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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών είναι Αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία συνεστήθη από την Κεντρική Ένωση Ελληνικών Επιμελητηρίων 

και τα 59 Επιμελητήρια της χώρας (ΝΠΔΔ), σύμφωνα με το άρθρο 784/2 του νόμου 2081. 

Εκπροσωπεί τις 250.000 γυναίκες επιχειρηματίες εγγεγραμμένες στα Επιμελητήρια της Ελλάδος. 

Το Δίκτυο ιδρύθηκε το 2004 στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Πρόεδρος του Εθνικού 

Δικτύου είναι η κ. Σοφία Οικονομάκου, η οποία είναι και Πρόεδρος του Δικτύου Γυναικών του 

Ευρωεπιμελητηρίου, γεγονός που εξασφαλίζει τη στενή συνεργασία μεταξύ των δύο Φορέων και 

δίνει στο Εθνικό μας Δίκτυο διεθνές προφίλ και προσανατολισμό, προς την κατεύθυνση των 

αποφάσεων της Λισαβόνας.  

Στόχος του Δικτύου είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της γυναίκας, η κατάργηση 

των στερεοτύπων, η δημιουργία ίσων ευκαιριών, η ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 

γυναικών προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να συνεισφέρουν στην οικονομία, 

καθώς και η αντιμετώπιση των εμποδίων, τα οποία αποκλείουν τις γυναίκες από την πλήρη ένταξή 

τους στην αγορά εργασίας, τα σπουδαιότερα των οποίων είναι: οικονομικά προβλήματα, φροντίδα 

και ανατροφή παιδιών, καθώς και ο συγκερασμός επαγγελματικής ζωής ή καριέρας με το ρόλο της 

γυναίκας συζύγου, μάνας και οικοκυράς γενικά. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα πλεονεκτήματα 

που θα προκύψουν από την πλήρη ένταξη της γυναίκας στην αγορά εργασίας θα είναι πολλαπλά, 

με θετικό αντίκτυπο στην οικογένεια, την κοινωνία και την εθνική οικονομία. 

Στα πλαίσια της εμβέλειάς του και για την υλοποίηση των στόχων του, το Δίκτυο 

αναλαμβάνει Κοινοτικά Προγράμματα και έχει συσσωρεύσει αρκετή εμπειρία σε θέματα 

οργάνωσης και εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, προώθησης συνεργασιών σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, οργάνωσης κέντρων πληροφόρησης, και άλλων δράσεων που σχετίζονται με 

την επιχειρηματικότητα. 

Το Δίκτυο συνεργάζεται με Ερευνητικά Κέντρα και διεξάγει έρευνες, με Πανεπιστήμια 

και Εκπαιδευτικά Κέντρα, στοχεύοντας στην καινοτομία και την επιστημονική και 

αποτελεσματική προσέγγιση του θέματος της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Έχει οργανώσει 

πληθώρα ημερίδων στην Αθήνα και την περιφέρεια για την ανάδειξη των στόχων του και την 

ευαισθητοποίηση των Επιμελητηρίων και των άλλων φορέων που σχετίζονται με την προώθηση 

της επιχειρηματικότητας της γυναίκας.  

Το Δίκτυο παρεμβαίνει στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων και διεκδικεί για την γυναίκα 

επιχειρηματία και επαγγελματία, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει το έργο της πολιτείας. 
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Η Διοικούσα Επιτροπή του Δικτύου. Από αριστερά, οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Λ. Καραναστάση και Π. 

Αλεξιάδου, η  Γ.Γ κ. Μ. Βελώνη, η Πρόεδρος κ. Σ. Οικονομάκου, και οι Αντιπρόεδροι κ. κ. Σ. Μπαλάση  

και Α. Κωνσταντινίδη 
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ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΔΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. 

 

Α) ΜΕ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Το ΕΕΔΕΓΕ, έχει επιτύχει παγκόσμια δικτύωση και συνεργάζεται στενά με φορείς και 

επιμελητήρια της Ευρώπης και της Ασίας. Συγκεκριμένα: 

1. ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ:  Στενές σχέσεις έχει αναπτύξει με την Κεντρική Ένωση των 

Ευρωπαϊκών επιμελητηρίων, δεδομένου ότι η Πρόεδρος του Δικτύου είναι και Πρόεδρος 

του Δικτύου Γυναικών του Ευρωεπιμελητηρίου και έχει συνδέσει το ΕΕΔΕΓΕ με τα 

περισσότερα επιμελητήρια της Ευρώπης. Έχουν υλοποιηθεί προγράμματα από κοινού και 

άλλες δράσεις κοινού ενδιαφέροντος. 

2. NOVANCIA: Είναι το Πανεπιστήμιο και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του 

Επιμελητηρίου των Παρισίων. Το ΕΕΔΕΓΕ έχει συνεργαστεί με το Κέντρο, έχει 

ανταλλάξει επισκέψεις, έχει καλέσει επιστημονικούς του συνεργάτες στην Ελλάδα στα 

πλαίσια ημερίδων και συνεδρίων και η Πρόεδρος έχει πολλάκις λάβει μέρος σε συσκέψεις 

του Κέντρου για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της γυναίκας στην Ευρώπη.  

3. RETECAMERΑ & UNION CAMERA: Κεντρικές Ενώσεις των Επιμελητηρίων της 

Ιταλίας. Από τους στενότερους συνεργάτες του Δικτύου. Έχουν υλοποιήσει προγράμματα 

με το Δίκτυο, ανταλλάξει καλές πρακτικές και συμμετάσχει σε εκδηλώσεις και 

επιχειρηματικές αποστολές στην Ελλάδα και Ιταλία. 

4. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY OF PARIS: Συνεργάτης και εταίρος του 

Δικτύου σε προγράμματα και δράσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Η Πρόεδρος κ. 

Οικονομάκου έχει βραβευτεί από το Επιμελητήριο των Παρισίων για την παρουσία και τη 

δράση του ΕΕΔΕΓΕ στην Ευρώπη. 

5. CHAMBRE DE VAL D OISE: Αδελφοποίηση και συνεργασία με το εκπαιδευτικό 

κέντρο του Επιμελητηρίου της Βαλντουάζ της Γαλλίας. Ανταλλαγή προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και σπουδαστών. Επισκέψεις εκπαιδευτών.  

