή πεξηζζνηέξσλ κεηαβιεηψλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνζνηηθά δεδνκέλα. Με ηνλ έιεγρν επηβεβαηψλνληαη ή 

απνξξίπηνληαη  νη ππνζέζεηο θαη ζπλαθφινπζα ην ζεσξεηηθφ πιαίζην φπνπ 

ζηεξίρζεθε ε έξεπλα. 

 

πλεπψο ε παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα πνπ ζηεξίδεηαη ζην θηινζνθηθφ ζχζηεκα 

ηνπ Θεηηθηζκνχ, αθνινπζεί ηελ Παξαγσγηθή/ζπκπεξαζκαηηθή πξνζέγγηζε. Πνπ 

ζεκαίλεη φηη κε βάζε ηε ζεσξία πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, δηαηππψλνληαη  ππνζέζεηο πνπ εμεηάδνληαη θαη αλάινγα κε ην 

απνηέιεζκα επαιεζεχεηαη ή φρη ε ζρεηηθή ζεσξία ( Γηάγξακκα 25). 
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Γηάγξακκα 25: Βήκαηα ηεο Παξαγσγηθήο/πκπεξαζκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Πεγή:  εκεηώζεηο ακαληά Δ., e-Learning ΑΣΔΗ Πεηξαηά, κάζεκα Μέζνδνη 

Έξεπλαο. 
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5.3 ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 
 

 

Ζ ηερληθή ηεο έξεπλαο πνπ επηιέγεη ν εηδηθφο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο έξεπλαο πνπ 

δηεμάγεη ( πνζνηηθή ή πνηνηηθή ).  

 

ηελ πνηνηηθή έξεπλα, φπνπ επηδηψθεηαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ, ησλ 

αληηιήςεσλ θαη ησλ θηλήηξσλ ησλ αηφκσλ, ε θαηαλφεζε θαη ε εξκελεία ηνπο, νη 

εξεπλεηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη είλαη: 

 

 Ζ παξαηήξεζε  

 Οη νκάδεο εζηίαζεο 

 Ζ ζπλέληεπμε βάζνπο 

 Ζ πεηξακαηηθή έξεπλα 

 Ζ εζλνγξαθηθή έξεπλα 

 Ζ έξεπλα επηζθφπεζεο  

 

ηελ πνζνηηθή έξεπλα, φπνπ επηδηψθεηαη ε εμέηαζε θαηλνκέλσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη 

θαηαζηάζεσλ κέζα απφ ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ  δηαηππσζεί ζηεξηγκέλσλ 

ζηε ζεσξία,  βαζηθφ εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ είλαη ην εξσηεκαηνιφγην θαη 

νη ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη είλαη :  

 

 Ζ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε 

 Ζ ηαρπδξνκηθή έξεπλα 

 Ζ έξεπλα κέζσ e-mail 

 Ζ έξεπλα κέζσ Internet/Intranet  (ειεθηξνληθή έξεπλα) 

 Ζ παξαηήξεζε (ειάρηζηα ζηελ πνζνηηθή κέζνδν). 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία δηεμάγεηαη πνζνηηθή έξεπλα κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ 

πνπ δφζεθε κε εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ζε θάζε εξσηψκελε ζην ρψξν εξγαζίαο 

ηεο. 
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5.3.1 ΔΗΓΖ ΔΡΔΤΝΑ  
 

 

 

 

χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Φίιηα (2001), νη έξεπλεο δηαθξίλνληαη ζε : 

 

 

 Γηεξεπλεηηθέο: Πξφθεηηαη γηα έξεπλεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαηλνηνκία θαη 

ζηελ αλαθάιπςε θαηαζηάζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ δηέπνληαη απφ επειημία θαη 

ε δηεμαγσγή ηνπο γίλεηαη απφ άηνκα κε γλψζεηο θη εκπεηξία. Δδψ 

δηαηππψλεηαη έλα πξφβιεκα, νξίδνληαη θη εμεηάδνληαη ππνζέζεηο, 

ηεξαξρνχληαη πξνηεξαηφηεηεο θαη αλαιχνληαη απνθαιππηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 Πεξηγξαθηθέο : Πξφθεηηαη γηα έξεπλεο πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

θαη ηελ εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο θαηάζηαζεο. Γηα ην ιφγν απηφ 

δηεμάγνληαη νξγαλσκέλα θαη ζρεδηαζκέλα. Ζ επηηπρία ηνπο νθείιεηαη ζηελ 

ακεξνιεςία ηνπ εξεπλεηή. 

 

 Πεηξακαηηθέο: Πξφθεηηαη γηα ηηο έξεπλεο ζηηο νπνίεο ν έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ 

γίλεηαη κέζσ πεηξάκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμεηάδεηαη ε χπαξμε ή κε 

ζπζηεκαηηθήο ζρέζεο κεηαμχ δπν κεηαβιεηψλ, ν ηξφπνο πνπ νη κεηαβνιέο ηεο 

κηαο επεξεάδνπλ ηελ άιιε θιπ. 

 

 

 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πεξηγξαθηθψλ εξεπλψλ. 
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5.3.2 ΜΔΘΟΓΟΗ  ΔΡΔΤΝΑ 
 

Αλάινγα κε ηνλ επξχηεξν ζηφρν ηεο έξεπλαο ε εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ δχλαηαη λα 

αθνινπζήζεη έλαο επηζηήκνλαο είλαη ε πνηνηηθή θαη ε πνζνηηθή. 

 

Η πνηνηηθή εξεπλεηηθή κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηε Θεσξία ηεο Φαηλνκελνινγίαο θαη 

βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε γλψζε γηα ηνπο αλζξψπνπο κπνξεί λα απνθηεζεί κφλν 

κέζα απφ ηηο πεξηγξαθέο ησλ ίδησλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηηο 

βίσζαλ. Ζ πνηνηηθή κέζνδνο εθαξκφδεηαη φηαλ επηδίσμε ηνπ εξεπλεηή είλαη λα 

εμεηάζεη θίλεηξα, ζπκπεξηθνξέο θαη αληηιήςεηο θαη φρη λα θαηαγξάςεη απιά έλα 

θαηλφκελν. πλεπψο εθαξκφδεηαη φηαλ δεηνχκελν ηεο έξεπλαο είλαη ε βαζχηεξε 

θαηαλφεζε θαη εξκελεία ζπκπεξηθνξψλ θαη θαηλνκέλσλ, ηνπ «γηαηί», θαζψο θαη ε 

αλάπηπμε κηαο λέαο ζεσξίαο. 

 

Η πνζνηηθή εξεπλεηηθή κέζνδνο βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ Θεηηθηζκνχ θαη 

εθαξκφδεηαη φηαλ επηδίσμε ηνπ εξεπλεηή είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

εθηπιίζζεηαη έλα θαηλφκελν, ζπκπεξηθνξά ή θαηάζηαζε. ηαλ δεηνχκελν είλαη ην 

«ηη, πφηε, πνπ, πψο ή ην πφζν» θαη ν ρξφλνο γηα έξεπλα είλαη πεξηνξηζκέλνο 

(Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2001). Με ηελ πνζνηηθή εξεπλεηηθή κέζνδν ειέγρνληαη 

ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί  γηα ην εμεηαδφκελν ζέκα.  

 

Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο φπνπ ζηεξίδεηαη ε παξνχζα πξνζπάζεηα είλαη ε πνζνηηθή, 

θαζφηη ζηφρνο είλαη ε εμέηαζε ππνζέζεσλ κέζα απφ ηελ νπνία ζα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα επηβεβαηψλνπλ ή φρη  ηε ζεσξία. 

Ζ έξεπλα ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν δφζεθε ζην εμεηαδφκελν 

δείγκα κε πξνζσπηθή παξάδνζε ζην ρψξν εξγαζίαο. Ζ ηαθηηθή απηή επηιέρζεθε σο ε 

πιένλ θαηάιιειε, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο πξνζσπηθήο επαθήο κε 

ηελ εξσηψκελε θαη λα αλαπηπρζεί θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε απφ ηηο ίδηεο ηηο 

εξσηψκελεο θαη ε παξάδνζή ηνπ ήηαλ άκεζε κεδελίδνληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ηηο 

πηζαλφηεηεο δηαξξνψλ. 
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5.4  ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΡΔΤΝΑ 
 

 

5.4.1 ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 
 

 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν εξγαιείν ζηελ πνζνηηθή 

έξεπλα γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ πνπ απφ ηε ζηαηηζηηθή ηνπο 

επεμεξγαζία ζα εμαρζνχλ επηζηεκνληθά ζπκπεξάζκαηα. Πξνθεηκέλνπ ηα 

απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο λα είλαη έγθπξα θαη αμηφπηζηα, ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

θαηάιιεινπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο (Ησαλλίδε-Καπφινπ,ρρ). 

πλεπψο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζχληαμε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη νπζηαζηηθά απνζθνπεί ζηε ζπιινγή 

απαληήζεσλ πνπ αληαλαθινχλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηα 

εμεηαδφκελα ζέκαηα. 

 

Ζ δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο πεξηιακβάλεη 55 ζπλνιηθά 

εξσηήζεηο θαη ρσξίδεηαη ζε  ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

 Οη ηξεηο πξψηεο αληαπνθξίλνληαη ζε θαζέλαλ απφ ηνπο ηξεηο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο 

πνπ έρνπλ ηεζεί. Αλαιπηηθφηεξα, ε πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ 22 εξσηήζεηο θαη  

απνζθνπεί ζηελ εμέηαζε ησλ θηλήηξσλ θαη παξαγφλησλ πνπ ψζεζαλ ηηο γπλαίθεο ηνπ 

δείγκαηνο ζε επηρεηξεκαηηθή δξάζε. Ο ζρεδηαζκφο ησλ εξσηήζεσλ ζηεξίρζεθε ζηηο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πεξί ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ θηλήηξσλ πνπ θαζηζηνχλ 

ηελ έλαξμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηηο γπλαίθεο κηα απφθαζε επηινγήο ή ιχζε 

αλάγθεο. Ζ δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη 16 εξσηήζεηο θαη απνζθνπεί ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ νη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο θξίλνπλ φηη δχλαληαη λα 

επεξεάζνπλ θαζνξηζηηθά ηελ έθβαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ. κνηα, ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηεξίρζεθε ζηηο ζρεηηθέο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Σν ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη 7 

πξνηάζεηο θαη  απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ 

απφ ηελ απφθαζή ηνπο λα αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. ηεξίρζεθε ζε 

αληίζηνηρε έξεπλα ηεο  Mmakgabo Justice Malebana ηνπ Tshwane University of 

Technology,South Africa. Σν ηέηαξην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη 10 

εξσηήζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηε ζπιινγή ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 
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εξσηψκελσλ γπλαηθψλ, ψζηε λα ζθηαγξαθεζεί ην πξνθίι ηνπο θαη λα εμαρζνχλ 

γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο.  

 

Σα πξψηα δπν κέξε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο «θιεηζηνχ» 

ηχπνπ κε δηαηάμηκεο απαληήζεηο νη νπνίεο αθνινπζνχλ ηελ πεληαβάζκηα θιίκαθα 

Likert θαη ζέηνπλ σο πηζαλέο απαληήζεηο ηηο ελαιιαθηηθέο «θαζφινπ», «ιίγν», 

«αξθεηά», «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ». Με ηνλ ηξφπν απηφ απαηηείηαη ιηγφηεξνο ρξφλνο 

θαη θφπνο απφ κεξηάο ησλ εξσηψκελσλ γηα ηελ απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ηνπ φηη νη δπλαηέο απαληήζεηο αληηζηνηρίδνληαη ζε αξηζκεηηθέο 

ηηκέο απφ 1 έσο 5, φπνπ 1=θαζφινπ θαη 5=πάξα πνιχ,  δηεπθνιχλεηαη ζεκαληηθά ε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ θαη ε εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Σν ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη 7 πξνηάζεηο – δειψζεηο φπνπ κε 

ηε ρξήζε ηεο θιίκαθαο Likert πξνζδηνξίδεηαη ν βαζκφο ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ησλ 

ζπκκεηερνπζψλ κε απηέο. Ζ θιίκαθα έρεη αξηζκεηηθή κνξθή απφ 1 έσο 5, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε 5 δπλαηέο απαληήζεηο φζνλ αθνξά ην βαζκφ ζπκθσλίαο /  δηαθσλίαο 

κε θάζε πξφηαζε πνπ έρεη δηαηππσζεί. Οη απαληήζεηο είλαη δηαηάμηκεο φπνπ 

1=θαζφινπ θαη 5=πάξα πνιχ. Οη  πξνηάζεηο ηεο ελφηεηαο είλαη δηαηππσκέλεο άιιεο 

κε ζεηηθφ θαη άιιεο κε αξλεηηθφ ηξφπν, ψζηε λα κπνξεί ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ησλ 

απαληήζεσλ θαη λα εμαρζνχλ αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ή κε ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

Σν ηέηαξην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πεξηιακβάλεη 10 εξσηήζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη 9 είλαη δνκεκέλεο πνιιαπιψλ επηινγψλ  

θαη 1 αλνηρηή γηα λα ζπκπιεξσζεί απφ ηηο ίδηεο ηηο εξσηψκελεο. 

 

ζνλ αθνξά ηε κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε πξνζπάζεηα λα είλαη ην δπλαηφ 

πην απιφ θαη ζχληνκν, ψζηε νη εξσηψκελεο επηρεηξεκαηίεο λα κελ απνζαξξχλνληαη 

λα ην ζπκπιεξψζνπλ απφ έλα κέγεζνο πνπ γηα απηέο ελδερνκέλσο κεηαθξάδεηαη ζε 

ράζηκν ρξφλνπ. Δπίζεο επηδηψρζεθε νη εξσηήζεηο λα είλαη δηαηππσκέλεο ζε  απιή 

γιψζζα, απαιιαγκέλεο απφ νξνινγία θαη δηπιά κελχκαηα , ψζηε λα είλαη ζαθείο θαη 

θαηαλνεηέο αλεμάξηεηα απφ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γπλαηθψλ. 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπλνδεχεηαη απφ ζχληνκε ελεκεξσηηθή επηζηνιή ζρεηηθά κε ην 

ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί, ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία δηεμάγεηαη ε έξεπλα θαη ηνλ 

επξχηεξν ζηφρν ηεο. Δπίζεο παξέρνληαη εγγπήζεηο πεξί δηαηήξεζεο ηεο αλσλπκίαο 
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ηεο εξσηψκελεο θαη γηα ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

ζπιιερζνχλ.  

 

Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία απνηεινχλ ηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

ψζηε λα απνηξαπεί ην ελδερφκελν αληίδξαζεο ησλ γπλαηθψλ απφ ηηο πην πξνζσπηθέο 

εξσηήζεηο ζηηο αξρέο ηεο ζπκπιήξσζήο ηνπ. 

 

Πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ην εξσηεκαηνιφγην δνθηκάζηεθε πηινηηθά ζε δείγκα 

20 γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ δέρζεθαλ λα ην ζπκπιεξψζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζζεί θαηά πφζν είλαη θαηαλνεηφ απφ ηηο εξσηψκελεο, λα εληνπηζζνχλ «ζνιά» 

ζεκεία θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο θαη βειηηψζεηο.  
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5.4.2 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ  

 

 
 

Ζ έλλνηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηιέγεηαη απφ ηνλ 

κειεηεηή ην ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα απνηειέζεη ην ππφ εμέηαζε δείγκα ηνπ. 

Γηα λα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο έγθπξα θαη θαηάιιεια γηα ηελ εμαγσγή 

γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ, ζα πξέπεη ηδαληθά ην δείγκα λα είλαη κεγάιν, ε επηινγή ηνπ 

λα έρεη γίλεη ηπραία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λα είλαη φκνηα κε απηά ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ. Ζ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε 

ζηελ πνζνηηθή έξεπλα. ηαλ φκσο ε αλεπάξθεηα ησλ πφξσλ δελ επηηξέπεη ηελ 

επηινγή δείγκαηνο κεγάινπ κεγέζνπο ή ν εξεπλεηήο δελ απνζθνπεί ζηελ εμαγσγή 

γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ, ηφηε ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ γίλεηαη κε θξηηήξηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο έξεπλαο. Οη κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο 

είλαη πνηθίιεο θαη δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην αλ ν εξεπλεηήο απνζθνπεί ζηελ 

εμαζθάιηζε αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο ή φρη.  

 

Ζ απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία απνηειεί ηελ απινχζηεξε θαη αθξηβέζηεξε κέζνδν, 

δεδνκέλνπ φηη ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο πξνθχπηεη κε θιήξσζε ή κε ηε ρξήζε 

ηπραίσλ αξηζκψλ απφ θαηάινγν ηνπ πιεζπζκνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ε 

ακεξνιεςία ηνπ εξεπλεηή θαηά ηελ επηινγή θη σο εθ ηνχηνπ ε κεγαιχηεξε αμηνπηζηία 

ηνπ απνηειέζκαηνο. Γηα ηνπο παξαπάλσ  ιφγνπο ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ηε 

κέζνδν ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο.  

 

Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ έρνπλ αλαπηχμεη γπλαίθεο ζην 

Ννκφ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Γηα ηελ εχξεζε ησλ γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ απηήο ηεο 

γεσγξαθηθήο επηθξάηεηαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ  

Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ.  

 

Αξρηθά ζέηνληαο σο θξηηήξην επηινγήο ηνλ Γήκν, αλαδεηήζεθαλ φιεο νη 

θαηαρσξήζεηο ησλ εγγεγξακκέλσλ κειψλ ηνπ αλσηέξσ Δπηκειεηεξίνπ πνπ αλήθνπλ 

ζηελ γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. ηε ζπλέρεηα, ιφγσ ηνπ φηη ε 

κειέηε αθνξά ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ γπλαηθψλ, απνξξίθζεθαλ νη θαηαρσξήζεηο 

πνπ έρνπλ γίλεη ζε αληξηθφ φλνκα. Απφ ηηο ππφινηπεο εγγξαθέο δηαγξάθεθαλ φζεο 

ήηαλ δεισκέλεο σο κε ελεξγέο, δηφηη βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία δηαθνπήο ηεο 
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νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κφλν ηχπνηο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ 

εξγαζηψλ απνηεινχλ εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ. 

Δπίζεο, ιφγσ ηνπ φηη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο σο 

γπλαηθείαο ζα πξέπεη ην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο λα ην θαηέρεη γπλαίθα ζε πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ 51%, ε νπνία ζπλάκα  ζα πξέπεη λα έρεη ηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο θαη 

ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ, γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο απνξξίθζεθαλ νη θαηαρσξήζεηο  πνπ 

έρνπλ γίλεη ζε γπλαηθείν φλνκα αιιά ε λνκηθή ηνπο κνξθή δελ επηηξέπεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ λα γλσξίδνπκε αλ ε παξνπζία ηεο γπλαίθαο είλαη ηππηθή ή νπζηαζηηθή. Χο 

εθ ηνχηνπ νη εγγξαθέο πνπ αθνξνχλ ηε γεσγξαθηθή εκβέιεηα ηεο Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο θαη απνηέιεζαλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο είλαη νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο 

γπλαηθψλ θαζψο θαη φζεο θέξνπλ ζηελ επσλπκία ηνπο ηνπιάρηζηνλ δπν γπλαηθεία  

νλφκαηα αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο.  

 

 Σν δείγκα πξνέθπςε θαηφπηλ  θιήξσζεο απφ ηνλ ηειηθφ θαηάινγν επηρεηξήζεσλ 

φπσο δηακνξθψζεθε αθνινπζψληαο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία.  

 

Ζ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ έγηλε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν απνηειεί 

ην βαζηθφ εξγαιείν ηνπ εηδηθνχ ζηηο πνζνηηθέο έξεπλεο. Σν εξσηεκαηνιφγην 

παξαδφζεθε  απηνπξνζψπσο ζηελ θάζε επαγγεικαηία, ψζηε κε ηε θπζηθή παξνπζία 

λα αλαπηπρζεί ην θαηάιιειν θιίκα αζθάιεηαο θη εκπηζηνζχλεο, λα κπνξνχλ λα 

δνζνχλ δηεπθξηλήζεηο φπνπ ρξεηαζηεί θαη λα εμαζθαιηζηεί ε άκεζε ιήςε ηνπ 

ζπκπιεξσκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ ζπκπιήξσζε έγηλε απφ ηη ίδηεο ηηο 

επηρεηξεκαηίεο αλψλπκα, αθνχ πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζθνπφ πνπ 

εμππεξεηεί, ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα δνζνχλ θαζψο θαη γηα ηνπο 

ζηφρνπο ηεο έξεπλαο.  

 

Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ιήθζεθαλ ππφςε ν ηχπνο ηεο νηθνλνκηθήο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ θαζψο θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ αλά 

πεξηνρή, πξνθεηκέλνπ νη πηζαλφηεηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα είλαη 

απμεκέλεο. πλνιηθά πξνζεγγίζζεθαλ 133 γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο εθ ησλ νπνίσλ 

120 δέρζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. Γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε ζεηηθή 

αληαπφθξηζε ησλ γπλαηθψλ αλήξζε ζην 90,2% ησλ εξσηεζεηζψλ. 
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5.4.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ  

 

 

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαγσγή έγθπξσλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ 

είλαη ν έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηε κέηξεζε κηαο έλλνηαο ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο 

εξσηήζεηο, ν ζρεηηθφο έιεγρνο αθνξά θάζε νκάδα εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξεηαη ζην 

ίδην αληηθείκελν. Ζ αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο γίλεηαη 

κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Cronbach’s Alpha (a), ν νπνίνο είλαη 

έλαο αξηζκφο κεηαμχ ηνπ κεδελφο (0) θαη ηεο κνλάδαο (1). 

 

Αλάινγα κε ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή, νη θαηεγνξίεο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ 

είλαη :  

 

 [0.9 , 1 ]       εμαηξεηηθή εγθπξφηεηα 

 [0.7 , 0.9 )    πνιχ θαιή  εγθπξφηεηα 

 [0.6 , 0.7 )    απνδεθηή  εγθπξφηεηα 

 [0.5 , 0.6)     κηθξή   εγθπξφηεηα 

 [0.0 , 0.5)     κε απνδεθηή  εγθπξφηεηα 
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5.4.4    ΣΡΟΠΟ  ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ  

 

 

Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ εμαγσγή 

πξψησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ έγηλε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ  ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS 21.   

 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ιφγσ ηνπ 

φηη νη εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο είλαη πνηνηηθέο δηαηάμηκεο (ordinal) θαη φρη 

πνζνηηθέο, δελ εθαξκφζζεθαλ αξηζκεηηθέο κέζνδνη παξνπζίαζεο ηνπ δείγκαηνο 

(Φνπζθάθεο, ρρ) φπσο είλαη ε κέζε ηηκή (mean), ε δηάκεζνο (median),ε δηαθχκαλζε 

(variance), αιιά κειεηήζεθε ε επηθξαηνχζα ηηκή (mode) θάζε κεηαβιεηήο. Μέζσ ηεο 

επηθξαηνχζαο ηηκήο πξνβιήζεθαλ νη θπξίαξρεο ζπκπεξηθνξέο θαη απφςεηο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο. H ζπρλφηεηα εκθάληζεο θάζε δπλαηήο απάληεζεο αλά 

κεηαβιεηή απεηθνλίζηεθε αξηζκεηηθά θαη ζε % πνζνζηφ κε ηε ρξήζε πηλάθσλ. 

 

 Γηα ηνλ έιεγρν ησλ έμη (6) εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηνπ πίλαθα 

δηπιήο εηζφδνπ ή ζπλάθεηαο (crosstabs) κε ζθνπφ λα ππνινγηζζεί θαη λα εμεηαζζεί ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman. Ο ζπληειεζηήο απηφο ζεσξείηαη ν πιένλ 

θαηάιιεινο γηα ηελ κειέηε ηαμηλνκεκέλσλ δεδνκέλσλ. Γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ εμεηάζηεθε θαηαξρήλ ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ Spearman  

(ζηήιε Approx. Sig.) ζε ζρέζε κε έλα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α=0,05), δειαδή 

αλ είλαη κεγαιχηεξνο ή φρη ηνπ 0,05. Δπίζεο απφ ηε κειέηε ηνπ απηνχ θαζ’ απηνχ 

ζπληειεζηή (ζηήιε Value, ζεηξά Spearman Correlation) πξνζδηνξίζζεθε ε έληαζε 

ηεο φπνηαο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ κε βάζε ηελ εμήο 

θιίκαθα ζε απφιπηνπο αξηζκνχο (ηαπξηλφο ,Β.Γ.& Παλαγησηάθνο,Γ.Β., 2010) : 

 

 0,00< Spearman Correlation<0,30: Αζζελήο ζπζρέηηζε 

 0,30<= Spearman Correlation<0,50: Μέηξηα ζπζρέηηζε 

 0,50<= Spearman Correlation<0,70: Ηζρπξή ζπζρέηηζε 

 0,70<= Spearman Correlation<0,85: Πνιχ ηζρπξή ζπζρέηηζε 

 0,85<= Spearman Correlation<1,00: Δμαηξεηηθά ηζρπξή ζπζρέηηζε  
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Σν πξφζεκν ηνπ Spearman δεηθλχεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο  ζρέζεο ηεο εμαξηεκέλεο κε 

ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, φπνπ ην ζεηηθφ πξφζεκν (+) ζεκαίλεη φηη νη κεηαβιεηέο 

είλαη αλάινγεο θαη ην αξλεηηθφ πξφζεκν (-) φηη είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο. 

 

Ζ απεηθφληζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε ηε ρξήζε πηλάθσλ 

ζπρλνηήησλ . 
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6. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΧ ΣΑΣΗΣΗΚΖ 

ΑΝΑΛΤΖ 

 

 

6.1 ΑΝΑΛΤΖ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  

 

 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο δηαπηζηψλνληαη ηα 

αθφινπζα :  

 

 

 

Ηιηθία: 

 

Πίλαθαο 5   

 

ΖΛΗΚΗΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

18-24 6 5.0 5.0 5.0 

25-34 32 26.7 26.7 31.7 

35-44 48 40.0 40.0 71.7 

45-54 26 21.7 21.7 93.3 

55+ 8 6.7 6.7 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 35-44 εηψλ 

ζε πνζνζηφ 40%. Αθνινπζεί ε ειηθηαθή νκάδα 25-34 εηψλ (26,7%), ελψ κε κηθξή 

δηαθνξά έπεηαη ε νκάδα ησλ 45-54 εηψλ (21,7%). Οη ειηθηαθέο νκάδεο 55+ θαη 18-24 

εηψλ ζπγθέληξσζαλ αηζζεηά κηθξφηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο (6,7% θαη 5% 

αληίζηνηρα). 
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Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 

Πίλαθαο 6 

 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ_ΚΑΣΑΣΑΖ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΑΓΑΜΖ 33 27.5 27.5 27.5 

ΔΓΓΑΜΖ 65 54.2 54.2 81.7 

ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΖ 19 15.8 15.8 97.5 

ΥΖΡΑ 1 .8 .8 98.3 

ΑΛΛΟ 2 1.7 1.7 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

ζνλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ζηε  πιεηνςεθία ηνπο είλαη έγγακεο ζε 

πνζνζηφ 54,2% . Αθνινπζνχλ νη άγακεο ζε πνζνζηφ 27,5% θαη νη δηαδεπγκέλεο ζε 

πνζνζηφ 15,8%. Μεηνςεθηθή εκθάληζε έθαλαλ νη ρήξεο (0,8%) θαη νη ινηπέο κε 

πξνζδηνξηζκέλεο νηθνγελεηαθέο θαηαζηάζεηο (1,7%) 

 

Παηδηά ζηελ νηθνγέλεηα: 

 

 ρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ νηθνγέλεηα, παξαηεξείηαη φηη 

ην 37,5% είλαη άηεθλεο ελψ κε κηθξή δηαθνξά αθνινπζνχλ εθείλεο πνπ αλαηξέθνπλ 

δπν παηδηά (31,7%). Σν 25% θαηέρεη 1 παηδί, ελψ νη ηξίηεθλεο/πνιχηεθλεο απνηεινχλ 

ην 5,8% ηνπ δείγκαηνο. 

Πίλαθαο 7 

 

ΠΑΗΓΗΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 45 37.5 37.5 37.5 

1 30 25.0 25.0 62.5 

2 38 31.7 31.7 94.2 

3 6 5.0 5.0 99.2 

4+ 1 .8 .8 100.0 

Total 120 100.0 100.0  
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Μνξθσηηθό επίπεδν :  

 

 

Απφ ηνλ αθφινπζν πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο 

πνπ έρνπλ αλαπηχμεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη πςεινχ επηπέδνπ, 

δεδνκέλνπ φηη ην 44,2% απηψλ θαηέρνπλ πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ. Αλ ιεθζεί, κάιηζηα, 

ππφςε ην γεγνλφο φηη έλαο κηθξφο αξηζκφο γπλαηθψλ έρεη πξνρσξήζεη πεξαηηέξσ ηηο 

ζπνπδέο ηνπ (ζε κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ επίπεδν), ην πνζνζηφ απηφ αλεβαίλεη 

ζην 48,3%. Γεχηεξεο ζε κνξθσηηθφ επίπεδν έξρνληαη νη απφθνηηεο 

Λπθείνπ/Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο (35,8%), ελψ αθνινπζνχλ κε κεγάιε δηαθνξά 

ηζνςεθψληαο κεηαμχ ηνπο νη απφθνηηεο Γπκλαζίνπ θαη κεηαδεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (6,7%). Σν 2,5% ηνπ δείγκαηνο παξαθνινχζεζε ηάμεηο ηεο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο. 

 

 

Πίλαθαο 8 

 

 

ΜΟΡΦΧΖ 

 Frequ

ency 

Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 2.5 2.5 2.5 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 6.7 6.7 9.2 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΥΟΛΖ 

43 35.8 35.8 45.0 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 6.7 6.7 51.7 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 53 44.2 44.2 95.8 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 3.3 3.3 99.2 

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ 1 .8 .8 100.0 

Total 120 100.0 100.0  
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Δζληθή θαηαγσγή:  

 

 

ζνλ αθνξά ηελ εζληθή πξνέιεπζε ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο νη γπλαίθεο 

είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο (96,7%). Απφ άιιεο ρψξεο - κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

΄Δλσζεο πξνέξρεηαη ην 0,8%, ελψ ην ππφινηπν 2,5%  θαηάγεηαη απφ ηηο ιεγφκελεο 

Σξίηεο ρψξεο. 

 

 

 

Πίλαθαο 9 

 

 

 

ΔΘΝΗΚΖ_ΚΑΣΑΓΧΓΖ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΛΛΑΓΑ 116 96.7 96.7 96.7 

ΔΔ 1 .8 .8 97.5 

ΣΡΗΣΔ ΥΧΡΔ 3 2.5 2.5 100.0 

Total 120 100.0 100.0  
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Οηθνλνκηθή  δξαζηεξηόηεηα: 

 

 

Απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ αλά θιάδν 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (εκπφξην, ππεξεζίεο, κεηαπνίεζε) πξνθχπηεη φηη ην 

εκπφξην θαη νη ππεξεζίεο απνηεινχλ ηνπο δπν θιάδνπο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ (92,5%), κε 

κηα ηάζε κεγαιχηεξεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ εκπνξηθφ θιάδν (49,2% έλαληη 43,3% 

ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ).  Σν 7,5% δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε  κεηαπνίεζε. 

 

Πίλαθαο 10 

 

 
ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΔΜΠΟΡΗΟ 59 

ΤΠΖΡΔΗΔ 52 

ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 9 

ΤΝΟΛΟ 120 

 

 

Ζ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο - φπσο 

δειψζεθαλ απφ ηηο ίδηεο ηηο εξσηψκελεο - θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα Η ηνπ 

Παξαξηήκαηνο, φπνπ θαηαγξάθνληαη αξηζκεηηθά θαη ζε πνζνζηφ % ην πιήζνο ησλ 

γπλαηθψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θαζέλα απφ απηά.  

 

Απφ ηε κειέηε ηνπ θαίλεηαη φηη νη γπλαίθεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ εκπνξηθφ 

θιάδν ζπλήζσο επηιέγνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο 

ελδπκάησλ θαη mini market. ηνλ θιάδν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ νη ινγίζηξηεο θαη νη 

θνκκψηξηεο είλαη νη εηδηθφηεηεο πνπ ζε κεγαιχηεξε ησλ ππνινίπσλ  ζπρλφηεηα  

πξνηηκνχλ λα αζθήζνπλ ειεχζεξν επάγγεικα απφ ην λα εξγαζηνχλ ππάιιεινη ζε 

αλάινγε επηρείξεζε. Δπίζεο ε κεηαπνίεζε αθνξά θπξίσο ηελ παξαγσγή πξντφλησλ 

αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο.  
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Ννκηθή κνξθή επηρείξεζεο: 

 

ζνλ αθνξά ηε λνκηθή κνξθή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δείγκαηνο, 

παξαηεξείηαη ζαθήο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ γπλαηθψλ ζηελ ίδξπζε αηνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ (81,7%). Έπεηαη κε κεγάιε δηαθνξά ε κνξθή ηεο Οκφξξπζκεο 

Δηαηξίαο (Ο.Δ 12,5%), αθνινπζεί ε Δηεξφξξπζκε Δηαηξία (Δ.Δ 4,2%) θαη επίζεο έρεη 

θαηαγξαθεί ζχζηαζε Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξίαο (Η.Κ.Δ) θαη Δηαηξίαο 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ)  ζην πνζνζηφ ηνπ 0,8% έθαζηε. 

