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ΔΗΜΗΤΡΑ: 

• Σε βάθος ανάλυση του πλαισίου μέσα στο οποίο 
καλούνται να δράσουν οι αγροεπιχειρηματίες, με: 

o Τη  δημ ιουργ ία  σαφούς  ε ικόνας  γ ια  τ ι ς 
αγροεπιχειρηματίες, το επίπεδο εκπαίδευσης και τις 

ικανότητές τους στους τομείς αλλά και τις εκπαιδευτικές 
τους ανάγκες· 
o Την καταγραφή των ελλείψεων και των εμποδίων που 
πρέπει να αντιμετωπίσουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
και την ανάπτυξη συστάσεων πολιτικής 

• Να αναπτύξει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
την εκπαίδευση των γυναικών σε πιο πράσινα, πιο βιώσιμα 
μοντέλα γεωργικής επιχειρηματικότητας και άλλων επιπλέον 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων. 

• Την ανάπτυξη ενός ψηφιακού εργαλείου για τη διευκόλυνση 
των γυναικών με περιορισμένη πρόσβαση στην 

εκπαίδευση.

• Να παρέχει πρόσβαση στις γυναίκες των αγροτικών περιοχών 
σε εκπαιδευτικά προγράμματα στον τομέα της αγροτικής 
επιχειρηματικότητας, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα με 
βάση τις ανάγκες τους.

• Να συνδέσει τις γυναίκες αγροεπιχειρηματίες με την αγορά 
εργασίας, φέρνοντας τους σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς της γεωργίας και τις γεωργικές επιχειρήσεις. 

• Την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ζητήματα των ανισοτήτων 
μεταξύ των φύλων στην αγροτική αγορά εργασίας και την 
πρόσβαση στην επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
δεξιοτήτων. 

• Να μοιραστούν πρακτικές και να ενισχύσουν την ικανότητα 
των εταίρων να εργάζονται διακρατικά μέσω της συνεργασίας 
σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και των κοινών 
δραστηριοτήτων που προτείνονται σε αυτό το έργο στον τομέα της 
εκπαίδευσης των γυναικών στην αγροτική επιχειρηματικότητα.

Η πλήρης εικόνα
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Το πρόγραμμα DEMETRA είναι ένα έργο 
αφιερωμένο στη δημιουργία εκείνων των 
συνθηκών που θα επιτρέψουν στις γυναίκες στις 
αγροτικές περιοχές να συμμετέχουν στον αγροτικό 
τομέα και να αναδείξουν τη αγροεπιχειρηματική 
δραστηριότητα. Το έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει 
ορόσημο και σημείο μελλοντικής αναφοράς για τις 
γυναίκες στον τομέα της αγροεπιχειρηματικότητας, 
παρέχοντας τα εργαλεία για την εκπαίδευση των 
γυναικών στην αγροτική επιχειρηματικότητα και 
προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν 
επιχειρηματική νοοτροπία και δεξιότητες. 
Συνολικά, το έργο καλύπτει την ανάγκη της 
καλύτερης κατανόησης των υφιστάμενων 
και αναγκαίων ικανοτήτων των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές όσον αφορά την αγροτική 
επιχειρηματικότητα και να προωθήσουν ένα πιο 
περιεκτικό πλαίσιο για τη συμμετοχή τους στον 
τομέα αυτό. Ταυτόχρονα, αυτό το έργο, είναι η 
απάντηση στην ανάγκη αυτών των γυναικών για 
εκπαίδευση μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου 
καινοτόμου προγράμματος σπουδών, μιας 
πλατφόρμας και ενός προγράμματος καθοδήγησης 
που αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες ανάγκες των 
γυναικών σχετικά με την κατάρτιση της αγροτικής 
επιχειρηματικότητας ενώ επίσης αποτελεί μια 
απάντηση στην έλλειψη πόρων για τους παρόχους 
ΕΕΚ σχετικά με το θέμα.

Ελάτε μαζί μας στο ταξίδι της δημιουργίας των εργαλείων εκείνων που θα επιτρέψουν στις 
γυναίκες να αναπτύξουν επιχειρηματικές δεξιότητες και νοοτροπίες στη γεωργία!

