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https://youtu.be/Kj1QVverzN0


Ασυνείδητες προκαταλήψεις 

Τι είναι

Οι ασυνείδητες 
προκαταλήψεις είναι βαθιά 
ριζωµένες αντιλήψεις στο 
µυαλό ανδρών αλλά και 
γυναικών. Μπορεί να 
υπάρχουν τόσο σε µια 
µικρή επιχείρηση, όσο και 
σε µια πολυεθνική εταιρεία 
ή σε µια τράπεζα λ.χ. 



Ασυνείδητες προκαταλήψεις 

4 Παραδείγµατα ασυνείδητων 
προκαταλήψεων

Μια ηγέτιδα 
γυναίκα πρέπει να 

ντύνεται σαν 
Φράου Χέλγκα ή 
να είναι και λίγο 

bitch. 

1

Μια ηγέτιδα 
γυναίκα έχει 

παραπάνω νεύρα 
κάποιες 

συγκεκριµένες 
µέρες του µήνα. 

2

Μια ηγέτιδα 
γυναίκα δεν 

γνωρίζει πολύ καλά 
µαθηµατικά και δεν 
τα πάει καλά µε τα 

νούµερα.

3

Μια ηγέτιδα 
γυναίκα είναι πιο 
συναισθηµατική 

(άρα και πιο 
ευάλωτη) σε σχέση 

µε έναν άνδρα.

4



Ασυνείδητες προκαταλήψεις 

O κίνδυνος

Αυτές οι αντιλήψεις µπορεί 
να αποδειχθούν εξαιρετικά 
επιζήµιες στην αναρρίχηση 
γυναικών στην ηγεσία, 
διαιωνίζοντας µια 
προβληµατική κατάσταση. 



Ασυνείδητες προκαταλήψεις 

2 Σηµεία - κλειδιά 

Πώς τις αντιµετωπίζουµε:
Ρίχνουµε µια προσεκτική µατιά στο πώς λειτουργεί ένας χώρος 
εργασίας και στη συνέχεια εφαρµόζουµε εκπαίδευση κατά των 
προκαταλήψεων, αλλά και κατά των διακρίσεων που αυτές γεννούν. 

Η αντιµετώπιση ασυνείδητων προκαταλήψεων στο χώρο εργασίας 
δεν είναι εύκολη. Χρειάζεται πολλή και συνεχής δουλειά. 

∆εν φοβόµαστε να είµαστε τολµηρές και απρόβλεπτες. 
Ανατρέπουµε τους κανόνες που ευνοούν τις προκαταλήψεις, 
ούσες ο εαυτός µας και όχι το αντίγραφο ενός άνδρα µάνατζερ.    



Ασαφείς προσδοκίες 

Τι είναι

Οι ηγέτιδες αισθάνονται 
συχνά ότι έρχονται 
αντιµέτωπες µε 
µεγαλύτερες ή µικρότερες 
προσδοκίες από τους 
άλλους, σε σχέση µε τους 
άνδρες οµολόγους τους. 
Ότι δηλαδή ή δεν είναι 
αρκετά ικανές για τη θέση 
που έχουν καταλάβει ή ότι 
θα έπρεπε να αποδώσουν 
περισσότερα εφόσον έχουν 
µια υψηλόβαθµη θέση. 
Αυτές οι προσδοκίες είναι 
διφορούµενες, ρευστές, 
παράξενες. 



Ασαφείς προσδοκίες 

4 Παραδείγµατα ασαφών 
προσδοκιών

Μια γυναίκα µπορεί 
να ηγηθεί µόνο σε 

κάποιους 
επιχειρηµατικούς 

τοµείς (π.χ.  Οµορφιά, 
Μόδα, ∆ηµόσιες 

Σχέσεις) διότι, δήθεν, 
έχει soft skills. 

Μια γυναίκα δεν 
µπορεί να ηγηθεί ενός 

εργοστασίου ή µιας 
τεχνικής εταιρείας.

Μια ηγέτιδα δεν 
µπορεί να οδηγήσει 

στον µετασχηµατισµό 
έναν οργανισµό και να 

πάρει κρίσιµες 
αποφάσεις 

αναδιάρθρωσης.

Μεταξύ µιας 
ηγέτιδας και ενός 
ηγέτη, ο άνδρας 
αντιµετωπίζεται 

πάντοτε πιο 
σοβαρά από τους 

άλλους.     
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Ασαφείς προσδοκίες 

O κίνδυνος

Στην πρώτη δυσκολία ή στην 
πρώτη κρίση αυτές οι προσδοκίες 
έρχονται να λειτουργήσουν ως 
αυτοεκπληρούµενη προφητεία (για 
κάποιους) και χρησιµεύουν  ως 
δικαιολογία για τη µη επιλογή και 
προτίµηση των γυναικών σε 
υψηλές θέσεις.  