6. CHAMBER OF HAMBURG: Επιμελητήριο Αμβούργου, Γερμανία  

7. CHAMBER OF SCHWERIN: Επιμελητήριο Σφερίν στη Β.Γερμανία & 

8. CHAMBER OF OLTSBURG: Επιμελητήριο Ολτσμπουργκ Β.Γερμανία 

9. Στενή είναι η συνεργασία του Δικτύου με τα τρία προαναφερθέντα επιμελητήρια, ιδιαίτερα 

με του Αμβούργου, το οποίο είναι από τα πιο προηγμένα και οργανωμένα επιμελητήρια 
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της Ευρώπης, σε θέματα γυναικείας επιχειρηματικότητας. Έχουν οργανωμένα τμήματα 

μεντόρων και επιχειρηματικών συμβούλων που δρουν σε μόνιμη βάση. 

10. CHAMBER OF LATVIA: Στενή συνεργασία έχει αναπτύξει το Δίκτυο με το 

Επιμελητήριο της Λιθουανίας και έχει δώσει την ευκαιρία σε Ελληνική εταιρεία να 

συνάψει επιχειρηματικές σχέσεις με επιχειρηματίες της χώρας. 

11. FORUM OF ADRIATIC: Το ΕΕΔΕΓΕ είναι μέλος και συνεργάτης του Φόρουμ της 

Αδριατικής. Μάλιστα το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο είναι παράρτημα του 

ΕΕΔΕΓΕ, είναι συνομιλητής και εταίρος του Φόρουμ, με κοινές δράσεις και παρουσία στα 

κράτη της Αδριατικής. 

12. UEAPME: Το Δίκτυο έχει συνεργαστεί με το κορυφαίο συνδικαλιστικό όργανο, τη 

ΓΕΣΕΒΕ της Ευρώπης, σε Μεγάλο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, σχετικό με την αναδιάρθρωση 

του τραπεζικού συστήματος, για την καλλίτερη οργάνωση των εταιρειών έτσι, ώστε να 

είναι σε θέση να διεκδικήσουν πιστώσεις και ενίσχυση από τις Τράπεζες. (Basel Ι & 

II)(Βασιλεία 1,2) 

13. FEDERAL OFFICE FOR GENDER EQUALITY, FORGE OF SWITZERLAND. 

Γενική Γραμματεία Ισότητας Ελβετίας. Το Δίκτυο συνεργάστηκε με την ΓΓΙ Ελβετίας 

στην οργάνωση θέσεων για την ισότητα των γυναικών στην Ευρώπη. 

 

Στενή συνεργασία έχει το Δίκτυο, ΕΕΔΕΓΕ και με τους ακόλουθους, ιδίου ενδιαφέροντος, 

Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Ενώσεις, με ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων και ομιλητών σε 

θέματα επιχειρηματικότητας, με  συμμετοχές σε συνέδρια και ημερίδες, κοινές συσκέψεις για 

θέματα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας της γυναίκας, διεκδίκησης κοινών στόχων, όπως 

ίση αμοιβή για ίδια εργασία, συμμετοχή στα Κέντρα λείψεις αποφάσεων, ποσοστώσεις, 

οικονομία και πολιτική στην Ευρώπη.  

1. BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN EUROPE Επιχειρηματίες της Ευρώπης 

2. EUROPEAN PLATFORM OF WOMEN SCIENTISTS Πλατφόρμα των Επιστημόνων της 

Ευρώπης 

3. EUROPEAN WOMEN INVENTORS AND INNOVATORS NETWORK Δίκτυο των 

Ευρωπαίων Ερευνητριών και Καινοτόμων 

4. EUROPEAN PROFESSIONAL WOMEN NETWORK Δίκτυο Γυναικών Επαγγελματιών 

Ευρώπης 

5. EUROPEAN WOMEN'S LAWYERS ASSOCIATION Σύνδεσμος Δικηγόρων της 

Ευρώπης 

6. EUROPEAN NETWORK TO PROMOTE WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP (WES) 

Δίκτυο για την προώθηση της Επιχειρηματικότητας της γυναίκας 

7. WOMEN’S FORUM FOR THE ECONOMY AND THE SOCIETY Οργάνωση Γυναικών 

για την Οικονομία και την Κοινωνία  

8. AFFAEME: ASSOCIATION OF ORGANISATIONS OF MEDITERRANEAN 

BUSINESSWOMEN Ομοσπονδία Γυναικείων Επαγγελματικών Οργανώσεων 

Μεσογείου. 

9. EUROPEAN LOBBY OF WOMEN: Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών 

10. WOMEN IN BUSINESS Γυναίκες Επιχειρηματίες. Οργάνωση για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας της γυναίκας στη Ρουμανία. 

11. ΚΛGIDER: WOMEN ENTREPRENEURS’ ASSOCIATION OF TURKEY Σύνδεσμος 

Γυναικών Επιχειρηματιών Τουρκίας. 

12. DUBAI WOMEN COUNCIL: Το Δίκτυο συνεργάζεται με το Συμβούλιο Γυναικών του 

Dubai, το οποίο είναι Επιμελητηριακός Φορέας.  
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13. INTERNATIONAL WOMEN ASSOCIATION OF DUBAI: Καθώς και με τη Διεθνή 

Ένωση Γυναικών Επιχειρηματιών. Δραστήριοι Φορείς και οι δύο με συχνά συνέδρια και 

δράσεις εξωστρέφειας.  

 

Β) ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ  
 

1. INTERNATIONAL CHAMBERS ASSOCIATION: Το ΕΕΔΕΓΕ δια της Προέδρου 

του συμμετέχει στα συνέδρια του Διεθνούς Επιμελητηρίου και ενημερώνεται για τα διεθνή 

επιχειρηματικά δρώμενα.  