ΤΟ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ DEMETRA ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΆΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΣΚΟΠΕΥΕΊ ΝΆ ΕΠΊΤΥΧΕΊ ΤΟΥΣ ΠΆΡΆΚΆΤΩ ΣΤΟΧΟΥΣ



Πρώτη Διακρατική Συνάντηση 
για το πρόγραμμα ΔΗΜΗΤΡΑ

Κατά τη διάρκεια της 1ης διακρατικής συνάντησης του 
προγράμματος, οι συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να 
συναντηθούν από κοντά για πρώτη φορά. Η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε από τις 30 έως τις 31 Μαΐου στο Ηράκλειο 
Κρήτης. Το κύριο θέμα που συζητήθηκε κατά την 1η ημέρα 
ήταν τα Αποτελέσματα του Έργου που αφορούσαν: 

1. Τον Πίνακα Ικανοτήτων και Συστάσεων Πολιτικής του  
   προγράμματος ΔΗΜΗΤΡΑ 

2. Το Πρόγραμμα Σπουδών των Πράσινων  
   Αγροεπιχειρηματιών και 

3. Την ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα 

Όλοι οι εταίροι παρουσίασαν μια επισκόπηση των 
ευρημάτων τους από το PR1, εστιάζοντας 
παράλληλα στα ευρήματα των συνεντεύξεων 
και στις ομάδες εστίασης που διοργάνωσαν. Τα 
οικονομικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουν 

οι αγροεπιχειρηματίες καθώς και ο αγώνας για 
ισορροπία μεταξύ της αγροτικής και της οικογενειακής 
ζωής ήταν κοινοί παράγοντες μεταξύ της πλειονότητας 

των ερωτηθέντων. 

Όσον αφορά το PR2, μετά την επισκόπηση που 
παρουσιάστηκε αρχικά, συμφωνήθηκε ότι το 
περιεχόμενο θα είναι διαδραστικό, σε μορφή που 

να μπορεί να μεταφορτωθεί στην πλατφόρμα, με 
συνδέσμους και βίντεο που θα το καταστήσουν ακόμη 

πιο ελκυστικό. Συμφωνήθηκαν επίσης οι ενότητες μαζί με 
τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν αλλά και ποιοί 

εταίροι θα αναλάβουν το έργο της οριστικοποίησής τους. 

Τέλος, στο PR3 μετά από μια σύντομη επισκόπηση 
της πλατφόρμας, των πλεονεκτημάτων και των 
χαρακτηριστικών της, συζητήθηκαν τα καθήκοντα 

ανά εταίρο και δηλώθηκαν οι δείκτες επίτευξης.

ΌΛΌΙ ΌΙ ΕΤΑΙΡΌΙ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΌΥΝ 
ΞΑΝΑ ΣΤΌ ΜΑΡΙΜΠΌΡ ΤΗΣ 

ΣΛΌΒΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 2Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΌΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΤΌΥ ΕΡΓΌΥ.