 

 

Πίλαθαο 11 

 

 

ΝΟΜΗΚΖ_ΜΟΡΦΖ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΑΣΟΜΗΚΖ 98 81.7 81.7 81.7 

ΟΔ 15 12.5 12.5 94.2 

ΔΔ 5 4.2 4.2 98.3 

ΔΠΔ 1 .8 .8 99.2 

IKE 1 .8 .8 100.0 

Total 120 100.0 100.0  
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Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζηελ επηρείξεζε: 

 

 

Πίλαθαο 12 

 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

50% 7 5.8 5.8 5.8 

51% 6 5.0 5.0 10.8 

>51% 107 89.2 89.2 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

 

 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ηo 81,7% ηνπ δείγκαηνο αθνξά αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο, είλαη πξνθαλέο φηη απφ ην 89,2% πνπ δειψλεη ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην 

ηεο επηρείξεζεο ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 51%, ην 81,7% απηνχ έρεη ηελ πιήξε 

ηδηνθηεζία. Δπίζεο παξαηεξείηαη φηη ην 5% ησλ γπλαηθψλ θαηέρεη ην 51% ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ ζεσξείηαη ε ειάρηζηε ζπκκεηνρή γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γπλαηθεία. Σν ππφινηπν 5,8% έρεη ζπκκεηνρή  ζε 

πνζνζηφ 50%, πνπ είλαη απνδεθηφ σο γπλαηθεία επηρείξεζε ιφγσ ηεο κεζφδνπ 

δεηγκαηνιεςίαο πνπ αθνινπζήζεθε. 
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Έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο: 

 

 

 

Πίλαθαο 13 

 

ΔΣΖ_ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0-3.5 35 29.2 29.2 29.2 

3.5-5 20 16.7 16.7 45.8 

6-10 26 21.7 21.7 67.5 

11+ 39 32.5 32.5 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

 

 

 

Παξαηεξείηαη φηη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (32,5%) νη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο 

αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα άλσ ησλ 11 εηψλ. Γεχηεξε ζε ζπρλφηεηα 

αιιά επίζεο ζε πςειά επίπεδα (29,2%) θαηαγξάθεηαη ε λέα επηρεηξεκαηηθφηεηα (0-

3,5 έηε). ε ιίγν κηθξφηεξν πνζνζηφ (21,7%) θαηαγξάθεθαλ επηρεηξήζεηο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ 6-10 έηε, ελψ νη επηρεηξήζεηο πνπ ηδξχζεθαλ ηα ηειεπηαία 3,5-5 έηε 

αλέξρνληαη ζην 16,7%. 
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Αξηζκόο απαζρνινπκέλσλ πιελ επηρεηξεκαηία: 

 

 

Πίλαθαο 14 

 

 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 35 29.2 29.2 29.2 

1 30 25.0 25.0 54.2 

2-3 35 29.2 29.2 83.3 

4-5 11 9.2 9.2 92.5 

6+ 9 7.5 7.5 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, κε θξηηήξην ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ 

πέξαλ ηεο επηρεηξεκαηία, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ δείγκαηνο είλαη ηδηαίηεξα κηθξφ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην 29,2% απηψλ νη 

επηρεηξεκαηίεο είλαη απηναπαζρνινχκελεο ρσξίο άιιν πξνζσπηθφ, ελψ ην 54,2% 

απαζρνιεί 1-3 εξγαδφκελνπο. 
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πλνςίδνληαο,  ην θπξίαξρν πξνθίι ησλ γπλαηθψλ ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο είλαη :  

 

  Διιελίδα (96,7%), 

  ειηθίαο 35-44 εηψλ (40%) 

  έγγακε (54,2%) 

  κε παηδηά (62,5%) 

  απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (48,3%) 

 δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ εκπνξηθφ θιάδν (49%) 

 έρεη αηνκηθή επηρείξεζε (81,7%) 

 θαηέρεη άλσ ηνπ 51% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο αλεμαξηήηνπ κνξθήο 

(89,2%) 

 είλαη θαζηεξσκέλε επηρεηξεκαηίαο ζε πνζνζηφ 70,9% εθ ηνπ νπνίνπ ην   

32,5% ιεηηνπξγεί ηελ επηρείξεζε πάλσ απφ 11 ρξφληα 

 είηε απηναπαζρνιείηαη ρσξίο πξνζσπηθφ είηε εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε 2-3 

άηνκα (29,2% έθαζην ). 
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6.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 
 

 

Απφ ηελ εμέηαζε ηεο επηθξαηνχζαο ηηκήο θάζε κεηαβιεηήο απφ ηηο ηξεηο νκάδεο 

εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, απνθαιχπηεηαη ε θπξίαξρε άπνςε θαη ζηάζε ησλ 

γπλαηθψλ  ηνπ δείγκαηνο ζηα επηκέξνπο δεηήκαηα.  

 

 Αλαιπηηθφηεξα: 

 

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ πξψηνπ εξσηήκαηνο πνπ απνζθνπεί ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο νη γπλαίθεο ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 

απνθάζηζαλ λα ελεξγνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ, ην ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ θαη ε ΑΝΑΠΣΤΞΖ-

ΑΤΣΟΠΡΑΓΜΑΣΧΖ εκθαλίδνληαη κε ηε κέγηζηε ηηκή (5=πάξα πνιχ).  

 

Αθνινπζνχλ νη κεηαβιεηέο ΓΝΧΔΗ - ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ, ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΔΤΚΑΗΡΗΑ ΚΑΗ ΗΓΔΑ θαη ΖΜΑΝΣΗΚΟΗ ΑΛΛΟΗ, πνπ 

ζεκαίλεη φηη νη εξσηψκελεο θηλεηνπνηνχληαη ηζρπξά (4=πνιχ) απφ ηελ πξννπηηθή 

αμηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο κέζσ ηεο άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Αθφκα ε παξνπζία κηαο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο απφ ηελ νπνία 

ζα απνθνκίζνπλ φθεινο, φπσο επίζεο ε ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε πνπ δέρνληαη 

απφ ζεκαληηθά γηα εθείλεο πξφζσπα λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά, 

απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ ηειηθή επηινγήο ηεο  

έλαξμεο  νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.    

 

Οη κεηαβιεηέο ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΠΝΔΤΜΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΣΑΞΗΧΖ, 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ ΥΡΟΝΟΤ ΔΡΓΑΗΑ, ΤΝΓΤΑΜΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ θαη 

ΠΛΟΤΣΟ-ΓΤΝΑΜΖ θαίλεηαη φηη επηηπγράλνπλ κέηξηα θηλεηνπνίεζε ησλ 

γπλαηθψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή (3=αξθεηά). Γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη θαηαξρήλ  
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παξνπζηάδνπλ κεηξηνπαζείο ηάζεηο φζνλ αθνξά ηε ζεψξεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο σο 

επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα πνπ επηδηψθεη λα εθθξαζηεί. Σα δεηήκαηα ηεο θνηλσληθήο 

αλαγλψξηζεο θαη θαηαμίσζεο θαζψο θαη ηεο απφθηεζεο πινχηνπ θαη δχλακεο 

θαίλεηαη φηη δελ ηηο αθήλνπλ αδηάθνξεο. Δπίζεο ε δπλαηφηεηα χπαξμεο επέιηθηνπ 

σξαξίνπ εξγαζίαο  θαη ε εμηζνξξφπεζε ηεο επαγγεικαηηθήο κε  ηελ νηθνγελεηαθή δσή 

είλαη δεηήκαηα πνπ ηηο απαζρνινχλ αξθεηά θαη θαη’ επέθηαζε  ζπληείλνπλ ζε κέηξην 

βαζκφ ζηελ απφθαζε γηα έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.   

 

ζνλ αθνξά ηηο κεηαβιεηέο ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ, 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΓΤΑΛΗΝΖ ΟΡΟΦΖ, ΠΡΟΣΔΡΖ 

ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ, ΘΔΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ, ΓΗΔΞΟΓΟ, ΑΠΟΛΤΖ, 

ΜΖ ΔΤΡΔΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΔΡΓΑΗΑ, ΑΠΟΤΗΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ, 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΕΧΖ θαη ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ, ε ρακειή ηηκή 

βαζκνιφγεζήο ηνπο (1=θαζφινπ) δεηθλχεη φηη κάιινλ δελ δηαδξακαηίδνπλ θαλέλα 

ξφιν ζηελ απφθαζε ησλ γπλαηθψλ λα ελεξγνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά. πλεπψο νη 

ελδηαθεξφκελεο δελ εηζήιζαλ ζηνλ θφζκν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα λα 

δηαηεξήζνπλ κηα νηθνγελεηαθή επηρείξεζε πνπ πξνυπήξρε. Δπίζεο θαηαζηάζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ απαζρφιεζε φπσο θαθέο εκπεηξίεο απφ πξνεγνχκελν εξγαζηαθφ 

πιαίζην (έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο, απφιπζε, αδπλακία εμέιημεο ζηελ ηεξαξρία ιφγσ 

θχινπ), ε απφθηεζε εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη ε 

δπζθνιία ζηελ εχξεζε θαηάιιειεο εξγαζίαο ή άιισλ επαγγεικαηηθψλ 

ελαιιαθηηθψλ, θαίλεηαη φηη δελ δηαδξακάηηζαλ θάπνην ξφιν ζηε δσή ησλ  γπλαηθψλ 

ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ψζηε λα  ζηξαθνχλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα .  

 

 κνηα, ε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ε επηζπκία ηεο εμφδνπ απφ 

ην ζπίηη, θαη αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή δσή φπσο είλαη νη κεηαβνιέο ζηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ε κεηαλάζηεπζε, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη δελ 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηειηθή επηινγή. 

 

Παξαηίζεληαη νη πίλαθεο κε ηελ επηθξαηνχζα ηηκή θάζε κεηαβιεηήο.  
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Πίλαθαο 15 

Statistics 

 ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗ

ΚΟ_ΠΝΔΤΜΑ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ_Κ

ΑΣΑΞΗΧΖ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚ

Ο_ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ_ΟΗ

Κ.ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

 

N 
Valid 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 

Mode 5 3 3 5 1 
 

 

 

 

Πίλαθαο 16 

Statistics 

 ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟ

ΝΟΤ_ΔΡΓΑΗΑ

 

ΤΝΓΤΑΜΟ_

ΤΠΟΥΡΔΧΔΧ

Ν 

ΔΛΛΔΗΦΖ_ΔΡΓ

ΑΗΑΚΖ_ΗΚΑΝ

ΟΠΟΗΖΖ 

ΓΤΑΛΗΝΖ_ΟΡΟ

ΦΖ 

ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗ

ΟΣΖΣΔ 

N 
Valid 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 

Mode 3 3 1 1 4 
 
 
 
 

Πίλαθαο 17 

Statistics 

 ΠΡΟΣΔΡΖ_ΔΡΓ

ΑΗΑΚΖ_ΔΜΠΔΗ

ΡΗΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ_ΑΤ

ΣΟΠΡΑΓΜΑΣΧ

Ζ 

ΘΔΖ_ΣΖΝ_ΟΗ

ΚΟΓΔΝΔΗΑ 

ΓΗΔΞΟΓΟ ΠΛΟΤΣΟ_ΓΤΝ

ΑΜΖ 

N 
Valid 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 

Mode 1 5 1 1 3 
 
 

Πίλαθαο 18 

Statistics 

 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ_Δ

ΠΗΥ.ΔΤΚΑΗΡΗΑ_

ΗΓΔΑ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΗ_Α

ΛΛΟΗ 

ΑΠΟΛΤΖ ΜΖ_ΔΤΡΔΖ_Κ

ΑΣΑΛΛΖΛΖ_Δ

ΡΓΑΗΑ 

ΑΠΟΤΗΑ_ΔΝΑΛ

ΛΑΚΣΗΚΧΝ 

N 
Valid 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 

Mode 4 4 1 1 1 
 
 
 
 
 



  123 

Πίλαθαο  19 

Statistics 

 ΜΔΣΑΒΟΛΔ_ΠΡΟΧΠΗΚΖ_ΕΧ

Ζ 

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 

N 
Valid 120 120 

Missing 0 0 

Mode 1 1 
 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 

 

 

 

Ζ αλαιπηηθφηεξε απεηθφληζε ηεο ζπρλφηεηαο κε ηελ νπνία δφζεθε θάζε δπλαηή 

απάληεζε αλά κεηαβιεηή (αξηζκεηηθά θαη ζε πνζνζηφ % ) θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 20. 
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Πίλαθαο 20 

 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ  ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 9 / 7.5% 13 / 10.8% 32 / 26.7% 28 / 23.3% 38 / 31.7% 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΠΝΔΤΜΑ 7 / 5.8% 21 / 17.5% 51 / 42.5% 22 / 18.3% 19 / 15.8% 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΣΑΞΗΧΖ 16 / 13.3% 25 / 20.8% 46 / 38.3% 18 / 15.0% 15 / 12.5% 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ  3 / 2.5% 13 / 10.8% 25 / 20.8% 39 / 32.5% 40 / 33.3% 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΟΗΚ. 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

53 / 44.2% 13 / 10.8% 15 / 12.5% 18 / 15.0% 21 / 17.5% 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ ΥΡΟΝΟΤ 

ΔΡΓΑΗΑ  

27 / 22.5% 15 / 12.5% 34 / 28.3% 25 / 20.8% 19 / 15.8% 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

46 / 38.3% 16 / 13.3% 18 / 15.0% 22 / 18.3% 18 / 15.0% 

ΓΤΑΛΗΝΖ ΟΡΟΦΖ 53 / 44.2% 20 / 16.7% 29 / 24.2% 14 / 11.7% 4 / 3.3% 

ΠΡΟΣΔΡΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

30 /25.0% 12 / 10.0% 25 / 20.8% 23 / 19.2% 30 / 25.0% 

ΓΝΧΔΗ-ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 15/ 12.5% 13 / 10.8% 30 / 25.0% 37 / 30.8% 25 / 20.8% 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ-

ΑΤΣΟΠΡΑΓΜΑΣΧΖ 

7 / 5.8% 10 / 8.3% 27 / 22.5% 37 / 30.8% 39 / 32.5% 

ΘΔΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 42 / 35.0% 18 / 15.0% 25 / 20.8% 20 / 16.7% 15 / 12.5% 

ΓΗΔΞΟΓΟ 45 / 37.5% 17 / 14.2% 26 / 21.7% 15 / 12.5% 17 / 14.2% 

ΠΛΟΤΣΟ-ΓΤΝΑΜΖ 31 / 25.8% 30 / 25.0% 32 / 26.7% 17 / 14.2% 10 / 8.3% 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΔΠΗΥ. 

ΔΤΚΑΗΡΗΑ/ΗΓΔΑ 

19 / 15.8% 11 / 9.2% 33 / 27.5% 36 / 30.0% 21 / 17.5% 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΗ ΑΛΛΟΗ 14 / 11.7% 10 / 8.3% 24 / 20.0% 37 / 30.8% 35 / 29.2% 

ΑΠΟΛΤΖ 91 / 75.8% 11 / 9.2% 7 / 5.8% 4 / 3.3% 7 / 5.8% 

ΜΖ ΔΤΡΔΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 

62 / 51.7% 13 / 10.8% 13 / 10.8% 18 / 15.0% 14 / 11.7% 

ΑΠΟΤΗΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 54 / 45.0% 21 / 17.5% 17 / 14.2% 15 / 12.5% 13 / 18.8% 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΠΡΟΧΠΗΚΖ 

ΕΧΖ 

93 / 77.5% 7 / 5.8% 7 / 5.8% 6 / 5.0% 7 / 5.8% 

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 104 / 86.7% 7 / 5.8% 5 / 4.2% 1 / 0.8% 3 / 2.5% 
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Απφ ηε κειέηε ηνπ αλσηέξσ πίλαθα ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη, ηα θίλεηξα πνπ 

θηλεηνπνηνχλ ηζρπξά ηηο γπλαίθεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίδεημεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (αλεμαξηεζία, ελίζρπζε νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, αλάπηπμε-

απηνπξαγκάησζε) είλαη ζπκβαηά κε ην ζχγρξνλν θνηλσληθφ πξφηππν  γηα ηε ζέζε θαη 

ην ξφιν ησλ γπλαηθψλ. Πνπ ζεκαίλεη φηη νη γπλαίθεο ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 

επηδηψθνπλ πξσηίζησο κέζα απφ ηελ άζθεζε ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο λα 

εθπιεξψζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο επηδηψμεηο θαη ζηφρνπο θαη ζπλαθφινπζα λα 

επηηχρνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο νινθιήξσζε σο άηνκα. Κη απηφ γηαηί ζηα πιαίζηα ηεο 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ ε γπλαίθα κπνξεί θαη πξέπεη λα αλαπηχμεη ηνλ εαπηφ ηεο 

ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα ζπκθέξνληά ηεο, ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ 

εζσηεξηθή ηεο ηζνξξνπία σο άηνκν θαη λα απνηειέζεη δπλακηθφ κέινο ηεο θνηλσλίαο 

φπνπ δεη. Δπίζεο ε ρεηξαθέηεζε ηεο γπλαίθαο ζπλεπάγεηαη πέξα απφ ηελ πξνζσπηθή 

αλεμαξηεζία θαη απηνπξαγκάησζε θαη ηελ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία κέζα απφ ηελ 

απφθηεζε αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο. Σν εηζφδεκα γηα κεγάιν πνζνζηφ γπλαηθψλ 

απνηειεί ηνλ θχξην ιφγν γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηνπνίεζε, κε απψηεξν 

ζηφρν ηε δηάζεζή ηνπ ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ζε απηήλ 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσήο.  

 

Ο πςειφο βαζκφο ελεξγνπνίεζεο απφ ην θίλεηξν ηεο αμηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ ηνπο ζπλδέεηαη ζηελά κε ην πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γπλαηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο. Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ην 48,3% έρεη νινθιεξψζεη ζπνπδέο 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη φηη ην 90,80 % επί ηνπ ζπλφινπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 

επηπέδνπ Λπθείνπ, θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ απηψλ 

απνζθνπεί κέζα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ  

γλψζεσλ, ησλ  ηθαλνηήησλ  θαη  ησλ δεμηνηήησλ πνπ δηαζέηεη γηα ηελ απνθφκηζε 

νθέινπο. Ζ ηάζε απηή ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη είλαη απφηνθνο ηεο ζηάζεο ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο ζηε κφξθσζε θαη γεληθά ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ηηο νπνίεο 

ζεσξεί εηζηηήξην γηα ηελ επηηπρία ζηελ επαγγεικαηηθή δσή. 

 

Σν γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο απηνπξνζδηνξίδνληαη ζε κέηξην βαζκφ σο επηρεηξεκαηηθά 

πλεχκαηα ηε ζηηγκή πνπ δειψλνπλ φηη θηλεηνπνηνχληαη πνιχ απφ ην θίλεηξν ηεο 

εθκεηάιιεπζεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο/ηδέαο, ππνδειψλεη ην κέγεζνο ηεο 

επίδξαζεο ηνπ ζχγρξνλνπ εξγαζηαθνχ ηνπίνπ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκφ. Πνπ ζεκαίλεη φηη ε επίδεημε επηρεηξεκαηηθφηεηαο δελ είλαη ηφζν 
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απνηέιεζκα έθθξαζεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, φζν απφξξνηα ηεο δπζθνιίαο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ γηα ηελ εχξεζε κηζζσηήο εξγαζίαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηηο 

ελδηαθέξνπλ θαη πνπ ζπλήζσο ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο, ηηο 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο  θαη ην σξάξην εξγαζίαο. 

 

Μέηξηα επίδξαζε αζθνχλ ηα θίλεηξα ηεο θνηλσληθήο θαηαμίσζεο θαη ηεο απφθηεζεο 

πινχηνπ-δχλακεο, ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο δνκήο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πνπ, 

παξφιε ηελ πηνζέηεζε αξρψλ, αμηψλ θαη λννηξνπηψλ ηεο Γχζεο, δηαηεξεί ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηεο ραξαθηήξα. πλεπψο νη γπλαίθεο πνπ 

επηιέγνπλ λα αζθήζνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, δελ είλαη  αδηάθνξεο ζηελ 

πξννπηηθή ηεο θνηλσληθήο ηνπο αλαγλψξηζεο, αιιά δελ απνηειεί  πξνηεξαηφηεηά 

ηνπο, θαζφηη παξαδνζηαθά ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο θαηαμίσζεο κέζα απφ ηελ 

άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζεσξείηαη θπξίσο αληξηθή ππφζεζε. 

 

Σα θίλεηξα ηεο επέιηθηεο ξχζκηζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ 

επαγγεικαηηθψλ κε ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ζπλδένληαη ζηελά κε ηνπο ξφινπο 

πνπ νη γπλαίθεο έρνπλ δηαρξνληθά επηθνξηηζζεί, φπσο ηελ επζχλε γηα ηε θξνληίδα ησλ 

εμαξηεκέλσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. πλεπψο ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο θη επηζπκνχλ λα εξγαζζνχλ, ηηο απαζρνιεί ην δήηεκα ηνπ νκαινχ 

ζπλδπαζκνχ ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη ζπλαθφινπζα ηεο 

δπλαηφηεηαο πξνζαξκνγήο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ζηηο ππαξθηέο ηνπο αλάγθεο. Ζ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε απνηειεί  επαγγεικαηηθή επηινγή πνπ θαίλεηαη φηη 

κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο παξαπάλσ αλάγθεο. Σνχην επηβεβαηψλεηαη  απφ ηελ 

θπξίαξρε ηνπνζέηεζε ησλ γπλαηθψλ φηη ηα πξναλαθεξφκελα θίλεηξα ηηο 

θηλεηνπνηνχλ αξθεηά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο, 

δεδνκέλνπ φηη  πξνηεξαηφηεηά ηνπο απνηειεί ε εχξεζε κηζζσηήο εξγαζίαο. 

 

Σα θίλεηξα ηεο έιιεηςεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ηεο γπάιηλεο νξνθήο, ηεο 

πξφηεξεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη ηεο απφιπζεο θαίλεηαη φηη δηαδξακαηίδνπλ απφ 

ειάρηζην έσο θαλέλα ξφιν ζηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

γπλαηθψλ. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ειηθία ηνπ δείγκαηνο, 

δεδνκέλνπ φηη  ην 71,70% είλαη 18-44 εηψλ, δειαδή λεαξήο ειηθίαο. Λακβάλνληαο 

ππφςε ηα πςειά επίπεδα αλεξγίαο ζηε ρψξα πνπ πιήηηνπλ ηδηαίηεξα ην γπλαηθείν 

θχιν, θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη κάιινλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ δελ 
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έρεη εξγαζηεί ζην παξειζφλ θη σο εθ ηνχηνπ ζηεξείηαη εκπεηξηψλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ έιιεηςε θηλεηνπνίεζεο απφ ηα θίλεηξα ηεο αδπλακίαο 

εχξεζεο θαηάιιειεο εξγαζίαο θαη ηεο απνπζίαο άιισλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ 

απαζρφιεζεο ππνδειψλεη φηη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε απνηειεί ζπλεηδεηή 

επηινγή ησλ γπλαηθψλ πνπ επηδηψθνπλ λα εξγαζζνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ κε δπζκελείο 

πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ζε κηζζσηή ζέζε εξγαζίαο. Δπίζεο  ην 

θίλεηξν ηεο δηαηήξεζεο ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο δελ έρεη απήρεζε ζηηο 

γπλαίθεο, πξνθαλψο δηφηη ε πιεηνςεθία ηνπο δελ πξνέξρεηαη απφ νηθνγέλεηεο κε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. ζνλ αθνξά ηα θίλεηξα  ηεο βειηίσζεο ηεο ζέζεο 

ηνπο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηεο δηεμφδνπ απφ ηηο νηθηαθέο αζρνιίεο δελ θαίλεηαη 

λα ηηο θηλεηνπνηνχλ, πηζαλά δηφηη δελ αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε ηνπο. Δπίζεο ηα 

ηδηαίηεξα ρακειά πνζνζηά θηλεηνπνίεζεο απφ κεηαβνιέο ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή 

θαη ιφγσ κεηαλάζηεπζεο νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη επηβαξπληηθή εμέιημε ζηνλ 

πξνζσπηθφ ηνκέα (δηαδχγην, ρεξεία) παξνπζηάδεη κφλν ην 16,60% ησλ εξσηψκελσλ 

γπλαηθψλ,  θαζψο θαη ζην φηη ην 96,70% ηνπ δείγκαηνο είλαη  ειιεληθήο θαηαγσγήο. 

 

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ δεχηεξνπ εξσηήκαηνο πνπ αθνξά ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ θαη ηνπ βαζκνχ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ησλ γπλαηθψλ,  ε ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΡΟΧΠΧΝ, ην 

ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ θαη ε ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ εκθαλίδνληαη κε ηε 

κέγηζηε ηηκή (5=πάξα πνιχ). Πνπ ζεκαίλεη φηη αμηνινγνχληαη απφ ηηο γπλαίθεο ηνπ 

δείγκαηνο σο νη θξίζηκεο ζεκαζίαο παξάγνληεο γηα ηελ έθβαζε  ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ηνπο ζρεδίσλ. 

 

Δπίζεο ζεκαληηθέο (4=πνιχ) αμηνινγνχληαη ε ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ θαη ε 

ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΣΠΔ). Άξα, κεηά ηηο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

επξχηεξν πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη κηα επηρεηξεκαηίαο, ην νπνίν 

κάιηζηα δελ δχλαηαη λα ειέγμεη, ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηηο εξσηψκελεο δηαδξακαηίδνπλ 

νη γλσξηκίεο θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην επξχ θνηλφ, θαζψο επίζεο θαη ε 

ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  

 

Μέηξηαο ζεκαζίαο (3=αξθεηά) γηα ηελ έθβαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ 

θξίλνληαη ην  ΑΡΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ, ε ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ, νη 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ, ν ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟ 
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ΥΡΟΝΟ, νη ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΓΝΧΔΗ, ε ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ, νη 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΓΟΜΔ θαη ν ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ ηεο ΑΓΟΡΑ. Πνπ ζεκαίλεη φηη 

ην δήηεκα ηεο εμαζθάιηζεο θεθαιαίνπ ηφζν θαηά ηελ  έλαξμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη γηα  ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κειινληηθψλ ζρεδίσλ  θξίλεηαη 

απφ ηηο γπλαίθεο αξθεηά ζεκαληηθφ αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

κνηα ζεσξνχλ ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ θαη ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε εμεηδηθεπκέλε πιεξνθφξεζε. Δπίζεο, νηηδήπνηε 

ζρεηίδεηαη κε ηνπο παξαδνζηαθνχο γπλαηθείνπο ξφινπο θαη επεξεάδεη ηε δπλαηφηεηα 

ηεο γπλαίθαο λα αθνζησζεί ζην επηρεηξεκαηηθφ ηεο έξγν (νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, 

πεξηνξηζκέλνο ειεχζεξνο ρξφλνο, χπαξμε ππνζηεξηθηηθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ) θαζψο 

θαη ν αληαγσληζκφο ηεο αγνξάο, θαίλεηαη φηη ηνπο αζθνχλ ζεκαληηθή επίδξαζε. 

 

ηνλ αληίπνδα (1=θαζφινπ) βξίζθνληαη νη κεηαβιεηέο  ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΤΝΑΗΚΑ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΑ, ΦΟΒΟ ΑΠΟΣΤΥΗΑ θαη ΠΡΟΚΑΣΑΛΖΦΔΗ ΦΤΛΟΤ, νη 

νπνίεο δελ θαίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο εξσηεζείζεο λα ζπληεινχλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

επηηπρία ή απνηπρία ηνπο.  

 

Παξαηίζεληαη νη πίλαθεο κε ηελ επηθξαηνχζα ηηκή θάζε κεηαβιεηήο. 

 

Πίλαθαο 21 

 

Statistics 

 ΠΡΟΣΤΠΟ_ΓΤ

ΝΑΗΚΑ_ΔΠΗΥΔ

ΗΡΖΜΑΣΗΑ 

ΦΟΒΟ_ΑΠΟΣ

ΤΥΗΑ 

ΑΡΥΗΚΟ_ΚΔΦΑ

ΛΑΗΟ 

ΔΞΑΦΑΛΗΖ_

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣ

ΖΖ 

ΠΡΟΚΑΣΑΛΖΦ

ΔΗ_ΦΤΛΟΤ 

N 
Valid 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 

Mode 1 1 3 3 1 
 
 

Πίλαθαο 22 
 

Statistics 

 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚ

Δ_ΤΠΟΥΡΔΧ

ΔΗ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝ

Ο_ΔΛΔΤΘΔΡ

Ο_ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ_

ΠΡΟΧΠΧΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ_ΓΗ

ΚΣΤΧΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗ

ΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

N 
Valid 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 

Mode 3 3 5 4 3 
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Πίλαθαο 23 
 

Statistics 

 ΣΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖ

Ζ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ_Γ

ΟΜΔ 

ΘΔΜΗΚΟ_ΠΛΑΗ

ΗΟ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ

_ΑΓΟΡΑ 

N 
Valid 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 

Mode 4 3 3 5 3 
 
 
 
 
 

Πίλαθαο 24 
 

Statistics 

 ΠΑΓΚΟΜΗΑ_ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

N 
Valid 120 

Missing 0 

Mode 5 
 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 

 

 

ηνλ αθφινπζν Πίλαθα ( 25)  θαηαγξάθεηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θάζε απάληεζεο 

αλά κεηαβιεηή ( αξηζκεηηθά θαη ζε πνζνζηφ % ): 
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Πίλαθαο 25 

 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΤΝΑΗΚΑ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΑ 

46 / 38.3% 24 / 20.0% 24 / 20.0% 15 / 12.5% 11 / 9.2% 

ΦΟΒΟ ΑΠΟΣΤΥΗΑ  37 / 30.8% 28 / 23.3% 30 / 25.0% 18 / 15.0% 7 / 5.8% 

ΑΡΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 23 / 19.2% 20 / 16.7% 41 / 34.2% 19 / 15.8% 17 / 14.2% 

ΔΞΑΦΑΛΗΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

24 / 20.0% 16 / 13.3% 34 / 28.3% 16 / 13.3% 30 / 25.0% 

ΠΡΟΚΑΣΑΛΖΦΔΗ 

ΦΤΛΟΤ 

68 / 56.7% 21 / 17.5% 15 / 12.5% 11 / 9.2% 5 / 4.2% 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

22 / 18.3% 18 / 15.0% 42 / 35.0% 25 / 20.8% 13 / 10.8% 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΟ 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΝΟ 

14 / 11.7% 21 / 17.5% 38 / 31.7% 28 / 23.3% 19 / 15.8% 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

ΠΡΟΧΠΧΝ 

7 / 5.8% 9 / 7.5% 28 / 23.3% 36 / 30.0% 40 / 33.3% 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ 7 / 5.8% 12 / 10.0% 23 / 19.2% 39 / 32.5% 39 / 32.5% 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ 

ΓΝΧΔΗ 

10 / 8.3% 20 / 16.7% 37 / 30.8% 23 / 19.2% 30 / 25.0% 

ΣΠΔ 15 / 12.5% 23 / 19.2% 22 / 18.3% 33 / 27.5% 27 / 22.5% 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 20 / 16.7% 29 / 24.2% 34 / 28.3% 23 / 19.2% 14 / 11.7% 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΓΟΜΔ 24 / 20.0% 25 / 20.8% 27 / 22.5% 21 / 17.5% 23 / 19.2% 

ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 12 / 10.0% 12 / 10.0% 18 / 15.0% 20 / 16.7% 58 / 48.3% 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ 

ΑΓΟΡΑ 

6 / 5.0% 10 / 8.3% 40 / 33.3% 27 / 22.5% 37 / 30.8% 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

5 / 4.2% 9 / 7.5% 25 / 20.8% 26 / 21.7% 55 / 45.8% 

 

 

Αλαιχνληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην 

κηαο ρψξαο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ αζθείηαη, δηφηη δηακνξθψλεη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο έλαο 
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επαγγεικαηίαο θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη. Σνχην επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο γπλαίθεο 

ηνπ δείγκαηνο, νη νπνίεο ζε πνζνζηφ 65% ην αλαγλσξίδνπλ σο ηνπιάρηζηνλ πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ. 

Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ε εθαξκνγή κλεκνληαθήο πνιηηηθήο 

απζηεξήο ιηηφηεηαο απφ ην 2009 θη εθεμήο κε ζηφρν ηελ πεξηζηνιή ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ, ζπληέιεζε  ζηε δηακφξθσζε 

δπζκελνχο πεξηβάιινληνο γηα ηελ άζθεζε θαη αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην ηζρχνλ θνξνινγηθφ πιαίζην απνηειεί θχξην αλαζηαιηηθφ παξάγνληα 

γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζφηη  ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη απφ αζηάζεηα πνπ 

δελ επηηξέπεη ηνλ καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ. Ζ γξαθεηνθξαηία πνπ δηέπεη ηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπ πνιίηε κε ην Γεκφζην είλαη ρξνλνβφξα, πεξίπινθε θαη ζπλήζσο 

ζπλεπάγεηαη ηελ ηαιαηπσξία ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ. Χο εθ ηνχηνπ νη απαηηνχκελεο 

αδεηνδνηήζεηο λέσλ  επηρεηξήζεσλ ζπληζηνχλ κηα ζχλζεηε θαη επίπνλε δηαδηθαζία. 

Παξάιιεια παξαηεξείηαη αδπλακία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο λα ζηεξίμεη 

ηε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθψλ 

δαλείσλ. ζνλ αθνξά ηελ επέθηαζε θαη δηαηήξεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, νη πεξηνξηζκνί πνπ έρνπλ ηεζεί ζηηο ρξεκαηνξνέο (capital controls) 

πιήηηνπλ ηδηαίηεξα ηηο επηρεηξήζεηο, ηφζν γηαηί έρεη πεξηνξηζηεί ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα θαη ζπλεπψο ε αγνξαζηηθή ηθαλφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ, φζν θαη γηαηί νη 

επηρεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηηο εηζαγσγέο απφ ην εμσηεξηθφ δελ δχλαληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

Γεληθφηεξα ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δχλαηαη λα επεξεάζεη 

νπζηαζηηθά ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ, δηφηη αλαηξέπνληαη ηα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο αγνξάο ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ζπλαθφινπζα νη πξνβιέςεηο, ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηνπ θαη νη πηζαλέο ελαιιαθηηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ ζρεδίσλ.  

 

Παξφκνηα, σο ηνπιάρηζηνλ πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεδίσλ θξίλεηαη απφ ην 67,5% ηνπ δείγκαηνο ε θαηάζηαζε ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο, δηφηη θαζνξίδεη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

θαηαλαισηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. Δπίζεο  επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε 

ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία λα αλαπηχμεη 

επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο κε ην εμσηεξηθφ. Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε 

άζθεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απνζθνπεί  ζηελ 
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απφθηεζε νηθνλνκηθνχ νθέινπο, θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη νη θαιέο νηθνλνκηθέο 

ζπγθπξίεο επλννχλ ηελ αγνξά θαη ηελ επαγγεικαηηθή  ζπλεξγαζία ηνπ επηρεηξεκαηία 

κε ην εμσηεξηθφ. 