2. GLOBAL WOMEN SUMMIT: To ΕΕΔΕΓΕ είναι μέλος της Διεθνούς Συνδιάσκεψης 

Γυναικών και συμμετέχει στα διεθνή συνέδρια και Φόρα του Φορέα. Τον Μάιο του 2012 

το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών οργάνωσε στην 

Ελλάδα την παγκόσμια συνδιάσκεψη γυναικών επιχειρηματιών. Σημαίνουσες 

προσωπικότητες και επιτυχημένες επιχειρηματίες ήρθαν στην Αθήνα, από 72 χώρες, για 

να συναντήσουν συναδέλφους τους από άλλες χώρες, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, 

να δικτυωθούν, να προωθήσουν τα προϊόντα τους και να ερευνήσουν άλλες αγορές, να 

ακούσουν τις εισηγήσεις σπουδαίων εκπροσώπων της παγκόσμιας επιχειρηματικής 

κοινότητας και να δημιουργήσουν συνεργασίες και συνέργειες σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η συνδιάσκεψη των υπουργών. Αυτή είναι μια ακόμη 

καινοτομία του Συνεδρίου αυτού. Συνδέει τις γυναίκες που ηγούνται της πολιτικής ζωής 

των κρατών και διαμορφώνουν πολιτικές που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα και την 

οικονομία των κρατών. Τριάντα πέντε Υπουργοί κατέθεσαν τις εμπειρίες και τις απόψεις 

τους κατά την διάρκεια της υπουργικής συνάντησης.  

Μια σπουδαία δράση που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της συνδιάσκεψης είναι οι 

επιχειρηματικές συναντήσεις ανάμεσα σε επιχειρηματίες. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για 

εμπόριο και επενδύσεις στην Ελλάδα. Το Δίκτυο συμμετέχει στα ετήσια συνέδρια της 

Διεθνούς Συνδιάσκεψης ανά τον κόσμο, με εκπροσώπους του από όλα τα Επιμελητήρια 

της Ελλάδας. 

3. CCPIT: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ CCPIT 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Η 

Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, 

κ. Σ. Οικονομάκου, καλεσμένη από το Υπερεπιμελητήριο της Κίνας, υπέγραψε δύο 

σύμφωνα συνεργασίας, επιχειρηματικής σημασίας, το 2008 και το 2011. Σύμφωνα με τα 

Μνημόνια αυτά, τα δύο μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν και να συμβάλλουν, στα 

πλαίσια των ευθυνών τους, στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των εμπορικών και 

οικονομικών σχέσεων και  του Διεθνούς Εμπορίου μεταξύ του Κινέζικου Επιμελητηρίου, 

CCPIT, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου 

Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών. 

 

Το Δίκτυο συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες και καλές πρακτικές 

με τους ακόλουθους Οργανισμούς Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, 

Παγκόσμιας εμβέλειας. Εκπρόσωποι των οργανισμών αυτών έχουν κληθεί 

στην Ελλάδα στα πλαίσια Συνεδρίων και έχουν καταθέσει τις απόψεις και τις 

εμπειρίες τους. 
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1. WOMEN BUSINESS COUNCIL OF PHILIPPINES Συμβούλιο Γυναικών 

Επιχειρηματιών Φιλιππίνων. 

2. INTERNATIONAL FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL 

WOMEN. (AUSTRALIA, THAILAND, MALAYSIA MONGOLIA, JORDAN) 

Διεθνής Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών, με έδρα Αυστραλία, 

Ταϊλάνδη, Ιορδανία, Μαλαισία, Μογγολία. 

3. IMPACT JAPAN Φάρος για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία. 

4. PWMSA PROGRESSIVE WOMEN’S MOVEMENT OF SOUTH AFRICA 

Γυναικείο Κίνημα Ανάπτυξης Γυναικών της Νοτίου Αφρικής 

5. SOUTH AFRICA WOMEN ENTREPRENEURS’ NETWORK Δίκτυο Γυναικών 

Επιχειρηματιών Αφρικής. 

6. CHAMBER OF VIETNAM: Στενή επικοινωνία υπάρχει με το Επιμελητήριο του 

Βιετνάμ. Το Δίκτυο μεσολάβησε για την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών της 

χώρας μας με το Βιετνάμ.  

7. TAIWAN: Το Δίκτυο συνεργάζεται με την εν Αθήναις αντιπροσωπεία της Ταιβάν και έχει 

αναπτύξει επιχειρηματικές δράσεις. Μέλη του Δικτύου έχουν λάβει μέρος σε εκθέσεις στη 

Ταιβάν και έχουν δημιουργηθεί επιχειρηματικές συνέργειες με τη χώρα της Ασίας, η οποία 

προμηθεύεται λάδι από Ελληνικές εταιρείες, μέλη των Επιμελητηρίων μας. 

.  

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ/ΚΕΕΕ: Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων 

Γυναικών Επιχειρηματιών, ως αστική Εταιρεία των Ελληνικών Επιμελητηρίων είναι 

δικτυωμένο με τα Επιμελητήρια της Ελλάδας και την Κεντρική Ένωση Ελληνικών 

Επιμελητηρίων. Τα Επιμελητήρια συνεργάζονται με το Δίκτυο και καλύπτουν τις λειτουργικές 

του ανάγκες με τα στελέχη τους. Οργανώνουν τις περιφερειακές συναντήσεις του Δικτύου, 

ημερίδες με τις επιχειρηματίες της περιφέρειας, δράσεις συμβουλευτικής και πληροφόρησης 

για τα μέλη τους, με την βοήθεια του Δικτύου, Συνέδρια, βραβεύσεις επιτυχημένων 

επιχειρηματιών της τοπικής κοινωνίας και λειτουργούν ως Κυψέλες Γυναικείας 

Επιχειρηματικότητας. Το 2007 το Δίκτυο οργάνωσε τις πρώτες 14 Αντένες σε ισάριθμα 

Επιμελητήρια: ΑΝΤΕΝΕΣ είναι Κέντρα Πληροφόρησης, εντός των Επιμελητηρίων, τα οποία 

πληροφορούν τις επιχειρηματίες-μέλη τους γύρω από θέματα του ενδιαφέροντος τους. 

Συγκεκριμένα, υπάρχουν προγράμματα επαγγελματικού προσδιορισμού για τις νέες, για τον 

καλλίτερο προσανατολισμό τους προς την σωστή επαγγελματική κατεύθυνση και επένδυση, 

εξειδικευμένη εκπαίδευση στις υπάρχουσες αλλά και στις εν δυνάμει επιχειρηματίες, για να 

βελτιώνουν την απόδοσή τους και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και πληροφόρηση 

γύρω από θέματα χρηματοπιστωτικά και χρηματοοικονομικά, καθώς και για τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα, έρευνα τοπικής αγοράς, επιχειρηματικά σχέδια και 

παρακολούθηση για την καλλίτερη οργάνωση και απόδοσή τους.  