ΔΗΜΗΤΡΑ: Πίνακας ικανοτήτων και έκθεση 
προτάσεων πολιτικής

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΗΜΗΤΡΑ, οι εταίροι, με 
βάση μια προηγούμενη μελέτη έρευνας τεκμηρίωσης 
σχετικά με την εθνική και διεθνή βιβλιογραφία για τη 
γυναικεία αγροτική επιχειρηματικότητα, θέλησαν να 
μάθουν από πρώτο χέρι τι γνώμη έχουν οι γυναίκες 
επιχειρηματίες για τα αγροκτήματά τους και άλλες όμοιες 
επιχειρήσεις.
Επιπλέον, οι εταίροι μίλησαν με εμπειρογνώμονες 
στις χώρες τους σχετικά με το τι κάνει τις γυναίκες 
αγροεπιχειρηματίες επιτυχημένες και τι είδους υποστήριξη 
μπορεί να παρασχεθεί για να πετύχουν ακόμα περισσότερα. 
Συνολικά έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 100 σε 
βάθος συνεντεύξεις διάρκειας 20-60 λεπτών από τους 
εταίρους. Στην Δημοκρατία της Τσεχίας, οι ερωτηθέντες 
συμπεριλάμβαναν γυναίκες που μετακινούν επί του 
παρόντος αρκετά μεγάλες γεωργικές μονάδες προς νέα 
προϊόντα και διαδικασίες. 
Στην Κύπρο οι συνεντεύξεις επικεντρώθηκαν σε γυναίκες 
που μέσω της δραστηριότητάς τους έχουν αναδείξει 
παραδοσιακά προϊόντα όπως μέλι, λουλούδια, βότανα 
και μπαχαρικά και φρούτα, η οποία δραστηριότητα συχνά 
συνδυάζεται με εκπαιδευτικές προσφορές για μαθητές 
και τουρίστες καθώς και με υπηρεσίες όπως η εστίαση, 
ο τουρισμός και άλλες. 
Από τη Γερμανία παρουσιάζονται περιπτώσεις αναφοράς 
στην «νέα γεωργία», οι οποίες προκύπτουν από τη 
διαφοροποίηση της παραδοσιακής γεωργίας, την 
αλλαγή στην πιστοποιημένη βιολογική παραγωγή, νέες 
προσεγγίσεις όπως η εκτροφή αλπακά, και που συνδέονται 
με μια σειρά νέων υπηρεσιών όπως η παραγωγή συναφών 
προϊόντων, η εκμετάλλευση καταστημάτων και οι 

τουριστικές υπηρεσίες. 
Στην Ελλάδα πλειοψηφούν κυρίως οι παραγωγοί 
βιολογικών αγροτικών προϊόντων ή χειροποίητων 
προϊόντων διατροφής από βιολογικά προϊόντα. Αυτά 
παράγονται από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Το 
κίνητρο προέρχεται κυρίως από την αγάπη για το προϊόν 
και το κοινωνικό κίνητρο μιας τέτοιας παραγωγής σε μια 
ζωντανή κοινότητα. 
Στη Σλοβενία, συναντάμε μικρές βιολογικές εκμεταλλεύσεις 
οικογενειακού μεγέθους, ορισμένες με καινοτόμα ή 
επανεισαγωμένα προϊόντα όπως βότανα, κάνναβη, λεβάντα, 
τα οποία όχι μόνο παράγονται αλλά και μεταποιούνται και 
διατίθενται στην αγορά από τις ίδιες τις εκμεταλλεύσεις. 
Ως γενικό αποτέλεσμα, οι περισσότερες από τις γυναίκες 
που ερωτήθηκαν τόνισαν ότι η έναρξη ή η μετατόπιση της 
προσήλωσης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης δεν είναι 
απλώς «άλλη μια δουλειά» λόγω έλλειψης καλύτερων 
ευκαιριών. 
Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων μοιράζεται ένα 
υψηλό επίπεδο ενθουσιασμού για τα προϊόντα, νέα και 
παραδοσιακά. Επίσης, ο τρόπος ζωής στην ύπαιθρο, η 
συνεργασία και η αλληλεγγύη εντός των χωριών, η επαφή 
με τους πελάτες, η ικανότητα διαμόρφωσης του προϊόντος 
και η ικανοποίηση από τη διατήρηση μακροχρόνιων 
παραδόσεων και πολιτισμών μέσω της καινοτομίας 
όσον αφορά την παραγωγή, την εμπορία και τη διανομή 
συνήθως δίνει στους ερωτηθέντες ένα βαθύ αίσθημα 
ικανοποίησης και ευτυχίας. 
Εξέφρασαν επίσης την ελπίδα ότι μπορούν να μοιραστούν 
τις εμπειρίες τους με ομοϊδεάτες επιχειρηματίες αλλά και 
διεθνώς μέσω του έργου.

“Δεν είναι δουλειά, 
είναι τρόπος ζωής!”

Πίνακας ικανοτήτων και έκθεση 
προτάσεων πολιτικής

PR1  

Μια αναλυτική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα του προγράμματος.