 

Ζ πςειή ζπνπδαηφηεηα πνπ απνδίδεηαη ζηελ ππνζηήξημε πνπ δέρνληαη νη γπλαίθεο 

επηρεηξεκαηίεο απφ άιια πξφζσπα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο 

ζρεδίσλ, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, δεδνκέλνπ φηη ην 

62,5% απηψλ έρνπλ ηέθλα. Χο εθ ηνχηνπ ε χπαξμε ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο 

γηα ηε ξχζκηζε ησλ νηθνγελεηαθψλ δεζκεχζεσλ  θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ψζηε 

λα κπνξνχλ λα αθηεξψζνπλ ρξφλν θαη λα ζπγθεληξσζνχλ ζηελ πξνψζεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο ζηφρσλ. 

 

ζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ γλσξηκηψλ  θαη ησλ θνηλσληθψλ επαθψλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο πινπνίεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο απνθαιχπηνπλ ηε κεηαβνιή ηεο παξαδνζηαθήο ζηάζεο ησλ γπλαηθψλ λα 

ζηεξίδνληαη ζηηο πξνζσπηθέο γλσξηκίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο 

ζρεδίσλ, αθνχ πιένλ αλαγλσξίδνπλ σο πνιχ ζεκαληηθή ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε γηα 

ηηο επηδηψμεηο ηνπο. Ζ εμέιημε απηή ζπλδέεηαη ζηελά κε ην πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν 

ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο (ην 90,8% είλαη ηνπιάρηζηνλ επηπέδνπ Λπθείνπ), πνπ 

ηνπο επηηξέπεη λα δηαθξίλνπλ ηηο παξακέηξνπο πνπ κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε επηρεηξεκαηηθή 

αλάπηπμε πξνυπνζέηεη άλνηγκα ζην επξχ θνηλφ. 

 

Ζ ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθφξεζεο απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

θνηλσληθή δηθηχσζε ηεο επηρεηξεκαηία θαη ην αλαγλσξίδεη σο πνιχ ζεκαληηθφ γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηεο ζρεδίσλ, θαζφηη ηεο  επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε 

ζηελ επξχηεξε αγνξά ππεξβαίλνληαο ζπγρξφλσο ηα ζηελά γεσγξαθηθά φξηα κηαο 

πεξηνρήο. Ζ ελζσκάησζε ηεο Νέαο Σερλνινγίαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

απνηειεί αλαπφθεπθηε θαηάζηαζε γηα ηε βησζηκφηεηά ηεο, ιφγσ ηνπ φηη ε 

επηρεηξεκαηίαο θαιείηαη λα δξάζεη ζηα πιαίζηα κηαο ςεθηαθήο θαη 

απηνκαηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο, φπνπ  ην πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ πνπ επηιέγνπλ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κε ηε βνήζεηα ηεο Πιεξνθνξηθήο ζπλερψο 

δηεπξχλεηαη.  Δπηπιένλ ην ειηθηαθφ πξνθίι ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο (71,70% 

είλαη ειηθίαο 18-44 εηψλ) ππνδειψλεη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε  

ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ 
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πνπ ηνπο παξέρεη ζε ζέκαηα δηθηχσζεο, ελεκέξσζεο, επηκφξθσζεο, άκεζεο 

εμππεξέηεζεο, εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο, ρξφλνπ θαη θφπνπ ζε νηηδήπνηε αθνξά ηε 

ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. 

 

Σν νηθνλνκηθφ δήηεκα παξακέλεη  δηαρξνληθά αληηθείκελν πνπ απαζρνιεί θάζε 

επαγγεικαηία, δεδνκέλνπ φηη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο ζρεδίσλ 

απαηηείηαη αξρηθφ θεθάιαην πνπ αθνξά ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(δηακφξθσζε επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, αγνξά/ελνηθίαζε εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηα 

αξρηθνχ εκπνξεχκαηνο θαη πξψησλ πιψλ, δαπάλεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο, 

θεθάιαην θίλεζεο, ινηπά γξαθεηνθξαηηθά έμνδα θίλεζεο). Ζ εμαζθάιηζή ηνπ, εηδηθά 

ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, απνηειεί αξθεηά ζεκαληηθφ θεθάιαην γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ επηδηψμεσλ ηεο επίδνμεο επηρεηξεκαηία, αθνχ ε αλεπαξθήο 

ζπγθέληξσζή ηνπ ηζνδπλακεί κε ηξνρνπέδε ζηα επαγγεικαηηθά ηεο ζρέδηα.  

 

Γεδνκέλνπ φηη ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία δελ επλνεί ηελ εμ νινθιήξνπ 

θάιπςε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο απφ ίδηα θεθάιαηα -πνπ δχλαληαη λα 

πξνέξρνληαη απφ απνηακίεπζε, πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ-, ε εμαζθάιηζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ κέζσ άιισλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ 

δήηεκα γηα ηελ επίδνμε  επαγγεικαηία. πσο επίζεο ζεκαληηθή γηα ηε δηαηήξεζε, 

αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε δπλαηφηεηα 

ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο εμαζθάιηζεο ησλ απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ 

θίλεζεο ζηελ επηρείξεζε. Ζ ζηήξημε ησλ επαγγεικαηηψλ γίλεηαη ζπλήζσο κε ηελ 

εθαξκνγή θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ελίζρπζεο ηεο λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ 

πξνγξακκάησλ επηρνξήγεζεο, θαζψο επίζεο κε ηελ ρνξήγεζε επαγγεικαηηθψλ 

δαλείσλ απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζε φια ηα ζηάδηα. Δληνχηνηο νη παξνχζεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο έρνπλ επηθέξεη ηε ζπξξίθλσζε ησλ θξαηηθψλ 

επηρνξεγήζεσλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο - ηδηαίηεξα ζε 

λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο -  είλαη νπζηαζηηθά αλχπαξθηνο. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο 

θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη ε εχξεζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο απαζρνιεί ζεκαληηθά ηε 

γπλαίθα επηρεηξεκαηία, αθνχ ε αλεπάξθεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζε νπνηνδήπνηε θάζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δχλαηαη λα αλαζηείιεη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο. 
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Ζ  αμηφινγε επίδξαζε πνπ αζθεί ε χπαξμε νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ 

επίηεπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ  ζρεδίσλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ παξνπζία ηέθλσλ ζηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ησλ εξσηψκελσλ γπλαηθψλ θαη θπξίσο κε ηα 

ζηεξενηππηθά πξφηππα πνπ δηέπνπλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία γηα ηνπο ξφινπο ησλ 

θχισλ. Γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη παξαδνζηαθά ε κέξηκλα θαη ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ 

πνπ άπηνληαη ηεο εζηίαο επηβαξχλνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο γπλαίθεο, ζηεξψληαο 

ηνπο ζπγρξφλσο ηε δπλαηφηεηα λα αθνζησζνχλ απεξίζπαζηεο απφ άιιεο ππνρξεψζεηο 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

 

Άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηα παξαπάλσ είλαη ην δήηεκα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ πνπ δηαζέηεη κηα επηρεηξεκαηίαο απφ ηελ αληαπφθξηζή ηεο ζηνπο 

πνιπζχλζεηνπο ξφινπο πνπ παξαδνζηαθά ηεο αλαινγνχλ. Χο εθ ηνχηνπ ε εμαζθάιηζε 

ηθαλνπνηεηηθνχ ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ κπνξεί λα αθηεξψζεη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηεο ζρεδίσλ είλαη έλα δήηεκα πνπ αζθεί αξθεηά ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ εμέιημή ηνπο. 

 

Ζ χπαξμε επηρεηξεκαηηθψλ γλψζεσλ αμηνινγείηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο 

σο ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ πνξεία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο ζρεδίσλ ζην 

ζχγρξνλν εξγαζηαθφ ηνπίν, φπνπ δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα επηβίσζεο γηα φιεο ηηο 

κηθξέο επηρεηξήζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξεκαηίεο αλαγλσξίδνπλ φηη ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχνπλ ζσζηά ηηο αιιαγέο ηνπ δηαξθψο κεηαβαιιφκελνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ φια ηα εξγαιεία ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ (έξεπλα αγνξάο, marketing plan, ζρέδηα δξάζεο, 

ρξεκαηνηννηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο) κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπζνχλ ηηο επθαηξίεο θαη λα απνθχγνπλ ηηο απεηιέο. Δπίζεο 

γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε εξγαιεία θαη κεζφδνπο έξεπλαο, κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ 

κίγκαηνο marketing, κε δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ, project management θαζψο θαη 

κε ηνλ ρεηξηζκφ ησλ επηκέξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ, είλαη απαξαίηεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ε νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ν ηζρπξφο αληαγσληζκφο. 

Δηδηθφηεξα ζηηο κηθξέο αηνκηθέο θαη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο (ην 92,5% ηνπ 

δείγκαηνο απαζρνιεί 0-5 άηνκα) φπνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ γλσζηηθά αληηθείκελα, ε 

επηρεηξεκαηίαο-manager θαιείηαη λα δηαζέηεη ε ίδηα γλψζε απηψλ, ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα ιακβάλεη ηηο πην θαηάιιειεο κηθξέο ή ζεκαληηθέο απνθάζεηο. 
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ζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε , ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρεηξεκαηία έρεη θξηζεί σο ηνπιάρηζηνλ αξθεηά 

ζεκαληηθή απφ ην 59,2% ηνπ δείγκαηνο. Ζ πιεξνθφξεζε αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα 

απφθηεζεο νπνηαζδήπνηε  γλψζεο κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε θαη λα αμηνπνηεζεί απφ 

ηελ επαγγεικαηία, φπσο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ 

πνπ ζα εθαξκνζζνχλ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θιπ. Πνιχ βαζηθή γηα ηελ 

επηβίσζε  ηεο επηρείξεζεο ζε έλα αζηαζέο θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ 

είλαη ε γλψζε ηεο αγνξάο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη επηθαηξνπνηεκέλε. Ζ ζπλερήο 

θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλεηαη ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, θαζηζηά ηελ επαγγεικαηία ηθαλή λα πξνβεί ζηηο 

απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, δηνξζσηηθέο θηλήζεηο θαη πξνζαξκνγέο, ψζηε λα είλαη 

αληαγσληζηηθή. Ζ αδπλακία ηεο λα παξαθνινπζήζεη θαη λα πξνζαξκνζζεί ζηηο 

αιιαγέο θαη ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο αγνξάο, απνηεινχλ βαζηθή αηηία γηα ηελ 

απνηπρία νπνηνπδήπνηε επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο.  

 

ρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ε χπαξμε/απνπζία ππνζηεξηθηηθψλ θνηλσληθψλ 

δνκψλ ζηελ έθβαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ησλ γπλαηθψλ, ην 59,20% απηψλ 

ηελ αμηνιφγεζε σο ηνπιάρηζηνλ αξθεηά ζεκαληηθή. Σν πνζνζηφ απηφ ζπλάδεη κε ην 

γεγνλφο φηη ην 62,5% ηνπ δείγκαηνο αλαηξέθεη ηέθλα. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε κηθξή 

ειηθία ησλ παηδηψλ – ηδηαίηεξα φηαλ δελ ππάξρεη βνήζεηα απφ ηξίηνπο ή απφ 

νξγαλσκέλεο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο – ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε δέζκεπζε ησλ 

γπλαηθψλ θαη αδπλακία λα αθνζησζνχλ απεξίζπαζηεο ζηελ επηρείξεζή ηνπο, κε 

απνηέιεζκα ε επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επηδηψμεσλ λα είλαη κηα πεξίπινθε θαη 

επίπνλε δηαδηθαζία. 

 

Ο αληαγσληζκφο ηεο αγνξάο  δελ επεξεάδεη απιά ηελ έθβαζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ζρεδίσλ ηεο επηρεηξεκαηία, αιιά είλαη δπλαηφ λα δηαθηλδπλεχζεη ηε βησζηκφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. Κη απηφ γηαηί ζε κηα αγνξά φπνπ ν πειάηεο έρεη πιεζψξα επηινγψλ γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ ηνπ, επηβηψλεη ε επηρείξεζε πνπ 

θαηνξζψλεη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηηο νκφινγεο θαη λα δεκηνπξγήζεη πξνζηηζέκελε 

αμία. Απηφ απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ζηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

φπσο είλαη απηέο ησλ γπλαηθψλ ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, δηφηη  θαινχληαη λα 

επηβηψζνπλ ζε κηα πεξίνδν ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο θαη ζπλεπψο ε 

δηαηήξεζε ηνπ πειάηε είλαη ζεκαληηθή. Ζ θαηάζηαζε απηή επηβάιιεη ζηελ 

επαγγεικαηία λα είλαη ζε ζπλερή εγξήγνξζε, λα ελεκεξψλεηαη γηα ηε δηακφξθσζε 
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ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο εμειίμεηο. Ζ ζηξνθή πξνο ηελ 

πνηφηεηα απνηειεί ίζσο ην κφλν φπιν ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα θεξδίζνπλ ην δηθφ ηνπο κηθξφ κεξίδην ζηελ αγνξά, δεδνκέλνπ φηη νη 

πνιπεζληθέο εηαηξίεο ράξε ζηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ λα πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε 

πνηθηιία πξντφλησλ/ππεξεζηψλ  ζε ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ηηκέο ζπγθξηηηθά, έρνπλ 

θεξδίζεη ηελ πξνηίκεζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ.  

 

Οη πξνθαηαιήςεηο πνπ δηέπνπλ ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο ζρεηηθά κε ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ γπλαηθψλ, δελ θαίλεηαη λα αζθνχλ νπζηαζηηθή 

επίδξαζε ζηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο ζρέδηα, δεδνκέλνπ φηη 56,7% ηνπ δείγκαηνο 

δήισζε φηη δελ επεξεάδνληαη θαζφινπ απφ απηέο. Σν εχξεκα απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πνιηηηθή ηζφηεηαο ησλ θχισλ πνπ δηέπεη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ε νπνία επέθεξε 

ηνλ θινληζκφ παιαηφηεξσλ αληηιήςεσλ γηα ηηο ηθαλφηεηεο ησλ γπλαηθψλ λα 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο, λα δηνηθνχλ θαη λα αλαιακβάλνπλ ξίζθν. Δπίζεο είλαη 

απφξξνηα ηνπ πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο, νη νπνίεο 

έρνπλ επίγλσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θη σο εθ ηνχηνπ δελ απνζαξξχλνληαη απφ 

παξσρεκέλεο αληηιήςεηο.  

 

Παξφκνηα δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη απφ ηελ χπαξμε/αλππαξμία ηνπ πξνηχπνπ 

ηεο επηηπρεκέλεο γπλαίθαο επηρεηξεκαηία,  θαζφηη είλαη πεξηζζφηεξν ρεηξαθεηεκέλεο 

ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, απηφλνκεο θαη νξζνινγηθέο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ δελ είλαη πιένλ αλαγθαία γηα απηέο ε παξαθίλεζε απφ 

πξφηππα επηηπρεκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ ίδηνπ θχινπ. 

 

ζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ θφβνπ ηεο απνηπρίαο ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, γηα ην 54,10% ηνπ δείγκαηνο ε παξαπάλσ παξάκεηξνο έρεη ειάρηζηε 

επίδξαζε αλ φρη θακία. Σν παξαπάλσ εχξεκα ππνδειψλεη φηη νη γπλαίθεο απηέο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην εξγαιείν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηηο 

πηζαλφηεηεο βησζηκφηεηαο θαη θεξδνθνξίαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο ηδέαο. 

Βαζηζκέλεο πιένλ ζηελ αληηθεηκεληθή γλψζε – πξντφλ ηεο έξεπλαο αγνξάο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ – έρνπλ δηαζθαιίζεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηεο 

αίζζεζεο ξίζθνπ γηα ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο εγρείξεκα. 

 

ρεηηθά κε ηελ ηξίηε εξψηεζε πνπ απνζθνπεί ζην λα  δηεξεπλεζεί εάλ κέζσ ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηθαλνπνηνχληαη νη αξρηθνί ζηφρνη θαη πξνζδνθίεο 
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ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ή αληίζεηα ε δσή ηνπο γίλεηαη  

δπζρεξέζηεξε, νη κεηαβιεηέο «Αλ κπνξνχζα λα γπξίζσ ην ρξφλν πίζσ, πάιη ζα 

επέιεγα λα γίλσ επηρεηξεκαηίαο» θαη «Αλ είρα θη άιιεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο, 

πάιη ζα επέιεγα λα είκαη επηρεηξεκαηίαο» παξνπζηάδνληαη κε ην κέγηζην βαζκφ 

ζπκθσλίαο (επηθξαηνχζα ηηκή 5=πάξα πνιχ). Γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε απνηειεί ζπλεηδεηή επηινγή ησλ γπλαηθψλ  θαη φρη 

επηινγή αλάγθεο. Σνχην επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε κεηαβιεηή  «Σν φηη είκαη 

επηρεηξεκαηίαο δελ είλαη φ,ηη θαιχηεξν γηα ηε δσή κνπ», ηελ νπνία νη εξσηψκελεο 

απέξξηςαλ σο κε αιεζή (1=θαζφινπ). Πνπ ζεκαίλεη φηη αμηνινγνχλ πνιχ πςειά ηελ 

απφθαζε λα αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπλεπψο ε ηνπνζέηεζε 

απηή ζπλάδεη κε ηηο πξνεγνχκελεο παξακέηξνπο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζα έθαλαλ ηελ ίδηα επαγγεικαηηθή επηινγή. Παξάιιεια, ε κεηαβιεηή 

«Σν λα είκαη επηρεηξεκαηίαο, κνπ πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε» (φπνπ ε επηθξαηνχζα ηηκή 

είλαη 4=πνιχ) απνθαιχπηεη ηνλ πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ αληινχλ κέζα απφ 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα. Δπίζεο αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ πνπ 

εμππεξεηνχληαη νη αξρηθνί ζηφρνη θαη αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ κέζα απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο θξίλεη φηη θαιχπηνληαη 

ηθαλνπνηεηηθά  (επηθξαηνχζα ηηκή 3=αξθεηά). 

 

 

Παξαηίζεληαη νη πίλαθεο κε ηελ επηθξαηνχζα ηηκή θάζε κεηαβιεηήο: 

 

Πίλαθαο 26 

Statistics 

 Αλ κπνξνύζα 

λα γπξίζω ην 

ρξόλν πίζω, 

πάιη ζα επέιεγα 

λα γίλω 

επηρεηξεκαηίαο 

Ζ 

επηρεηξεκαηηθόη

εηα κνπ 

πξνζθέξεη 

πεξηζζόηεξα 

πιενλεθηήκαηα 

από 

κεηνλεθηήκαηα 

Αλ είρα θη άιιεο 

επαγγεικαηηθέο 

επηινγέο, πάιη 

ζα επέιεγα λα 

είκαη 

επηρεηξεκαηίαο 

Σν λα είκαη 

επηρεηξεκαηίαο, 

κνπ πξνζθέξεη 

ηθαλνπνίεζε 

Ζ 

επηρεηξεκαηηθόη

εηα 

αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο θαη 

ηηο επηζπκίεο 

κνπ 

N 
Valid 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 

Mode 5 3 5 4 3 
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Πίλαθαο 27 
 
 

Statistics 

 Σν όηη είκαη επηρεηξεκαηίαο δελ 

είλαη ό,ηη θαιύηεξν γηα ηε δωή κνπ 

 Με απηή ηελ επαγγεικαηηθή κνπ 

επηινγή εμππεξεηνύληαη  ζε 

κεγάιν βαζκό νη αλάγθεο θαη νη 

αξρηθνί ζηόρνη κνπ 

N 
Valid 120 120 

Missing 0 0 

Mode 1 3 

 

 

 

Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ν πςειφο  βαζκφο ηθαλνπνίεζεο πνπ δεηθλχνπλ νη 

γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ψζηε λα 

δειψλνπλ φηη ζα ηελ επέιεγαλ μαλά αλάκεζα απφ άιιεο επηινγέο ή αλ κπνξνχζαλ λα 

γπξίζνπλ ην ρξφλν πίζσ, ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη θηλεηνπνηνχληαη ηζρπξά απφ  

πξνζσπηθά θίλεηξα. πσο πξνέθπςε απφ ηε ζρεηηθή κειέηε, ηα θίλεηξα ηεο 

αλεμαξηεζίαο ζηελ εξγαζία, ηεο αλάπηπμεο-απηνπξαγκάησζεο, ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

γλψζεσλ/δεμηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο είλαη 

εθείλα πνπ ηηο σζνχλ ζζελαξά ζηελ επηινγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηα 

νπνία πξνθαλψο ηθαλνπνηνχληαη κέζσ ηεο άζθεζεο ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο.  

 

Ζ κεηξηνπαζήο ζεηηθή ζηάζε πνπ θαηαγξάθεηαη φζνλ αθνξά ηελ  ηθαλνπνίεζε ησλ 

αξρηθψλ ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ, ησλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ κέζα απφ  ηελ άζθεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο φπνπ ιεηηνπξγνχλ. Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ε 

θαηάζηαζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα, είλαη 

δπν παξάγνληεο πνπ νη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο αλαγλσξίδνπλ σο θαζνξηζηηθνχο γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην θίλεηξν ηεο 

ελίζρπζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο πνπ ηηο θηλεηνπνηεί ηζρπξά, δελ δχλαηαη 

ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο λα ηθαλνπνηεζεί εχθνια. 

Γεληθφηεξα, ε θαηάζηαζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ε χπαξμε ελφο αζηαζνχο 

θαη κε επλντθνχ ζεζκηθνχ πιαίζηνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη 

δηακνξθψλνπλ «ηνμηθφ πεξηβάιινλ» γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Χο 
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εθ ηνχηνπ αλάγθεο, ζηφρνη, επηζπκίεο θαη πξνζδνθίεο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ κε 

κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα απφ πιεπξάο ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ. 

Πάξαπηα ε πςειή ηθαλνπνίεζε πνπ νη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο δειψλνπλ φηη 

αληινχλ κέζα απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πξνζπάζεηα κε φιεο ηηο δπζθνιίεο θαη 

πξνβιήκαηα πνπ εκπεξηέρεη, ππνδειψλεη φηη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπο 

απνθέξεη νθέιε πνπ ηηο ελδηαθέξνπλ θαη πσο απνηειεί γηα απηέο ζεηηθή έλλνηα. 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά (αξηζκεηηθά θαη ζε πνζνζηφ 

%) νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε θάζε κεηαβιεηή ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξσηήκαηνο. 
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Πίλαθαο 28 

 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

Αλ κπνξνύζα λα γπξίζσ 

ην ρξόλν πίζσ, πάιη ζα 

επέιεγα λα γίλσ 

επηρεηξεκαηίαο 

18 / 15.0% 6 / 5.0% 29 / 24.2% 26 / 21.7% 41 / 34.2% 

Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα 

κνπ πξνζθέξεη 

πεξηζζόηεξα 

πιενλεθηήκαηα από 

κεηνλεθηήκαηα 

5 / 4.2% 16 / 13.3% 37 / 30.8% 36 / 30.0% 26 / 21.7% 

Αλ είρα θη άιιεο 

επαγγεικαηηθέο 

επηινγέο, πάιη ζα 

επέιεγα λα είκαη 

επηρεηξεκαηίαο 

18 / 15.0%  18 / 15.0% 28 / 23.3% 23 / 19.2% 33 / 27.5% 

Σν λα είκαη 

επηρεηξεκαηίαο, κνπ 

πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε 

14 / 11.7% 17 / 14.2% 29 / 24.2% 34 / 28.3% 26 / 21.7% 

Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο κνπ 

10 / 8.3% 15 / 12.5% 37 / 30.8% 34 / 28.3% 24 / 20.0% 

Σν όηη είκαη 

επηρεηξεκαηίαο δελ είλαη 

ό,ηη θαιύηεξν γηα ηε 

δσή κνπ 

33 / 27.5%νπη 31 / 25.8% 31 / 25.8% 17 / 14.2% 8 / 6.7% 

Με απηή ηελ 

επαγγεικαηηθή κνπ 

επηινγή εμππεξεηνύληαη  

ζε κεγάιν βαζκό νη 

αλάγθεο θαη νη αξρηθνί 

ζηόρνη κνπ 

7 / 5.8% 19 / 15.8% 36 / 30.0% 32 / 26.7% 26 / 21.7% 
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6.3  ΑΝΑΛΤΖ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΜΔΧ CRONBACH’S ALPHA  

ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΔΡΧΣΖΖ 

 

Αλαιπηηθφηεξα γηα θάζε νκάδα εξσηήζεσλ ηζρχνπλ ηα εμήο :   

 

1
ε
 νκάδα εξσηήζεσλ:  «ε πνην βαζκό νη παξαθάησ παξάγνληεο / θίλεηξα ζπλέβαιαλ 

ζηελ απόθαζή ζαο λα πξνβείηε ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο;» 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηεξίρζεθε ζηηο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε  ηα θίλεηξα θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο νη 

γπλαίθεο απνθαζίδνπλ λα επηδείμνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Ο ζπληειεζηήο Cronbach’s Alpha είλαη 0,763 (a=0,763). πλεπψο ε αμηνπηζηία ηεο 

1
εο   

 νκάδαο εξσηήζεσλ θπκαίλεηαη ζε πνιχ θαιά επίπεδα (Πίλαθεο 29-30)  

 

Πίλαθαο 29 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 120 100,0 

Excluded
a 0 ,0 

Total 120 100,0 
 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Πίλαθαο 30 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,763 22 
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2ε νκάδα εξσηήζεσλ: «Πνηεο από ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο θαη ζε πνην βαζκό 

ζεσξείηε όηη δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ επηηπρία/απνηπρία ησλ 

επηρεηξεκαηηθώλ ζαο ζρεδίσλ;» 

 

Ζ εξψηεζε ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηεξίρζεθε ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε απφ φπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη φηη 

επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ ησλ γπλαηθψλ.  

 

Ο ζπληειεζηήο Cronbach’s Alpha ηεο δεχηεξεο εξψηεζεο είλαη 0,793 (a=0,793). 

πλεπψο ε αμηνπηζηία ηεο θπκαίλεηαη ζε πνιχ θαιά επίπεδα (Πίλαθαο 31).  

 

 

Πίλαθαο 31 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,793 16 
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3ε νκάδα εξσηήζεσλ:  «Οη αθόινπζεο πξνηάζεηο δηεξεπλνύλ θαηά πόζν κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε αηζζάλεζηε όηη πξαγκαηώλνληαη νη ζηόρνη θαη νη 

πξνζδνθίεο ζαο ή όηη έγηλε ε δσή ζαο δπζρεξέζηεξε. εκεηώζηε ην βαζκό πνπ ηζρύεη 

γηα εζάο ε θάζε πξόηαζε, όπνπ 1= θαζόινπ θαη 5= πάξα πνιύ : 

 

 

Ζ ηξίηε νκάδα εξσηήζεσλ ζηεξίρζεθε ζε εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ 

ηελ Mmakgabo Justice Malebana  ηνπ Tshwane University of Technology,South 

Africa, ζηα πιαίζηα έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο βιέςεηο θαη θίλεηξα γηα 

ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο. Ο δείθηεο  Cronbach’s Alpha ηεο έξεπλαο ήηαλ a=0,766.  

 

ηελ παξνχζα έξεπλα ν ζπληειεζηήο Cronbach’s Alpha  είλαη 0,787 (a=0,787). 

πλεπψο ε αμηνπηζηία ηεο 3
εο

 νκάδαο εξσηήζεσλ είλαη πνιχ θαιή (Πίλαθαο 32).  

 

 

 

Πίλαθαο 32 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,787 7 
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6.4 ΔΛΔΓΥΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 
 

 

 

1
ε
 ΤΠΟΘΔΖ :  

 

 

ηα πιαίζηα εμέηαζεο ηεο πξψηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο ζπζρεηίζηεθαλ νη 

επηρεηξεκαηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο κε θαζέλα απφ ηα θίλεηξα πνπ ζχκθσλα κε 

ηε βηβιηνγξαθία κπνξνχλ λα σζήζνπλ κηα γπλαίθα ζηελ επηινγή ηεο άζθεζεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Απφ ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν πξνέθπςε φηη ε επηδίσμε ηεο αλεμαξηεζίαο θαζψο θαη ηεο 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη πξαγκάησζεο, είλαη θίλεηξα κε ζεηηθή ζπζρέηηζε φζνλ 

αθνξά ηελ απφθαζε ησλ γπλαηθψλ κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ επηρεηξείλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά. Ζ ζπζρέηηζε εθδειψλεηαη αθφκα πην έληνλα 

φηαλ  νη γπλαίθεο απηέο δηέπνληαη απφ επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, φηαλ απνζθνπνχλ ζηελ 

αμηνπνίεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο/ηδέαο ή φηαλ δέρνληαη παξφηξπλζε θαη 

ππνζηήξημε απφ ζεκαληηθά γηα εθείλεο πξφζσπα. ζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο 

παξακέηξνπο – θίλεηξα (θνηλσληθή θαηαμίσζε, ελίζρπζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο, δηαηήξεζε ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο, επειημία ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο, ζπλδπαζκφο ησλ επαγεικαηηθψλ κε ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, 

έιιεηςε εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, θαηλφκελν γπάιηλεο 

νξνθήο, αμηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, πξφηεξε εξγαζηαθή εκπεηξία, 

βειηίσζε ηεο ζέζεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, δηέμνδνο απφ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, 

απφθηεζε πινχηνπ-δχλακεο, απφιπζε απφ ηελ εξγαζία, κε εχξεζε θαηάιιειεο 

εξγαζίαο, απνπζία άιισλ ελαιιαθηηθψλ απαζρφιεζεο, κεηαβνιέο ζηελ πξνζσπηθή 

δσή, κεηαλάζηεπζε) πξνέθπςε φηη δελ αζθνχλ θακία επίδξαζε ζηελ απφθαζε ησλ 

γπλαηθψλ κε επηρεηξεκαηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο λα επηιέμνπλ ειεχζεξν 

επάγγεικα ή έκκηζζε απαζρφιεζε. Δχξεκα αλακελφκελν δεδνκέλεο ηεο κεδεληθήο  
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έσο ειάρηζηεο θηλεηνπνίεζεο πνπ παξνπζίαζαλ νη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο απφ ηα 

παξαπάλσ θίλεηξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ελεξγνπνίεζεο.   

 

Ζ αλαιπηηθή απεηθφληζε ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο 

ππφζεζεο γίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Οη πίλαθεο φπνπ δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα.  

 

Πίλαθαο 33: 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ   

  

Crosstab 

Count   

 ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧ

ΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2 1 2 0 

ΛΗΓΟ 2 4 7 3 

ΑΡΚΔΣΑ 3 4 10 12 

ΠΟΛΤ 1 1 6 8 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 3 7 5 

Total 9 13 32 28 

 

Crosstab 

Count   

 ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 5 10 

ΛΗΓΟ 4 20 

ΑΡΚΔΣΑ 8 37 

ΠΟΛΤ 7 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 14 30 

Total 38 120 
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Πίλαθαο 34 :  

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,193 ,097 2,132 ,035
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,192 ,096 2,121 ,036
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,036 < 0,05 πνπ ζεκαίλεη φηη απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε 

Ζ0 θαη γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1. Άξα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο χπαξμεο 

επηρεηξεκαηηθψλ γλψζεσλ/δεμηνηήησλ θαη ηνπ θηλήηξνπ ηεο αλεμαξηεζίαο, ε νπνία ζε 

επίπεδν έληαζεο εκθαλίδεηαη αζζελήο ζεηηθή.  

