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 Περίληψη των κυριότερων σημείων 
 
Αυτή η έκθεση στοχεύει στην παρουσίαση των κεντρικών αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας 

του διετούς προγράμματος Erasmus + με τίτλο «Ενδυνάμωση των γυναικών που προέρχονται από 

εθνικές μειονότητες μέσω των κοινωνικών επιχειρήσεων» (EMwoSE). Στο πλαίσιο του έργου, η 

παρούσα έκθεση συνθέτει τα αποτελέσματα δύο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε επτά 

ευρωπαϊκές χώρες - Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία και 

Τουρκία - με γυναίκες από εθνικές μειονότητες που εργάζονται σε κοινωνικές επιχειρήσεις και με 

εμπειρογνώμονες που εργάζονται σε οργανισμούς και φορείς που υποστηρίζουν τις γυναίκες στη 

σταδιοδρομία τους. Με αυτόν τον τρόπο, η έκθεση επιδιώκει να εντωπίσει νέα επιστημονικά 

στοιχεία σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τις γυναίκες από εθνικές μειονότητες στην 

ίδρυση των δικών τους κοινωνικών επιχειρήσεων. Η ανάλυση συμβάλλει επίσης στην καλύτερη 

κατανόηση των αναγκών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κοινωνικοί 

επιχειρηματίες, τόσο από τη δική τους οπτική όσο και από εκείνη των εμπλεκόμενων 

εμπειρογνωμόνων. 

Τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης περιέχουν επίσης τα επόμενα στάδια του έργου EMwoSE, 

συμβάλλοντας ουσιαστικά όχι μόνο στη διαμόρφωση ερωτημάτων και στην παροχή υλικού για 

περαιτέρω εις βάθος ανάλυση με τη μορφή άρθρων, αλλά επίσης θέτουν τα θεμέλια για περαιτέρω 

έρευνα και σε άλλες διακρατικές χώρες προκειμένου να γίνει συγκριτική ανάλυση. Όσον αφορά 

την παροχή συμβουλών, για πιθανές γυναίκες κοινωνικές επιχειρηματίες από εθνικές μειονότητες 

και άλλους ενδιαφερόμενους, οι πληροφορίες αυτής της έκθεσης θα συγκεντρωθούν σε ένα 

ενημερωτικό δελτίο και θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της φάσης δημοσιοποίησης του έργου. 

Η έκθεση διαρθρώνεται στις ακόλουθες τέσσερις ενότητες: Η πρώτη ενότητα, παρουσιάζει την 

κατάσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με το φύλο και τις επιχειρηματικές 

δεξιότητες, καθώς και τους γενικούς στόχους και τα γενικά ερωτήματα της έρευνας (ενότητα 1). 

Στην δεύτερη ενότητα, παρουσιάζεται η προσέγγιση και η μεθοδολογία. Η μεθοδολογία 

περιλαμβάνει τον ερευνητικό σχεδιασμό, το ερευνητικό δείγμα και την ανάλυση δεδομένων 
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(ενότητα 2). Στην συνέχεια, στην Τρίτη ενότητα,  παρουσιάζεται και σχολιάζεται η ανάλυση και 

η αξιολόγηση των ερευνών του έργου EMwoSE (ενότητα 3). Τέλος, στην τέταρτη ενότητα, 

επισημαίνονται τα συμπεράσματα και οι συζητήσεις σχετικά με την ενδυνάμωση των γυναικών 

κοινωνικών επιχειρηματιών από εθνικές μειονότητες (ενότητα 4). 

Στην έκθεση περιλαμβάνονται δύο παραρτήματα με τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων που 

διεξήχθησαν σε κάθε χώρα, η οποία τεκμηριώνει τις πηγές του υλικού που χρησιμοποιήθηκε για 

την παραγωγή αυτής της έκθεσης. 