Ο στόχος  του  επερχόμενου 
προγράμματος σπουδών που 
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 

προγράμματος ΔΗΜΗΤΡΑ είναι να 
παρέχει απλό και χρήσιμο υλικό που 
θα υποστηρίξει τις γυναίκες σε βιώσιμες 
αγροτικές επιχειρήσεις. Οι βασικοί 
στόχοι περιλαμβάνουν την ενδυνάμωση 
των γυναικών, την προστασία της φύσης 
και τη διασφάλιση της υγειονομικής-
επ ισ ι τ ισ τ ικής  ασφάλε ιας .  Το 
πρόγραμμα σπουδών θα αποτελείται 
από 3 ενότητες, που θα καλύπτουν τα 
θέματα της επιχειρηματικότητας, της 
εμπλοκής των γυναικών στις αγροτικές 
επιχειρήσεις και των βιώσιμων 
πρακτικών στις αγροτικές επιχειρήσεις. 
Οι δημιουργοί του περιεχομένου θα 
λάβουν υπόψη τις βασικές ικανότητες 
ενός επιτυχημένου αγροεπιχειρηματία, 
παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες 
σχετικά με τις δυνατότητες άλλων 
ευκαιριών μάθησης - π.χ. σε σχέση με 
τις δεξιότητες μάρκετινγκ, τις ψηφιακές 
και λογιστικές δεξιότητες, καθώς και την 
δικτύωση και τις υποδομές στις περιοχές 
των εκπαιδευόμενων. Οι ενότητες θα 
λαμβάνουν επίσης υπόψη τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζονται συχνά από γυναίκες 

στη γεωργία και θα προσφέρουν 
παραδείγματα επιτυχημένων πρακτικών. 
Η κατεύθυνση του προγράμματος 
σπουδών κατευθύνεται προς βιώσιμες 
αγροτικές πρακτικές, καλύπτοντας 
τα θέματα της διαχείρισης φυσικών 
πόρων, της κυκλικής οικονομίας, 
της στρατηγικής «Farm to Fork» 
κ.λπ. Ένα σημαντικό μέρος της 
διαδικασίας δημιουργίας εκπαιδευτικού 
περιεχομένου είναι η συμβολή που 
αποκτήθηκε μέσω των συνεντεύξεων 
με γυναίκες στις αγροτικές επιχειρήσεις 
και ενδιαφερόμενους από τις χώρες 
των εταίρων του προγράμματος, οι 
οποίοι ρωτήθηκαν για την εμπειρία τους 
στον τομέα ενδιαφέροντος αυτού. Τα 
θέματα κυμαίνονταν από τις υπάρχουσες 
ορθές πρακτικές και τους παράγοντες 
επιτυχίας έως τις προκλήσεις και τα 
μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι 
γυναίκες στις αγροτικές επιχειρήσεις 
ως γυναίκες από τη μία και ως 
επιχειρηματίες από την άλλη. Το 
περιεχόμενο του προγράμματος 
σπουδών θα αναπτυχθεί σύμφωνα με 
τους καθορισμένους στόχους καθώς 
και τις γνώσεις που παρέχονται από 
τους ερωτηθέντες.

Η ΕΠΊΧΕΊΡΗΜΆΤΊΚΟΤΗΤΆ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΊΆ ΣΗΜΕΡΆ

Η ζωή στις αγροτικές περιοχές έχει αλλάξει με την 
πάροδο του χρόνου και συχνά λέγεται ότι η ζωή στο 
χωριό είναι πιο δύσκολη από ό, τι στην πόλη. Ειδικά όταν 
εξετάζουμε περιοχές όπου υπάρχουν αγροκτήματα 
μικρής έκτασης, εκεί συναντάμε πολύ χαμηλούς 
δείκτες γεωργίας. Οι νέοι συχνά δεν βλέπουν 
καμία προοπτική στην ύπαιθρο και αφού φύγουν 
για τις πόλεις δεν θέλουν να επιστρέψουν και 
να διευθύνουν τις φάρμες των παππούδων ή 
των γονιών τους. Πιο συγκεκριμένα όμως, 
τι συμβαίνει με τις γυναίκες; Οι γυναίκες 
συχνά επιβαρύνονται με πολλά οικιακά 
καθήκοντα που το καθιστούν ακόμη πιο 
περίπλοκο να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά. Με το 
πρόγραμμα ΔΗΜΗΤΡΑ θέλουμε να αποδείξουμε ότι μια 
γυναίκα που ζει σε αγροτικές περιοχές μπορεί να είναι 
επιχειρηματίας. Στην πραγματικότητα, οι στατιστικές 
δείχνουν ότι οι αγρότισσες θέλουν να είναι ευφάνταστες 
και δημιουργικές. Και είναι. Αυτό αποδείχθηκε από 
τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων με γυναίκες που 
δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη γεωργία και 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 
ΔΗΜΗΤΡΑ. Όμως, τι είδους επιχειρηματικές ευκαιρίες 
υπάρχουν για τις γυναίκες στον γεωργικό τομέα; Σίγουρα 

