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Δυσκολεύεσαι να ισορροπήσεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή;
Αφιέρωσε λίγο από το χρόνο σου και αυτό μπορεί να σε βοηθήσει… 

Γιατί είναι σημαντική η συμφιλίωση;
• Οι γυναίκες βιώνουν σχεδόν αποκλειστικά το «σύνδρομο της διπλής επιβάρυνσης», την πίεση να 
συνδυάσουν αποτελεσματικά εργασιακές και οικογενειακές υποχρεώσεις
• Έως το 2025 η επίδραση των γυναικών στην παγκόσμια οικονομία θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 
αυτή των πληθυσμών της Κίνας και της Ινδίας (>1 δισεκατομμύριο).
• Επιχειρήσεις με περισσότερες γυναίκες σε ανώτατες θέσεις διοίκησης έχουν σημαντικά καλύτερες 
επιδόσεις τουλάχιστον κατά 45%- σε ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. 

Σε ποιο πλαίσιο:

Μέσα από έρευνα πεδίου (συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, δομημένο ερωτηματολόγιο) διερευνώνται 
πτυχές, ερμηνείες, προστατευτικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες, καθώς και οι συνέπειες του 
φαινομένου. Με βάση το τρίπτυχο (άτομο-επιχείρηση-κοινωνία) αναδεικνύεται το φαινόμενο της 
εξισορρόπησης ως βασικό δικαίωμα και διεκδίκηση των εργαζόμενων γυναικών στην Ελλάδα, 
ως ευκαιρία βελτίωσης του πλαισίου και των όρων απασχόλησης, ως δυνατότητα ανάπτυξης της 
επιχειρηματικότητας και ως εφαλτήριο υποστήριξης δράσεων και μεταρρυθμίσεων αναφορικά με 
ζητήματα απασχόλησης για τις γυναίκες εργαζόμενες στην Ελλάδα.

Πιστεύεις ότι χρειάζεται να εμπλουτίσεις τις γνώ-
σεις σου και να αναπτύξεις δεξιότητες σχετικά με 
την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα στον κλάδο 
της αγροδιατροφής;

Αφιέρωσε λίγο από το χρόνο σου και αυτό μπορεί 
να σε βοηθήσει…

Γιατί είναι σημαντικό:

Η «πράσινη» εφοδιαστική (green logistics) και ο 
κλάδος των δημητριακών διαδραματίζουν στρατη-
γικής σημασίας ρόλο για την περιφερειακή/τοπική 
και εθνική οικονομία των ευρω-μεσογειακών χω-
ρών οι οποίες προσπαθούν να βρουν τρόπους να 
ξεπεράσουν την οικονομική κρίση και την πανδη-
μία. Συνεπώς, αναδεικνύεται η ανάγκη ανάπτυξης 
αντίστοιχων δεξιοτήτων για όλα τα ενδιαφερόμε-
να μέρη που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα 
εφοδιασμού στην αγροδιατροφή (εργαζόμενους, 
στελέχη, αγρότες, παραγωγούς, μεταφορείς, εται-
ρείες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, 
εταιρείες αποθήκευσης, συσκευασίας και διαμετα-
φορείς) σε τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Πορ-
τογαλία, Κύπρος).

Σε ποιο πλαίσιο:

Στοχεύοντας στην ολοκλήρωση του τριγώνου της 
γνώσης (Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Έρευνα και επι-
χειρήσεις), διεξήχθη έρευνα για τον εντοπισμό των 
αναγκών κατάρτισης καταγράφοντας τις απαιτή-
σεις για τρέχουσες δεξιότητες των εργαζομένων 
στην εφοδιαστική αλυσίδα σε εναρμόνιση με τις 
βέλτιστες πρακτικές, θέτοντας τα θεμέλια του προ-
γράμματος εκπαίδευσης.

Με ποιο αποτέλεσμα:

Παρουσιάζεται τι συμβαίνει στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, ποιες παρεμβάσεις και 
στρατηγικές αντιμετώπισης χρειάζονται ώστε να υποστηριχθούν οι γυναίκες εργαζόμενες στους 
πολλαπλούς ρόλους που λαμβάνουν, μειώνοντας τις εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις που βιώνουν 
και αυξάνοντας την προσλαμβανόμενη ποιότητα ζωής τους.  

Με ποιο αποτέλεσμα:

Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) καλλιεργεί δεξιότητες πράσινης εφοδιαστικής και λειτουργιών, 
διοικητικές δεξιότητες και δεξιότητες τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, αναγνωρίζοντας την πολιτιστική πο-
λυμορφία των συμμετεχόντων χωρών (Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος & Ελλάδα). Επιπλέον, προτείνεται ένα πλαίσιο προ-
σόντων για τον κλάδο της εφοδιαστικής στην αγρο-διατροφή.

Π. Τριβέλλας, Καθηγητής

Π. Ρεκλείτης, Καθηγητής

Δ. Σακάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γ. Τσουλφάς, Επίκουρος Καθηγητής

Ερευνητική Ομάδα Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών 
Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού:

Α. ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ & 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Β. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 
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