Τα Επιμελητήρια, μέσα από τη νέα αυτή δράση και προσφορά προς τα μέλη τους 

ανέδειξαν, για μια ακόμη φορά, το ρόλο τους στις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας στην 

εξυγίανση των υπαρχόντων επιχειρηματικών μονάδων, καθώς και στην ίδρυση νέων 

επιχειρήσεων ενισχύοντας την τοπική, αλλά και την εθνική Οικονομία. Η υπηρεσία των 

Αντενών λειτούργησε σε όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδας από το 2008 και εντεύθεν, μετά 

την πιλοτική εφαρμογή στα Επιμελητήρια Αντένες.  

2. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: Το Δίκτυο έχει συνεργαστεί με πολλούς συνεταιρισμούς στη Ζάκυνθο, 

στη Μυτιλήνη, στη Λακωνία, στη Χαλκιδική, στη Θεσπρωτία, στην Άρτα. Προσφέρει δράσεις 
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συμβουλευτικής για την καλλίτερη οργάνωση και ανάπτυξή τους, καθώς και για την προώθηση 

των προϊόντων τους, μέσω ημερίδων, καθώς και με προσωπικές συνεντεύξεις και επισκέψεις 

στις εγκαταστάσεις τους. Για τον σκοπό αυτό συνεργάστηκε στενά με τα Υπουργεία Γεωργίας 

και Τουρισμού.  

3. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ: Το Δίκτυο συνεργάζεται στενά με την Γενική Γραμματεία 

Ισότητας. Οργανώνονται  εκδηλώσεις από κοινού, συμμετείχαμε στην εκστρατεία προώθησης 

των γυναικών στα ψηφοδέλτια των κομμάτων για τις  Δημοτικές και τις Εθνικές εκλογές και 

στην υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων. 

4. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ: Στενός συνεργάτης του Δικτύου, 

στην υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την 

εκπαίδευση των γυναικών που θέλουν να ενταχθούν στην επιχειρηματικότητα. Το ΠΑΠΕΙ 

δημιούργησε τα μαθήματα εξ αποστάσεως τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τα Επιμελητήρια 

Αντένες. Το ΚΕΠΑΠΕΙ διεξήγαγε και μια σπουδαία έρευνα για την επιχειρηματικότητα της 

γυναίκας στην Ελλάδα για λογαριασμό του Δικτύου. Η Πρόεδρος του Δικτύου, Σοφία 

Οικονομάκου είναι συχνά καλεσμένη από το Πανεπιστήμιο  για εισηγήσεις και παρουσιάσεις. 

5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Το Δίκτυο έχει 

συνδιοργανώσει με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και με την 

ευγενική του χορηγία και συμπαράσταση, πολλές εκδηλώσεις.  

6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: Το Υπουργείο Εξωτερικών, γνωρίζοντας την παγκόσμια 

δράση του Δικτύου, πολλές φορές συμπαρίσταται με την παρουσία του σε εκδηλώσεις του 

Δικτύου, με παρέμβασή του σε ότι αφορά καλεσμένους του Δικτύου από την αλλοδαπή και 

την ασφάλειά τους, καθώς και πληροφόρηση που αφορά παγκόσμιους οργανισμούς. 

Πρόσφατα, ζητήθηκε από τον εμπορικό τομέα του Υπουργείου συνεργασία με το Δίκτυο για 

την ανάπτυξη επιχειρηματικών αποστολών και συνεργασιών με επιχειρηματικά κέντρα της 

αλλοδαπής. Το Υπουργείο Εξωτερικών και προσωπικά ο Υφυπουργός κ. Μάρδας, συνετέλεσε 

στην οργάνωση της επιτυχημένης Επιχειρηματικής Αποστολής του Δικτύου στην Ιαπωνία τον 

Απρίλιο του 2016, με τη δυναμική στήριξη της Πρεσβείας μας στην Ιαπωνία, MICROSOFT: 

Το Δίκτυο ανέπτυξε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία για την προσφορά εκπαίδευσης, η 

οποία ξεκίνησε από το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Η εταιρεία προσέφερε, μέσω του 

Εκπαιδευτικού Κέντρου του Επιμελητηρίου μαθήματα πληροφορικής και πιστοποίησης τους, 

σε μέλη του Επιμελητηρίου αδαπάνως. Το πρόγραμμα απεδείχθη ιδιαίτερα επιτυχημένο.  

7. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο 

Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Γενική 

Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, για την εκπαίδευση των 

γυναικών επιχειρηματιών, μελών των Ελληνικών Επιμελητηρίων. Η εκπαίδευση 

πραγματοποιείτο από πιστοποιημένους εκπαιδευτές στο ΕΚΕΠΙΣ, σε κρατικά κέντρα 

πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα προσέφερε πολλές δυνατότητες 

στους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Πρώτα ήταν τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και μετά οι 

σχολές επαγγελματικής κατάρτισης. Ένα πλήθος μαθημάτων που σχετίζονται με το 

περιβάλλον, τον πολιτισμό ακόμη και τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, προσφέροντο από 

τη Γενική Γραμματεία δια βίου Μάθησης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η εκπαίδευση 

πιστοποιείτο με κρατικά πιστοποιητικά, τα οποία έχουν διεθνή αναγνωρισιμότητα και δίνουν 

στον κάτοχό τους ένα ακόμη εφόδιο που μπορεί να χρησιμοποιήσει στην ανταγωνιστική 

αγορά. Το Δίκτυο είχε επίσης προτείνει  την ανάπτυξη τμημάτων κοινωνικά ευάλωτων ομάδων 

όπως είναι οι μετανάστες, για να τους δοθεί η ευκαιρία να μάθουν τη γλώσσα μας και να 

προσεγγίσουν την κουλτούρα μας, βοηθώντας κατά αυτόν τον τρόπο την μεταξύ μας καλλίτερη 

επικοινωνία και κατανόηση. Πολύ σημαντική θα ήταν και η συμβουλευτική γονέων.  Τα 

Επιμελητήρια που πρωτοστάτησαν στην εκπαίδευση ήταν της Χαλκιδικής, της Ρόδου, της 
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Θεσσαλονίκης, κ.α. που εκπαίδευσαν και πιστοποίησαν περισσότερους από 1000 

επαγγελματίες.  