 

Σν παξφλ εχξεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ πςειή θηλεηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο 

απφ ην θίλεηξν ηεο αλεμαξηεζίαο, ψζηε λα επηιέμνπλ λα αζθήζνπλ ειεχζεξν 

επαγγέικα αληί λα εξγαζνχλ σο κηζζσηνί ππάιιεινη. Δίλαη πξνθαλέο φηη, φηαλ έλα 

άηνκν δηαζέηεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ αληαπφθξηζή ηνπ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ γίγλεζζαη, νη φπνηνη ελδνηαζκνί, αλαζθάιεηα θαη 

δηζηαγκνί γηα ηελ εθθίλεζε επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο άξνληαη πην εχθνια ζε 

ζρέζε κε θάπνηνλ πνπ ζηεξείηαη ησλ αλάινγσλ γλψζεσλ θαη δπλακηθνχ. πλεπψο ε 

γπλαίθα πνπ επηδηψθεη ηελ εμαζθάιηζε ηεο απηνλνκίαο ηεο κέζα απφ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, επηιέγεη κε κεγαιχηεξε επθνιία λα αλαπηχμεη 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε, φηαλ θαηέρεη ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπ επηρεηξείλ θαη 

ζρεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη πξνο φθειφο ηεο. 
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Πίλαθαο 35: 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ_ΠΝΔΤΜΑ 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ_ΠΝΔΤΜΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧ

ΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2 4 3 0 

ΛΗΓΟ 1 8 9 2 

ΑΡΚΔΣΑ 1 6 19 6 

ΠΟΛΤ 0 2 11 9 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 3 1 9 5 

Total 7 21 51 22 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ_

ΠΝΔΤΜΑ 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 10 

ΛΗΓΟ 0 20 

ΑΡΚΔΣΑ 5 37 

ΠΟΛΤ 1 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 12 30 

Total 19 120 
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Πίλαθαο 36 :  

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,393 ,093 4,638 ,000
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,410 ,087 4,878 ,000
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,00 < 0,05. πλεπψο απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε Ζ0 θαη 

γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κέηξηαο έληαζεο ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο θαηνρήο επηρεηξεκαηηθψλ γλψζεσλ/δεμηνηήησλ θαη ηεο χπαξμεο 

επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηινγήο λα αλαπηπρζεί κηα 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Γηα ηηο κελ γπλαίθεο πνπ δηαζέηνπλ επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, ε χπαξμε 

επηρεηξεκαηηθψλ γλψζεσλ απνηειεί ζεκαληηθφ εθφδην γηα ηε δηεξεχλεζε - κε ηε 

ρξήζε νξζνινγηθψλ εξγαιείσλ - ησλ πηζαλνηήησλ βησζηκφηεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ηνπο ηδέαο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο  επηρεηξεκαηηθήο ηνπο πξσηνβνπιίαο. Ζ θαηνρή επηρεηξεκαηηθψλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζπκβάιινπλ ζηε ιήςε πεξηζζφηεξν αζθαιψλ θαη θαιά 

ππνινγηζκέλσλ γηα ην ξίζθν ηνπο επηινγψλ, ζε ζρέζε κε ηηο επηινγέο ησλ γπλαηθψλ 

πνπ κπνξεί λα είλαη επηρεηξεκαηηθά πλεχκαηα, αιιά ιφγσ έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ 

γλψζεσλ, ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζηεξηδφκελεο απνθιεηζηηθά ζηε δηαίζζεζε, ζηηο 

ζπγθπξίεο θαη ζηελ εκπεηξία ηνπο. Αληίζηνηρα, φηαλ κηα γπλαίθα δηαζέηεη 

επηρεηξεκαηηθέο γλψζεηο, νη πηζαλφηεηεο λα ηηο αμηνπνηήζεη ζηελ πξάμε θαη λα κελ 

παξακείλνπλ ζηείξα γλψζε, απμάλνληαη φηαλ δηέπεηαη απφ επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα 

πνπ ηελ σζεί ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ αμηνπνίεζε επθαηξηψλ. 
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Πίλαθαο 37 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΑΝΑΠΣΤΞΖ_ΑΤΣΟΠΡΑΓΜΑΣΧΖ 

 

Crosstab 

Count   

 ΑΝΑΠΣΤΞΖ_ΑΤΣΟΠΡΑΓΜΑΣΧΖ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧ

ΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 5 0 0 

ΛΗΓΟ 1 1 9 4 

ΑΡΚΔΣΑ 4 3 7 13 

ΠΟΛΤ 1 0 6 12 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 1 5 8 

Total 7 10 27 37 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΑΝΑΠΣΤΞΖ_ΑΤΣΟ

ΠΡΑΓΜΑΣΧΖ 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 4 10 

ΛΗΓΟ 5 20 

ΑΡΚΔΣΑ 10 37 

ΠΟΛΤ 4 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 16 30 

Total 39 120 
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Πίλαθαο 38 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,289 ,089 3,280 ,001
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,266 ,093 3,001 ,003
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Παξαηεξείηαη  φηη p value = 0,003 < 0,05.  Γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη απνξξίπηεηαη ε 

ππφζεζε Ζ0 θαη γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1. πλεπψο ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο χπαξμεο επηρεηξεκαηηθψλ γλψζεσλ/δεμηνηήησλ θαη ηεο 

επηζπκίαο γηα αλάπηπμε θαη απηνπξαγκάησζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηινγήο ηεο 

επίδεημεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία ζε επίπεδν έληαζεο είλαη αζζελήο 

ζεηηθή. 

 

Σν παξαπάλσ εχξεκα είλαη ζχκθσλν κε ηελ έληνλε θηλεηνπνίεζε πνπ παξνπζίαζαλ 

νη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο απφ ην θίλεηξν ηεο αλάπηπμεο-απηνπξαγκάησζεο λα 

ελεξγνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά. ηαλ κάιηζηα απηφ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο γίλεηαη πην 

εχθνια απφ ηελ επίδνμε επηρεηξεκαηία. Κη απηφ γηαηί ε αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ 

θαη ηνπ γλσζηηθνχ ηεο ππφβαζξνπ ηήο επηηξέπνπλ λα αλαδείμεη ηα πξνζφληα θαη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηεο, λα εθκεηαιιεπζεί θαηαζηάζεηο θη επθαηξίεο θαη λα επηηχρεη ηνπο 

πξνζσπηθνχο ηεο ζηφρνπο. Καηά ζπλέπεηα ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε 

απνηειεί ηδαληθή επηινγή γηα ηε γπλαίθα πνπ επηδεηά κέζα απφ ηα επηρεηξεκαηηθά ηεο 

εθφδηα ηελ αηνκηθή αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε. 
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Πίλαθαο 39 

 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ_ΔΠΗΥ.ΔΤΚΑΗΡΗΑ_ΗΓΔΑ 

 

Crosstab 

Count   

 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ_ΔΠΗΥ.ΔΤΚΑΗΡΗΑ_ΗΓΔΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧ

ΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 4 3 2 0 

ΛΗΓΟ 5 3 7 5 

ΑΡΚΔΣΑ 5 3 13 12 

ΠΟΛΤ 4 1 4 10 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 1 7 9 

Total 19 11 33 36 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ_ΔΠΗΥ.

ΔΤΚΑΗΡΗΑ_ΗΓΔΑ 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 10 

ΛΗΓΟ 0 20 

ΑΡΚΔΣΑ 4 37 

ΠΟΛΤ 4 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 12 30 

Total 21 120 
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Πίλαθαο 40 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,437 ,077 5,275 ,000
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,441 ,077 5,344 ,000
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,00 < 0,05. Πνπ ζεκαίλεη φηη απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε 

Ζ0 θαη γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1. πλεπψο ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο χπαξμεο επηρεηξεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηνπ θηλήηξνπ ηεο 

αμηνπνίεζεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο/ηδέαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηινγήο 

ηεο έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία ζε επίπεδν έληαζεο 

απνδεηθλχεηαη κέηξηα ζεηηθή. 

 

Σν εχξεκα απηφ ζπλάδεη κε ηελ πςειή θηλεηνπνίεζε ησλ εξσηψκελσλ απφ ην 

θίλεηξν ηεο αμηνπνίεζεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο/ηδέαο γηα λα απνθαζίζνπλ 

λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά. Γεδνκέλνπ φηη ε θαηνρή εμεηδηθεπκέλσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ επηηξέπνπλ ζηελ ελδηαθεξφκελε λα 

εληνπίζεη πην εχθνια ηελ επθαηξία, λα αμηνινγήζεη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ην 

πεξηβάιινλ φπνπ ζθνπεχεη λα αλαπηπρζεί θαη λα κεζνδεχζεη ηηο θηλήζεηο ηεο ψζηε λα 

επηηχρεη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αζθάιεηα ην ζηφρν ηεο, πξνθαλέο είλαη φηη 

γπλαίθεο κε ηα ζρεηηθά πξνζφληα ηείλνπλ πην εχθνια λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο θη επθαηξίεο πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη θαη λα απνθαζίδνπλ λα 

αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 
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Πίλαθαο 41 

 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΖΜΑΝΣΗΚΟΗ_ΑΛΛΟΗ 

 

Crosstab 

Count   

 ΖΜΑΝΣΗΚΟΗ_ΑΛΛΟΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧ

ΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2 4 2 2 

ΛΗΓΟ 2 1 6 6 

ΑΡΚΔΣΑ 4 5 9 11 

ΠΟΛΤ 2 0 4 11 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 0 3 7 

Total 14 10 24 37 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΖΜΑΝΣΗΚΟΗ_ΑΛΛ

ΟΗ 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 0 10 

ΛΗΓΟ 5 20 

ΑΡΚΔΣΑ 8 37 

ΠΟΛΤ 6 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 16 30 

Total 35 120 
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Πίλαθαο 42 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,293 ,091 3,332 ,001
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,318 ,088 3,649 ,000
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,00 < 0,05. Πνπ ζεκαίλεη φηη απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε 

Ζ0 θαη γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1. πλεπψο ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή  ζπζρέηηζε  

κεηαμχ ηεο χπαξμεο επηρεηξεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη ησλ ζεκαληηθψλ 

άιισλ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο γπλαίθαο λα επηδείμεη επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζε επίπεδν έληαζεο είλαη κέηξηα ζεηηθή.  

 

Ζ παξαπάλσ ζεηηθή ζπζρέηηζε είλαη απφξξνηα ηεο πςειήο επηξξνήο πνπ αζθνχλ ζηηο 

απνθάζεηο ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο - αθφκα θαη ζηηο επαγγεικαηηθέο - ζεκαληηθά 

γηα απηέο πξφζσπα. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη γπλαίθεο πνπ θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πξνηξέπνληαη πην έληνλα απφ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο λα 

αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Μάιηζηα πνιχ ζπρλά ε ελζάξξπλζε θαη 

ε εζηθή ππνζηήξημε απνηεινχλ ηελ θηλεηήξην δχλακε ελφο αηφκνπ γηα λα ιάβεη κηα 

απφθαζε πνπ ελδερνκέλσο δίζηαδε λα πινπνηήζεη. πλεπψο, φζν πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξεκαηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαηέρεη κηα γπλαίθα, ηφζν κεγαιχηεξε 

ελζάξξπλζε θαη πξνηξνπή δέρεηαη απφ  ηα πξφζσπα πνπ εκπηζηεχεηαη λα 

ελεξγνπνηεζεί επηρεηξεκαηηθά . Δπαθφινπζν είλαη νη πηζαλφηεηεο λα δξάζεη αλάινγα 

λα είλαη κεγαιχηεξεο. 
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2
ε
 ΤΠΟΘΔΖ :  

 

 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δεχηεξεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο ζπζρεηίζηεθε ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν κε θαζέλα απφ ηα θίλεηξα πνπ ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία κπνξνχλ λα 

σζήζνπλ κηα γπλαίθα ζηελ επηινγή ηεο άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Απφ ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν πξνέθπςε φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ κε ηελ χπαξμε επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο, ηελ επηζπκία γηα 

αλάπηπμε-απηνπξαγκάησζε θαη ηελ αμηνπνίεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο/ηδέαο 

φζνλ αθνξά ηελ απφθαζε ησλ γπλαηθψλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά. 

Δπηπιένλ δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε αξλεηηθήο ζρέζεο ηεο κφξθσζεο κε ηα θίλεηξα ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο, ηεο βειηίσζεο ηεο ζέζεο κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα, ηεο δηεμφδνπ απφ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, ηεο απφιπζεο απφ ηελ 

εξγαζία θαη ηεο κε εχξεζεο θαηάιιειεο εξγαζίαο. Ζ αξλεηηθή απηή ζρέζε 

εθδειψλεηαη αθφκα πην έληνλα ζηελ πεξίπησζε ηεο απνπζίαο ελαιιαθηηθψλ 

απαζρφιεζεο. ζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο - θίλεηξα (αλεμαξηεζία, 

θνηλσληθή θαηαμίσζε, ελίζρπζε νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, επειημία ζην ρξφλν 

εξγαζίαο, ζπλδπαζκφο ησλ επαγγεικαηηθψλ κε ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, 

έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ ππάξρνπζα εξγαζία, θαηλφκελν γπάιηλεο νξνθήο, 

αμηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, αμηνπνίεζε πξφηεξεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, 

απφθηεζε πινχηνπ-δχλακεο, επίδξαζε απφ ζεκαληηθνχο άιινπο, κεηαβνιέο ζηελ 

πξνζσπηθή δσή θαη κεηαλάζηεπζε) δηαπηζηψζεθε φηη δελ ζπζρεηίδνληαη κε ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ απφθαζε ησλ γπλαηθψλ λα αζθήζνπλ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

Ζ αλαιπηηθή απεηθφληζε ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο 

ππφζεζεο γίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Οη πίλαθεο φπνπ δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα. 
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Πίλαθαο 43 

 

 
ΜΟΡΦΧΖ * ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ_ΠΝΔΤΜΑ 
 

Crosstab 

Count   

 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ_ΠΝΔΤΜΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/

ΜΖ) 

0 0 1 0 2 

ΓΤΜΝΑΗΟ 1 2 3 1 1 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ

Ζ ΥΟΛΖ 

1 11 24 6 1 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 1 1 5 0 1 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 4 6 17 14 13 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 0 1 1 1 1 

Total 7 21 51 22 19 
 
 
 
 

Crosstab 

Count   

 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 
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Πίλαθαο 44 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,168 ,100 1,854 ,066
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,213 ,095 2,370 ,019
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,019 < 0,05. πλεπψο απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε Ζ0 θαη 

γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηεο κφξθσζεο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο φζνλ αθνξά ηελ επηινγή κηαο 

γπλαίθαο λα δξαζηεξηνπνηεζεί επηρεηξεκαηηθά. 

 

 Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη, φζν πεξηζζφηεξν εληαγκέλν είλαη έλα άηνκν ζε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηαθαζία, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη επθαηξίεο πνπ ηνπ δίλνληαη λα 

απνθηήζεη γλψζε δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ θαη λα εθηεζεί ζε εκπεηξίεο κέζα απφ ηηο 

νπνίεο αλαθαιχπηεη ηηο πξνηηκήζεηο θαη  ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ νη 

επαγγεικαηηθέο ηνπ επηινγέο γίλνληαη πην ζπλεηδεηά ζε ζρέζε κε θάπνην άηνκν 

ρακεινχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. Έηζη, κηα γπλαίθα πςειήο κφξθσζεο ηείλεη λα 

γλσξίδεη ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηεο θη έρεη αλαθαιχςεη αλ δηαζέηεη 

επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα. ηαλ ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα ζπλνδεχεηαη απφ πςειφ 

γλσζηηθφ ππφβαζξν, ε γπλαίθα αηζζάλεηαη απηνπεπνίζεζε θαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα 

γηα ηηο επηινγέο ηεο θαη ηε ζεηηθή ηνπο εμέιημε. Απνηέιεζκα είλαη ε απφθαζε γηα 

ελαζρφιεζε κε κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα λα ιακβάλεηαη επθνιφηεξα ζε 

ζρέζε κε κηα γπλαίθα ρακειφηεξεο κφξθσζεο.   
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Πίλαθαο 45 

 

 
ΜΟΡΦΧΖ * ΓΗΑΣΖΡΖΖ_ΟΗΚ.ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
 
 

Crosstab 

Count   

 ΓΗΑΣΖΡΖΖ_ΟΗΚ.ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/

ΜΖ) 

1 0 0 1 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ 2 1 3 1 1 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ

Ζ ΥΟΛΖ 

11 6 7 10 9 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 4 3 0 0 1 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 32 3 5 6 8 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 3 0 0 0 1 

Total 53 13 15 18 21 
 
 
 
 

Crosstab 

Count   

 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 
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Πίλαθαο 46 

 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,243 ,090 -2,720 ,008
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,265 ,090 -2,982 ,003
c
 

N of Valid Cases 120    

 

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,003 < 0,05 πνπ ζεκαίλεη φηη απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε 

Ζ0 θαη γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1. πλεπψο ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ηνπ θηλήηξνπ ηεο δηαηήξεζεο ηεο νηθνγελεηαθήο 

επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ηελ επηινγή κηαο γπλαίθαο λα αζθήζεη ειεχζεξν επάγγεικα, 

ηεο νπνίαο ε έληαζε είλαη αζζελήο αξλεηηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα 

ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηείλνπλ πην εχθνια λα επηιέγνπλ λα αζρνιεζνχλ 

επαγγεικαηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ζε ζρέζε κε απηά κεγαιχηεξεο 

κφξθσζεο. 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν - ηδηαίηεξα ζηελ επνρή καο φπνπ ε 

γλψζε εμειίζζεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο θαη επηβάιιεηαη ε δηαξθήο αλαλέσζε θαη 

επηθαηξνπνίεζή ηεο -, ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκέλεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο γηα ην 

άηνκν, κε δπζκελείο ζπλήζσο εξγαζηαθνχο φξνπο θαη ππνακνηβή. Τπφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο ε ελαζρφιεζε κε ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε απνηειεί ηδαληθή ιχζε γηα 

γξήγνξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζε έλα νηθείν θαη αζθαιέο γηα ην άηνκν 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, πνπ δχζθνια ζα κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη ζηελ ειεχζεξε 

αγνξά. Χο εθ ηνχηνπ ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ γίλεηαη απφ αλάγθε. 
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 Θα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα ραξαθηεξηζζεί θαη σο ζπκπησκαηηθή, θαζφηη ε 

επηινγή βαζίδεηαη ζην ηπραίν γεγνλφο φηη ην άηνκν πξνέξρεηαη απφ νηθνγέλεηα πνπ 

αζθεί θάπνηαο κνξθήο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Αληίζεηα έλα άηνκν πςεινχ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θηλεηνπνηείηαη ιηγφηεξν απφ ηελ χπαξμε κηαο νηθνγελεηαθήο 

επηρείξεζεο, ιφγσ ηεο επραίξεηαο πνπ έρεη λα επηιέμεη θαη λα δηεθδηθήζεη ηνπο 

επαγεικαηηθνχο ηνπ ζηφρνπο, φηαλ απηνί είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηελ πξννπηηθή ηεο 

ζπλέρηζεο κηαο νηθνγελεηαθήο παξάδνζεο. 
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Πίλαθαο 47 

 
 
ΜΟΡΦΧΖ * ΑΝΑΠΣΤΞΖ_ΑΤΣΟΠΡΑΓΜΑΣΧΖ 
 
 

Crosstab 

Count   

 ΑΝΑΠΣΤΞΖ_ΑΤΣΟΠΡΑΓΜΑΣΧΖ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/

ΜΖ) 

0 0 2 0 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ 1 0 5 1 1 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ

Ζ ΥΟΛΖ 

5 8 7 13 10 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 0 0 2 2 4 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 1 2 10 20 21 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 0 0 1 1 2 

Total 7 10 27 37 39 
 
 
 

Crosstab 

Count   

 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 
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Πίλαθαο 48 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,297 ,078 3,380 ,001
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,293 ,083 3,327 ,001
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,001 < 0,05. πλεπψο απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε Ζ0 

θαη γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1. Πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε ηεο κφξθσζεο κε ην θίλεηξν ηεο αλάπηπμεο – απηνπξαγκάησζεο φζνλ 

αθνξά ηελ απφθαζε κηαο γπλαίθαο λα αζθήζεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα,  ε 

έληαζε ηεο νπνίαο είλαη αζζελήο ζεηηθή. 

 

Γηα ην άηνκν πνπ αληηκεησπίδεη ηελ ελαζρφιεζε κε θάπνηα επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα σο κέζν έθθξαζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη σο απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ ηαιέλησλ, ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, νη 

πηζαλφηεηεο λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ απμάλνληαη φηαλ ην 

γλσζηηθφ ηνπ ππφβαζξν είλαη πςειφ, δηφηη ηνπ επηηξέπεη λα αμηνινγεί θαιχηεξα 

ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα ιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο. 

πλαθφινπζα έλα άηνκν πςειήο κφξθσζεο, πνπ επηδηψθεη κέζα απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ελαζρφιεζε ηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε, έρεη πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζε ζρέζε κε έλα άηνκν ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ. 
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Πίλαθαο 49 

 

 
 
ΜΟΡΦΧΖ * ΘΔΖ_ΣΖΝ_ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 
 
 
 

Crosstab 

Count   

 ΘΔΖ_ΣΖΝ_ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/

ΜΖ) 

0 1 0 0 2 

ΓΤΜΝΑΗΟ 1 1 2 3 1 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ

Ζ ΥΟΛΖ 

12 8 8 10 5 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 4 1 2 1 0 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 22 7 13 5 7 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 3 0 0 1 0 

Total 42 18 25 20 15 

 
 
 

Crosstab 

Count   

 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 
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Πίλαθαο 50 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,223 ,091 -2,485 ,014
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,219 ,090 -2,432 ,017
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,017 < 0,05. πλεπψο απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε Ζ0 

θαη γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηεο γπλαίθαο θαη ηνπ θηλήηξνπ ηεο 

βειηίσζεο ηεο ζέζεο ηεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα αλαθνξηθά κε ηελ απφθαζή ηεο λα 

ελεξγνπνηεζεί επηρεηξεκαηηθά, ε νπνία είλαη  αζζελήο αξλεηηθή . 

 

Σν εχξεκα απηφ αθνξά θπξίσο ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο, φπνπ ε ζπκκεηνρή 

ηεο γπλαίθαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ άπηνληαη ησλ δεηεκάησλ ηεο εζηίαο -

ηδηαίηεξα φηαλ ην κνξθσηηθφ ηεο επίπεδν είλαη ρακειφ - δελ είλαη ηζφηηκε κε ηνλ 

άληξα. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ηελ επηζηξνθή ηεο  ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δεδνκέλεο ηεο αδπλακίαο ηεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

απμεκέλεο γλσζηηθέο απαηηήζεηο ησλ εξγνδνηψλ γηα ηελ θαηάθηεζε κηαο 

κηζζσηήο ζέζεο εξγαζίαο, ζπρλά αλαγθάδεηαη λα θαηαθχγεη ζηε ιχζε ηεο 

απηναπαζρφιεζεο, γηα λα απνθηήζεη αηνκηθφ εηζφδεκα θαη ζπλαθφινπζα λα 

ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ νηθνγέλεηα. ζν ρακειφηεξν  είλαη ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν κηαο γπλαίθαο, ηφζν πεξηζζφηεξν απηή εμσζείηαη ζηελ επηινγή ηεο 

έλαξμεο θάπνηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηε ζέζε 

ηεο ζην ζπίηη. Αληίζεηα, φζν πην πςειφ είλαη ην κνξθσηηθφ ηεο επίπεδν, ηφζν πην 

ηζφηηκε είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα νηθνγελεηαθά 

ζέκαηα θαη θαη’ επέθηαζε ιηγφηεξεο νη πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμεη επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε κνλαδηθφ θίλεηξν ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο παξαπάλσ αλάγθεο. 
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Πίλαθαο 51 

 

 

ΜΟΡΦΧΖ * ΓΗΔΞΟΓΟ 
 
 

Crosstab 

Count   

 ΓΗΔΞΟΓΟ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/

ΜΖ) 

0 1 0 0 2 

ΓΤΜΝΑΗΟ 1 2 3 1 1 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ

Ζ ΥΟΛΖ 

13 4 10 8 8 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 4 1 2 0 1 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 25 8 10 6 5 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 2 1 1 0 0 

Total 45 17 26 15 17 
 
 
 

Crosstab 

Count   

 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 
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Πίλαθαο 52 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,269 ,085 -3,031 ,003
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,260 ,083 -2,925 ,004
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,004  < 0,05. πλεπψο απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε Ζ0 θαη 

γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ κηαο γπλαίθαο θαη ηνπ θηλήηξνπ ηεο δηεμφδνπ απφ 

ην ζπίηη φζνλ αθνξά ηελ απφθαζή ηεο λα αλαπηχμεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε 

έληαζε ηεο νπνίαο είλαη αζζελήο αξλεηηθή. 

 

κνηα κε πξνεγνπκέλσο, φζν πην ρακειφ είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν κηαο γπλαίθαο, 

ηφζν πην δχζθνιε είλαη ε επαγγεικαηηθή ηεο απνθαηάζηαζε, θαζφηη ην πεξηνξηζκέλν 

γλσζηηθφ ηεο ππφβαζξν δελ ηελ θαζηζηά ζην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

αληαγσληζηηθή θαη επηιέμηκε. Καηάζηαζε πνπ ζπλεπάγεηαη ηνλ εγθισβηζκφ ηεο ζηνλ 

παξαδνζηαθφ γπλαηθείν ξφιν, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο νηθηαθέο 

εξγαζίαο θαη ηε θξνληίδα ησλ εμαξηεκέλσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Χο εθ ηνχηνπ ε 

απφθαζε γηα έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί  γηα ηηο γπλαίθεο πνπ 

επηδηψθνπλ ηε δηέμνδν απφ ην ζπίηη  ηε κνλαδηθή ηνπο ελδερνκέλσο ελαιιαθηηθή θαη 

ζπληζηά κηα επηινγή απφ αλάγθε. Αληίζεηα, φζν πην πςειφ είλαη ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν κηαο γπλαίθαο, ηφζν ιηγφηεξν πηζαλφο είλαη ν εγθισβηζκφο ηεο ζην ζπίηη 

ιφγσ έιιεηςεο άιισλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ θαη ζπλεπψο κηθξφηεξεο νη 

πηζαλφηεηεο γηα επηρεηξεκαηηθή  δξαζηεξηνπνίεζε απφ αλάγθε.  
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Πίλαθαο 53 

 

 

ΜΟΡΦΧΖ * ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ_ΔΠΗΥ.ΔΤΚΑΗΡΗΑ_ΗΓΔΑ 
 
 

Crosstab 

Count   

 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ_ΔΠΗΥ.ΔΤΚΑΗΡΗΑ_ΗΓΔΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/

ΜΖ) 

1 1 0 0 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ 0 3 3 1 1 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ

Ζ ΥΟΛΖ 

8 3 19 11 2 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 0 1 2 1 4 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 8 3 9 22 12 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 2 0 0 1 1 

Total 19 11 33 36 21 
 
 
 

Crosstab 

Count   

 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 
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Πίλαθαο 54 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,181 ,097 1,994 ,049
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,219 ,095 2,438 ,016
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

 

Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,016 < 0,05. πλεπψο απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε Ζ0 θαη 

γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ηνπ θηλήηξνπ ηεο αμηνπνίεζεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

επθαηξίαο/ηδέαο φζνλ αθνξά ηελ απφθαζε κηαο γπλαίθαο λα δξαζηεξηνπνηεζεί 

επηρεηξεκαηηθά.  

 

 

Σν πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαζηζηά κηα γπλαίθα ηθαλή λα αλαγλσξίδεη κε 

κεγαιχηεξε επραίξεηα απφ έλα άηνκν ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο ηεο επηηξέπεη λα ζπιιακβάλεη 

ηδέεο πνπ είλαη θαηλνηφκεο, πνπ θαιχπηνπλ θελφ ηεο αγνξάο ή ηθαλνπνηνχλ  θάπνηα 

δήηεζε. Οη γλψζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθφ εθφδην γηα ηε ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ θαη επθαηξηψλ θαη ηελ απφδνζε ζην άηνκν νθέινπο. Ζ 

ελαζρφιεζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε κε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη 

ζπλεηδεηή, δελ απνηειεί επηινγή απφ αλάγθε θη έρεη απμεκέλεο πηζαλφηεηεο 

επηηπρίαο. 
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Πίλαθαο 55 

 

 

 

ΜΟΡΦΧΖ * ΑΠΟΛΤΖ 
 
 

Crosstab 

Count   

 ΑΠΟΛΤΖ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/

ΜΖ) 

2 0 0 1 0 

ΓΤΜΝΑΗΟ 3 4 0 0 1 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ

Ζ ΥΟΛΖ 

31 6 3 2 1 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 6 1 0 0 1 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 46 0 3 1 4 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 3 0 1 0 0 

Total 91 11 7 4 7 
 
 
 
 
 

Crosstab 

Count   

 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 
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Πίλαθαο 56 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,091 ,096 -,997 ,321
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,187 ,094 -2,065 ,041
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,041 < 0,05 πνπ ζεκαίλεη φηη απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε 

Ζ0 θαη γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1. πλεπψο ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ κηαο γπλαίθαο θαη ηεο απφιπζεο απφ ηελ εξγαζία 

φζνλ αθνξά ηελ απφθαζή ηεο λα αζρνιεζεί κε θάπνηα επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα,  ε έληαζε ηεο νπνίαο είλαη  αζζελήο αξλεηηθή. 

 

ζν πην ρακειφ είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν κηαο γπλαίθαο, ηφζν πην δπζρεξήο είλαη 

ε επαγγεικαηηθή ηεο απνθαηάζηαζε ζε κηζζσηή ζέζε, δηφηη ην εθπαηδεπηηθφ ηεο 

πξνθίι δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απμεκέλεο γλσζηηθέο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο 

αγνξάο εξγαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ ζηε δπζκελή ζπλζήθε ηεο απφιπζεο νη πηζαλφηεηεο 

γηα έμνδν απφ ηελ αλεξγία είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε 

απφθαζε ηεο έλαξμεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο σο ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο 

αλεξγίαο ιακβάλεηαη πην εχθνια ζε ζρέζε κε κηα γπλαίθα αλψηεξεο κφξθσζεο πνπ 

ιφγσ ησλ πξνζφλησλ ηεο κπνξεί λα δηεθδηθήζεη κε κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο 

επηηπρίαο κηα λέα ζέζε εξγαζίαο.  
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Πίλαθαο 57 

 

 

ΜΟΡΦΧΖ * ΜΖ_ΔΤΡΔΖ_ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ_ΔΡΓΑΗΑ 
 
 

 
 
 
 

Crosstab 

Count   

 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 

 

 

 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΜΖ_ΔΤΡΔΖ_ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ_ΔΡΓΑΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/

ΜΖ) 

1 0 0 1 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ 3 2 1 1 1 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ

Ζ ΥΟΛΖ 

18 5 8 5 7 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 4 0 1 1 2 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 33 5 3 10 3 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 3 1 0 0 0 

Total 62 13 13 18 14 
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Πίλαθαο 58 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,208 ,087 -2,315 ,022
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,215 ,086 -2,390 ,018
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,018 < 0,05 πνπ ζεκαίλεη φηη απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε 

Ζ0 θαη γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1. πλεπψο ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο κε εχξεζεο θαηάιιειεο εξγαζίαο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο επηινγήο απφ κηα γπλαίθα λα αζθήζεη επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ε έληαζε ηεο νπνίαο είλαη αζζελήο αξλεηηθή. 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη, φζν πην ρακειφ είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν κηαο γπλαίθαο, ηφζν 

πην πεξηνξηζκέλεο είλαη νη δπλαηφηεηέο ηεο ζηα πιαίζηα κηαο άθξσο αληαγσληζηηθήο 

θνηλσλίαο λα βξεη κηζζσηή ζέζε εξγαζίαο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο 

θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ παξαηεξείηαη ε ηάζε νη γπλαίθεο κε ρακειή 

κφξθσζε λα ζηξέθνληαη πην εχθνια ζηελ επηινγή ηεο έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δηακνξθψζνπλ ην εξγαζηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Δπλφεην είλαη φηη απηή 

ε ηάζε δελ παξαηεξείηαη  ην ίδην έληνλα ζηηο γπλαίθεο κε αλψηεξε κφξθσζε, 

δεδνκέλνπ φηη νη ηειεπηαίεο κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ κε κεγαιχηεξε άλεζε ηελ 

επηζπκεηή ζέζε εξγαζίαο. 
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Πίλαθαο 59 

 

 

ΜΟΡΦΧΖ * ΑΠΟΤΗΑ_ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 
 
 

Crosstab 

Count   

 ΑΠΟΤΗΑ_ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/

ΜΖ) 

0 1 0 0 2 

ΓΤΜΝΑΗΟ 1 0 4 2 1 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ

Ζ ΥΟΛΖ 

15 11 5 9 3 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 3 1 1 0 3 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 31 8 7 4 4 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 0 0 0 0 

Total 54 21 17 15 13 
 
 
 

Crosstab 

Count   

 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 
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Πίλαθαο 60 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,323 ,085 -3,701 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,338 ,082 -3,905 ,000
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,000 < 0,05. πλεπψο απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε Ζ0 θαη 

γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ κηαο γπλαίθαο θαη ηεο απνπζίαο ελαιιαθηηθψλ 

απαζρφιεζεο φζνλ αθνξά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία είλαη αξλεηηθή κέηξηαο έληαζεο.  

 

 

ζν πην ρακειφ είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν κηαο γπλαίθαο, ηφζν πην πεξηνξηζκέλε 

είλαη ε πξφζβαζή ηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη θαη’ επέθηαζε ιηγνζηέο νη 

πηζαλφηεηεο γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Απνηέιεζκα είλαη αξθεηέο γπλαίθεο 

ρακειήο κφξθσζεο λα απνθαζίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηνπνίεζε σο ηε 

κνλαδηθή θαη ξεαιηζηηθή ιχζε δηεμφδνπ απφ ηελ αλεξγία. Δίλαη πξνθαλέο φηη φζν 

πςειφηεξν είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη  επαγγεικαηηθέο 

επηινγέο ηνπ αηφκνπ, θαη ζπλεπψο δελ παξαηεξείηαη εχθνια ην θαηλφκελν ηεο 

άζθεζεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ιφγσ έιιεηςεο ελαιιαθηηθψλ απαζρφιεζεο. 
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3
ε
 ΤΠΟΘΔΖ :  

 

 

 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηξίηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο ζπζρεηίζηεθε ην θίλεηξν ηεο 

αλεμαξηεζίαο κε θαζέλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά  ηελ έθβαζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο. 

 

 

Απφ ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν πξνέθπςε φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

επηδίσμεο κηαο γπλαίθαο λα αλεμαξηεηνπνηεζεί κε ηελ θνηλσληθή ηεο δηθηχσζε, ηελ 

χπαξμε επηρεηξεκαηηθψλ γλψζεσλ, ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ θαη ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν εμέιημεο 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο ζρεδίσλ. Αληίζεηα, νη ινηπνί παξάγνληεο πνπ θαηά ηε 

βηβιηνγξαθία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα ησλ θηλήζεσλ ηεο επίδνμεο 

επηρεηξεκαηία (χπαξμε ηνπ πξνηχπνπ ηεο επηηπρεκέλεο επηρεηξεκαηία, θφβνο 

απνηπρίαο, ζπγθέληξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ θαη εμαζθάιηζε 

πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, πξνθαηαιήςεηο θχινπ, νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο,  

πεξηνξηζκέλνο ειεχζεξνο ρξφλνο, χπαξμε ππνζηεξηθηηθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ, 

ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε απφ ζεκαληηθά πξφζσπα, ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ν 

αληαγσληζκφο θαη ε θαηάζηαζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά) δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ 

ην απνηέιεζκα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ηεο γπλαίθαο πνπ κέζα απφ ηε λέα 

επαγγεικαηηθή ηεο ηαπηφηεηα επηδηψθεη λα απηνλνκεζεί θαη αλεμαξηεηνπνηεζεί.  