δεν είναι μόνο η γεωργία. Οι αγροτικές επιχειρήσεις, ή 
αλλιώς η λεγόμενη και ως αγροτική επιχειρηματικότητα, 
αλλάζει. Τώρα συνδέεται με εμπορικές δραστηριότητες 
που σχετίζονται με τη γεωργία. Επίσης, η τεχνολογία έχει 
σημαντική θέση στον αναφερόμενο τύπο επιχείρησης. 
Μερικά από τα πιο συνηθισμένα παραδείγματα 
γεωργικών επιχειρήσεων περιλαμβάνουν: καλλιέργεια 
βοτάνων, μελισσοκομία σαλιγκαριών, κονσερβοποίηση 
φρούτων, ανθοπωλεία, βιολογική κηπουρική, παραγωγές 
πετρελαίου, λειτουργία ζωολογικού κήπου, αγροτουρισμό, 
αλλά και παράδοση τροφίμων.

ΔΗΜΗΤΡΑ:  Το Πρόγραμμα Σπουδών των 
Πράσινων Αγροεπιχειρηματιών 



Πώς τα πάνε οι γυναίκες που εργάζονται στη γεωργία και 
ποιες είναι οι προοπτικές επιτυχίας τους στα επαγγέλματα 
που παραδοσιακά κατέχουν οι άνδρες; Ρωτήσαμε τις 

απόψεις γυναικών που έχουν γνώση επί του θέματος. Οι γυναίκες 
που εργάζονται στην Ομάδα Τοπικής Δράσης Znojmo συμφωνούν 
ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να εκτελούν βαριά χειρωνακτική 
εργασία σήμερα, αλλά με την εφαρμογή της 4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης σε όλους τους τομείς της γεωργίας, οι γυναίκες 
θα είναι σε θέση να οδηγούν και να χειρίζονται – κατά την 
περίοδο της επόμενης δεκαετίας – βαριά μηχανήματα, των 
οποίων τα συστήματα θα ελέγχονται από δορυφορικά ελεγχόμενα 
μηχανήματα. Παρομοίως θα συμβαίνει και σε άλλους τομείς της 
βιομηχανίας και μια γυναίκα θα μπορεί να είναι τόσο επιτυχημένη 
όσο ένας άνδρας που ελέγχει και διαχειρίζεται αυτές τις βαριές 
μηχανές. Προσθέτουν επίσης ότι οι επιχειρηματικές ευκαιρίες των 
γυναικών εξαρτώνται επίσης από τον τύπο της εκμετάλλευσης, 
διότι είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ τουλάχιστον δύο 
τύπων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, π.χ. 
1) μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις, 
με μικρότερη έκταση αρόσιμης γης και 
2) μεγάλες εκμεταλλεύσεις, που λειτουργούν ως βιομηχανική 
επιχείρηση. 
Η θέση των γυναικών στις εργασιακές διαδικασίες διαφέρει 
θεμελιωδώς σε αυτούς τους δύο τομείς: 
1) Η διαχείριση των μικρών εκμεταλλεύσεων πραγματοποιείται 
με τους παραδοσιακούς τρόπους, η εργασία είναι βασικά 24 ώρες 
την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων και των σαββατοκύριακων. Οι 
γυναίκες όχι μόνο φροντίζουν το νοικοκυριό και την ανατροφή 
των παιδιών, αλλά έχουν επίσης έναν αριθμό αναντικατάστατων 
ρόλων στην παραγωγή: βοηθούν τους άνδρες στη συγκομιδή, 
στον εμπλουτισμό του εδάφους, επιπλέον, συχνά κατέχουν τη 