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ: Συνεργάζεται με τους Φορείς 

Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και τα Σωματεία που ασχολούνται με την ανάπτυξη και 

την προώθηση των γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων. Συγκεκριμένα: 

8. ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ: Το ΕΕΔΕΓΕ έχει υπογράψει σύμφωνο 

συνεργασίας με το συγκεκριμένο Δίκτυο που απαριθμεί 800 μέλη. Έχει συνδιοργανώσει 

ημερίδες και εκδηλώσεις στην Κρήτη και στην Αθήνα. 

9. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ:  Το 

Δίκτυο συνεργάζεται με τον συγκεκριμένο σύλλογο, γνωστό για την δραστηριότητά του και 

τη στελέχωση ικανών επιχειρηματιών που διαθέτει. Οργανώνει ημερίδες πληροφόρησης σε 

συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Κρήτης και τους αξιόλογους συνεταιρισμούς της. 

Πρωτοστατεί στην οργάνωση της έκθεσης αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιείται κάθε 

καλοκαίρι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το Δίκτυο θέτει υπό την αιγίδα του τις δραστηριότητες 

του Σωματείου και παραβρίσκεται στις εκδηλώσεις του. 

10. ΣΕΓΕ: Το Δίκτυο συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας σε 

θέματα προώθησης της επιχειρηματικότητας της Γυναίκας. 

11. ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ: Το Δίκτυο 

συνεργάζεται και με σωματεία του πρωτογενούς τομέα. Τα συγκεκριμένα Σωματεία είναι και 

χορηγοί του Δικτύου σε διάφορες εκδηλώσεις. 

12. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ: Το Δίκτυο στηρίζει τις γυναίκες των 

ξενοδοχείων και προωθεί τα συμφέροντά τους μέσω των διεθνών του Δικτυώσεων και 

συνεργασιών.  

13. ΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το Δίκτυο προωθεί τις αρχές της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος της ισορροπίας 

μεταξύ οικογενειακής ζωής και καριέρας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Το Δίκτυο μας, 

συνεργάζεται με το ΔΕΚΕ και παρουσιάζει τους εκπροσώπους του σε συνέδρια και ημερίδες 

που οργανώνει. 

14. MEDIA: ΕΡΤ, ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΣΗΕΑ.  
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Οι εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της Ελλάδος στο ΕΕΔΕΓΕ φωτογραφίζονται εμπρός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

με τον Ευρωβουλευτή κ. Γκλαβάκη κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην πρωτεύουσα της Ευρώπης  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

2004-2005. ΕΝΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ  

ΜΕ ΠΤΩΤΟΒΟΥΗΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΕΕ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

 ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ  

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ 

 ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

2006. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΗΛΙΚΙΩΝΕΤΑΙ  

 ΕΚΛΕΓΕΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ  

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ: ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

2007.  ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΞΕΚΙΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ  

TO ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ: 

 ΚΥΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ 

 ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΧ/ΤΗΤΑΣ 

 ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ, ΤΟΝ ΟΑΕΕ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΥΗΣΗ  ΚΑΙ  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

  

2008.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥΔΙΚΤΥΟΥ: 

 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΡ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ CCPIT  

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

2009.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ:  

 Η ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΑΤΟΔΟΤΗΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ  
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ΣΥMBOYΛΩΝ ΤΟΥ ΕΕΔΕΓΕ  ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

 

2010.  ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΟΡΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ: 

 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 

 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

 ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΕΔΕΓΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ  

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 

 

2011.  Η ΧΡΟΝΙΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ: 

 ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ  

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΥΠΟΛΗ 

 & ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 2012 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 

 

2012. ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟ 2012  

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:  «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΧΛΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

 

2013.  ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 2013 

 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

 

2014.  ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑ ΚΑΙ ΤΟ 2014 

 ΤΟ 2014 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ  

 ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS 

 

2015.  ΟΙ  ΣΥΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΤΑΝ: 

 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS & ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ  
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2016 . ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΗΤΑΝ: 

 ΤΟ 3Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ& 

  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 

 

2017.  ΚΑΙ ΤΟ 2017 ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ:  

 ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ERASMUS ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 

 ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

2018. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ: 

 ΚΩΡΟΝΙΔΑ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ  

ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS 

 Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

 

 

 

 

 

         
     Η Πρόεδρος  του Δικτύου Σ. Οικονομάκου με τον εκλιπόντα Πρόεδρο της ΚΕΕΕ και  

  
         

     Πρόεδρο του ΕΒΕΠ  Γ. Κασιμάτη, τον  βασικό συντελεστή της δημιουργίας του Δικτύου 
  

        
      τον επονομαζόμενο και μπαμπά του Δικτύου 
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ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΕΔΕΓΕ) 

Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 

Τηλ. 0030-210-3387104-106 Φαξ: 0030-210- -3622320 

Site: eedege.gr 

E-mail:president@eedege.gr 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟ 2018 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018: ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 

 

            Το ξεκίνημα της νέας χρονιάς σηματοδότησαν οι εκλογές των Επιμελητηρίων και τα νέα 

Διοικητικά Συμβούλια που προέκυψαν από αυτές. Με μεγάλη χαρά  χαιρετίσαμε το γεγονός ότι τα 

Συμβούλια γέμισαν από νέες γυναίκες, πολλές από τις οποίες πήραν σημαντικές θέσεις στις 

Διοικητικές Επιτροπές, με κορυφαίο το Επιμελητήριο Ευβοίας που απέκτησε γυναίκα Πρόεδρο. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018: Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕΔΕΓΕ 

           

            Τον ήσυχο Φεβρουάριο ακολούθησε ένας δραστήριος Μάρτης με κορύφωση τη Γενική μας 

Συνέλευση. Σχεδόν όλα τα Επιμελητήρια έστειλαν νέες εκπροσώπους. Οι νέες σύμβουλοι και 

εκπρόσωποι ανέλαβαν με ενθουσιασμό το νέο τους ρόλο, κάτι που γέμισε χαρά την παλιά φρουρά 

του Δικτύου που θέλει να παραδώσει το Δίκτυο σε ικανά χέρια, έτοιμα να προσφέρουν υπηρεσίες 

στο χώρο της επιχειρηματικότητας της γυναίκας. 