 

 

Ζ αλαιπηηθή απεηθφληζε ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο 

ππφζεζεο γίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Οη πίλαθεο  φπνπ δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα. 
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Πίλαθαο 61 

 

 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ * ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ_ΓΗΚΣΤΧΖ 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ_ΓΗΚΣΤΧΖ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 0 1 3 3 2 

ΛΗΓΟ 1 0 5 2 5 

ΑΡΚΔΣΑ 4 5 8 9 6 

ΠΟΛΤ 1 2 2 16 7 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 4 5 9 19 

Total 7 12 23 39 39 
 

 

 

 

 

Πίλαθαο 62 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,175 ,085 1,931 ,056
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,218 ,091 2,431 ,017
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,017 < 0,05 νπφηε απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε Ζ0 θαη 

γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1. Άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηεο γπλαίθαο λα αλεμαξηεηνπνηεζεί κε ηελ θνηλσληθή ηεο δηθηχσζε 

φζνλ αθνξά ηελ έθβαζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηεο επηινγψλ, ε νπνία είλαη αζζελήο  

ζεηηθή. 

 

 

Ζ επξεία θνηλσληθή δηθηχσζε ηεο επίδνμεο επηρεηξεκαηία ζπλεπάγεηαη ηελ 

νηθνλνκηθή θαη εζηθή ηεο ζηήξημε απφ ηθαλφ αξηζκφ αηφκσλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο, 

ηα νπνία πέξα απφ ηελ άκεζε ππφζηήξημε πνπ ηεο παξέρνπλ, αγνξάδνληαο ην πξνηφλ 

ή ηηο ππεξεζίεο ηεο ιεηηνπξγνχλ σο δσληαλή δηαθήκηζε ζην επξχηεξν αγνξαζηηθφ 

θνηλφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηαρχλεηαη ε θνηλσληθή αλαγλψξηζε θαη θαζηέξσζε ηεο 

επηρεηξεκαηία, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη επηηπρία. πγρξφλσο ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ απνηειεί πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηηο αλάγθεο, ηε δήηεζε θαη ηηο 

κεηαβνιέο ηεο αγνξάο, πνπ ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκνζζεί έγθαηξα θαη λα 

αληαπνθξηζεί αλάινγα ζηα λέα κελχκαηα.Σα παξαπάλσ ζπληείλνπλ ζηελ επηηπρεκέλε 

παξνπζία κηαο γπλαίθαο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, ε νπνία πιένλ κέζα απφ ηε 

δηαρείξηζε κηαο βηψζηκεο επηρείξεζεο επηηπγράλεη ην ζηφρν ηεο λα είλαη αλεμάξηεηε 

θαη αθεληηθφ ηνπ εαπηνχ ηεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.  
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Πίλαθαο 63 

 

 

 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ * ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 
 
 

Crosstab 

Count   

 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2 2 3 1 1 

ΛΗΓΟ 1 4 4 1 3 

ΑΡΚΔΣΑ 2 7 10 6 7 

ΠΟΛΤ 0 3 12 8 5 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 5 4 8 7 14 

Total 10 20 37 23 30 
 
 

 

 

Πίλαθαο 64 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,193 ,097 2,132 ,035
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,192 ,096 2,121 ,036
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,036 < 0,05 νπφηε απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε Ζ0 θαη 

γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1. πλεπψο ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ πξνζπαζεηψλ κηαο γπλαίθαο λα αλεμαξηεηνπνηεζεί κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο 

γλψζεηο φζνλ αθνξά ηελ έθβαζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηεο επηινγψλ, ε νπνία είλαη 

αζζελήο ζεηηθή . 

 

Οη επηρεηξεκαηηθέο γλψζεηο απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν ηεο επίδνμεο επηρεηξεκαηία 

απφ ηε ζχιιεςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο κέρξη ηε δηαρείξηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Υάξε ζε απηέο δχλαηαη λα ζπιιακβάλεη θαη δηαηππψλεη ξεαιηζηηθέο/ 

πινπνηήζηκεο ηδέεο, λα εθπνλεί θη εθαξκφδεη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, λα 

αλαγλσξίδεη θαη αλαιχεη επαξθψο ην πεξηβάιινλ φπνπ ζθνπεχεη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί, λα παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο, λα 

πξνσζεί κε ηνπο θαηάιιεινπο ηξφπνπο ην πξντφλ/ππεξεζία ηεο θαη λα εθαξκφδεη ηηο 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο δνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επηρεηξεκαηηθή 

πξνζπάζεηα γίλεηαη νξγαλσκέλα θαη κε θαιέο πξννπηηθέο γηα έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα. 

Δπαθφινπζν είλαη, ράξε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο γλψζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο  

αζθαιηζηηθή δηθιείδα  γηα ηελ επηηπρία ησλ επαγγεικαηηθψλ ελεξγεηψλ, ε γπλαίθα λα 

κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε ηεο γηα αλεμαξηεζία. 
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Πίλαθαο 65 

 

 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ * ΣΠΔ 
 

 

Crosstab 

Count   

 ΣΠΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 4 1 1 1 2 

ΛΗΓΟ 3 4 2 2 2 

ΑΡΚΔΣΑ 6 3 6 13 4 

ΠΟΛΤ 0 6 5 10 7 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 9 8 7 12 

Total 15 23 22 33 27 
 

 

 

 

 

Πίλαθαο 66 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,228 ,096 2,541 ,012
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,202 ,095 2,235 ,027
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,027 < 0,05 νπφηε απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε Ζ0 θαη 

γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1. πλεπψο ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηεο επηδίσμεο κηαο γπλαίθαο γηα αλεμαξηεζία ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κε ηε ρξήζε 

ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θη Δπηθνηλσλίαο φζνλ αθνξά ην απνηέιεζκα ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηεο πξνζπαζεηψλ,ε νπνία είλαη αζζελήο ζεηηθή . 

 

 Ζ ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θη Δπηθνηλσλίαο είλαη απαξαίηεην εξγαιείν 

γηα ηελ αλάπηπμε θη επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο ζηα πιαίζηα ελφο  άθξσο 

αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ κφλν φπνηνο επηδεηθλχεη πξνζαξκνζηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ πειάηε κπνξεί λα δηαηεξήζεη 

ελεξγφ παξνπζία ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Απνηειεί ζεκαληηθή πεγή ελεκέξσζεο 

θαη παξαθνινχζεζεο ησλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά, πνπ βνεζά ηελ επηρεηξεκαηία λα 

πξνβαίλεη ζηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο, ψζηε λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

(αγνξάο). Γηεπθνιχλεη ηελ πξνβνιή θαη θνηλσληθή δηθηχσζε ηεο επηρείξεζεο θαη θαη’ 

επέθηαζε ζπληειεί ζηελ θαζηέξσζή ηεο, ππεξβαίλνληαο ζπρλά ηα ζηελά γεσγξαθηθά 

φξηα. Δπίζεο νη Νέεο Σερλνινγίεο απνδεηθλχνληαη απνηειεζκαηηθφ κέζν πξφζβαζεο 

ζε πιεξνθφξεζε ζεκαληηθή γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη ηα 

ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνιιά απφ ηα νπνία κπνξεί ε ελδηαθεξφκελε 

λα παξαθνινπζήζεη εμ απνζηάζεσο. Δπηπιένλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

επηρεηξεκαηία λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο ζηηο επηζπκίεο ησλ 

πειαηψλ θαη λα παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ηερλνινγίαο 

είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ επηηπρία κηαο επηρεηξεκαηηθήο πξνζπάζεηαο θαη ηε 

δηαηήξεζή ηεο κέζα ζην ρξφλν. πλεπψο ε γπλαίθα πνπ επηδεηά ηελ αλεμαξηεζία  

ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη  ην ζεηηθφ απνηέιεζκα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο πξνζπαζεηψλ θαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ηε ζηαζεξή επαγγεικαηηθή ηεο απνθαηάζηαζε ζε έλα εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ δηακνξθσκέλν απφ ηελ ίδηα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο. 
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Πίλαθαο 67 

 

 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ * ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 
 
 

Crosstab 

Count   

 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 5 2 0 2 0 

ΛΗΓΟ 1 5 5 2 0 

ΑΡΚΔΣΑ 3 11 11 6 1 

ΠΟΛΤ 4 4 9 7 4 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 7 7 9 6 9 

Total 20 29 34 23 14 
 
 

 

 

Πίλαθαο 68 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,243 ,091 2,722 ,007
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,213 ,093 2,368 ,020
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,020 < 0,05 νπφηε απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε Ζ0 θαη 

γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1. πλεπψο  ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηεο γπλαίθαο γηα αλεμαξηεζία ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κε ηελ 

πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξά ην απνηέιεζκα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο πξνζπαζεηψλ, ε 

έληαζε ηεο νπνίαο είλαη αζζελήο ζεηηθή. 

 

Ζ πιεξνθφξεζε αλαθέξεηαη ζηελ απφθηεζε θάζε πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκε ζε νπνηαδήπνηε ζηάδην ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο, απφ ηε ζχιιεςε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο κέρξη ηε ιεηηνπξγία ηεο σο θαζηεξσκέλε πιένλ επηρείξεζε. 

Οη πιεξνθνξίεο κπνξεί λα αθνξνχλ πεγέο θαη πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο 

κεζφδνπο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ελεκέξσζε γηα ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρεηξεκαηίαο, 

ησλ αλαγθψλ θαη ηεο δήηεζεο ηεο αγνξάο φπσο απηή δηακνξθψλεηαη. ΄Οηαλ ε 

επηρεηξεκαηίαο έρεη επαξθή θαη επηθαηξνπνηεκέλε ελεκέξσζε γηα ηα ηεθηαηλφκελα, 

ηεο δίλεηαη ε  δπλαηφηεηα κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο, λα 

ιάβεη απνθάζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αληαγσληζηηθή. πλεπψο ε πιεξνθφξεζε είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο. ζνλ 

αθνξά ηε γπλαίθα πνπ επηδηψθεη κέζα απφ ηελ άζθεζε ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο λα 

εμαζθαιίζεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, κε ηε δχλακε ηεο 

πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη κηα δπλακηθή επηρείξεζε θαη ζπλαθφινπζα 

ηελ επίηεπμε ησλ πξνζδνθηψλ ηεο.  

 

 

.  
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4
ε
 ΤΠΟΘΔΖ :  

 

 

 

 

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ηέηαξηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο  ζπζρεηίζηεθαλ νη γλψζεηο θαη 

νη δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ ζε θάπνην επάγγεικα κε θαζέλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά  ηελ έθβαζε ελφο 

επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο.  

 

Απφ ην ζρεηηθφ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κφλν κε 

ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε, φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε επηρεηξεκαηηθήο επηηπρίαο. Οη 

ππφινηπεο παξάκεηξνη-παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηεο επηρεηξεκαηία (χπαξμε ηνπ πξνηχπνπ ηεο επηηπρεκέλεο 

επηρεηξεκαηία, θφβνο απνηπρίαο, ζπγθέληξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ 

θαη εμαζθάιηζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, πξνθαηαιήςεηο θχινπ, νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο,  πεξηνξηζκέλνο ειεχζεξνο ρξφλνο, χπαξμε ππνζηεξηθηηθψλ θνηλσληθψλ 

δνκψλ, ελζάξξπλζε απφ ζεκαληηθά πξφζσπα, επηρεηξεκαηηθέο γλψζεηο, ρξήζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ, χπαξμε πιεξνθφξεζεο, ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ν 

αληαγσληζκφο ηεο αγνξάο θαη νη ελ γέλεη  ζπλζήθεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία) δελ 

παξνπζηάδνπλ ζπζρέηηζε κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ή 

φρη επηρεηξεκαηηθήο επηηπρίαο. 

 

Ζ αλαιπηηθή απεηθφληζε ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο 

ππφζεζεο γίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Οη πίλαθεο φπνπ δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα. 
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Πίλαθαο 69 

 
 
ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ * ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ_ΓΗΚΣΤΧΖ 

 

Crosstab 

Count   

 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ_ΓΗΚΣΤΧΖ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ

 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 4 2 2 6 

ΛΗΓΟ 2 0 5 3 3 

ΑΡΚΔΣΑ 4 3 8 8 7 

ΠΟΛΤ 0 3 4 18 12 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 2 4 8 11 

Total 7 12 23 39 39 
 

 

Πίλαθαο 70 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,227 ,090 2,526 ,013
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,218 ,093 2,426 ,017
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

 

Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,017 < 0,05 νπφηε απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε Ζ0 θαη 

γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1, πνπ δεηθλχεη αζζελή ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ κηαο γπλαίθαο κε ην εχξνο ηεο θνηλσληθήο ηεο δηθηχσζεο 

φζνλ αθνξά ηελ επηηπρία ή απνηπρία ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο πξνζπάζεηαο. 
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Οη γλψζεηο, νη εκπεηξίεο θαη νη δεμηφηεηεο απνηεινχλ ην δπλακηθφ ελφο αηφκνπ θαη 

ππνδειψλνπλ ηφζν ηελ πξνζαξκνζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα φζνλ αθνξά ηελ επίδεημε ηεο 

θαηάιιειεο γηα θάζε πεξηβάιινλ ζπκπεξηθνξάο, φζν θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

αμηνπνηεί ηηο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πξνο φθειφο ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν πην 

πςειφ είλαη ην δπλακηθφ κηαο επηρεηξεκαηία, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε δπλαηφηεηά 

ηεο λα ην εθκεηαιιεπηεί θαη λα πξνσζήζεη ηα επηρεηξεκαηηθά ηεο ζρέδηα. ΄Οζνλ 

αθνξά ηηο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνπο,  ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη 

ππεχζπλεο γηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο  (ην 92,5%  απαζρνιεί 0-5 άηνκα), ε 

θνηλσληθή δηθηχσζε απνηειεί πνιχ ζεκαληηθή ζπλζήθε ηφζν γηα ηε δηαζθάιηζε 

ζρέζεσλ πειαηείαο φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχνπ ζπλεξγαζηψλ –ζπλεξγεηψλ κε 

άιιεο επηρεηξήζεηο/επαγγεικαηίεο, κε ζθνπφ ηελ νξίδφληηα αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. πλεπψο φηαλ ζπλππάξρεη ην θαιφ επίπεδν 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε έλα θαιφ δπλακηθφ απφ πιεπξάο ηεο επηρεηξεκαηία, 

απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ελεξγεηψλ. 
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5
ε
 ΤΠΟΘΔΖ :  

 

 

 

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο πέκπηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο ειέγρζεθε ε ζρέζε ηνπ θηλήηξνπ 

γηα επέιηθην σξάξην εξγαζίαο κε θαζεκηά απφ ηηο 7 πξνηάζεηο - δειψζεηο ηνπ ηξίηνπ 

κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

γπλαηθψλ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.  

 

Απφ ην ζρεηηθφ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηεο επειημίαο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο κε ηηο δειψζεηο ησλ γπλαηθψλ φηη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπο πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα απφ κεηνλεθηήκαηα, 

φηη αλ είραλ θη άιιεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο πάιη ζα επέιεγαλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά θαη φηη κέζα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο 

ηδηφηεηα αληινχλ ηθαλνπνίεζε. Οη ππφινηπεο δειψζεηο - πξνηάζεηο («Αλ κπνξνχζα 

λα γπξίζσ ην ρξφλν πίζσ, πάιη ζα επέιεγα λα γίλσ επηρεηξεκαηίαο», «Ζ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο κνπ», «Σν φηη 

είκαη επηρεηξεκαηίαο δελ είλαη φ,ηη θαιχηεξν γηα ηε δσή κνπ» θαη «Με απηή ηελ 

επαγγεικαηηθή κνπ επηινγή εμππεξεηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ νη αλάγθεο θαη νη 

αξρηθνί ζηφρνη κνπ» δελ παξνπζηάδνπλ ζπζρέηηζε κε ην επέιηθην σξάξην εξγαζίαο  

φζνλ αθνξά ηελ άληιεζε ή κε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

Ζ αλαιπηηθή απεηθφληζε ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο 

ππφζεζεο γίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Οη πίλαθεο φπνπ δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα. 
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Πίλαθαο 71 

 

 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑΗΑ * Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα κνπ 

πξνζθέξεη πεξηζζόηεξα πιενλεθηήκαηα από κεηνλεθηήκαηα  

 

Crosstab 

Count   

 Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα κνπ πξνζθέξεη 

πεξηζζόηεξα πιενλεθηήκαηα από 

κεηνλεθηήκαηα 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡ

ΓΑΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 5 10 

ΛΗΓΟ 0 4 4 

ΑΡΚΔΣΑ 2 5 15 

ΠΟΛΤ 1 1 6 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

1 1 2 

Total 5 16 37 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα κνπ πξνζθέξεη 

πεξηζζόηεξα πιενλεθηήκαηα από 

κεηνλεθηήκαηα 

Total 

ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑΗ

Α 

ΚΑΘΟΛΟΤ 7 4 27 

ΛΗΓΟ 6 1 15 

ΑΡΚΔΣΑ 6 6 34 

ΠΟΛΤ 7 10 25 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 10 5 19 

Total 36 26 120 
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Πίλαθαο 72 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,229 ,087 2,556 ,012
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,261 ,085 2,941 ,004
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

 

Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,004 < 0,05 νπφηε απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε Ζ0 θαη 

γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1. πλεπψο ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή  ζπζρέηηζε ηεο 

αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ γηα επέιηθην σξάξην εξγαζίαο κε ηε δήισζε φηη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα απφ κεηνλεθηήκαηα.  

 

Σν παξφλ εχξεκα ζρεηίδεηαη άκεζα ην γεγνλφο φηη ην 62,5% ησλ γπλαηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο έρεη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, κε απνηέιεζκα λα αληηιακβάλεηαη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο επέιηθηεο ξχζκηζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο σο πιενλέθηεκα ησλ 

ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  190 

Πίλαθαο 73 

 

 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑΗΑ * Αλ είρα θη άιιεο επαγγεικαηηθέο 

επηινγέο, πάιη ζα επέιεγα λα είκαη επηρεηξεκαηίαο 

 

 

Crosstab 

Count   

 Αλ είρα θη άιιεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο, 

πάιη ζα επέιεγα λα είκαη επηρεηξεκαηίαο 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡ

ΓΑΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 4 7 7 

ΛΗΓΟ 2 1 4 

ΑΡΚΔΣΑ 6 7 10 

ΠΟΛΤ 3 1 6 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

3 2 1 

Total 18 18 28 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 Αλ είρα θη άιιεο επαγγεικαηηθέο 

επηινγέο, πάιη ζα επέιεγα λα είκαη 

επηρεηξεκαηίαο 

Total 

ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑΗΑ

 

ΚΑΘΟΛΟΤ 5 4 27 

ΛΗΓΟ 4 4 15 

ΑΡΚΔΣΑ 4 7 34 

ΠΟΛΤ 6 9 25 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 9 19 

Total 23 33 120 

 

 

 

 



  191 

Πίλαθαο 74 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,191 ,090 2,113 ,037
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,209 ,091 2,321 ,022
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

 

 

Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,022 < 0,05 νπφηε απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε Ζ0 θαη 

γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1. πλεπψο ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο 

αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ γηα επέιηθην σξάξην εξγαζίαο κε ηε δήισζε φηη, αθφκα θη αλ 

είραλ θη άιιεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο, πάιη ζα επέιεγαλ λα γίλνπλ επηρεηξεκαηίεο. 

 

 πσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην 56% ηνπ δείγκαηνο αληηιακβάλεηαη σο 

ηνπιάρηζηνλ πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε δσή ηνπ  ηε δπλαηφηεηα ηεο επέιηθηεο ξχζκηζεο 

ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. Πνπ ζεκαίλεη φηη ε ελαζρφιεζε κε κηα νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζπλεπάγεηαη ηελ θάιπςε κηαο αλάγθεο θαη ηελ άληιεζε 

ηθαλνπνίεζεο, ψζηε ε πιεηνςεθία λα δειψλεη φηη ζα έθαλε ηηο ίδηεο επαγγεικαηηθέο 

επηινγέο αθφκα θη αλ είρε άιιεο ελαιιαθηηθέο απαζρφιεζεο. 
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Πίλαθαο 75 

 

 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑΗΑ * Σν λα είκαη επηρεηξεκαηίαο, κνπ 

πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε 

 

 

Crosstab 

Count   

 Σν λα είκαη επηρεηξεκαηίαο, κνπ πξνζθέξεη 

ηθαλνπνίεζε 

ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡ

ΓΑΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 4 5 9 5 

ΛΗΓΟ 1 1 6 4 

ΑΡΚΔΣΑ 4 8 9 7 

ΠΟΛΤ 2 3 1 10 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

3 0 4 8 

Total 14 17 29 34 

 

 

Crosstab 

Count   

 Σν λα είκαη 

επηρεηξεκαηίαο, κνπ 

πξνζθέξεη 

ηθαλνπνίεζε 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 4 27 

ΛΗΓΟ 3 15 

ΑΡΚΔΣΑ 6 34 

ΠΟΛΤ 9 25 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 19 

Total 26 120 
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Πίλαθαο 76 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,172 ,090 1,894 ,061
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,198 ,089 2,192 ,030
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

 

Παξαηεξείηαη φηη p value = 0,03 < 0,05  νπφηε απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε Ζ0 θαη 

γίλεηαη απνδεθηή ε Ζ1. πλεπψο ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο 

αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ γηα επέιηθην σξάξην εξγαζίαο κε ηε δήισζε ην φηη είλαη 

επηρεηξεκαηίεο ηνπο πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε. 

 

ζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο, ην 68%  απηψλ δήισζε φηη αληιεί απφ 

κέηξηνπ βαζκνχ έσο πάξα πνιχ κεγάιε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο 

ηδηφηεηα, ιφγσ  ηεο  δπλαηφηεηαο γηα επειημία ζην ρξφλν εξγαζίαο. 
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6
ε
 ΤΠΟΘΔΖ :  

 

 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο έθηεο ππφζεζεο εμεηάζζεθε ε ζρέζε ηεο παξνπζίαο παηδηψλ ζηελ 

νηθνγέλεηα κε θαζεκηά απφ ηηο 7 πξνηάζεηο - δειψζεηο ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηα.  

 

Απφ ην ζρεηηθφ έιεγρν δηαπηζηψζεθε ε απνπζία νπνηαζδήπνηε ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

παξνπζίαο παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηεο εθπιήξσζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ζηφρσλ 

θαη πξνζδνθηψλ ηεο επηρεηξεκαηία. Σν εχξεκα απηφ ππνδειψλεη φηη, νη γπλαίθεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο πνπ επέιεμαλ λα αζθήζνπλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

πξνέβεζαλ ζε κηα απφιπηα ζπλεηδεηνπνηεκέλε απφθαζε θαη έιαβαλ ηα απαηηνχκελα 

κέηξα, ψζηε ε κεηξφηεηα λα κελ ζηαζεί εκπφδην ζηελ επίηεπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ηνπο ζρεδίσλ. 

 

Οη πίλαθεο κε ηελ αλαιπηηθή  απεηθφληζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα. 
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7. ΔΞΑΓΧΓΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ 
 

 

7.1 ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΧΝ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ  
 

Ζ χπαξμε γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ην επηρεηξεκαηηθφ γίγλεζζαη δελ θαίλεηαη ηθαλή απφ 

κφλε ηεο λα ζηξέςεη κηα γπλαίθα ζηελ επηινγή ηεο  επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη κηα γπλαίθα απνθαζίδεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί 

επηρεηξεκαηηθά έρνληαο δηαθνξεηηθά θίλεηξα απφ απηφ ηεο απνθιεηζηηθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ. Θα κπνξνχζε, ελδερνκέλσο, λα 

ηζρπξηζζεί θαλείο πσο αθφκα ππνδειψλεη ηελ πεπνίζεζε ησλ γπλαηθψλ φηη νη γλψζεηο 

κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ εκπεηξηθά  θαη πσο δελ απαηηείηαη λα ηηο θαηέρεη θάπνηνο εθ 

ησλ πξνηέξσλ. Δληνχηνηο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

επηρεηξεκαηηθέο γλψζεηο κε ηα θίλεηξα ηεο αλεμαξηεζίαο, ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πλεχκαηνο, ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη απηνπξαγκάησζεο, ηεο αμηνπνίεζεο κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο θαη επθαηξίαο θαη ηεο ππνζηήξημεο απφ ζεκαληηθνχο γηα απηέο 

αλζξψπνπο, δεηθλχεη φηη ε ζπλχπαξμε ησλ γλψζεσλ ηνπ «επηρεηξείλ» κε ηνπιάρηζηνλ 

κηα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο κεηαβιεηέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία σο 

θίλεηξα γηα ηελ επίδεημε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κπνξεί φλησο λα θηλεηνπνηήζεη κηα 

γπλαίθα θαη λα αλαπηχμεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Αδηακθηζβήηεηα, ε χπαξμε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαηά ηε δηαδηθαζία γέλλεζεο, δηεξεχλεζεο, αλάπηπμεο θαη 

εθαξκνγήο κηαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο απνηειεί εθφδην θαη εληζρχεη ηελ νξζνινγηθή 

δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο. Γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεζνδνινγία θαη ηηο 

επηκέξνπο ελφηεηεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ - φπσο ε έξεπλα αγνξάο, ην πιάλν 

κάξθεηηλγθ, ηα ζρέδηα δξάζεο θαη ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο - είλαη απηέο 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ηελ ππνςήθηα λέα επηρεηξεκαηία βήκα-βήκα απφ ηε ζχιιεςε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο κέρξη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη 

ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο ηεο. Δίλαη απηή ε ηερλνγλσζία πνπ ζα 

απαιείςεη ππνθεηκεληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθά ππνθηλνχκελεο ππνζέζεηο θαη ζα ηηο 

αληηθαηαζηήζεη κε αληηθεηκεληθή γλψζε (πξντφλ έξεπλαο αγνξάο) θαη κειεηεκέλα 

ζρέδηα δξάζεο/αλάπηπμεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζηφρνπ. Ζ δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ ηνπ εξγαιείνπ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ηφζν 

θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο φζν θαη θαζφιε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο 

επηρείξεζεο, εγγπάηαη απφιπην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζχκθσλα κε ηε ζεσξία θαη 
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πξαθηηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ε νπνία δελ έρεη ακθηζβεηεζεί απφ θακία 

νηθνλνκηθή ζρνιή έσο ζήκεξα. Αληίζεηα, ε αδηάιεηπηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα θάζε επηρείξεζε αλεμαξηήηνπ 

θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη κεγέζνπο. Δίλαη, ινηπφλ, ζεκαληηθφ ε λέα ππνςήθηα 

επηρεηξεκαηίαο λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη ηα βαζηθά κεζνδνινγηθά βήκαηα ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ (έξεπλα/παξαηήξεζε, ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, αμηνιφγεζε, 

εμέηαζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη απφθαζε), ψζηε κέζσ κηαο νξζνινγηθήο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο λα δηεξεπλήζεη ηηο πηζαλφηεηεο βησζηκφηεηαο/επηηπρίαο 

κηαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο/επθαηξίαο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηεμαρζείζαο έξεπλαο (ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ γλψζεσλ κε ηα θίλεηξα ηεο αλεμαξηεζίαο, ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πλεχκαηνο, ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη απηνπξαγκάησζεο, ηεο αμηνπνίεζεο κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο θη επθαηξίαο) επηβεβαηψλνπλ ηε ζεσξία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ. Μάιηζηα, ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ αλαδεηθλχεη πξνθίι νξζνινγηθνχ 

ηχπνπ ππνςήθηαο επηρεηξεκαηία σο πξνο ηε ιήςε απφθαζεο, ην νπνίν κεηψλεη ην 

άγρνο θαη ηελ αλαζθάιεηα γηα ηελ έθβαζε ηεο λέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ν ηχπνο ηεο γπλαίθαο επηρεηξεκαηία πνπ δηαζέηεη επηρεηξεκαηηθέο 

γλψζεηο θαη δε γλψζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, είλαη ζε ζέζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο θαη πξνεηνηκαζίαο εθαξκνγήο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηεο ηδέαο λα: 

 

 Αμηνινγήζεη ην πξνζσπηθφ ηεο «θεθάιαην», δειαδή ηα δπλαηά θαη αδχλαηα 

πξνζσπηθά ηεο ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηελ ππφ εμέηαζε επηρεηξεκαηηθή ηδέα 

(γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, εκπεηξία, ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν 

δξαζηεξηφηεηαο, αδπλακίεο, ειιείςεηο, θφβνπο, θίλεηξα, επαγγεικαηηθέο 

αμίεο, επαγγεικαηηθέο πξνηηκήζεηο, πξνζσπηθνχο πεξηνξηζκνχο θ.α.) θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ απηά ζα δηαδξακαηίζνπλ ζηελ 

φιε πξνζπάζεηα ζχζηαζεο θαη αλάπηπμεο ηεο λέαο επηρεηξεκαηηθήο ηεο 

πξσηνβνπιίαο. 

 

 Μειεηήζεη ηνπο παξάγνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (θπζηθφ, ζεζκηθφ, 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ) θαη ηελ 
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πηζαλή επίδξαζή ηνπο (ζεηηθή ή αξλεηηθή) ηφζν θαηά ηελ πξνζπάζεηα 

ζχζηαζεο ηεο λέαο επηρείξεζεο φζν θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 

 Μειεηήζεη ηελ αγνξά ζηελ νπνία επηζπκεί λα εηζέιζεη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο (κέγεζνο, δνκή θαη ζχζηαζε αγνξάο, πνξεία ηνπ θιάδνπ, άκεζνη θαη 

έκκεζνη αληαγσληζηέο, δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπο, θαζψο θαη πηζαλά 

εκπφδηα εηζφδνπ φπσο πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, παηέληεο, εκπνξηθέο 

ζπκθσλίεο, φξνη franchise θ.ά.). 

 

 Μειεηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε απφ πιεπξάο θαηαλαισηψλ, θξηηήξηα 

ηκεκαηνπνίεζεο,  ηεξάξρεζε αλαγθψλ θ.α.). 

 

 Δμάγεη ζπλνιηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ έξεπλα 

αγνξάο, ηα νπνία ζα ηε βνεζήζνπλ λα «ζηνρεχζεη» ζην ηκήκα ησλ πειαηψλ 

πνπ ε έξεπλα ηεο έδεημε φηη κπνξεί λα δηεθδηθήζεη. 

 

 ρεδηάζεη θαη εθαξκφζεη ην θαηάιιειν πιάλν κάξθεηηλγθ, ψζηε ε λέα ηεο 

επηρείξεζε λα «θνπκπψζεη» ην δπλαηφλ θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηκήκαηνο ηεο αγνξάο πνπ ε έξεπλα θαηέδεημε 

φηη κπνξεί θαη δηθαηνχηαη λα δηεθδηθήζεη. 

 

 

 Απνθαζίζεη γηα ηα θαηάιιεια ζρέδηα δξάζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη ην 

επηρεηξεκαηηθφ ηεο ζρέδην. 

 

 Μειεηήζεη ηα βαζηθφηεξα εξγαιεία ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ (αξρηθφ 

θφζηνο επέλδπζεο, ρξεκαηνδνηηθφ/επελδπηηθφ ζρήκα, πξφβιεςε 

βησζηκφηεηαο, δείθηεο απφδνζεο, ηακεηαθέο ξνέο θαη παξαθνινχζεζε 

ξεπζηφηεηαο). 

 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπλερνχο ελαζρφιεζήο ηεο κε ηηο 

επηκέξνπο ελφηεηεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ψζηε λα είλαη δηαξθψο ζε 

ζέζε λα αληηιακβάλεηαη έγθαηξα ηηο επεξρφκελεο αιιαγέο θαη λα πξνζαξκφδεη 
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ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα απνθεχγνληαο ηηο απεηιέο θαη 

αμηνπνηψληαο ηηο επθαηξίεο. 

 

 

Tν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γπλαηθψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθαζε έλαξμεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ χπαξμε επηρεηξεκαηηθνχ 

πλεχκαηνο, κε ην θίλεηξν ηεο αλάπηπμεο θαη απηνπξαγκάησζεο θαη κε κηα 

επηρεηξεκαηηθή ηδέα ή επθαηξία πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε 

ζρέζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ κε ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο - θίλεηξα είλαη ζεηηθή. 

Πνπ ζεκαίλεη φηη φζν πην πςειφ είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο γπλαίθαο πνπ 

δηέπεηαη απφ θάπνην απφ ηα παξαπάλσ θίλεηξα, ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη 

πηζαλφηεηεο ελαζρφιεζήο ηεο κε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε απνηειεί ζπλεηδεηή επηινγή ησλ 

γπλαηθψλ.Αληίζεηα, ην κνξθσηηθφ επίπεδν παξνπζηάδεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηα 

θίλεηξα ηεο δηαηήξεζεο ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο, ηεο βειηίσζεο ηεο ζέζεο ηεο 

γπλαίθαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ηεο δηεμφδνπ απφ ην ζπίηη, ηεο απφιπζεο, ηεο κε 

εχξεζεο κηζζσηήο εξγαζίαο θαη ηεο απνπζίαο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ εχξεζεο 

εηζνδήκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν πην ρακειφ είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν κηαο 

γπλαίθαο, ηφζν πην έληνλα ηα παξαπάλσ θίλεηξα ηελ θηλεηνπνηνχλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο επίδεημεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. πσο αλαθέξεηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ επίδεημε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηειεί ιχζε αλάγθεο, δεδνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

δπλαηνηήησλ γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα έρεη έλα άηνκν 

ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ ηνπίν. 