θέση του λογιστή και ασχολούνται με τις αρχές. Σε αυτές τις 
εκμεταλλεύσεις, η βαριά χειρωνακτική εργασία είναι κοινή 
και η οδήγηση μεγάλων μηχανών απαιτεί ανδρική εργασία. Οι 
προοπτικές βελτίωσης - δηλαδή πλήρους αυτοματοποίησης 
και ρομποτικής - είναι ακόμα ανέφικτες, ίσως συμβεί μέσα στα 
επόμενα 10-15 χρόνια. 
2) Από την άλλη, οι μεγάλοι γεωργικοί όμιλοι λειτουργούν με 
βάση την αρχή της βιομηχανικής παραγωγής. Υπάρχει μια 
κανονική οκτάωρη περίοδος εργασίας εδώ, με υπερωρίες που 
πληρώνονται κατά τις ώρες αιχμής. Εν μέρει, οι δραστηριότητες 
εργασίας σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις είναι αυτοματοποιημένες. 
Ο αυτοματισμός και η ρομποτική διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
σε αυτές τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις όχι μόνο όσον αφορά 
την αποτελεσματικότητα της φυτικής και ζωικής παραγωγής, 
αλλά και όσον αφορά τις προσπάθειες αλλαγής της νοοτροπίας 
του εθνικού πληθυσμού σχετικά με την εργασία στη γεωργία. 
Αυτός ο τύπος εκμετάλλευσης αναμένεται να επιτύχει πλήρη 
αυτοματοποίηση εντός 10 ετών. Οι γυναίκες που απασχολούνται 
σε αυτές τις εταιρείες έχουν τώρα μια μεγάλη ευκαιρία να 
αποκτήσουν τις νέες δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την 
επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων: την πλήρη εφαρμογή 
των τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Επειδή 
υπάρχει μεγάλος αριθμός τέτοιων εταιρειών, οι γυναίκες έχουν 
εδώ μια μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσουν νέα προσόντα ή να 
επανεκπαιδευτούν. Ωστόσο, εάν μια εταιρεία καταφέρνει ήδη 
να συλλέγει ποιοτικά δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες 
παραγωγής, χωρίς οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση να 
επεξεργαστούν σωστά αυτά τα δεδομένα, δεν μπορεί να λάβει 
τα κατάλληλα μέτρα που οδηγούν σε πιο αποτελεσματικές 
διαδικασίες παραγωγής, υποστηρίζουν μια ομάδα γυναικών 
της Ομάδας Τοπικής Δράσης. 

Η 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση σε όλους 
τους τομείς της γεωργίας, 
στην οποία οι γυναίκες θα 
μπορούν να ηγούνται και να 
επιχειρούν. Η περίοδος της 
επόμενης δεκαετίας.

ΔΗΜΗΤΡΑ: Οι προοπτικές των γυναικών στον γεωργικό
 τομέα στη Δημοκρατία της Τσεχίας



Η Milena Kavková, καθηγήτρια από τη Δευτεροβάθμια Γεωργική 
Σχολή στο Poděbrady: «Οι γυναίκες απασχολούνται στη 
γεωργία σε πολλές βιομηχανίες, οδηγούν επίσης τρακτέρ 
και χειρίζονται βαριά μηχανήματα, αλλά πολλά εξαρτώνται 
από το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσαν. Οι μαθητές μου, 
για παράδειγμα, ασχολούνται με τη φυτική παραγωγή και τη 
ζωική παραγωγή, δεν εξετάζουν άλλες θέσεις εργασίας, όπως 
τα οικονομικά. 
Και ποιοι παράγοντες θα μπορούσαν να παρακινήσουν τις 
γυναίκες να δραστηριοποιηθούν στις γεωργικές επιχειρήσεις; 
Αυτά είναι, φυσικά, το επίπεδο των μισθών, οι επιλογές στο 
χρόνο απασχόλησης για τη διαχείριση της παιδικής μέριμνας 
(συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς, 
όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, ομάδες χόμπι). Η 
υποστήριξη της οικογένειας είναι σημαντική. Και η υποστήριξη 
από το κράτος είναι επίσης σημαντική, ειδικά τα έργα στήριξης 
για την έναρξη μιας επιχείρησης». 
Η Lenka Čapková, καθηγήτρια από τη δευτεροβάθμια γεωργική 
σχολή στο Písek, αντιδρά ομοίως: «Είναι χαρακτηριστικό για 
τις γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές να φροντίζουν τα 
νοικοκυριά, να μεγαλώνουν παιδιά και, επιπλέον, να κατέχουν 
διάφορες θέσεις στην οικονομία μαζί με τους άνδρες τους. 
Προκειμένου οι γυναίκες να δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα 
στη γεωργία: πρέπει να κατέχουν γη ή να έχουν χρήματα 
για να την αγοράσουν ή να την νοικιάσουν. Και αυτό είναι το 
κλειδί για τη θέση τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η 
υποστήριξη της οικογένειας είναι απαραίτητη και πιθανότατα 
δεν θα λειτουργήσει χωρίς αυτήν. Η στήριξη της οικογένειας 
θα μπορούσε να συμπληρωθεί ή και να αντικατασταθεί από 
στήριξη από το κράτος: προσφορά παιδικών σταθμών για παιδιά, 
στοχευμένη πολιτική επιδοτήσεων. 
Και ποια είναι τα κύρια εμπόδια που εμποδίζουν τις γυναίκες 