 

 
Α΄ Γενική Συνέλευση 2018. 
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018: ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

            Το Δίκτυο εκπροσωπείται στη Διεθνή Συνδιάσκεψη Γυναικών, από την Πρόεδρο του, κ. 

Σοφία Οικονομάκου, τη Γ. Γραμματέα του Επιμελητηρίου Λαρίσης κ. Κ. Τζίκα, την αναπληρώτρια 

εκπρόσωπο του ΕΒΕΘ κ.  Κ. Κιργίδου, η οποία τυγχάνει και πρόξενος της Αυστραλίας στην 

Ελλάδα και τις κκ Δ. Αλαμπάνου και Π. Κούκουλα που εκπροσώπησαν το Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο Αθηνών.  

          Στη Συνδιάσκεψη συμμετείχαν 1.200 γυναίκες από 57 χώρες. Διακεκριμένοι ομιλητές από 

όλο τον κόσμο ανέπτυξαν θέματα της επικαιρότητας, ενημερώνοντας, μορφώνοντας και 

εκπαιδεύοντας τις παριστάμενες γυναίκες γύρω από θέματα του ενδιαφέροντος τους. 

Πρωταγωνιστής της συνδιάσκεψης ήταν η νέα τεχνολογία και τα προϊόντα που δημιουργούνται 

μέσα από αυτή. Επίκεντρο, η επιχειρηματικότητα της γυναίκας, ο ηγετικός της ρόλος και πώς 

επιτυγχάνεται. Εντυπωσιακές παρουσίες εισηγητών από παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς 

όπως η Deloitte, η Daimler, η IBM, η Microsoft, η Sodexo, η Intel και η Oracle ανέβασαν το 

επίπεδο της Συνδιάσκεψης και έδωσαν στις παριστάμενες ποιοτικές και χρηστικές πληροφορίες.  

 

 

Η Ελληνική Αντιπροσωπία με την Πρόεδρο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης κ. Irene Natividad 
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ΜΑΙΟΣ 2018: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΕΔΕΓΕ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 

DEWCH ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

            Η Πρόεδρος κ. Σοφία Οικονομάκου, συνοδευόμενη από την εκπρόσωπο του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Ελένη Γρυπάρη, ταξίδεψαν στο Λονδίνο για να 

μετάσχουν στις εργασίες της ολοκλήρωσης του μεταπτυχιακού προγράμματος Erasmus, του 

οποίου εταίρος ήταν το Δίκτυο. Τρεις ημέρες διήρκεσαν οι εργασίες προετοιμασίας, για την 

ολοκλήρωση του προγράμματος. Οι επιτροπές των τριών κρατών, Ελλάδας, Αγγλίας, Γαλλίας, 

συνεδρίασαν στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορίου της Αγγλίας. Συμμετείχαν σημαντικά 

στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου της Αγγλίας, όπως η εκπρόσωπος των εμπόρων κ.ά. Κατά 

τη διάρκεια της συνδιάσκεψης ετέθησαν οι βάσεις για την εκπαιδευτική μορφοποίηση του 

προγράμματος και την ολοκλήρωσή του.  

 

Οι  κ.κ Οικονομάκου και Γρυπάρη με τους εκπροσώπους των Πανεπιστημίων Ουαλίας και Γαλλίας 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ERASMUS 

 

            Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών πραγματοποιήθηκε η δημόσια 

διαβούλευση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητας της Αναπτυξιακής 

Σύμπραξης DEWCH, αναπτύσσοντας την επιχειρηματικότητα της γυναίκας, αλλάζουμε το 

περιβάλλον, στην οποία συμμετέχει το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών 

Επιχειρηματιών, με το Πανεπιστήμιο της Νότιας Ουαλίας και το Επιχειρηματικό Κολλέγιο των 

ΠαρισίωνNovancia.  
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            Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ρένα Δούρου, 

εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών Επιμελητηρίων στο Δίκτυο, διακεκριμένες 

επιχειρηματίες και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης. 

            Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιά κκ. Θεόδωρος Κατσανέβας και Ιωσήφ Χασσίδ, 

τοποθετήθηκαν επί του προγράμματος και κατέθεσαν τις απόψεις τους. Οι κύριοι καθηγητές 

υπήρξαν συνεργάτες του Δικτύου, ο πρώτος, σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Πειραιά εκπόνησε την πρώτη μελέτη για την επιχειρηματικότητα της γυναίκας 

στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Δικτύου και ο δεύτερος δημιούργησε τα διαδικτυακά μαθήματα 

επιχειρηματικότητας που το Δίκτυο έθεσε στη διάθεση των μελών των επιμελητηρίων για την 

προσωπική τους ανάπτυξη. 

            Οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων ζήτησαν την άμεση ενημέρωση των επιμελητηρίων 

τους ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα αυτό και οι επιχειρηματίες της 

περιφέρειας. (video στο κεφάλαιο ΝΕΑ) 

 

 

Η Περιφερειάρχης κ. Ρένα Δούρου, η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ κ. Σοφία Οικονομάκου, η τεχνική σύμβουλος του ΕΕΔΕΓΕ 

κ. Λίνα Τσαλταμπάση και οι καθηγητές κκ. Ιωσήφ Χασσίδ & Θόδωρος Κατσανέβας 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΤΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Το Δίκτυο εκλήθη να συμμετάσχει στη διαβούλευση που οργανώθηκε από την Ένωση 

Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος για την υποστήριξη των γυναικών στο επιχειρείν. Συμμετείχαν 

εκπρόσωποι Φορέων και κρατικοί λειτουργοί που ενημέρωσαν τις παριστάμενες για τα 

επιχειρηματικά σχέδια και προγράμματα που υλοποιούνται από τα Υπουργεία, υποστηριζόμενα 

από τις Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Η Πρόεδρος κ. Σ. Οικονομάκου παρουσίασε το Δίκτυο και 

κατέθεσε προτάσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της γυναίκας, οι οποίες μπορούν 

να υποστηριχθούν από την ΚΕΔΚΕ. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΕΥΒΟΙΑΣ 

Στη Χαλκίδα πραγματοποιήθηκε η εσπερίδα του Επιμελητηρίου Ευβοίας, η οποία ήταν 

αφιερωμένη στην επιχειρηματικότητα της γυναίκας. Η νέο εκλεγείσα Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου, κ. Αγιοστρατήτη, οργάνωσε μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση στο Νέο Διαχρονικό 

Μουσείο Αρέθουσα. Οι εισηγήσεις κάλυψαν ένα μεγάλο φάσμα των ενδιαφερόντων των γυναικών, 

που αφορούσαν οικονομικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις, νομικές συμβουλές και επιχειρηματικά 

σχέδια και δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη του επαγγελματικού προφίλ των γυναικών. 