 

Οη ππνςήθηεο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο πνπ δηαζέηνπλ αλψηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν 

(αλεμαξηήησο αληηθεηκέλνπ εθπαίδεπζεο) έρνπλ λα επηδείμνπλ ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηα παξαθάησ ζεκαληηθά ζεκεία ζε ζρέζε κε ηελ απφθαζε αλάιεςεο 

επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο αιιά θαη ηελ κεηέπεηηα δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο: 

 

 Αληίιεςε ηεο ζπνπδαηφηεηαο θαη αλαγθαηφηεηαο εθπφλεζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ 

 Ηθαλφηεηα εμέηαζεο θαη αλάιπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Μεζνδνινγία δηαρείξηζεο θαη εθπφλεζεο επηκέξνπο ζρεδίσλ (projects) 

 Ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ εξγαιείνπ SWOT Analysis 
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 Δμνηθείσζε κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

 Ηθαλφηεηα δηθηχσζεο 

 Αληίιεςε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο δηαξθνχο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

 

 

Οη πξνζπάζεηεο ησλ γπλαηθψλ γηα αλεμαξηεζία ζηελ εξγαζία θαίλεηαη φηη ζπληεινχλ 

ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ, φηαλ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ 

χπαξμε επηρεηξεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη γλψζεσλ ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ, απφ  

επαξθή πιεξνθφξεζε ζε ζέκαηα εμαζθάιηζεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

ππνζηήξημεο θαη απφ θνηλσληθή δηθηχσζε. Γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε επηζπκία γηα 

νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ζπκπνξεχεηαη κε ηελ θαιή γλψζε Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο φπσο ν ρεηξηζκφο e-mail,  κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ, θαζψο θαη κε ηελ χπαξμε 

εμεηδηθεπκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ γλψζεσλ. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε δξνπλ ε 

δπλαηφηεηα άληιεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ πεγέο θαη ηξφπνπο ππνζηήξημεο ηεο 

επηρεηξεκαηία ζε ζέκαηα γλσζηηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά. Δπίζεο ε θνηλσληθή 

δηθηχσζε, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηεχξπλζε ηνπ πειαηνινγίνπ, απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα  γηα ηελ  επαγγεικαηηθή επηηπρία θαη ζπλαθφινπζα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο ηεο γπλαίθαο.  

 

Απνκνλψλνληαο ηνπο παξάγνληεο ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεμαρζείζαο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε φιεο ηηο 

ζχγρξνλεο ζρνιέο κάξθεηηλγθ, νη νπνίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνλίδνπλ ηελ ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο σο επθαηξία αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην 

ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Με ηνλ φξν «δίθηπα δηαλνκήο» 

ζην ζχγρξνλν κάξθεηηλγθ ελλννχκε ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε θξνληίδεη 

λα θηάλεη ζηνλ πειάηε εχθνια ή αληίζηξνθα ν πειάηεο λα έξρεηαη εχθνια ζε επαθή 

κε ηελ επηρείξεζε, κε ζθνπφ ηελ πιεξνθφξεζε ή θαη ηελ αγνξαπσιεζία.  

 

Οη πιένλ δηαδεδνκέλεο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο είλαη: 

 

 Internet θαη ειεθηξνληθό εκπόξην: Με ηελ δηαδηθηπαθή ηεο παξνπζία  ε 

επηρείξεζε ππεξβαίλεη ηα απζηεξά ηνπηθά γεσγξαθηθά ηεο φξηα θαη είλαη 

δπλεηηθά «αληρλεχζηκε» θαη πξνζβάζηκε ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ. ε ζπλδπαζκφ κε ζπκπιεξσκαηηθέο κεζφδνπο internet marketing 
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(πξνψζεζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, seo optimization, google adwords, mass 

promotional e-mails, θαηαρψξεζε ζε ειεθηξνληθνχο επαγγεικαηηθνχο 

θαηαιφγνπο, social media marketing, δηαθεκηζηηθά banners ζε άιινπο 

ηζηφηνπνπο θιπ.) ν πειάηεο κπνξεί εχθνια λα θηάζεη ζηελ επηρείξεζε, κε 

ζθνπφ λα πιεξνθνξεζεί γηα ηα παξερφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ή αθφκα 

θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη online αγνξέο, εθφζνλ δηαηίζεηαη εθαξκνγή 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-shop). 

 

 

 πλεξγαζία/δηθηύσζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο:  Δπξέσο δηαδεδνκέλε πξαθηηθή 

ζηε ζχγρξνλε αγνξά κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο επέλδπζεο θαη ζπληήξεζεο, 

κέζσ ηεο νπνίαο επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ζεκείσλ πψιεζεο εθηφο ηεο 

θπζηθήο έδξαο ηεο επηρείξεζεο. Απαληάηαη ηφζν ζηνλ θιάδν παξνρήο 

ππεξεζηψλ, φζν θαη ζην εκπφξην κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο εθαξκνγήο (shop in 

shop, ζπλεξγαζίεο κε ζθνπφ ηε ζχζηαζε πειαηείαο, ζπκπξάμεηο δπν ή 

πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηνλ θαηακεξηζκφ projects γηα ηελ 

πινπνίεζε ελφο ζπλνιηθνχ έξγνπ, νξηδφληηα αλάπηπμε κε ηε ρξήζε 

εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ). Ζ πξαθηηθή δηθηχσζεο/ζπλεξγαζίαο κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο ζπληζηά ζηα πιαίζηα ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο  επθαηξία αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

εηδηθά ζε επίπεδν κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ νη απαηηνχκελνη πφξνη γηα άιιεο 

πξαθηηθέο αλάπηπμεο είλαη πεξηνξηζκέλνη. 

 

 

 

Πέξα απφ ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηρεηξεκαηηθέο γλψζεηο,  ε χπαξμε δεμηνηήησλ, 

γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο ζε θάπνην επάγγεικα ζπλδέεηαη κε ηελ επηηπρία ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλάθεηαο κε ην αληηθείκελν 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είηε απηή πξνθχπηεη κέζα απφ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία είηε κέζα απφ ζρεηηθή εξγαζηαθή εκπεηξία είηε απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ 

δπν φζνλ αθνξά ηελ επηηπρή έθβαζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, αλαδείρζεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φπνπ ζεκεηψλεηαη φηη ην 55% ηνπ δείγκαηνο έρεη 

απνθηήζεη επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο κέζα απφ ηππηθή εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 
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Ζ βαξχηεηα πνπ δίλεηαη ζηνλ παξάγνληα «ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν» δηαθαίλεηαη 

ζε φια ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο/επηρνξεγήζεσλ. Ζ πεξίπησζε ηεο γπλαίθαο (ππνςήθηαο ή 

ελεξγήο) επηρεηξεκαηία πνπ δηαζέηεη ζεκαληηθή γλψζε θαη εκπεηξία ζην ίδην 

αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηελ ίδηα αγνξά-ζηφρν (π.ρ. απφθνηηνο ΣΔΔ 

Κνκκσηηθήο, κε εξγαζηαθή εκπεηξία 9 εηψλ ζε δπν δηαθνξεηηθά θνκκσηήξηα ζηελ 

πεξηνρή ηεο Παιιήλεο, ε νπνία επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηεο θνκκσηήξην 

ζηελ ίδηα πεξηνρή, έρεη ζνβαξφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιιεο 

ελδηαθεξφκελεο . Κη απηφ γηαηί έρεη ππάξμεη επί ζεηξά εηψλ «δέθηεο» κελπκάησλ θαη 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην ίδην αληηθείκελν απαζρφιεζεο  ζηελ ίδηα αγνξά. Χο εθ 

ηνχηνπ γλσξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληαγσληζκνχ, ηα δπλαηά θαη αδχλαηα 

ζεκεία ηνπ, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πειαηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αγνξάο, ηηο επθαηξίεο θαη απεηιέο, ηηο ζχγρξνλεο θαη επεξρφκελεο ηάζεηο ηνπ θιάδνπ, 

ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ δπλεηηθψλ πξνκεζεπηψλ, ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο ίδηαο αγνξάο κε ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

(δπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο-δηθηχσζε). πλεπψο έρεη ήδε ζπιιέμεη θαη επεμεξγαζζεί φιε 

ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

αγνξάο θη επηπξφζζεηα δηαζέηεη εκπεηξηθέο θαηαγξαθέο επηηπρεκέλσλ θαη 

απνηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ πνπ αθνξνχλ ην ίδην αληηθείκελν θαη ηελ ίδηα αγνξά -

ζηφρν. 

 

Απφ ην ζπλδπαζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο ηεο έξεπλαο κε ηε ζεσξία, 

εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε «γέλλεζε» ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο πξνθχπηεη απφ 

ηελ ηνκή δπν ζπληζησζψλ: ηνπ πξνζσπηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ππνςήθηνπ επηρεηξεκαηία 

θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο ζηελ αγνξά-ζηφρν.  

 

Ζ ζπληζηψζα ηνπ πξνζσπηθνχ θεθαιαίνπ πεξηιακβάλεη ηηο επηζπκίεο θαη ην ηη κπνξεί 

λα θάλεη ν επίδνμνο επηρεηξεκαηίαο, δειαδή ηηο γλψζεηο, ηηο εκπεηξίεο, ηηο ηθαλφηεηεο, 

ηηο δεμηφηεηεο, ηα θίλεηξα, ηηο αδπλακίεο, ηηο ειιείςεηο, ηνπο θφβνπο, ηηο 

επαγγεικαηηθέο αμίεο, ηηο επαγγεικαηηθέο πξνηηκήζεηο, ην βαζκφ εηνηκφηεηαο θαη 

ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ πεξηνξηζκνχο. Ζ ζπληζηψζα ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο 

απνηειεί πξντφλ κειέηεο ηεο αγνξάο θαη εηδηθφηεξα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  
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Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη, γηα ηελ ππνςήθηα επηρεηξεκαηία πνπ 

δηαζέηεη ζεκαληηθή γλψζε θαη εκπεηξία ηνπ αληηθεηκέλνπ (πςειφο βαζκφο 

ζπλάθεηαο), ε επηινγή λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην ίδην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ζπρλά θαη ζηελ ίδηα αγνξά δελ είλαη ηπραία. Απνηειεί πξντφλ άηππεο έξεπλαο αγνξάο, 

απφ ηελ νπνία έρνπλ πξνθχςεη ηα απαξαίηεηα ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αλάιεςε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο. Δπηπιένλ ε ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν βάζεη 

ζρεηηθήο εθπαίδεπζεο θαη εκπεηξίαο ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρεηξεκαηία λα αλαπηχζζεη ζρέζεηο δηθηχσζεο. Χο εθ ηνχηνπ ε αχμεζε ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ κέζσ επαγγεικαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ε επέθηαζε ηνπ πειαηνινγίνπ 

ζπληειεί ζηελ επηηπρία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο ζρεδίσλ. 

 

Αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ αληιεί ε επηρεηξεκαηίαο ηεο Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο απφ ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

δπλαηφηεηα ηεο επέιηθηεο ξχζκηζεο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αξρηθέο ηεο επηδηψμεηο θαη ηεο πξνζθέξεη ζεκαληηθή ηθαλνπνίεζε. Θεσξεί φηη ηα 

πιενλεθηήκαηα απφ ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππεξηεξνχλ ησλ  

κεηνλεθηεκάησλ θαη ε ελαζρφιεζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί ζπλεηδεηή 

επηινγή. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλεη ηε ζεσξία θαη εηδηθφηεξα ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο κειέηεο ηνπ «ηη κπνξψ θαη ηη ζέισ λα θάλσ» ζην πξσηαξρηθφ 

ζηάδην ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε απηνγλσζία ηεο 

ππνςήθηαο επηρεηξεκαηία ζρεηηθά κε ηα αξρηθά θίλεηξα πνπ ηελ σζνχλ ζηελ επηινγή 

ηεο έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (επέιηθην σξάξην εξγαζίαο, βαζκφο 

έθζεζεο ζην ξίζθν, πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ην ρξφλν απαζρφιεζεο θαη ζπλδπαζκφο 

επηρεηξεκαηηθήο δσήο κε ινηπέο πξνζσπηθέο ή νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο) είλαη 

απαξαίηεην λα έρεη πξνεγεζεί ηεο ηερληθήο αλάιπζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, 

αθνχ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα δεηεζνχλ ζαλ εηζαγσγέο (input) απφ ην εξγαιείν ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη ζα επεξεάζνπλ ην ζχλνιν ησλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ. Μάιηζηα ζην επίπεδν ηεο  επηρεηξεκαηηθφηεηαο κηθξήο θιίκαθαο 

(αηνκηθέο, νηθνγελεηαθέο θαη κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο), πνπ απνηειεί ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο 

ηαπηίδνληαη κε ηα αξρηθά πξνζσπηθά θίλεηξα ηεο γπλαίθαο επηρεηξεκαηία. πλεπψο 

επηβάιιεηαη λα πξνεγείηαη ε αλάιπζε ηνπ πξνθίι ηεο ππνςήθηαο επηρεηξεκαηία απφ 

ην ηερληθφ εξγαιείν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ (business plan). ζνλ αθνξά ηνπο 

παξάγνληεο πνπ αμηνινγεί κηα κηθξή επηρεηξεκαηίαο γηα λα απαληήζεη ζρεηηθά κε ην 
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βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηεο απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή απφθαζε, απηνί είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλνη κε ηα αξρηθά ηεο θίλεηξα. Δθφζνλ ζηα αξρηθά ηεο θίλεηξα έρεη 

αμηνινγεζεί ν παξάγνληαο ηεο επέιηθηεο ξχζκηζεο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο σο 

ηδηαίηεξεο ζεκαληηθφηεηαο, ην επηρεηξεκαηηθφ ηεο ζρέδην ζα πεξηιακβάλεη απνθάζεηο 

πνπ ζα ηεο εμαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα απηή. Λφγσ ηνπ φηη ν βαζκφο  ηθαλνπνίεζεο 

πνπ εηζπξάηηεη απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ππνθηλείηαη απφ ηα αξρηθά 

ηεο θίλεηξα (ηεο επηρεηξεκαηία), είλαη απνδεθηφο θαη ζε θακία πεξίπησζε δε δχλαηαη 

λα θξηζεί απφ ηξίην πξφζσπν. 

 

ζνλ αθνξά ηελ παξνπζία παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα δηαπηζηψλεηαη φηη δελ αζθνχλ 

θακία επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληιεί κηα γπλαίθα απφ ηελ άζθεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο  θαη δελ επεξεάδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ αξρηθψλ 

ηεο ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ. Σν παξφλ εχξεκα δελ επηβεβαηψλεη ηηο αλαθνξέο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, φπνπ νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο θαηαγξάθνληαη δηαρξνληθά σο 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ηεο 

επηρεηξεκαηία, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο. Δπηπιένλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλεπάξθεηα ζε ππνζηεξηθηηθέο θνηλσληθέο δνκέο (πρ 

παηδηθνί ζηαζκνί, κνλάδεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ) ζην Ννκφ 

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ζα αλέκελε θαλείο ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα. Σνχην 

ελδερνκέλσο ζεκαίλεη  φηη,  απφ ηε ζηηγκή πνπ κηα γπλαίθα κε νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο έρεη επηιέμεη λα αλαπηχμεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, είλαη 

απνθαζηζκέλε  λα επηηχρεη θαη πξνθαλψο έρεη αμηνινγήζεη φηη ηα παηδηά δελ 

απνηεινχλ εκπφδην ζηηο βιέςεηο ηεο. πλεπψο έρεη βξεη ηξφπνπο λα εμηζνξξνπήζεη ηα 

δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο νηθνγελεηαθήο ζθαίξαο κε ηηο επαγγεικαηηθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο. Παξάιιεια ελδερνκέλσο ππνδειψλεη ηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ 

πξνηχπσλ, φπνπ ζχκθσλα κε ηε ζηεξενηππηθή αληίιεςε ησλ ξφισλ ησλ θχισλ νη 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηηο γπλαίθεο. Πξνθαλψο νη ζχδπγνη ησλ 

γπλαηθψλ απηψλ έρνπλ ελεξγεηηθφ ξφιν ζηα θαζεκεξηλά ζέκαηα ηεο νηθνγέλεηαο 

αλαιακβάλνληαο ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ αλειίθσλ 

παηδηψλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε νη γπλαίθεο ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

 

ρεηηθά κε ηελ έληαζε ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ 

εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη αζζελείο ζρέζεηο ησλ 

κεηαβιεηψλ νθείινληαη ζηελ ππεξαλάιπζε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ 
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επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Με ηε κηθξφηεξε ηκεκαηνπνίεζή ηνπο νη 

ζρέζεηο πνπ ζα πξνέθππηαλ ζα ήηαλ ζαθψο πην έληνλεο . 
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7.2    MANAGERIAL IMPLICATIONS 

 

 

Αλεμάξηεηα απφ ην πνηά είλαη ηα θίλεηξα πνπ θηλεηνπνηνχλ ηηο γπλαίθεο θαη ηηο 

σζνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή επηινγή ηεο έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

θνηλφ δεηνχκελν φισλ είλαη ε επφδσζε  ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ θαη ε 

ιεηηνπξγία κηαο θεξδνθφξαο επηρείξεζεο. 

 

Με ηελ παξνχζα έξεπλα αλαδείρζεθε ε ζπνπδαηφηεηα ηεο θαηνρήο απφ ηελ 

επηρεηξεκαηία βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ γλψζεσλ. Αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη γλψζεηο 

απηέο απνθηνχληαη ζηα πιαίζηα εθκάζεζεο ελφο επαγγέικαηνο ή αξγφηεξα, 

ζπκπιεξσκαηηθά, κέζα απφ ζρεηηθά ζεκηλάξηα θαη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, 

απνηεινχλ βαζηθφ εθφδην ζε θάζε ζηάδην ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απφ 

ηε ζχιιεςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο θαη ηελ αλαγλψξηζε κηαο επθαηξίαο ζην 

πεξηβάιινλ, κέρξη ηε δηνίθεζε κηαο ήδε θαζηεξσκέλεο επηρείξεζεο. 

 

Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηελ επίδνμε επηρεηξεκαηία, ε γλψζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη 

ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ απνηεινχλ πνιχηηκν εξγαιείν, 

ψζηε λα κπνξεί λα δηαθξίλεη ηηο αλάγθεο, ηηο λέεο ηάζεηο θαη ηα θελά ηεο αγνξάο, πνπ 

ζα ηελ νδεγήζνπλ ζηνλ εληνπηζκφ ηεο επθαηξίαο πξνο εθκεηάιιεπζε θαη ζηε 

ζχιιεςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο. Αθφκα θη αλ ε επηρεηξεκαηίαο αλαγλσξίδεη ηνλ 

εαπηφ ηεο σο επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, κφλν κε ηε γλψζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

εξγαιείσλ κπνξεί λα πξνβεί ζε επηινγέο πνπ είλαη ξεαιηζηηθέο θαη πινπνηήζηκεο,  

βαζηζκέλεο ζηελ αληηθεηκεληθή κειέηε ηεο αγνξάο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ 

ζθνπεχεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί. Πξνθαλέο είλαη φηη ηα θίλεηξα απνηεινχλ ηελ 

θηλεηήξην δχλακε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ηεο λέαο επηρεηξεκαηία, 

πιελ φκσο δελ επαξθνχλ απφ κφλα ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ ζχγρξνλνπ  πνιπζχλζεηνπ 

θαη αληαγσληζηηθνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρία ησλ 

απνθάζεψλ ηεο. 

 

Ζ γλψζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζεκαίλεη φηη ε 

επηρεηξεκαηίαο (επίδνμε θαη θαζηεξσκέλε)  πξνβαίλεη ζε κειεηεκέλεο, κεζνδεπκέλεο 

θαη ζηξαηεγηθά ζρεδηαζκέλεο θηλήζεηο θαη φρη ζε επηινγέο ηπραίεο κε πςειφ βαζκφ 

ξίζθνπ θαη αβεβαηφηεηαο. Παξάιιεια ε θαηνρή βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ γλψζεσλ 

ηελ θαζηζηά (ηελ επηρεηξεκαηία) ηθαλή λα πξνσζεί ην πξντφλ/ππεξεζία ηεο κε ηνπο 



  206 

πιένλ δφθηκνπο θαη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο, λα πινπνηεί θαη λα παξαθνινπζεί ηηο 

πξσηνβνπιίεο ηεο, αιιά θαη λα εθαξκφδεη ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο νξγάλσζεο θαη 

δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο πνπ επηθέξνπλ ην κέγηζην απνηέιεζκα. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο επηρεηξεκαηία δελ 

πξννησλίδεη απφ κφλν ηνπ ηελ  επηηπρία. Οη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην 

«επηρεηξείλ» αιιά θαη κε ην θαζεαπηφ αληηθείκελν ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο απνηεινχλ ην εηζηηήξην ηεο επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο. Οη πξψηεο 

κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ ή λα ζπκπιεξσζνχλ κέζα απφ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ 

νξγαλσκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο είλαη πξνγξάκκκαηα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, ζεκηλάξηα θιπ. Οη δεχηεξεο απνθηψληαη ζηελ πξάμε κε ηελ απαζρφιεζε 

ηεο επίδνμεο επηρεηξεκαηία ζαλ απιή εξγαδφκελε ζην αληηθείκελν φπνπ ζθνπεχεη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί, πξηλ αθφκα μεθηλήζεη ην επηρεηξεκαηηθφ ηεο εγρείξεκα, ψζηε λα ην 

γλσξίζεη εθ ησλ έζσ.  Βαζηθφ πιενλέθηεκα θαη ησλ δπν δηαδηθαζηψλ είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ επίδνμσλ επηρεηξεκαηηψλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

πξέπεη λα ρεηξηζηνχλ ηα επαγγεικαηηθά ηνπο ζρέδηα.  

 

Θα πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη κε ηελ απειεπζέξσζε θιάδσλ νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (πρ θαξκαθεία, ηαμί, θπζηθνζεξαπεπηήξηα, βξεθηθνί ζηαζκνί, 

ηλζηηηνχηα νκνξθηάο θιπ) ζηε ρψξα καο, δελ απαηηείηαη πιένλ λα είλαη πάληα ε ίδηα ε 

επηρεηξεκαηίαο επαγγεικαηίαο ηνπ ρψξνπ, αξθεί λα έρεη ζηειερψζεη ηελ επηρείξεζε 

κε ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν πνπ θέξεη ηε ζρεηηθή άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο. 

Δπίζεο αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο φπσο είλαη ε ηήξεζε 

ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ είλαη δπλαηφλ ε επηρεηξεκαηίαο, είηε γηαηί δελ ηα 

γλσξίδεη,είηε γηαηί δελ επηζπκεί λα αζρνιεζεί ε ίδηα κε απηά, λα ηα αλαζέζεη ζε 

ηξίηνπο (νηθεία πξφζσπα ή εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο). πλεπψο ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

ηεο επηρεηξεκαηία δελ είλαη ηθαλφ απφ κφλν ηνπ λα πξνδηθάζεη ηελ επηηπρία ή 

απνηπρία ησλ επαγγεικαηηθψλ ηεο ζηφρσλ. Ζ θαηνρή φκσο βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

γλψζεσλ, αθφκα θη αλ ε επαγγεικαηίαο επαθίεηαη ζηελ θαζνδήγεζε εμσηεξηθψλ 

ζπκβνχισλ, ηελ θαζηζηά ηθαλή λα θαηαλνεί απηά πνπ ηεο ιέγνληαη, λα αμηνινγεί ηα 

δεδνκέλα ηεο, λα ιακβάλεη ζπλεηδεηά ηηο απνθάζεηο ηεο θαη λα έρεη θαιχηεξν έιεγρν 

ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εμέιημε κηαο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην αλάπηπμεο είλαη ε ζπλερήο πξφζβαζε ηεο επηρεηξεκαηία ζε 
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επηθαηξνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη πξνο φθεινο ηεο 

πξνζπάζεηαο. Μεγάιε ζπνπδαηφηεηα έρεη ε γλψζε ζρεηηθά κε ηνπο θνξείο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά 

κπνξεί λα έρνπλ ηε κνξθή ηεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ/εγρεηξήκαηνο (π.ρ. επηδφηεζε εμνπιηζκνχ θαη άιισλ επηιέμηκσλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηα πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο, 

ρνξήγεζε επηδφηεζεο ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηηθνχ χςνπο, ρνξήγεζε ρακειφηνθνπ 

δαλείνπ) θαη ζπλήζσο παξέρνληαη απφ αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Δπίζεο ε ππνζηήξημε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα είλαη 

έκκεζε -θπξίσο θξαηηθή- θαη ζπλήζσο απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απαζρνιεζηκφηεηαο κέζσ ηεο απεπζείαο επηρνξήγεζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ θαη κε 

θφζηνπο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο ή ηεο επηζηξνθήο κέξνπο απηνχ 

ζηνλ εξγνδφηε κεηά απφ ζρεηηθφ έιεγρν ηήξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ γηα ηε 

ρνξήγεζε/θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο. 

 

Δθηφο απηψλ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κέζσ ησλ νπνίσλ δχλαηαη ε επηρεηξεκαηίαο λα 

βειηηψζεη, εληζρχζεη θαη επηθαηξνπνηήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηεο ζε 

αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία, φπσο είλαη ε ζχληαμε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, νη ζχγρξνλεο κέζνδνη νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο κηαο 

επηρείξεζεο, ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θιπ., ρσξίο ηηο νπνίεο νη δπζθνιίεο θαηά 

ηελ έλαξμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο είλαη σο επί ην πιείζηνλ αλππέξβιεηεο. 

 

Δπηπιένλ, θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο 

είλαη ε δηαξθήο ελεκέξσζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηηεδεπκαηίαο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλεηαη ην 

ηκήκα ηεο αγνξάο φπνπ ζηνρεχεη. Ζ γλψζε απηή ηελ θαζηζηά ηθαλή λα πξνβαίλεη ζηηο 

θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο/πξνζαξκνζηηθέο θηλήζεηο θαη λα αληαπνθξίλεηαη έγθαηξα 

ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη. Δπίζεο 

επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ αδπλακηψλ, θελψλ θαη επθαηξηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ε εθκεηάιιεπζε ησλ νπνίσλ ζα απνηειέζεη ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο θαη ζα δεκηνπξγήζεη πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ πειάηε 

γηα λα πξνηηκήζεη ηα πξντφληα/ππεξεζίεο ηεο έλαληη άιισλ αληίζηνηρσλ εηαηξηψλ. 
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Γεληθφηεξα ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε πιεξνθφξεζε επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο 

πηζαλφηεηεο αλάπηπμεο θαη ηε βησζηκφηεηα κηαο επηρεηξεκαηηθήο πξνζπάζεηαο ζην 

ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ εθηφο απφ ηνλ αληαγσληζκφ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαξθή αζηάζεηα θαη κεηαβιεηφηεηα. 

 

Πνιχ ζεκαληηθή, ηδηαίηεξα ζηα πξψηα βήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, είλαη θαη 

ε ηθαλφηεηα ηεο επηρεηξεκαηία λα αλαπηχζζεη θνηλσληθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απνηεινχλ ηε καγηά γηα ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλάπηπμε   

πειαηνινγίνπ, ράξε ζην νπνίν δηαθεκίδεηαη απφ ζηφκα ζε ζηφκα, αλαγλσξίδεηαη θαη 

θαζηεξψλεηαη ζηελ ειεχζεξε αγνξά ε επηρείξεζε. Δίλαη πξνθαλέο φηη φζν πην κεγάιε 

πξφζβαζε έρεη ζην δπλεηηθφ αγνξαζηηθφ θνηλφ κηα επηρείξεζε, ηφζν πεξηζζφηεξεο 

είλαη νη επθαηξίεο πξνψζεζεο ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο ηεο θαη θαη’ επέθηαζε νη 

πηζαλφηεηεο απφθηεζεο πειαηείαο θαη θεξδνθνξίαο. Δπηπξφζζεηα, ράξε ζηηο 

επηθνηλσληαθέο ηεο  ηθαλφηεηεο ε  επηρεηξεκαηίαο έρεη άκεζε πιεξνθφξεζε απφ ηελ 

πειαηεία ηεο  γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά θαη γηα ηηο εθάζηνηε αλάγθεο θαη επηζπκίεο 

ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ φπνπ ζηνρεχεη. Δπηπιένλ ε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ/ζπκπξάμεσλ ηεο 

επηρεηξεκαηία κε άιινπο επαγγεικαηίεο, κέζσ ησλ νπνίσλ απνθηά πξφζβαζε ζε 

κεγαιχηεξν αγνξαζηηθφ θνηλφ θαη θαζηεξψλεηαη ην εκπνξηθφ ηεο ζήκα.  

 

Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηελ ηνπηθή αγνξά 

(φπσο ε πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο), ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαιή 

πξαθηηθή ε ζπκκεηνρή ηεο επηρεηξεκαηία ζηα θνηλά (επαγγεικαηηθνί, αζιεηηθνί, 

ζρνιηθνί ζχιινγνη θιπ), κέζσ ησλ νπνίσλ έρεη ηελ επθαηξία λα θαιιηεξγήζεη 

δηαπξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε φια ηα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε γηα ηελ 

επηρείξεζε. Κη απηφ γηαηί, φπσο είλαη γλσζηφ, ζε επίπεδν κηθξψλ, αηνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ε «εηθφλα» ηεο επηρείξεζεο ηαπηίδεηαη κε ην πξνθίι ηεο επηρεηξεκαηία, 

κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ παξνρή πξνζσπνπνηεκέλσλ 

ππεξεζηψλ/πξντφλησλ. Ζ βειηίσζε ησλ επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζα απφ ζεκηλάξηα κε 

αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ελφο αηφκνπ. 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε επίπεδν κηθξψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε ηθαλφηεηα 

ηεο επηρεηξεκαηία γηα ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (ΣΠΔ). πσο 
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ηζρχεη θαη γηα άιιεο επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, αλ ε ίδηα ε επηρεηξεκαηίαο δελ ηε 

δηαζέηεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ζα πξέπεη λα θξνληίζεη λα θαιχςεη ην θελφ απηφ κε 

έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 

 Γηθή ηεο εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε 

 Πξφζιεςε ππαιιήινπ πνπ δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα βάζεη ζρεηηθήο 

εθπαίδεπζεο ή/θαη εκπεηξίαο 

 πζηεκαηηθή ελαζρφιεζε νηθείνπ/ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα 

 Αλάζεζε ζρεηηθψλ θαζεθφλησλ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε 

 

 

Θεσξψληαο σο δεδνκέλν φηη ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηε δπλακηθή εθκεηάιιεπζεο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ (κε φπνηνλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο), ηα νθέιε πνπ εηζπξάηηεη 

απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ είλαη :  

 

 Ζ εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε Ζ/Τ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρεηξεκαηία 

λα θηάλεη ζηελ πιεξνθφξεζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιήςε θαζεκεξηλψλ ή 

ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. Σέηνηα πιεξνθφξεζε κπνξεί λα αθνξά ζέκαηα 

φπσο ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ηε λνκνζεζία 

πνπ δηέπεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ελ γέλεη (θνξνινγηθή θαη εξγαηηθή 

λνκνζεζία) ή ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δξάζεηο ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ αληαγσληζηψλ, ηηο 

ηάζεηο θαη αιιαγέο ζηα θαηαλαισηηθά πξφηππα, ηηο δηαζέζηκεο πεγέο θαη 

επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηελ έξεπλα θαη κειέηε ησλ κέζσλ 

πξνβνιήο/πξνψζεζεο, ηε ζχγθξηζε ησλ πηζαλψλ πξνκεζεπηψλ θαη 

εμσηεξηθψλ (ζπκπιεξσκαηηθψλ) ζπλεξγαηψλ, ηηο επθαηξίεο δηθηχσζεο κε 

άιιεο επηρεηξήζεηο, ηε κειέηε ηνπ δηαζέζηκνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα 

πηζαλέο ζπλεξγαζίεο, ηηο θαιέο θαη θαθέο πξαθηηθέο ζηνλ ίδην θιάδν αιιά ζε 

καθξηλέο αγνξέο θιπ. 

 

 Ζ εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ επηρεηξεκαηία λα θαηαλνήζεη – ζε πξψην επίπεδν – ηε ζπνπδαηφηεηα θαη 

ρξεζηκφηεηα ρξήζεο ζχγρξνλσλ επηρεηξεκαηηθψλ εξγαιείσλ θαη ζε δεχηεξν 

επίπεδν λα πξνβεί ζηε κειέηε ηεο ζθνπηκφηεηαο ρξήζεο ηνπο ζηε 
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ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Μέζα απφ ηελ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία κπνξεί κηα κηθξή επηρείξεζε λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, ζπζηάδνληαο/επελδχνληαο ζρεηηθά ρακεινχο πφξνπο 

ζε ζρέζε κε ηα αλακελφκελα νθέιε. Ζ ξαγδαία ηερλνινγηθή εμέιημε πνπ 

δηέπεη ηελ επνρή καο πξνζθέξεη πιένλ πιεζψξα εξγαιείσλ αλάπηπμεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αθφκα θαη ζε πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

Σέηνηα είλαη ε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, 

ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο θαη βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, 

εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ηνπο 

απαηηνχκελνπο ρξφλνπο απηήο, ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσλίαο, 

ηειεζπλδηάζθεςεο θαη ηειεξγαζίαο, ζπζηήκαηα ηειεθαηάξηηζεο ζε 

νπνηνδήπνηε γλσζηηθφ αληηθείκελν, ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

δηθηχσζεο/ζπλεξγαζίαο κε άιιεο επηρεηξήζεηο ή επαγγεικαηίεο, θαζψο θαη 

πιήζνο άιισλ δηαδηθηπαθψλ πιαηθφξκσλ κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί ε 

επηρεηξεκαηίαο λα νξγαλψζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ζέκαηα φπσο νη 

ρξεκαηνξξνέο (εηζξνέο/εθξνέο), ε δηαρείξεζε απνζήθεο, ε ηηκνιφγεζε, ε 

ινγηζηηθή θαη θνξνηερληθή παξαθνινχζεζε, ε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ην πξφγξακκα κάξθεηηλγθ, ε δηαρείξεζε πξνκεζεηψλ θαη 

πσιήζεσλ. Μηθξφηεξεο ζε κέγεζνο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ 

εθαξκνγή επηκέξνπο πξνγξακκάησλ (software) γηα ηα παξαπάλσ 

νξγαλσζηαθά ζέκαηα θαη κεγαιχηεξεο ζε κέγεζνο επηρεηξήζεηο λα επηιέμνπλ 

ηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ πιεξνθνξηθήο (ζπζηήκαηα CRM), ηα 

νπνία ζπλδπάδνπλ ηε δηαρείξεζε φισλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνκέσλ ζε κηα 

πιαηθφξκα κε δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα γηα ηνπο επηκέξνπο ρξήζηεο. 