Ασαφείς προσδοκίες 
Πώς τις αντιµετωπίζουµε:
∆ιοικούµε ως γυναίκες. ∆ηλαδή µε την απαράµιλλη αντοχή που µας έχει 
δώσει η φύση, αλλά και µε την ενσυναίσθηση για την οποία φηµιζόµαστε. 
∆ιαχειριζόµαστε τις ανορθόδοξες πιέσεις µε σιγουριά, ηρεµία και πλάνο, 
προσπαθώντας να είµαστε διορατικές. ∆εν λυγίζουµε στην πίεση! 

Προσλαµβάνουµε περισσότερες γυναίκες και τους δίνουµε την ευκαιρία 
να δείξουν τις δυνατότητές τους, ώστε να δηµιουργηθεί µια κουλτούρα 
και µια παράδοση κοντά σε αυτό που θέλουµε.

Εφαρµόζουµε ένα ευέλικτο µοντέλο εργασίας, ώστε οι µητέρες 
εργαζόµενες να συνεχίζουν να στηρίζουν τις οικογένειές τους, χωρίς 
αυτό να αποβαίνει εις βάρος της καριέρας τους.

2 Σηµεία - κλειδιά 



Άνισες αµοιβές 

Τι είναι

Το χάσµα των αµοιβών 
ανάµεσα στα δύο φύλα, 
για την ίδια (υψηλόβαθµη) 
θέση εργασίας, πάντοτε 
κατά της γυναίκας. Αν και 
µειώνεται, έρευνες 
αναφέρουν ότι η απόκλιση 
στο δυτικό κόσµο είναι 
µεταξύ 8% και 25% για 
θέσεις C-Suite. Κοινώς, οι 
γυναίκες πληρώνονται 
λιγότερο από τους άνδρες 
οµολόγους τους τις 
περισσότερες φορές.



Άνισες αµοιβές 

4 Παραδείγµατα άνισων 
αµοιβών 

Πρόσφατη έρευνα του 
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ 
διαπιστώνει ότι οι γυναίκες στην 

Ελλάδα λαµβάνουν 16,5% 
χαµηλότερο µισθό από τους 

άνδρες για ίση εργασία, ενώ και 
στην Ε.Ε. εξακολουθούν να 

αµείβονται λιγότερο από τους 
άνδρες, µε το µέσο µισθολογικό 

χάσµα να φθάνει το 13%.

Στις ΗΠΑ το ποσοστό 
απόκλισης των µισθών 
ανδρών και γυναικών 
στο top management 
ξεπερνάει το 15%, ενώ 

αν συµπεριλάβουµε και 
το middle management 

ξεπερνάει το 25%

Από την εµπειρία µου και 
τις γνώσεις µου, οι 

µισθολογικές ανισότητες 
είναι πιο έντονες σε 

επιχειρήσεις που έχουν 
άνδρες ιδιοκτήτες ή 

δραστηριοποιούνται σε  
τοµείς που θεωρούνται 

ανδρικοί. 
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Στην πρώτη δυσκολία ή στην 
πρώτη κρίση αυτές οι προσδοκίες 
έρχονται να λειτουργήσουν ως 
αυτοεκπληρούµενη προφητεία (για 
κάποιους) και χρησιµεύουν  ως 
δικαιολογία για τη µη επιλογή και 
προτίµηση των γυναικών σε 
υψηλές θέσεις.  

Άνισες αµοιβές 

O κίνδυνος

Ουσιαστικά, πρόκειται για µια 
µορφή διάκρισης, η οποία δεν 
βασίζεται σε κάποιο ερευνητικό 
δεδοµένο, αλλά σε όσα έχουν 
προαναφερθεί. Οι γυναίκες ceo 
είναι το ίδιο ικανές και µε τους 
άντρες, όπως επίσης και οι 
διευθύντριες µάρκετινγκ κ.λπ. 

Στην πρώτη δυσκολία ή στην 
πρώτη κρίση αυτές οι προσδοκίες 
έρχονται να λειτουργήσουν ως 
αυτοεκπληρούµενη προφητεία (για 
κάποιους) και χρησιµεύουν  ως 
δικαιολογία για τη µη επιλογή και 
προτίµηση των γυναικών σε 
υψηλές θέσεις.  



Άνισες αµοιβές 
Πώς τις αντιµετωπίζουµε:
∆ιαπραγµατευόµαστε στη βάση των ευθυνών και των καθηκόντων, 
αφήνουµε έξω από τη συζήτηση οποιεσδήποτε γονικές υποχρεώσεις και 
τονίζουµε τα πλεονεκτήµατα του να ηγείται µια γυναίκα στην επιχείρηση.   

Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρώνουν το ίδιο για την ίδια θέση, 
ανεξαρτήτως του φύλου, κάτι που µπορεί και πρέπει να υποστηριχθεί 
νοµοθετικά ακόµη πιο έντονα.

Οι υποψήφιες για το ανώτερο και ανώτατο management δεν πρέπει να 
θεωρούν συγκριτικό τους πλεονέκτηµα το ότι αµείβονται λιγότερο από 
τους άνδρες. Αυτή η σκέψη δηµιουργεί ηττοπάθεια και ουσιαστικά 
αναπαράγει το κυρίαρχο µοντέλο.  

2 Σηµεία - κλειδιά 



Σεξουαλική ή σεξιστική παρενόχληση

Τι είναι

Ανεπιθύµητες και 
άκοµψες χειρονοµίες, 
υπονοούµενα, 
προσβλητικά σχόλια, 
κινήσεις που επιδιώκουν 
να δηµιουργήσουν 
σεξουαλική προσοχή ή 
αγενείς και επίπονες 
µατιές σε συγκεκριµένα 
σηµεία του σώµατος. 



Έτσι όπως 
έχεις ντυθεί 
σήµερα δεν 
µπορώ να 

συγκεντρωθώ 
να δουλέψω.

1

∆ιαχυτικές 
επαφές και 

ανεπιθύµητες 
χειρονοµίες 

όπως χάιδεµα 
στα µαλλιά ή 
στην πλάτη.

2

Σεξουαλικός 
εκβιασµός λόγω 

κατάχρησης 
εξουσίας και 

ύποπτες 
υποσχέσεις 
ανέλιξης.

3

Άµεσες ή έµµεσες 
απειλές για 
εργασιακά 

ζητήµατα µε 
σεξουαλικό 
γλωσσικό 

περιεχόµενο 

4

4 Παραδείγµατα 
παρενόχλησης 

Σεξουαλική ή σεξιστική παρενόχληση



O κίνδυνος

∆υστυχώς, πολλές γυναίκες 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις 
δουλειές τους, να αλλάξουν κλάδο ή 
να µειώσουν τις ώρες εργασίας τους 
για να αντιµετωπίσουν την 
παρενόχληση. Τέτοιες ενέργειες, 
όµως, επιβραδύνουν την περαιτέρω 
εξέλιξη της σταδιοδροµίας τους και 
τις αναγκάζουν να χάνουν κρίσιµες 
ευκαιρίες.

Στην πρώτη δυσκολία ή στην 
πρώτη κρίση αυτές οι προσδοκίες 
έρχονται να λειτουργήσουν ως 
αυτοεκπληρούµενη προφητεία (για 
κάποιους) και χρησιµεύουν  ως 
δικαιολογία για τη µη επιλογή και 
προτίµηση των γυναικών σε 
υψηλές θέσεις.  

Ουσιαστικά, πρόκειται για µια 
µορφή διάκρισης, η οποία δεν 
βασίζεται σε κάποιο ερευνητικό 
δεδοµένο, αλλά σε όσα έχουν 
προαναφερθεί. Οι γυναίκες ceo 
είναι το ίδιο ικανές και µε τους 
άντρες, όπως επίσης και οι 
διευθύντριες µάρκετινγκ κ.λπ. 

Σεξουαλική ή σεξιστική παρενόχληση



Πώς τις αντιµετωπίζουµε:
Αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες εκπαίδευσης κατά της παρενόχλησης και 
κατά των έµφυλων διακρίσεων στον χώρο εργασίας και ζητάµε από την 
εταιρεία να µας υποστηρίξει. Εντάσσουµε -τυπικά ή άτυπα- τις σχετικές 
δράσεις στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  

∆ηλώνουµε αµέσως την ενόχλησή µας και απαιτούµε να σταµατήσει η 
ανεπιθύµητη συµπεριφορά, χωρίς όµως παρακλήσεις ή δείγµατα 
υποτέλειας.

∆εν αφήνουµε τα περιστατικά να χρονίζουν, δεν τα αγνοούµε και τα 
καταπολεµούµε εν τη γενέσει τους.
  

2 Σηµεία - κλειδιά 

Σεξουαλική ή σεξιστική παρενόχληση



Και να µην ξεχνάµε. 
Όπως έχει πει η Σέριλ Σάντµπεργκ, 

chief operating officer του Facebook,
 «Η ηγεσία συνδέεται µε το να κάνεις τους 

άλλους καλύτερους ως αποτέλεσµα της 
παρουσίας σου, αλλά και να διασφαλίζεις ότι ο 

θετικός αυτός αντίκτυπος θα παραµένει και στην 
απουσία σου». Έτσι αντιλαµβάνοµαι και 

εγώ την ηγεσία ως γυναίκα!

Μαρία Παπαθανασίου - Αρώνες
Founder & Managing Director Outstand Communications

Σας ευχαριστώ,