 Στην εκδήλωσε συμμετείχε σύσσωμος ο επιχειρηματικός κόσμος της Χαλκίδας. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΛΑΣΙΘΙ 

              Η Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών 

Επιχειρηματιών, κ. Σοφία Οικονομάκου παραβρέθηκε στις εορταστικές εκδηλώσεις που οργάνωσε 

ο τοπικός Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης στα πλαίσια της Εβδομάδας 

«CRETAN WOMEN’S WEEK 2018 », 27 Ιουλίου - 5 Αυγούστου, με θέμα:  

εξωστρέφεια μοχλός ανάπτυξης.  

            Οι εκδηλώσεις οργανώθηκαν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

υποστηρίχτηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου, τα Επιμελητήρια  

Ηρακλείου και Λασιθίου, το ΕλληνοΑυστριακό Επιμελητήριο και το Εθνικό Επιμελητηριακό 

Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών. 

            Η εκπρόσωπος του επιμελητηρίου Ηρακλείου στο Δίκτυο, κ. Μαρία Πιτσικάκη, από τα 

πιο δραστήρια μέλη του Δικτύου μας, οργάνωσε μια εξαιρετική εκδήλωση, την οποία πλαισίωσε 

με διακεκριμένες επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα, τιμώντας το Δίκτυο, τα Επιμελητήρια και 

την γυναίκα επιχειρηματία. 

            Την  έναρξη των εκδηλώσεων σηματοδότησαν εσπερίδες που πραγματοποιήθηκαν στα 

Επιμελητήρια Ηρακλείου και Λασιθίου. Οι εισηγήσεις είχαν επίκεντρο την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας της γυναίκας δεδομένου ότι, για την Περιφέρεια Κρήτης, η γυναικεία 

επιχειρηματικότητα, η οικοτεχνία και η χειροτεχνία διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο και 

προσφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού.  
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 Ακολούθησαν τα εγκαίνια της 18ης έκθεσης  προϊόντων, στην πλατεία Ελευθερίας. Ένα  

πλήθος από περίπτερα γέμισαν την πλατεία με τοπικά προϊόντα, ένας ύμνος στην 

επιχειρηματικότητα της γυναίκας, την οικοτεχνία, τη χειροτεχνία, τη γαστρονομία, την υφαντική 

τέχνη.  Χειροποίητα κοσμήματα, υφαντά, καλλυντικά, οι περίφημες πίτες και τα παξιμάδια, τα 

χειροποίητα ζυμαρικά από φρέσκο γάλα, τα φημισμένα τυριά, τα βότανα του Ψηλορείτη, το ένα 

καλλίτερο από το άλλο! Την έκθεση έντυναν μουσικά συγκροτήματα με παραδοσιακή μουσική 

και χορούς κάθε βράδυ.  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018: ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ  

            Το Δίκτυο συμμετείχε στη συνδιάσκεψη των Γυναικών Επιχειρηματιών Ευρώπης που 

οργάνωσε η Πρόεδρος του τμήματος της Ελλάδας με την ευκαιρία της οργάνωσης επιτροπής 

μεσογειακών χωρών προκειμένου να χαρτογραφηθούν και να επιλυθούν τα ιδιαίτερα προβλήματα  

που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες των χωρών αυτών στην ανάπτυξη και εξέλιξη των 

επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

            Την Υφυπουργό Εσωτερικών για θέματα ισότητας επισκέφθηκε η Πρόεδρος του Εθνικού 

Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, Σοφία Οικονομάκου μετά από 

πρόσκληση της κ. Μ. Χρυσοβελώνη. 

 

             Η κ. Υφυπουργός ενημέρωσε την κ. Οικονομάκου για το νέο νομοσχέδιο ισότητας, που 

έχει αναρτηθεί για διαβούλευση, και της ζήτησε να το μελετήσει και να της καταθέσει την άποψή 

της. Δήλωσε δε πρόθυμη να στηρίξει κάθε δράση που αφορά τη γυναίκα και αποβλέπει στην 

ανάπτυξη και αποκατάστασή της. 

 

             Η κ. Οικονομάκου συνεχάρη την κ. Υφυπουργό για τη θέση που ανέλαβε και εξέφρασε 

την ικανοποίησή της για την απόφαση της Κυβέρνησης να δημιουργήσει Υφυπουργείο για θέματα 
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Ισότητας. Επίσης, την ενημέρωσε για τη δράση του Δικτύου και την ανάγκη που υπάρχει για 

στήριξη των γυναικών και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ως εργαζόμενες 

μητέρες. 

 

Η Υφυπουργός κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη με την Πρόεδρο του ΕΕΔΕΓΕ κ.  

                Σοφία Οικονομάκου κατά την διάρκεια της συνάντησής τους 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΒΕΑ 

            Η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σοφία Οικονομάκου εκπροσώπησε το Δίκτυο στην εσπερίδα 

που οργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής και το ΕΒΕΑ για να τιμήσουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις που 

οργανώθηκαν από γυναίκες επιχειρηματίες. Αξιόλογη ήταν και η έκθεση που αναπτύχτηκε από 

νέους επιχειρηματίες και εταιρείες, που αναπτύχτηκε παράλληλα, αλλά και η παρουσία του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου το οποίο παρουσίασε καινοτόμες δράσεις, βότανα και προϊόντα σε 

πρωτοποριακές συσκευασίες. 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Με εξαιρετική επιτυχία συνεχίστηκε ο θεσμός των «Βραβείων Βιώσιμης - Καινοτόμου & 

Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» που έχει καθιερώσει από το 2014 το Επ. Επιμελητήριο Αθηνών. 