 

Δπηπιένλ, ε ηθαλφηεηα ηεο επηρεηξεκαηία θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο λα 

εθκεηαιιεχνληαη ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet) πξνζθέξεη επραίξεηα αλάπηπμεο 

θαη πξνβνιήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ζχγρξνλεο ελαιιαθηηθέο 

κεζφδνπο, φπσο :  

 

 Δθαξκνγή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο (e-shop), ε νπνία κε ρακειφ θφζηνο 

έλαξμεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, κπνξεί λα θαηαξγήζεη ηα γεσγξαθηθά 

ζχλνξα δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη λα θέξεη ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο ζηε δηάζεζε πειαηψλ ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηνπ πιαλήηε 

πξνο άκεζε ειεθηξνληθή αγνξά. 



  211 

 Γεκηνπξγία εηαηξηθήο ηζηνζειίδαο, κε ζθνπφ ηελ πιεξνθφξεζε ησλ πειαηψλ 

γηα πξντφληα/ππεξεζίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

 Δθκεηάιιεπζε εθαξκνγψλ καδηθήο απνζηνιήο e-mails, κέζσ ησλ νπνίσλ ε 

επηρείξεζε δχλαηαη λα απνζηείιεη ελεκεξσηηθά e-mail θαη πξνζθνξέο ζε 

φινπο ηνπο εγεγξακκέλνπο ζηελ ππεξεζία ρξήζηεο ή ζε ηκήκα απηψλ κε 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε πειαηψλ κε βάζε 

ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ή ζπγθεθξηκέλεο θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο). 

εκεηψλεηαη φηη απνζηνιή εηαηξηθψλ καδηθψλ newsletters θαη πξνζθνξψλ 

κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ραξαθηεξίδεηαη πιένλ απφ ηνπο εηδηθνχο σο 

κηα απφ ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο πξαθηηθέο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ 

πσιήζεσλ κηαο επηρείξεζεο. 

 

 Δθκεηάιιεπζε ινηπψλ ελεξγεηψλ δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο (Internet 

marketing), φπσο δηαθήκηζε ζε κεραλέο αλαδήηεζεο (π.ρ. google adwords), 

θαηαρψξεζε ζε επαγγεικαηηθνχο online θαηαιφγνπο θαη νδεγνχο, 

ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ banners ζε άιινπο ηζηφηνπνπο, αλάπηπμε 

δηαδηθηπαθψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαηψλ (affiliates, resellers). 

 

 Αλάπηπμε δξαζηεξηφηεηαο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κέζσ δηαδηθηχνπ (social 

media marketing) κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή/πξνψζεζε πξντφλησλ/ππεξεζηψλ, 

αιιά θαη ηελ θαιιηέξγεηα εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο. 
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7.3   ΤΣΑΔΗ  ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ  
 

 

 

Γηαθξίλνληαο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα σο πξνο ηα αξρηθά θίλεηξα ζε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο θαη ζε επηρεηξεκαηηθφηεηα επηινγήο, πξνηεηλφκελνο 

κειινληηθφο εξεπλεηηθφο ζηφρνο είλαη λα εμεηαζζεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο / 

επηηπρίαο γηα θαζεκηά απφ ηηο δπν πεξηπηψζεηο θαη λα πξνζδηνξηζζνχλ νη παξάκεηξνη 

πνπ νδεγνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. Πξνηείλεηαη ην εξεπλεηηθφ πεδίν λα 

αθνξά επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε εθθίλεζε θαη ιεηηνπξγία ζηηο ζχγρξνλεο 

ζπλζήθεο αγνξάο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  213 

 

7.4  ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

Ο θχξηνο πεξηνξηζκφο πνπ πξνέθπςε θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηνλ νπνίν ζα πξνθχςεη ην 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. Σα πεξηνξηζκέλα ρξνληθά πιαίζηα δηεμαγσγήο κηαο 

έξεπλαο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία ηνπ a priori 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα λα κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζζνχλ «γπλαηθείεο», ζπληέιεζαλ ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην κεηξψν ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ ππφ 

γπλαηθείν φλνκα, αιιά πνπ ε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο δελ επηηξέπεη λα 

γλσξίδνπκε εμαξρήο αλ ην ηδηνθηεζηαθφ ηεο θαζεζηψο αθνξά ζε ηδηνθηήηξηα κε 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 51%. Χο εθ ηνχηνπ, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο έξεπλαο απνθιείζζεθαλ επηρεηξήζεηο φπνπ ελδερνκέλσο ε γπλαηθεία ζπκκεηνρή 

ζην θεθάιαην θαη ηε ιήςε ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ αλέξρεηαη ζην ειάρηζην 

απαηηνχκελν πνζνζηφ θαη πιένλ. 

 

 ζνλ αθνξά ηε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο, ε πεξίπησζε ησλ Αλψλπκσλ 

Δηαηξηψλ απνθιείζζεθε σο πηζαλή απάληεζε ηεο εξσηψκελεο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο 

φηη νη κεηνρέο απηνχ ηνπ είδνπο εηαηξηψλ   είλαη άπιεο θη σο εθ ηνχηνπ είλαη πξαθηηθά 

αδχλαην λα πξνζδηνξηζζεί αλ ε πιεηνςεθία ηνπο θαηέρεηαη απφ γπλαίθεο.  

 

Δπίζεο έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ γπλαηθψλ επέδεημε δπζπηζηία φζνλ 

αθνξά ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ, 

κε απνηέιεζκα ηελ άξλεζή ηνπο λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην. 

 

 Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ ινηπνχ 

απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ δηαθάλεθε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε πηζαλφηεηα 

απφθξπςεο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ή ηεο παξνρήο αλαιεζψλ απαληήζεσλ, γηα 

πξνθαλείο ιφγνπο (αδήισηε εξγαζία).  

 

 ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ιφγσ ηνπ φηη  επηθεληξψλεηαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο κε ηα δηθά ηνπ ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά, ε γελίθεπζή ηνπο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί παξάηνικε. 
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Α.  ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ 

 
 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο πνπ εθπνλψ ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Γηεζλνχο 

Γηνηθεηηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ ζην Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Πεηξαηά 

Σερλνινγηθνχ Σνκέα κε ηίηιν: 

 

«Ζ γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηηο ζύγρξνλεο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο ελόο αζηαζνύο πεξηβάιινληνο » 

 

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ  ζηελ 

επαγγεικαηηθή επηινγή ησλ γπλαηθψλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά θαζψο 

θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ αζθνχλ θαηαιπηηθή επίδξαζε ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία  

Δπηδίσμή κνπ επίζεο είλαη λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο 

ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο κέζα απφ ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 Ζ κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηε γεσγξαθηθή εκβέιεηα ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο είλαη αλψλπκν θαη ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 

7  ιεπηά απφ ην ρξφλν ζαο γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ. 

 

Δάλ επηζπκείηε,  ζα ζαο απνζηαινχλ  ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. 

 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ζαο ζηελ πξνζπάζεηά 

κνπ. 

 

 

 

Με εθηίκεζε  

θιήθα Υαξίθιεηα 
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ε πνην βαζκό νη παξαθάησ παξάγνληεο / θίλεηξα ζπλέβαιαλ ζηελ απόθαζή ζαο 

λα πξνβείηε ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο;  

 

 

  

 

                       

 Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά     Πνιχ   Πάξα πνιχ 

Αλεμαξηεζία/Θέισ λα είκαη ην 

αθεληηθφ ηνπ εαπηνχ κνπ  

     

Γηαζέησ επηρεηξεκαηηθφ 

πλεχκα 

     

Κνηλσληθή θαηαμίσζε θαη 

θχξνο 

     

Δλίζρπζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο 

     

Γηαηήξεζε νηθνγελεηαθήο 

επηρείξεζεο 

     

Δπηζπκία γηα επέιηθην ρξφλν 

εξγαζίαο 

     

πλδπαζκφο επαγγεικαηηθήο-

νηθνγελεηαθήο δσήο 

     

Έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο απφ 

πξνεγνχκελε εξγαζία 

     

Γπζθνιία αλέιημεο ζηε 

δηνηθεηηθή ηεξαξρία σο 

ππάιιεινο 

     

Αμηνπνίεζε γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ 

     

Αμηνπνίεζε πξφηεξεο 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 

     

Πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη 

απηνπξαγκάησζε 

     

Βειηίσζε ηεο ζέζεο κνπ κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα 

     

Γηέμνδνο απφ ην ζπίηη      

Απφθηεζε πινχηνπ θαη 

δχλακεο 

     

Αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε 

κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

επθαηξίαο, ζπγθπξίαο θαη ηδέαο 

     

Δλζάξξπλζε απφ ζεκαληηθά 

γηα εκέλα πξφζσπα 

     

Απφιπζε      

Αδπλακία εχξεζεο θαηάιιειεο 

κηζζσηήο εξγαζίαο 

     

Απνπζία άιισλ ελαιιαθηηθψλ 

απαζρφιεζεο 

     

Μεηαβνιέο ζηελ πξνζσπηθή 

δσή (δηαδχγην, ζάλαηνο θιπ) 

     

Μεηαλάζηεπζε      
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Πνηεο από ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο θαη ζε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη 

δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν  ζηελ επηηπρία/απνηπρία ησλ επηρεηξεκαηηθώλ 

ζαο ζρεδίσλ;  

 

 

 

 Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά     Πνιχ   Πάξα πνιχ 
Όπαξμε πξνηχπνπ 

επηηπρεκέλεο γπλαίθαο 

επηρεηξεκαηίαο 

     

Φφβνο απνηπρίαο      
Γπζθνιίεο ζηελ άληιεζε ηνπ 

αξρηθνχ θεθαιαίνπ 
     

Γπζθνιία ζηελ εμαζθάιηζε 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ 

ηξάπεδεο θαη ινηπνχο θνξείο 

     

Πξνθαηαιήςεηο θαη 

ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο 

γηα ην θχιν κνπ. 

     

Όπαξμε νηθνγελεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ 
     

Πεξηνξηζκέλνο ειεχζεξνο 

ρξφλνο 
     

Τπνζηήξημε απφ νηθνγέλεηα 

θαη θίινπο 
     

Γλσξηκίεο θαη θνηλσληθή 

δηθηχσζε 
     

Γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε 

ζέκαηα νξγάλσζεο θαη 

δηνίθεζεο, marketing θαη 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

     

Υξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ       
Πιεξνθφξεζε ζε ζέκαηα 

εμαζθάιηζεο 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο 

     

Όπαξμε ππνζηεξηθηηθψλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ 
     

Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην      
Ο ηζρπξφο αληαγσληζκφο ηεο 

αγνξάο 
     

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία 
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Οη αθόινπζεο πξνηάζεηο δηεξεπλνύλ θαηά πόζν κε ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε αηζζάλεζηε όηη πξαγκαηώλνληαη νη ζηόρνη θαη νη πξνζδνθίεο 

ζαο ή όηη έγηλε ε δσή ζαο δπζρεξέζηεξε. εκεηώζηε ην βαζκό πνπ ηζρύεη γηα 

εζάο ε θάζε πξόηαζε, όπνπ 1= θαζόινπ θαη 5= πάξα πνιύ :  

 

 

 
1.   Αλ κπνξνχζα λα γπξίζσ ην ρξφλν πίζσ, πάιη ζα επέιεγα λα γίλσ επηρεηξεκαηίαο. 

 

 1               2                3             4              5 

 

 

2.    Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα κνπ πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα απφ 

κεηνλεθηήκαηα . 

 
                      1               2                3             4              5 

 

 

3.     Αλ είρα θη άιιεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο, πάιη ζα επέιεγα λα είκαη 

επηρεηξεκαηίαο. 

 
                      1               2                3             4              5 

 

 

4.    Σν λα είκαη επηρεηξεκαηίαο, κνπ πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε. 

 

 1               2                3             4              5 

 

 
5.    Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο κνπ. 

 

                       1               2                3             4              5 

 

 

6-.    Σν φηη είκαη επηρεηξεκαηίαο δελ είλαη φ,ηη θαιχηεξν γηα ηε δσή κνπ.  

 

                       1               2                3             4              5 

 

 

7.    Με απηή ηε επαγγεικαηηθή κνπ επηινγή εμππεξεηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ νη 

αλάγθεο θαη νη αξρηθνί ζηφρνη κνπ.  

 

                        1               2                3             4              5 
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ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 
1. ΖΛΗΚΗΑ 

 

18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55+ 

 

 

2. ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 
 

Άγακε 

Έγγακε 

Γηαδεπγκέλε 

Υήξα 

Άιιν 

 

 

 

3. ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

 

0 

1 

2 

3 

4+ 

 

 

 

4. ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
Γεκνηηθφ  

Γπκλάζην 

Λχθεην/Δπαγγεικαηηθή ζρνιή 

Μεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 

Μεηαπηπρηαθφ 

Γηδαθηνξηθφ 

 

 

5. ΚΑΣΑΓΧΓΖ / ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

Διιάδα 

Δπξσπατθή Έλσζε  

Τπήθννο Σξίησλ ρσξψλ 
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6. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΤΡΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

7. ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Αηνκηθή  

ΟΔ 

ΔΔ 

ΔΠΔ 

ΜΔΠΔ 

ΗΚΔ 

 

 

 

 

8. ΔΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

 

0-3,5 

3,5-5 

6-10 

11+ 

 

 

 

 

 

9. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ ΠΛΖΝ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ Α 

 

0 

1 

2-3 

4-5 

6+ 
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Β.  ΠΙΝΑΚΔ 

 
 

Β1. 
Πίλαθαο Η:  Αλαιπηηθή απεηθόληζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ 

γπλαηθώλ ηνπ δείγκαηνο. 

 

 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ_ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

CAFE 1 .8 .8 .8 

DVD CLUB 1 .8 .8 1.7 

PET SHOP 3 2.5 2.5 4.2 

PILATES 1 .8 .8 5.0 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΚΡΧΝ 2 1.7 1.7 6.7 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΝΤΥΗΑ 1 .8 .8 7.5 

ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ 1 .8 .8 8.3 

ΑΝΘΟΠΧΛΔΗΟ 2 1.7 1.7 10.0 

ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟ 4 3.3 3.3 13.3 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 1 .8 .8 14.2 

ΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟ 1 .8 .8 15.0 

ΒΗΒΛΗΟΥΑΡΣΟΠΧΛΔΗΟ 1 .8 .8 15.8 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΔΛΔΣΧΝ 2 1.7 1.7 17.5 

ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ 

ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 

1 .8 .8 18.3 

ΔΗΓΖ ΓΧΡΧΝ-

ΤΚΔΤΑΗΑ 

1 .8 .8 19.2 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 1 .8 .8 20.0 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΑΞΗ 1 .8 .8 20.8 

ΔΜΠΟΡΗΑ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ 1 .8 .8 21.7 

ΔΜΠΟΡΗΑ ΤΠΟΓΖΜΑΣΧΝ 1 .8 .8 22.5 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

ΑΝΑΜΝΖΣΗΚΧΝ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝ 

1 .8 .8 23.3 

ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΡΧΜΑΣΧΝ 1 .8 .8 24.2 

ΔΜΠΟΡΗΟ ΓΤΝΑΗΚΔΗΧΝ 

ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ 

1 .8 .8 25.0 
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ΔΜΠΟΡΗΟ ΓΔΡΜΑΣΗΝΧΝ 

ΔΗΓΧΝ 

1 .8 .8 25.8 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΧΝ ΚΔΡΗΧΝ 

1 .8 .8 26.7 

ΔΜΠΟΡΗΟ ΔΗΓΧΝ 

ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ 

1 .8 .8 27.5 

ΔΜΠΟΡΗΟ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ 10 8.3 8.3 35.8 

ΔΜΠΟΡΗΟ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ-

ΚΟΜΖΜΑΣΧΝ 

1 .8 .8 36.7 

ΔΜΠΟΡΗΟ ΔΠΟΥΗΚΧΝ 

ΔΗΓΧΝ 

1 .8 .8 37.5 

ΔΜΠΟΡΗΟ ΔΧΡΟΤΥΧΝ 1 .8 .8 38.3 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ/ΠΑΡΑΗΑΣΡΗ

ΚΧ 

1 .8 .8 39.2 

ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΔΝΣΖΜΑΣΧΝ-

ΚΛΧΣΧΝ 

1 .8 .8 40.0 

ΔΜΠΟΡΗΟ ΛΔΤΚΧΝ ΔΗΓΧΝ 1 .8 .8 40.8 

ΔΜΠΟΡΗΟ ΛΗΑΝΗΚΖ 1 .8 .8 41.7 

ΔΜΠΟΡΗΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 

1 .8 .8 42.5 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΚΧΝ 

ΠΡΟΗΟΝΣΧ 

1 .8 .8 43.3 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

ΝΤΦΗΚΧΝ/ΒΑΠΣΗΣΗΚΧΝ 

1 .8 .8 44.2 

ΔΜΠΟΡΗΟ ΠΑΗΓΗΚΧΝ 

ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ 

1 .8 .8 45.0 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ 

ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

1 .8 .8 45.8 

ΔΜΠΟΡΗΟ ΠΟΣΧΝ 1 .8 .8 46.7 

ΔΜΠΟΡΗΟ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ 

1 .8 .8 47.5 

ΔΜΠΟΡΗΟ ΥΑΡΣΗΚΧΝ 

ΔΗΓΧΝ 

1 .8 .8 48.3 

ΔΜΠΟΡΗΟ ΥΡΧΜΑΣΧΝ-

ΗΓΖΡΗΚΧΝ 

1 .8 .8 49.2 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

ΦΔΤΓΟΚΟΜΖΜΑΣΧΝ 

1 .8 .8 50.0 
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ΔΠΗΓΗΟΡΘΧΣΖΡΗΟ 

ΡΟΤΥΧΝ 

1 .8 .8 50.8 

ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ 1 .8 .8 51.7 

ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΟ 4 3.3 3.3 55.0 

ΚΑΘΑΡΗΣΖΡΗΟ 1 .8 .8 55.8 

ΚΑΦΔ-ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ 1 .8 .8 56.7 

ΚΑΦΔΚΟΠΣΔΗΟ 1 .8 .8 57.5 

ΚΑΦΔΝΔΗΟ 1 .8 .8 58.3 

ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ 1 .8 .8 59.2 

ΚΔΝΣΡΟ ΞΔΝΧΝ 

ΓΛΧΧΝ 

1 .8 .8 60.0 

ΚΟΜΜΧΣΖΡΗΟ 4 3.3 3.3 63.3 

ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 

ΚΟΜΖΜΑΣΧΝ 

1 .8 .8 64.2 

ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 4 3.3 3.3 67.5 

ΜΑΝΑΒΗΚΟ 3 2.5 2.5 70.0 

ΜΔΕΔΓΟΠΧΛΔΗΟ 1 .8 .8 70.8 

ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 

ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ 

2 1.7 1.7 72.5 

ΜΗΝΗ ΜΑΡΚΔΣ 7 5.8 5.8 78.3 

ΟΠΣΗΚΑ 2 1.7 1.7 80.0 

ΟΠΧΡΟΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ 1 .8 .8 80.8 

ΠΑΓΧΣΑΣΕΗΓΗΚΟ-

ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΟ 

1 .8 .8 81.7 

ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ 1 .8 .8 82.5 

ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΒΔΝΕΗΝΖ 1 .8 .8 83.3 

ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΓΗΑΦΖΜΗΔΧΝ 

1 .8 .8 84.2 

ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ 

1 .8 .8 85.0 

ΥΟΛΖ ΟΓΖΓΧΝ 1 .8 .8 85.8 

ΥΟΛΖ ΥΟΡΟΤ 1 .8 .8 86.7 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ 

ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ 

1 .8 .8 87.5 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 1 .8 .8 88.3 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΧΝ 

ΤΜΒΟΤ 

1 .8 .8 89.2 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΗΓΗΚΟΤ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΟΤ 

1 .8 .8 90.0 
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ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

1 .8 .8 90.8 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

1 .8 .8 91.7 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΑΞΗ 1 .8 .8 92.5 

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ 1 .8 .8 93.3 

ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ ΞΔΝΧΝ 

ΓΛΧΧΝ 

2 1.7 1.7 95.0 

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ 1 .8 .8 95.8 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 

ΔΗΓΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ 

1 .8 .8 96.7 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 

ΦΤΣΧΝ 

1 .8 .8 97.5 

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ 

ΔΡΓΑΗΔ 

1 .8 .8 98.3 

ΦΗΛΗΚΑ ΔΗΓΖ 1 .8 .8 99.2 

ΦΤΥΟΛΟΓΟ 1 .8 .8 100.0 

Total 120 100.0 100.0  
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Β2.        ΛΟΙΠΟΙ ΠΊΝΑΚΔ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ 

ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

 

Τπόζεζε 1 

Πίλαθαο 2  

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ_ΚΑΣΑΞΗΧΖ 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ_ΚΑ

ΣΑΞΗΧΖ 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2 10 

ΛΗΓΟ 2 20 

ΑΡΚΔΣΑ 2 37 

ΠΟΛΤ 1 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 8 30 

Total 15 120 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ_ΚΑΣΑΞΗΧΖ 

ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_

ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 0 4 3 1 

ΛΗΓΟ 1 3 9 5 

ΑΡΚΔΣΑ 5 11 13 6 

ΠΟΛΤ 3 3 15 1 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

7 4 6 5 

Total 16 25 46 18 
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Πίλαθαο 3 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

-,016 ,100 -,171 ,865
c 

Ordinal by 

Ordinal 
Spearman Correlation 

-,012 ,100 -,132 ,895
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 4 

 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ_ΔΗΟΓΖΜΑ 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ_ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_

ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 0 1 3 2 

ΛΗΓΟ 0 3 3 9 

ΑΡΚΔΣΑ 2 4 8 10 

ΠΟΛΤ 1 2 5 9 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

0 3 6 9 

Total 3 13 25 39 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ

_ΔΗΟΓΖΜΑ 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 4 10 

ΛΗΓΟ 5 20 

ΑΡΚΔΣΑ 13 37 

ΠΟΛΤ 6 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 12 30 

Total 40 120 

 

 



  243 

 

Πίλαθαο 5 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

,044 ,086 ,480 ,632
c
 

Ordinal by 

Ordinal 
Spearman Correlation 

,048 ,090 ,523 ,602
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 6 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΓΗΑΣΖΡΖΖ_ΟΗΚ.ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Crosstab 

Count   

 ΓΗΑΣΖΡΖΖ_ΟΗΚ.ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_

ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 4 1 1 3 

ΛΗΓΟ 11 2 1 3 

ΑΡΚΔΣΑ 11 3 8 8 

ΠΟΛΤ 11 5 2 2 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

16 2 3 2 

Total 53 13 15 18 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΓΗΑΣΖΡΖΖ_ΟΗΚ

.ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 10 

ΛΗΓΟ 3 20 

ΑΡΚΔΣΑ 7 37 

ΠΟΛΤ 3 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 7 30 

Total 21 120 
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Πίλαθαο 7 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

-,046 ,093 -,499 ,618
c
 

Ordinal by 

Ordinal 
Spearman Correlation 

-,050 ,094 -,541 ,589
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 8 

 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑΗΑ 

 

Crosstab 

Count   

 ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_

ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2 2 3 3 

ΛΗΓΟ 2 4 6 4 

ΑΡΚΔΣΑ 10 4 12 7 

ΠΟΛΤ 5 2 6 5 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

8 3 7 6 

Total 27 15 34 25 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟ

ΝΟΤ_ΔΡΓΑΗΑ 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 0 10 

ΛΗΓΟ 4 20 

ΑΡΚΔΣΑ 4 37 

ΠΟΛΤ 5 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 6 30 

Total 19 120 
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Πίλαθαο 9 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

,025 ,089 ,273 ,785
c
 

Ordinal by 

Ordinal 
Spearman Correlation 

,026 ,091 ,288 ,774
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 10 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΤΝΓΤΑΜΟ_ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΤΝΓΤΑΜΟ_ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_

ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 0 2 4 3 

ΛΗΓΟ 2 5 4 4 

ΑΡΚΔΣΑ 8 6 8 7 

ΠΟΛΤ 3 5 7 5 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

5 5 7 4 

Total 18 23 30 23 

 

Crosstab 

Count   

 ΤΝΓΤΑΜΟ_

ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 10 

ΛΗΓΟ 5 20 

ΑΡΚΔΣΑ 8 37 

ΠΟΛΤ 3 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 9 30 

Total 26 120 
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Πίλαθαο 11 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

-,013 ,086 -,146 ,884
c
 

Ordinal by 

Ordinal 
Spearman Correlation 

-,009 ,089 -,096 ,924
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 12 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΔΛΛΔΗΦΖ_ΔΡΓΑΗΑΚΖ_ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

 

Crosstab 

Count   

 ΔΛΛΔΗΦΖ_ΔΡΓΑΗΑΚΖ_ΗΚΑΝΟΠΟΗ

ΖΖ 

ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_

ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 6 0 0 0 

ΛΗΓΟ 12 5 0 3 

ΑΡΚΔΣΑ 11 7 8 4 

ΠΟΛΤ 6 2 5 10 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

11 2 5 5 

Total 46 16 18 22 

 

Crosstab 

Count   

 ΔΛΛΔΗΦΖ_ΔΡΓΑ

ΗΑΚΖ_ΗΚΑΝΟ

ΠΟΗΖΖ 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 4 10 

ΛΗΓΟ 0 20 

ΑΡΚΔΣΑ 7 37 

ΠΟΛΤ 0 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 7 30 

Total 18 120 

 

 



  251 

 

 

Πίλαθαο 13 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

,167 ,100 1,846 ,067
c
 

Ordinal by 

Ordinal 
Spearman Correlation 

,178 ,098 1,961 ,052
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 14 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΓΤΑΛΗΝΖ_ΟΡΟΦΖ 

 

Crosstab 

Count   

 ΓΤΑΛΗΝΖ_ΟΡΟΦΖ 

ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_

ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 5 0 3 2 

ΛΗΓΟ 9 5 5 0 

ΑΡΚΔΣΑ 12 6 11 6 

ΠΟΛΤ 8 5 7 3 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

19 4 3 3 

Total 53 20 29 14 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΓΤΑΛΗΝΖ_ΟΡΟΦ

Ζ 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 0 10 

ΛΗΓΟ 1 20 

ΑΡΚΔΣΑ 2 37 

ΠΟΛΤ 0 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 1 30 

Total 4 120 

 

 

 



  253 

 

 

Πίλαθαο 15 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

-,099 ,091 -1,078 ,283
c
 

Ordinal by 

Ordinal 
Spearman Correlation 

-,109 ,093 -1,192 ,236
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 16 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

 

Crosstab 

Count   

 ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_

ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2 2 4 0 

ΛΗΓΟ 2 1 7 4 

ΑΡΚΔΣΑ 4 6 8 14 

ΠΟΛΤ 1 3 5 11 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

6 1 6 8 

Total 15 13 30 37 

 

Crosstab 

Count   

 ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟ

ΣΖΣΔ 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2 10 

ΛΗΓΟ 6 20 

ΑΡΚΔΣΑ 5 37 

ΠΟΛΤ 3 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 9 30 

Total 25 120 
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Πίλαθαο 17 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

,080 ,099 ,870 ,386
c
 

Ordinal by 

Ordinal 
Spearman Correlation 

,090 ,098 ,982 ,328
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 18 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΠΡΟΣΔΡΖ_ΔΡΓΑΗΑΚΖ_ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

 

Crosstab 

Count   

 ΠΡΟΣΔΡΖ_ΔΡΓΑΗΑΚΖ_ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_

ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 3 2 2 1 

ΛΗΓΟ 7 2 4 4 

ΑΡΚΔΣΑ 6 4 10 6 

ΠΟΛΤ 3 3 5 5 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

11 1 4 7 

Total 30 12 25 23 

 

Crosstab 

Count   

 ΠΡΟΣΔΡΖ_ΔΡΓΑ

ΗΑΚΖ_ΔΜΠΔΗΡΗ

Α 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2 10 

ΛΗΓΟ 3 20 

ΑΡΚΔΣΑ 11 37 

ΠΟΛΤ 7 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 7 30 

Total 30 120 
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Πίλαθαο 19 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

,062 ,095 ,675 ,501
c
 

Ordinal by 

Ordinal 
Spearman Correlation 

,062 ,095 ,676 ,500
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  258 

 

 

Πίλαθαο 20 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΘΔΖ_ΣΖΝ_ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΘΔΖ_ΣΖΝ_ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_

ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 2 3 1 

ΛΗΓΟ 9 5 5 0 

ΑΡΚΔΣΑ 9 6 10 8 

ΠΟΛΤ 10 3 3 4 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

13 2 4 7 

Total 42 18 25 20 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΘΔΖ_ΣΖΝ_ΟΗ

ΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 3 10 

ΛΗΓΟ 1 20 

ΑΡΚΔΣΑ 4 37 

ΠΟΛΤ 3 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 30 

Total 15 120 
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Πίλαθαο 21 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

-,025 ,094 -,273 ,785
c
 

Ordinal by 

Ordinal 
Spearman Correlation 

-,023 ,095 -,249 ,804
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 22 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΓΗΔΞΟΓΟ 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΓΗΔΞΟΓΟ 

ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_

ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2 1 2 3 

ΛΗΓΟ 8 4 6 0 

ΑΡΚΔΣΑ 10 7 11 6 

ΠΟΛΤ 10 3 4 3 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

15 2 3 3 

Total 45 17 26 15 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΓΗΔΞΟΓΟ Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2 10 

ΛΗΓΟ 2 20 

ΑΡΚΔΣΑ 3 37 

ΠΟΛΤ 3 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 7 30 

Total 17 120 
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Πίλαθαο 23 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

-,052 ,098 -,561 ,576
c
 

Ordinal by 

Ordinal 
Spearman Correlation 

-,066 ,098 -,717 ,475
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 24 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΠΛΟΤΣΟ_ΓΤΝΑΜΖ 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΠΛΟΤΣΟ_ΓΤΝΑΜΖ 

ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_

ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2 5 1 1 

ΛΗΓΟ 6 6 7 1 

ΑΡΚΔΣΑ 10 8 11 6 

ΠΟΛΤ 6 7 3 6 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

7 4 10 3 

Total 31 30 32 17 

 

Crosstab 

Count   

 ΠΛΟΤΣΟ_ΓΤΝ

ΑΜΖ 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 10 

ΛΗΓΟ 0 20 

ΑΡΚΔΣΑ 2 37 

ΠΟΛΤ 1 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 6 30 

Total 10 120 
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Πίλαθαο 25 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

,170 ,090 1,872 ,064
c
 

Ordinal by 

Ordinal 
Spearman Correlation 

,159 ,090 1,751 ,083
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 26 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΑΠΟΛΤΖ 

 

Crosstab 

Count   

 ΑΠΟΛΤΖ 

ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_

ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 7 2 1 0 

ΛΗΓΟ 18 1 1 0 

ΑΡΚΔΣΑ 25 4 3 2 

ΠΟΛΤ 16 3 1 2 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

25 1 1 0 

Total 91 11 7 4 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΑΠΟΛΤΖ Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 0 10 

ΛΗΓΟ 0 20 

ΑΡΚΔΣΑ 3 37 

ΠΟΛΤ 1 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 3 30 

Total 7 120 

 

 

 

 



  265 

 

 

 

Πίλαθαο 27 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

,063 ,077 ,691 ,491
c
 

Ordinal by 

Ordinal 
Spearman Correlation 

,005 ,085 ,055 ,956
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 28 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΜΖ_ΔΤΡΔΖ_ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ_ΔΡΓΑΗΑ 

 

Crosstab 

Count   

 ΜΖ_ΔΤΡΔΖ_ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ_ΔΡΓΑ

ΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_

ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 7 0 1 1 

ΛΗΓΟ 8 5 2 2 

ΑΡΚΔΣΑ 17 5 4 7 

ΠΟΛΤ 12 3 4 2 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

18 0 2 6 

Total 62 13 13 18 

 

Crosstab 

Count   

 ΜΖ_ΔΤΡΔΖ_ΚΑ

ΣΑΛΛΖΛΖ_ΔΡΓ

ΑΗΑ 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 10 

ΛΗΓΟ 3 20 

ΑΡΚΔΣΑ 4 37 

ΠΟΛΤ 2 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 30 

Total 14 120 
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Πίλαθαο 29 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

,012 ,094 ,127 ,899
c
 

Ordinal by 

Ordinal 
Spearman Correlation 

-,021 ,094 -,229 ,819
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 30 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΑΠΟΤΗΑ_ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 

 

Crosstab 

Count   

 ΑΠΟΤΗΑ_ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 

ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_

ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 3 1 2 2 

ΛΗΓΟ 7 7 2 3 

ΑΡΚΔΣΑ 15 6 9 4 

ΠΟΛΤ 10 6 2 3 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

19 1 2 3 

Total 54 21 17 15 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΑΠΟΤΗΑ_ΔΝΑΛ

ΛΑΚΣΗΚΧΝ 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2 10 

ΛΗΓΟ 1 20 

ΑΡΚΔΣΑ 3 37 

ΠΟΛΤ 2 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 5 30 

Total 13 120 
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Πίλαθαο 31 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

-,101 ,098 -1,106 ,271
c
 

Ordinal by 

Ordinal 
Spearman Correlation 

-,137 ,096 -1,507 ,134
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 32 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΜΔΣΑΒΟΛΔ_ΠΡΟΧΠΗΚΖ_ΕΧΖ 

 

Crosstab 

Count   

 ΜΔΣΑΒΟΛΔ_ΠΡΟΧΠΗΚΖ_ΕΧΖ 

ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_

ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 7 2 0 1 

ΛΗΓΟ 18 1 0 0 

ΑΡΚΔΣΑ 27 3 4 0 

ΠΟΛΤ 15 1 3 3 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

26 0 0 2 

Total 93 7 7 6 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΜΔΣΑΒΟΛΔ_ΠΡ

ΟΧΠΗΚΖ_ΕΧΖ

 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 0 10 

ΛΗΓΟ 1 20 

ΑΡΚΔΣΑ 3 37 

ΠΟΛΤ 1 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 30 

Total 7 120 
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Πίλαθαο 33 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

,051 ,084 ,558 ,578
c
 

Ordinal by 

Ordinal 
Spearman Correlation 

,004 ,086 ,039 ,969
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 34 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ * ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 

 

