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ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι όροι:

• «επιχείρηση»

• «επιχειρηματικότητα»

«επιχειρώ»

κάνω κάτι καινούργιο,

καινοτομώ,

δημιουργώ.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

➢ συγκέντρωση των παραγωγικών μέσων
➢ τεχνοπαραγωγική διαρρύθμιση αυτών,
➢ αναδοχή του κινδύνου,
➢μέγεθος και έκταση των εργασιών,
➢το οικονομικό κίνητρο,
➢ παραγωγή για άγνωστους καταναλωτές και 
➢ αυτοτέλεια. [1]

Επιχείρηση είναι μια παραγωγική μονάδα, η 
οποία συνδυάζει τους συντελεστές 
παραγωγής (έδαφος, εργατική δύναμη, 
κεφάλαιο) προκειμένου να παράγει προϊόντα 
και υπηρεσίες με σκοπό το κέρδος. [2]



ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ-
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΗΚΟΤΑ

Επιχειρηματικότητα ορίζεται ως η 
προσπάθεια μετατροπής της 

πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα με 
χαρακτηριστικά: την καινοτομία, 
την ηγεσία, τη διαχείριση, την 
ανάπτυξη, την πρωτοβουλία.

ή

Επιχειρηματικότητα είναι η 
διαδικασία δημιουργίας κάτι 

καινούριου που έχει αξία, με την 
ορθολογική διαχείριση χρόνου, 

πόρων και ιδεών και την 
ανάληψη των

συνοδευόμενων οικονομικών, 
κοινωνικών, ψυχολογικών 
κινδύνων, που προσφέρει

ανταμοιβές (οικονομικές, 
ψυχολογικές) στον επιχειρηματία 

και γενικότερα στην
κοινωνία. [3]



https://www.youtube.com/watch?v=fIxGZijU4As

https://www.youtube.com/watch?v=fIxGZijU4As


Διαφορές 
των όρων : 

ηλεκτρονικού 
επιχειρείν και 
ηλεκτρονικού 

εμπορίου.



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Υπάρχουν 7 διαφορές μεταξύ ανδρικής και 
γυναικείας επιχειρηματικότητας : [4]

• 1: κίνητρα,

• 2: υποστήριξη, 

• 3: εκπαίδευση , 

• 4: εμπιστοσύνη,

• 5: εμπειρία,

• 6: εταίροι. 

• 7: επιχειρηματικό πνεύμα.



1. Άνδρες και γυναίκες 
παρουσιάζουν διαφορετικά 

κίνητρα ως προς την 
επιχειρηματικότητα που 

εστιάζονται σε δυο 
σημαντικές διαφορές:

α) ως προς την αναζήτηση 
της αυτονομίας και της 

ευελιξίας.
β) ως προς τον εντοπισμό 

ευκαιριών στην αγορά.



2. Υποστήριξη: δομική αδυναμία 
ανεξαρτήτως φύλου

Και τα δύο φύλα παρουσιάζουν 
ελλιπή υποστήριξη: όπως, 

λογιστές, εξωτερικούς 
συμβούλους, κτλ, καθώς τόσο η 
πλειοψηφία των ανδρών όσο και 
των γυναικών δε συνοδεύονται 

από δομική υποστήριξη στη 
δημιουργία της επιχείρησής 
τους, αν και στη γυναικεία 

επιχειρηματικότητα η 
υποστήριξη παρουσιάζεται 

ακόμη πιο αδύναμη.



3. Οι γυναίκες συνήθως 
παρακολουθούν κάποια ειδική 

εκπαίδευση πριν την δημιουργία 
μιας επιχείρησης, σε σχέση με 

τους άνδρες που αναζητούν 
πιθανούς πελάτες.

Παρά ταύτα όμως τα άλλα είδη 
προετοιμασίας / εκπαίδευσης 
είναι πιο συνηθισμένα μεταξύ 

των ανδρών παρά των γυναικών: 
σύνταξη επιχειρηματικού 
σχεδίου, έρευνα αγοράς, 

αναζήτηση δημόσιας 
χρηματοδότησης, εύρεση 

επιχειρηματικού συντρόφου.



4. Οι γυναίκες νιώθουν λιγότερη αυτοπεποίθηση 
από τους άνδρες, καθώς παρουσιάζονται πιο 
συγκρατημένες ως προς τις πιθανότητες 
επιτυχίας τους.

• Το ίδιο ισχύει και για την εμπιστοσύνη 
των γυναικών στο μέλλον σε σχέση με 
τους άνδρες.



5. Οι γυναίκες που δημιουργούν μια δική 
τους επιχείρηση παρουσιάζουν λιγότερη 
επαγγελματική εμπειρία από τους άνδρες

Επίσης, οι γυναίκες έχουν λιγότερη 
επιχειρηματική εμπειρία.



6. Οι γυναίκες επιχειρηματίες 
μπορούν να βασίζονται μόνο 

στον εαυτό τους, 
δημιουργώντας ατομικές 

επιχειρήσεις σε σχέση με τους  
άνδρες 

και  έχουν σχεδόν τις μισές 
πιθανότητες να έχουν 

σύντροφο έναντι των ανδρών 
και γι’ αυτό ενδεχομένως να 

αισθάνονται μεγαλύτερη 
ανάγκη για ad hoc 

εκπαίδευση.



7. Οι γυναίκες αισθάνονται 
να τις διακατέχει λιγότερο 
«επιχειρηματικό πνεύμα»» 

από τους άνδρες.



ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Ένας ακόμα λόγος αισιοδοξίας 

είναι πως το ποσοστό 

ξεπέρασε το 30%

το οποίο αποτελεί σημείο 

ορόσημο σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Η επίτευξη

αυτού του ορόσημου 

προβλέπεται να λειτουργήσει 

ως καταλύτης για

την ευρύτερη ενσωμάτωση 

ίσων ευκαιριών 

εκπροσώπησης των δύο

φύλων στις ανώτερες 

διοικητικές θέσεις και να 

συνεισφέρει σε μια

διαρκή αλλαγή.



Η ισότητα των φύλων 
αυξάνεται σε ολόκληρο τον

κόσμο





Βασικοί άξονες

δράσεων



Η ηγεσία 

για το 2021

και στο μέλλον



Ινδή επιστημόνας



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!
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