από το να δραστηριοποιούνται σε αγροτικές επιχειρήσεις; Η 
απόσταση της υπαίθρου από τις υπηρεσίες που είναι ως επί το 
πλείστον προσβάσιμες στις πόλεις. Οι γυναίκες είναι κυρίως 
μητέρες και φροντίζουν για την ανατροφή και την εξωσχολική 
εκπαίδευση των παιδιών. Ταυτόχρονα, ορισμένες επιλογές 
απλώς δεν είναι διαθέσιμες στην ύπαιθρο: σύλλογοι, αθλητικές 
δραστηριότητες κ.λπ. Τότε είναι έλλειψη οικονομικών, αν μια 
γυναίκα δεν είναι πλούσια ή δεν έχει το απαραίτητο οικονομικό 
υπόβαθρο, η έναρξη μιας επιχείρησης είναι αδύνατη». 
Πώς μπορούν οι πολιτικές σε διάφορα επίπεδα να στηρίξουν 
καλύτερα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα; Η Milena 
Kavková υποστηρίζει: «Πάνω απ’ όλα, είναι απαραίτητο 
να προσαρμόσουμε τις απαιτήσεις για διαφορετικά 
επίπεδα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να 
μην επιβαρύνουμε τους μαθητές με περιττές γνώσεις 
για τη ζωή και την πρακτική. Είναι επίσης αναγκαίο να 
απλουστευθεί η διαχείριση των αιτήσεων κατά την υποβολή 
επιχειρηματικών σχεδίων ή να προσφερθούν οι υπηρεσίες 
εκπαιδευμένων συμβούλων που μπορούν να βοηθήσουν στη 
δημιουργία επιχειρήσεων. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης 
πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε οι μαθητές να είναι 
προετοιμασμένοι για την πλήρη μετάβαση στη γεωργία 
ακριβείας. Εκτός από τις συναφείς παραγωγές διαφόρων 
τύπων (τουρισμός, παραγωγή και πώληση προϊόντων 
διατροφής, ηθολογία στην πράξη κ.λπ.) Θα συνιστούσα 
επίσης να εστιάσετε στους ηλικιωμένους και τα άτομα 
με ειδικές ανάγκες. Είναι το μέρος των νεοσύστατων 
εταιρειών που θα πρέπει να περιλαμβάνει τη φροντίδα 
των ηλικιωμένων, ανάπηρων συμπολιτών, οι οποίοι θα 
μπορούσαν -μόνο η γυναικεία ικανότητα του “κοινωνικού 
αισθήματος” - να βρουν εδώ ένα αξιοπρεπές καταφύγιο. 
Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να υποστηριχθεί από τις αρχές».

Εστιάζοντας στους 
ηλικιωμένους και 
τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες. Αυτός 
είναι ο τομέας 
των νεοσύστατων 
εταιρειών που 
θα πρέπει να 
περιλαμβάνει 
τη φροντίδα των 
ηλικιωμένων, 
ανάπηρων 
συμπολιτών μας
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