Crosstab 

Count   

 ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 

ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_

ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 9 1 0 0 

ΛΗΓΟ 18 0 1 0 

ΑΡΚΔΣΑ 29 3 2 1 

ΠΟΛΤ 19 2 2 0 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

29 1 0 0 

Total 104 7 5 1 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΜΔΣΑΝΑΣΔΤ

Ζ 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 0 10 

ΛΗΓΟ 1 20 

ΑΡΚΔΣΑ 2 37 

ΠΟΛΤ 0 23 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 0 30 

Total 3 120 
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Πίλαθαο 35 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

-,096 ,055 -1,052 ,295
c
 

Ordinal by 

Ordinal 
Spearman Correlation 

-,084 ,072 -,917 ,361
c
 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Τπόζεζε 2 

 

 
Πίλαθαο 36 

 
ΜΟΡΦΧΖ * ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 

 

Crosstab 

Count   
 ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/Μ

Ζ) 

0 1 0 0 2 

ΓΤΜΝΑΗΟ 1 2 1 3 1 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΥΟΛΖ 

6 5 13 8 11 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 1 0 2 0 5 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 1 5 15 16 17 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 0 0 1 1 2 

Total 9 13 32 28 38 
 
 
 

Crosstab 

Count   

 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 
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Πίλαθαο 37 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,183 ,089 2,027 ,045
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,172 ,089 1,893 ,061
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο  38 

 
ΜΟΡΦΧΖ * ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ_ΚΑΣΑΞΗΧΖ 

Crosstab 

Count   
 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ_ΚΑΣΑΞΗΧΖ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/Μ

Ζ) 

0 0 1 0 2 

ΓΤΜΝΑΗΟ 0 1 4 2 1 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΥΟΛΖ 

3 10 20 7 3 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 3 0 3 1 1 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 10 13 16 7 8 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 0 1 2 1 0 

Total 16 25 46 18 15 
 

Crosstab 

Count   

 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

  

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 
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Πίλαθαο 39 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,151 ,089 -1,655 ,101
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,135 ,088 -1,485 ,140
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 40 

 

ΜΟΡΦΧΖ * ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ_ΔΗΟΓΖΜΑ 

Crosstab 

Count   
 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ_ΔΗΟΓΖΜΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/Μ

Ζ) 

0 1 1 0 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ 0 2 1 0 5 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΥΟΛΖ 

1 5 11 14 12 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 0 0 2 3 3 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 2 4 9 21 18 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 0 1 1 1 1 

Total 3 13 25 39 40 
 

Crosstab 

Count   

 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 

Πίλαθαο 41 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,051 ,099 ,560 ,577
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,037 ,098 ,403 ,687
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 42 

ΜΟΡΦΧΖ * ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑΗΑ 

Crosstab 

Count   
 ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/Μ

Ζ) 

1 0 0 1 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ 0 1 4 2 1 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΥΟΛΖ 

9 5 15 8 6 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 2 1 3 0 2 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 13 7 12 13 9 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 2 1 0 1 0 

Total 27 15 34 25 19 
 

Crosstab 

Count   
 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 

 

Πίλαθαο 43 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,083 ,092 -,907 ,366
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,073 ,091 -,795 ,428
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 44 

ΜΟΡΦΧΖ * ΤΝΓΤΑΜΟ_ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

Crosstab 

Count   
 ΤΝΓΤΑΜΟ_ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/Μ

Ζ) 

0 2 0 0 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ 0 1 2 5 0 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΥΟΛΖ 

3 7 15 8 10 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 1 3 2 2 0 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 11 10 11 7 15 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 3 0 0 1 0 

Total 18 23 30 23 26 
 

Crosstab 

Count   

 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 

 

Πίλαθαο 45 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,140 ,090 -1,536 ,127
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,138 ,092 -1,508 ,134
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 



  281 

 

 

Πίλαθαο 46 

 

ΜΟΡΦΧΖ * ΔΛΛΔΗΦΖ_ΔΡΓΑΗΑΚΖ_ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 
 

Crosstab 

Count   
 ΔΛΛΔΗΦΖ_ΔΡΓΑΗΑΚΖ_ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/Μ

Ζ) 

2 0 1 0 0 

ΓΤΜΝΑΗΟ 4 0 2 0 2 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΥΟΛΖ 

17 6 6 7 7 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 4 0 1 3 0 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 17 9 8 11 9 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 2 1 0 1 0 

Total 46 16 18 22 18 
 

Crosstab 

Count   

 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 

Πίλαθαο 47 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,067 ,090 ,729 ,467
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,069 ,092 ,747 ,457
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 48 

 

ΜΟΡΦΧΖ * ΓΤΑΛΗΝΖ_ΟΡΟΦΖ 

Crosstab 

Count   
 ΓΤΑΛΗΝΖ_ΟΡΟΦΖ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/Μ

Ζ) 

2 0 0 0 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ 2 0 4 1 1 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΥΟΛΖ 

17 8 11 6 1 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 6 1 0 1 0 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 22 11 14 6 1 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 0 0 0 0 

Total 53 20 29 14 4 
 

Crosstab 

Count   
 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 

 

Πίλαθαο 49 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,153 ,098 -1,676 ,096
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,134 ,093 -1,469 ,144
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 50 

 
ΜΟΡΦΧΖ * ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

Crosstab 

Count   
 ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/Μ

Ζ) 

0 0 2 0 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ 1 0 4 3 0 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΥΟΛΖ 

7 7 12 11 6 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 1 0 0 5 2 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 5 6 11 17 15 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 1 0 1 1 1 

Total 15 13 30 37 25 
 

Crosstab 

Count   
 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 

 

Πίλαθαο 51 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,138 ,087 1,515 ,132
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,168 ,088 1,847 ,067
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 52 

 

ΜΟΡΦΧΖ * ΠΡΟΣΔΡΖ_ΔΡΓΑΗΑΚΖ_ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

 

Crosstab 

Count   
 ΠΡΟΣΔΡΖ_ΔΡΓΑΗΑΚΖ_ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/Μ

Ζ) 

0 1 1 0 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ 2 0 4 0 2 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΥΟΛΖ 

12 5 12 8 6 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 2 0 2 1 3 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 12 6 6 13 17 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 2 0 0 1 1 

Total 30 12 25 23 30 
 

Crosstab 

Count   
 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 

Πίλαθαο 53 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,099 ,090 1,085 ,280
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,118 ,092 1,296 ,197
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 54 

ΜΟΡΦΧΖ * ΠΛΟΤΣΟ_ΓΤΝΑΜΖ 
 

Crosstab 

Count   
 ΠΛΟΤΣΟ_ΓΤΝΑΜΖ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/Μ

Ζ) 

0 1 0 1 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ 1 3 2 2 0 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΥΟΛΖ 

10 15 12 4 2 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 2 3 2 0 1 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 16 7 15 10 6 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 2 1 1 0 0 

Total 31 30 32 17 10 
 

Crosstab 

Count   
 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 

 

Πίλαθαο 55 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,015 ,094 -,167 ,867
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,008 ,093 -,086 ,932
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 56 

ΜΟΡΦΧΖ * ΖΜΑΝΣΗΚΟΗ_ΑΛΛΟΗ 

Crosstab 

Count   

 ΖΜΑΝΣΗΚΟΗ_ΑΛΛΟΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/Μ

Ζ) 

2 0 0 0 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ 0 2 3 2 1 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΥΟΛΖ 

4 6 8 17 8 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 0 0 1 1 6 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 8 1 10 17 18 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 0 1 2 0 1 

Total 14 10 24 37 35 
 

Crosstab 

Count   

 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 

 

Πίλαθαο 57 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,131 ,098 1,434 ,154
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,125 ,093 1,371 ,173
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 58 

ΜΟΡΦΧΖ * ΜΔΣΑΒΟΛΔ_ΠΡΟΧΠΗΚΖ_ΕΧΖ 

Crosstab 

Count   
 ΜΔΣΑΒΟΛΔ_ΠΡΟΧΠΗΚΖ_ΕΧΖ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/Μ

Ζ) 

3 0 0 0 0 

ΓΤΜΝΑΗΟ 6 0 1 1 0 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΥΟΛΖ 

29 3 3 4 4 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 0 0 0 0 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 44 4 2 1 3 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 3 0 1 0 0 

Total 93 7 7 6 7 
 

Crosstab 

Count   

 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 

Πίλαθαο 59 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,099 ,085 -1,085 ,280
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,098 ,090 -1,068 ,288
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 60 

 
ΜΟΡΦΧΖ * ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 

Crosstab 

Count   

 ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/Μ

Ζ) 

2 0 0 0 1 

ΓΤΜΝΑΗΟ 5 2 1 0 0 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΥΟΛΖ 

37 3 2 0 1 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 0 0 0 0 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 48 2 2 1 1 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 0 0 0 0 

Total 104 7 5 1 3 
 

Crosstab 

Count   
 Total 

ΜΟΡΦΧΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ(ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ/ΜΖ) 3 

ΓΤΜΝΑΗΟ 8 

ΛΤΚΔΗΟ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΥΟΛΖ 43 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 8 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 54 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 4 

Total 120 

Πίλαθαο 61 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,144 ,114 -1,582 ,116
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,155 ,097 -1,704 ,091
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Τπόζεζε 3 

 

 

Πίλαθαο 62 

 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ * ΠΡΟΣΤΠΟ_ΓΤΝΑΗΚΑ_ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΑ 

 

Crosstab 

Count   
 ΠΡΟΣΤΠΟ_ΓΤΝΑΗΚΑ_ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 6 2 1 0 0 

ΛΗΓΟ 5 2 2 2 2 

ΑΡΚΔΣΑ 12 10 5 4 1 

ΠΟΛΤ 10 4 8 3 3 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 13 6 8 6 5 

Total 46 24 24 15 11 
 

 

 

Πίλαθαο 63 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,176 ,087 1,942 ,055
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,159 ,091 1,745 ,084
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

 

 



  290 

 

 

 
Πίλαθαο 64 

 

 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ * ΦΟΒΟ_ΑΠΟΣΤΥΗΑ 

 

 

Crosstab 

Count   
 ΦΟΒΟ_ΑΠΟΣΤΥΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 3 4 0 2 0 

ΛΗΓΟ 5 2 3 3 0 

ΑΡΚΔΣΑ 10 11 6 4 1 

ΠΟΛΤ 6 5 8 5 4 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 13 6 13 4 2 

Total 37 28 30 18 7 
 
 
 
 

Πίλαθαο 65 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,085 ,087 ,929 ,355
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,072 ,091 ,786 ,433
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 66 

 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ * ΑΡΥΗΚΟ_ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

Crosstab 

Count   
 ΑΡΥΗΚΟ_ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 3 1 2 2 

ΛΗΓΟ 5 2 2 3 1 

ΑΡΚΔΣΑ 6 5 12 5 4 

ΠΟΛΤ 3 3 11 6 5 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 8 7 15 3 5 

Total 23 20 41 19 17 
 
 
 

Πίλαθαο 67 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,000 ,095 -,005 ,996
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,006 ,095 -,061 ,952
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 68 

 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ * ΔΞΑΦΑΛΗΖ_ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 
 

Crosstab 

Count   
 ΔΞΑΦΑΛΗΖ_ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 4 1 0 2 2 

ΛΗΓΟ 2 2 4 1 4 

ΑΡΚΔΣΑ 5 4 12 5 6 

ΠΟΛΤ 4 3 10 5 6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 9 6 8 3 12 

Total 24 16 34 16 30 
 

 

 

Πίλαθαο 69 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,036 ,101 ,392 ,696
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,023 ,098 ,249 ,804
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 70 

 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ * ΠΡΟΚΑΣΑΛΖΦΔΗ_ΦΤΛΟΤ 
 

Crosstab 

Count   
 ΠΡΟΚΑΣΑΛΖΦΔΗ_ΦΤΛΟΤ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 6 2 1 0 0 

ΛΗΓΟ 6 4 0 2 1 

ΑΡΚΔΣΑ 19 8 4 1 0 

ΠΟΛΤ 13 2 7 5 1 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 24 5 3 3 3 

Total 68 21 15 11 5 
 

 

 

Πίλαθαο 71 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,078 ,086 ,845 ,400
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,020 ,090 ,218 ,828
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 72 

 

 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ * ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ_ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

 

Crosstab 

Count   

 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ_ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 0 0 5 4 0 

ΛΗΓΟ 3 2 3 3 2 

ΑΡΚΔΣΑ 7 7 14 2 2 

ΠΟΛΤ 4 5 7 10 2 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 8 4 13 6 7 

Total 22 18 42 25 13 
 

 

 

Πίλαθαο 73 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,004 ,087 ,041 ,967
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,030 ,092 ,323 ,747
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 74 

 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ * ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΟ_ΔΛΔΤΘΔΡΟ_ΥΡΟΝΟ 

 

Crosstab 

Count   
 ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΟ_ΔΛΔΤΘΔΡΟ_ΥΡΟΝΟ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 0 1 4 3 1 

ΛΗΓΟ 2 1 5 2 3 

ΑΡΚΔΣΑ 4 9 10 8 1 

ΠΟΛΤ 3 1 8 9 7 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 5 9 11 6 7 

Total 14 21 38 28 19 
 

 

 

Πίλαθαο 75 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,018 ,087 -,200 ,842
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,008 ,091 -,085 ,932
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 76 

 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ * ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ_ΠΡΟΧΠΧΝ 

 

Crosstab 

Count   
 ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ_ΠΡΟΧΠΧΝ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 1 2 3 2 

ΛΗΓΟ 0 0 2 3 8 

ΑΡΚΔΣΑ 1 3 13 8 7 

ΠΟΛΤ 3 2 3 11 9 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 3 8 11 14 

Total 7 9 28 36 40 
 
 

 

Πίλαθαο 77 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,008 ,093 ,090 ,929
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,020 ,093 ,218 ,828
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 78 

 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ * ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ_ΓΟΜΔ 
 

Crosstab 

Count   

 ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ_ΓΟΜΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 4 1 2 1 1 

ΛΗΓΟ 4 2 1 4 2 

ΑΡΚΔΣΑ 6 8 8 5 5 

ΠΟΛΤ 4 7 8 3 6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 6 7 8 8 9 

Total 24 25 27 21 23 
 

 

 

 

 

Πίλαθαο 79 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,152 ,093 1,675 ,097
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,146 ,093 1,604 ,111
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 80 

 

 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ * ΘΔΜΗΚΟ_ΠΛΑΗΗΟ 
 

Crosstab 

Count   
 ΘΔΜΗΚΟ_ΠΛΑΗΗΟ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 0 1 3 4 

ΛΗΓΟ 2 1 1 2 7 

ΑΡΚΔΣΑ 4 4 8 5 11 

ΠΟΛΤ 2 4 4 4 14 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 3 3 4 6 22 

Total 12 12 18 20 58 
 

 

 

 

Πίλαθαο 81 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,079 ,089 ,857 ,393
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,110 ,090 1,203 ,231
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 82 

 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ * ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ_ΑΓΟΡΑ 
 
 

Crosstab 

Count   
 ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ_ΑΓΟΡΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 0 2 4 1 2 

ΛΗΓΟ 1 1 2 1 8 

ΑΡΚΔΣΑ 0 4 13 6 9 

ΠΟΛΤ 0 2 8 13 5 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 5 1 13 6 13 

Total 6 10 40 27 37 
 

 

 

 

Πίλαθαο 83 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,030 ,099 -,323 ,747
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,020 ,099 -,220 ,826
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 84 

 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ * ΠΑΓΚΟΜΗΑ_ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 
 

Crosstab 

Count   
 ΠΑΓΚΟΜΗΑ_ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 0 2 2 1 4 

ΛΗΓΟ 1 2 1 0 9 

ΑΡΚΔΣΑ 0 2 9 6 15 

ΠΟΛΤ 1 1 5 11 10 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 3 2 8 8 17 

Total 5 9 25 26 55 
 

 

 

 

Πίλαθαο 85 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,018 ,100 -,200 ,842
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,040 ,098 -,433 ,666
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Τπόζεζε 4 

 

 
 

Πίλαθαο 86 

 

 

ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ * ΠΡΟΣΤΠΟ_ΓΤΝΑΗΚΑ_ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΑ 
 

Crosstab 

Count   

 ΠΡΟΣΤΠΟ_ΓΤΝΑΗΚΑ_ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 8 4 2 0 1 

ΛΗΓΟ 7 2 1 3 0 

ΑΡΚΔΣΑ 9 4 9 6 2 

ΠΟΛΤ 10 11 10 4 2 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 12 3 2 2 6 

Total 46 24 24 15 11 
 
 

 

 

Πίλαθαο 87 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,142 ,092 1,557 ,122
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,100 ,096 1,097 ,275
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 88 

 

 

 

ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ * ΦΟΒΟ_ΑΠΟΣΤΥΗΑ 

 

Crosstab 

Count   
 ΦΟΒΟ_ΑΠΟΣΤΥΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 5 5 2 1 2 

ΛΗΓΟ 3 4 5 1 0 

ΑΡΚΔΣΑ 7 4 9 8 2 

ΠΟΛΤ 9 10 9 7 2 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 13 5 5 1 1 

Total 37 28 30 18 7 
 

 

 

 

Πίλαθαο 89 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,098 ,092 -1,068 ,288
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,132 ,091 -1,443 ,152
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 90 

 

 

 
ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ * ΑΡΥΗΚΟ_ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

Crosstab 

Count   
 ΑΡΥΗΚΟ_ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 3 3 2 2 5 

ΛΗΓΟ 3 4 3 1 2 

ΑΡΚΔΣΑ 6 1 14 7 2 

ΠΟΛΤ 3 7 16 6 5 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 8 5 6 3 3 

Total 23 20 41 19 17 
 

 

 

 

Πίλαθαο 91 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,088 ,103 -,960 ,339
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,084 ,100 -,911 ,364
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 92 

 

 

 
ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ * ΔΞΑΦΑΛΗΖ_ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 
 

Crosstab 

Count   

 ΔΞΑΦΑΛΗΖ_ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 4 2 1 4 4 

ΛΗΓΟ 3 1 6 1 2 

ΑΡΚΔΣΑ 4 4 11 3 8 

ΠΟΛΤ 7 3 12 7 8 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 6 6 4 1 8 

Total 24 16 34 16 30 
 
 

 

 

 

Πίλαθαο 93 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,011 ,098 -,119 ,905
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,019 ,097 -,202 ,840
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 94 

 

 

 
ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ * ΠΡΟΚΑΣΑΛΖΦΔΗ_ΦΤΛΟΤ 

 

 

Crosstab 

Count   
 ΠΡΟΚΑΣΑΛΖΦΔΗ_ΦΤΛΟΤ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 9 2 1 2 1 

ΛΗΓΟ 9 2 2 0 0 

ΑΡΚΔΣΑ 12 7 7 3 1 

ΠΟΛΤ 21 8 4 4 0 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 17 2 1 2 3 

Total 68 21 15 11 5 
 

 

 

Πίλαθαο 95 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,001 ,100 -,008 ,994
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,042 ,095 -,454 ,650
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 96 

 
ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ * ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ_ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
 

Crosstab 

Count   
 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ_ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 1 3 6 4 

ΛΗΓΟ 5 3 4 1 0 

ΑΡΚΔΣΑ 5 4 10 5 6 

ΠΟΛΤ 6 6 15 10 0 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 5 4 10 3 3 

Total 22 18 42 25 13 
 

Crosstab 

Count   
 Total 

ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 15 

ΛΗΓΟ 13 

ΑΡΚΔΣΑ 30 

ΠΟΛΤ 37 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 25 

Total 120 

 

Πίλαθαο 97 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,128 ,093 -1,397 ,165
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,112 ,094 -1,228 ,222
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 98 

 

 

 
ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ * ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΟ_ΔΛΔΤΘΔΡΟ_ΥΡΟΝΟ 

 

 

Crosstab 

Count   
 ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΟ_ΔΛΔΤΘΔΡΟ_ΥΡΟΝΟ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 1 7 4 2 

ΛΗΓΟ 1 2 7 3 0 

ΑΡΚΔΣΑ 5 5 5 7 8 

ΠΟΛΤ 3 7 11 12 4 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 6 8 2 5 

Total 14 21 38 28 19 
 
 

 

 

Πίλαθαο 99 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,066 ,085 -,716 ,476
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,073 ,088 -,797 ,427
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 100 

 

 

 
ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ * ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ_ΠΡΟΧΠΧΝ 
 
 

Crosstab 

Count   
 ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ_ΠΡΟΧΠΧΝ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 0 2 2 7 4 

ΛΗΓΟ 0 2 3 4 4 

ΑΡΚΔΣΑ 3 1 11 5 10 

ΠΟΛΤ 2 3 9 11 12 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 1 3 9 10 

Total 7 9 28 36 40 
 
 

 

 

 

Πίλαθαο 101 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,033 ,085 ,363 ,717
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,072 ,088 ,783 ,435
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 102 

 
 
 
ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ * ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 
 

 

Crosstab 

Count   
 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ_ΓΝΧΔΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2 2 4 1 6 

ΛΗΓΟ 2 1 6 3 1 

ΑΡΚΔΣΑ 4 7 8 5 6 

ΠΟΛΤ 0 4 14 11 8 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 6 5 3 9 

Total 10 20 37 23 30 
 
 

 

 

Πίλαθαο 103 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,080 ,099 ,870 ,386
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,090 ,098 ,982 ,328
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 104 

 

 
ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ * ΣΠΔ 
 

 

Crosstab 

Count   
 ΣΠΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 4 2 2 2 5 

ΛΗΓΟ 2 5 3 2 1 

ΑΡΚΔΣΑ 2 8 6 9 5 

ΠΟΛΤ 3 6 6 16 6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 4 2 5 4 10 

Total 15 23 22 33 27 
 
 

 

 

Πίλαθαο 105 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,160 ,102 1,756 ,082
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,167 ,099 1,845 ,068
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 106 

 

 
 
ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ * ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 4 4 3 2 2 

ΛΗΓΟ 2 5 5 0 1 

ΑΡΚΔΣΑ 1 10 11 6 2 

ΠΟΛΤ 5 5 11 13 3 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 8 5 4 2 6 

Total 20 29 34 23 14 
 
 

 

 

 

Πίλαθαο 107 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,082 ,102 ,897 ,371
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,069 ,102 ,749 ,455
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 108 

 

 

 
ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ * ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ_ΓΟΜΔ 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ_ΓΟΜΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 4 3 2 3 3 

ΛΗΓΟ 4 3 3 2 1 

ΑΡΚΔΣΑ 5 7 9 4 5 

ΠΟΛΤ 6 7 10 8 6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 5 5 3 4 8 

Total 24 25 27 21 23 
 
 

 

 

 

Πίλαθαο 109 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,114 ,096 1,243 ,216
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,119 ,096 1,300 ,196
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 110 

 

 
 
ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ * ΘΔΜΗΚΟ_ΠΛΑΗΗΟ 

 

 

Crosstab 

Count   

 ΘΔΜΗΚΟ_ΠΛΑΗΗΟ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 1 1 1 11 

ΛΗΓΟ 3 1 2 1 6 

ΑΡΚΔΣΑ 4 3 4 6 13 

ΠΟΛΤ 2 3 7 7 18 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 4 4 5 10 

Total 12 12 18 20 58 
 
 

 

 

Πίλαθαο 111 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,060 ,092 -,655 ,514
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,080 ,093 -,869 ,387
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 112 

 

 
 
ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ * ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ_ΑΓΟΡΑ 
 

 

Crosstab 

Count   
 ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ_ΑΓΟΡΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 0 2 5 2 6 

ΛΗΓΟ 1 1 7 0 4 

ΑΡΚΔΣΑ 2 0 8 9 11 

ΠΟΛΤ 0 5 15 7 10 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 3 2 5 9 6 

Total 6 10 40 27 37 
 
 
 

 

 

 

Πίλαθαο 113 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,057 ,094 -,622 ,535
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,053 ,094 -,576 ,566
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 114 

 

 

 
ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ * ΠΑΓΚΟΜΗΑ_ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 

 

Crosstab 

Count   
 ΠΑΓΚΟΜΗΑ_ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΓΝΧΔΗ_ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 0 2 3 3 7 

ΛΗΓΟ 1 2 4 2 4 

ΑΡΚΔΣΑ 0 1 4 6 19 

ΠΟΛΤ 1 2 10 9 15 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 3 2 4 6 10 

Total 5 9 25 26 55 
 
 

 

 

 

 

Πίλαθαο 115 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,045 ,097 -,486 ,628
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,055 ,096 -,601 ,549
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Τπόζεζε 5 

 

 

 

Πίλαθαο 116 

 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑΗΑ * Αλ κπνξνύζα λα γπξίζω ην 

ρξόλν πίζω, πάιη ζα επέιεγα λα γίλω επηρεηξεκαηίαο 

 

 

Crosstab 

Count   

 Αλ κπνξνύζα λα γπξίζω ην ρξόλν πίζω, πάιη ζα επέιεγα λα 

γίλω επηρεηξεκαηίαο 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑ

ΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 5 1 8 5 

ΛΗΓΟ 2 1 2 4 

ΑΡΚΔΣΑ 6 1 12 8 

ΠΟΛΤ 3 1 3 7 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 2 4 2 

Total 18 6 29 26 

 

 

Crosstab 

Count   

 Αλ κπνξνύζα λα 

γπξίζω ην ρξόλν 

πίζω, πάιη ζα επέιεγα 

λα γίλω επηρεηξεκαηίαο 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 8 27 

ΛΗΓΟ 6 15 

ΑΡΚΔΣΑ 7 34 

ΠΟΛΤ 11 25 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 9 19 

Total 41 120 
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Πίλαθαο 117 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,098 ,092 1,069 ,287
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,113 ,093 1,233 ,220
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 118 

 

 

 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑΗΑ * Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο κνπ 

 

 

Crosstab 

Count   

 Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο κνπ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑ

ΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 3 3 9 8 

ΛΗΓΟ 1 3 3 7 

ΑΡΚΔΣΑ 2 6 14 8 

ΠΟΛΤ 2 1 9 6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 2 2 5 

Total 10 15 37 34 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο κνπ 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 4 27 

ΛΗΓΟ 1 15 

ΑΡΚΔΣΑ 4 34 

ΠΟΛΤ 7 25 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 8 19 

Total 24 120 

 

 



  319 

 

Πίλαθαο 119 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,152 ,096 1,671 ,097
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,169 ,095 1,863 ,065
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 120 

 

 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑΗΑ * Σν όηη είκαη επηρεηξεκαηίαο δελ 

είλαη ό,ηη θαιύηεξν γηα ηε δωή κνπ 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 Σν όηη είκαη επηρεηξεκαηίαο δελ είλαη ό,ηη θαιύηεξν γηα 

ηε δωή κνπ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑ

ΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 7 6 10 3 

ΛΗΓΟ 2 6 5 2 

ΑΡΚΔΣΑ 4 10 8 10 

ΠΟΛΤ 10 7 6 0 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 10 2 2 2 

Total 33 31 31 17 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 Σν όηη είκαη 

επηρεηξεκαηίαο δελ 

είλαη ό,ηη θαιύηεξν γηα 

ηε δωή κνπ 

Total 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 27 

ΛΗΓΟ 0 15 

ΑΡΚΔΣΑ 2 34 

ΠΟΛΤ 2 25 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 3 19 

Total 8 120 
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Πίλαθαο 121 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,081 ,097 -,885 ,378
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,132 ,098 -1,444 ,151
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 122 

 

 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑΗΑ *  Με απηή ηελ επαγγεικαηηθή κνπ 

επηινγή εμππεξεηνύληαη  ζε κεγάιν βαζκό νη αλάγθεο θαη νη 

αξρηθνί ζηόρνη κνπ 

 

 

Crosstab 

Count   

  Με απηή ηελ επαγγεικαηηθή κνπ επηινγή 

εμππεξεηνύληαη  ζε κεγάιν βαζκό νη αλάγθεο θαη νη 

αξρηθνί ζηόρνη κνπ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑ

ΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 7 7 

ΛΗΓΟ 1 0 7 

ΑΡΚΔΣΑ 2 7 15 

ΠΟΛΤ 1 3 6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 2 2 1 

Total 7 19 36 

 

 

 

Crosstab 

Count   

  Με απηή ηελ επαγγεικαηηθή κνπ επηινγή 

εμππεξεηνύληαη  ζε κεγάιν βαζκό νη 

αλάγθεο θαη νη αξρηθνί ζηόρνη κνπ 

Total 

ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΔΤΔΛΗΞΗΑ_ΥΡΟΝΟΤ_ΔΡΓΑΗΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 7 5 27 

ΛΗΓΟ 4 3 15 

ΑΡΚΔΣΑ 5 5 34 

ΠΟΛΤ 6 9 25 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 10 4 19 

Total 32 26 120 
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Πίλαθαο 123 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,113 ,093 1,240 ,217
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,141 ,093 1,544 ,125
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  324 

 

Τπόζεζε 6 

 

 

Πίλαθαο 124 

 

 

ΠΑΗΓΗΑ * Αλ κπνξνύζα λα γπξίζω ην ρξόλν πίζω, πάιη ζα 

επέιεγα λα γίλω επηρεηξεκαηίαο 

 

 

Crosstab 

Count   

 Αλ κπνξνύζα λα γπξίζω ην ρξόλν πίζω, πάιη ζα επέιεγα λα γίλω επηρεηξεκαηίαο 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΠΑΗΓΗΑ 

0 9 1 15 6 14 

1 3 1 2 11 13 

2 4 3 12 8 11 

3 1 1 0 1 3 

4+ 1 0 0 0 0 

Total 18 6 29 26 41 

 

 

Crosstab 

Count   

 Total 

ΠΑΗΓΗΑ 

0 45 

1 30 

2 38 

3 6 

4+ 1 

Total 120 
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Πίλαθαο 125 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,010 ,102 ,106 ,916
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,033 ,096 ,354 ,724
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 126 

 

ΠΑΗΓΗΑ * Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα κνπ πξνζθέξεη πεξηζζόηεξα 

πιενλεθηήκαηα από κεηνλεθηήκαηα  

Crosstab 

Count   

 Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα κνπ πξνζθέξεη πεξηζζόηεξα πιενλεθηήκαηα από κεηνλεθηήκαηα 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΠΑΗΓΗΑ 

0 2 9 12 15 7 

1 1 2 8 9 10 

2 1 4 14 11 8 

3 0 1 3 1 1 

4+ 1 0 0 0 0 

Total 5 16 37 36 26 

 

Crosstab 

Count   

 Total 

ΠΑΗΓΗΑ 

0 45 

1 30 

2 38 

3 6 

4+ 1 

Total 120 

 

Πίλαθαο 127 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,009 ,102 -,095 ,924
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,021 ,093 ,227 ,821
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 128 

ΠΑΗΓΗΑ * Αλ είρα θη άιιεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο, πάιη ζα 

επέιεγα λα είκαη επηρεηξεκαηίαο 

Crosstab 

Count   

 Αλ είρα θη άιιεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο, πάιη ζα επέιεγα λα είκαη επηρεηξεκαηίαο 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΠΑΗΓΗΑ 

0 6 7 12 10 10 

1 4 3 4 5 14 

2 6 7 10 6 9 

3 1 1 2 2 0 

4+ 1 0 0 0 0 

Total 18 18 28 23 33 

 

Crosstab 

Count   

 Total 

ΠΑΗΓΗΑ 

0 45 

1 30 

2 38 

3 6 

4+ 1 

Total 120 

 

Πίλαθαο 129 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,099 ,089 -1,083 ,281
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,073 ,088 -,800 ,425
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 130 

 

 

ΠΑΗΓΗΑ * Σν λα είκαη επηρεηξεκαηίαο, κνπ πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε 

 

 

Crosstab 

Count   

 Σν λα είκαη επηρεηξεκαηίαο, κνπ πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε Total 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΠΑΗΓΗΑ 

0 8 4 10 16 7 45 

1 1 3 8 9 9 30 

2 3 8 11 8 8 38 

3 1 2 0 1 2 6 

4+ 1 0 0 0 0 1 

Total 14 17 29 34 26 120 

 

 

 

 

Πίλαθαο 131 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,045 ,103 -,485 ,628
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,025 ,097 -,270 ,788
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 132 

 

 

ΠΑΗΓΗΑ * Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη 

ηηο επηζπκίεο κνπ 

 

 

Crosstab 

Count   

 Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο κνπ Total 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΠΑΗΓΗΑ 

0 4 6 13 16 6 45 

1 1 3 7 11 8 30 

2 4 5 13 7 9 38 

3 1 0 4 0 1 6 

4+ 0 1 0 0 0 1 

Total 10 15 37 34 24 120 

 

 

Πίλαθαο 133 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,059 ,093 -,638 ,525
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,043 ,093 -,473 ,637
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 134 

 

 

ΠΑΗΓΗΑ * Σν όηη είκαη επηρεηξεκαηίαο δελ είλαη ό,ηη θαιύηεξν γηα ηε 

δωή κνπ 

 

 

Crosstab 

Count   

 Σν όηη είκαη επηρεηξεκαηίαο δελ είλαη ό,ηη θαιύηεξν γηα ηε δωή κνπ Total 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΠΑΗΓΗΑ 

0 9 15 10 9 2 45 

1 12 5 7 4 2 30 

2 9 10 11 4 4 38 

3 2 1 3 0 0 6 

4+ 1 0 0 0 0 1 

Total 33 31 31 17 8 120 

 

 

 

 

Πίλαθαο 135 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,054 ,087 -,587 ,558
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,047 ,088 -,514 ,608
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 136 

 

 

ΠΑΗΓΗΑ *  Με απηή ηελ επαγγεικαηηθή κνπ επηινγή εμππεξεηνύληαη  

ζε κεγάιν βαζκό νη αλάγθεο θαη νη αξρηθνί ζηόρνη κνπ 

 

 

 

Crosstab 

Count   

  Με απηή ηελ επαγγεικαηηθή κνπ επηινγή εμππεξεηνύληαη  ζε κεγάιν βαζκό νη αλάγθεο θαη 

νη αξρηθνί ζηόρνη κνπ 

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΠΑΗΓΗΑ 

0 0 11 15 10 9 

1 1 1 9 10 9 

2 3 6 11 12 6 

3 2 1 1 0 2 

4+ 1 0 0 0 0 

Total 7 19 36 32 26 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 Total 

ΠΑΗΓΗΑ 

0 45 

1 30 

2 38 

3 6 

4+ 1 

Total 120 
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Πίλαθαο 137 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a 

Approx. T
b Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,120 ,104 -1,315 ,191
c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,054 ,098 -,585 ,560
c 

N of Valid Cases 120    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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