 

            Σε μια εκδήλωση - γιορτή για την επιχειρηματικότητα, στο Μέγαρο Μουσικής, το Ε.Ε.Α. 

απένειμε την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, συνολικά 10 βραβεία - 9 σε επιχειρήσεις που άντεξαν 

στην κρίση, καινοτόμησαν και αναπτύχθηκαν, και ειδικό βραβείο σε μαθήτρια που πρώτευσε σε 

οικονομική σχολή. 

 

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ            
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            Η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σοφία Οικονομάκου προσεκλήθη και τίμησε με την παρουσία 

της τη συμβολική εκδήλωση του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 

των Φύλων, με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εξάλειψης της Βίας κατά 

των Γυναικών, που εορτάζεται κάθε χρόνο την 25ην Νοεμβρίου.  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: ΒΡΑΥΕΥΣΕΙΣ ΚΕΔΚΕ 

 Το Δίκτυο εκλήθη να συμμετάσχει στην εκδήλωση που οργανώνει η Ένωση Δήμων και 

Κοινοτήτων Ελλάδος για να τιμήσει τις γυναίκες που συνεισέφεραν στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας της γυναίκας. Συμμετείχαν επιτυχημένες επιχειρηματίες και επικεφαλής 

Φορέων. Τιμή για το Δίκτυο απετέλεσε η βράβευση της Προέδρου του, Σοφίας Οικονομάκου, από 

τον Δήμαρχο της ΚΕΔΚΕ κ. Πατούλη.   

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η Β’ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ  

            Σε ευχάριστο συναδελφικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η Β’ Γενική Συνέλευση του Εθνικού 

Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών. Οι κυρίες εκπρόσωποι των 

Ελληνικών Επιμελητηρίων ήρθαν από όλη την Ελλάδα για να συμμετάσχουν στη Γενική τους 

Συνέλευση και να πάρουν αποφάσεις για τις δράσεις της Νέας Χρονιάς. Ο ενθουσιασμός τους, τα 

μηνύματα που  έφεραν από τα Επιμελητήριά τους, οι δράσεις που προγραμματίζουν και οι 

εισηγήσεις τους απέδειξαν ότι ανοίγει ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για το Δίκτυο και την πορεία που 

θα διαγράψει στο χώρο της επιχειρηματικότητας των γυναικών. 

            Την έναρξη της Συνέλευσης σηματοδότησε η  παρουσία εκπροσώπου της Υφυπουργού 

Ισότητας, κ. Χρυσοβελώνη, ο οποίος ανέλυσε στις παριστάμενες το Νέο, υπό κατάθεση, 

Νομοσχέδιο  ισότητας, για το οποίο ήταν ήδη ενήμερες, δεδομένου ότι τους το είχε προωθήσει η 

Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σοφία Οικονομάκου, η οποία είχε ενημερωθεί σχετικά από την κ. 

Υφυπουργό. Πολλές κυρίες τοποθετήθηκαν και κατέθεσαν τις προτάσεις τους, εκφράζοντας, στο 

σύνολό τους την ικανοποίησή τους για την δημιουργία Υφυπουργείου Ισότητας, το οποίο ελπίζουν 

ότι θα καταστεί σημείο αναφοράς για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν το επιχειρείν 

των γυναικών. 
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                          Η Διοικητική Επιτροπή του Δικτύου κατά την Γενική Συνέλευση της 8ης Δεκεμβρίου 

 

 

                         Ομορφιά και Νιάτα η Β΄ Γενική Συνέλευση του Δικτύου 
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ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΕΔΕΓΕ) 

Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 

Τηλ. 0030-210-3387104-106 Φαξ: 0030-210- -3622320 

Site: eedege.gr 

E-mail:president@eedege.gr 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟ 2017 
 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ERASMUS 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
 

 

 

 

 

ERASMUS 

DEWCH:«ΑΝΑΠΤΥΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» 15-19 ΜΑΙΟΥ 2017 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η δεύτερη συνάντηση του Ευρωπαϊκού 

μεταπτυχιακού προγράμματος Erasmus, DEWCH,  «Developing Entrepreneurial Women- Changing 

Horizons», για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της γυναίκας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι 

εταίροι του προγράμματος: το Πανεπιστήμιο της Νότιας Ουαλίας, SWANSEA, εκπροσωπούμενο 

από την καθηγήτρια κ. Χριστίνα Άτκισον, το Επιχειρηματικό Κολλέγιο του Επιμελητηρίου των 

Παρισίων, NOVANCIA, εκπροσωπούμενο από τον καθηγητή κ. Ρενό Ρεντιέν Κολό και το Εθνικό 

Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, ΕΕΔΕΓΕ, εκπροσωπούμενο από την 

Πρόεδρο κ. Σοφία Οικονομάκου.  

Τους επικεφαλής των εταίρων συνόδευε ομάδα συμβούλων, καθώς και έξι επιχειρηματίες 

από κάθε συμμετέχουσα χώρα. H Ελλάδα συμμετείχε με επτά εκπροσώπους, τις κ.κ. Ελένη Γρυπάρη, 

σύμβουλο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, την κ. Ελένη Παπαφράγκου, Δ/α 

ξενοδοχειακών μονάδων, από το χώρο του τουρισμού, την κ. Αλεξία Κουτρουλία από την εστίαση, 

Γενική Διευθύντρια των Palmie Bistro, την κ. Ματίνα Κανάκη Πρόεδρο της ΚΕΑΝ, πράσινη 

ανάπτυξη, την κ. Αφροδίτη Δαμιανού, εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας, την κ. 

Μανταλένα Καϊλή, νομικό και την καθηγήτρια του οικ. Παν. Αθηνών, κ. Ολύβια Κυριακίδου. 

Στόχος του προγράμματος είναι η πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχουσών, η ανταλλαγή 

απόψεων, η μεταξύ τους δικτύωση και οι έρευνες οι οποίες προκύπτουν από τα προσωπικά τους 

δεδομένα και οι οποίες θα βοηθήσουν στην οργάνωση του μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο 

φιλοδοξεί να είναι μεν ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου, αλλά με πρακτικές εφαρμογές, που 
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θα απευθύνεται στις γυναίκες της αγοράς και όχι ένα πρόγραμμα ακαδημαϊκό με θεωρητικό 

χαρακτήρα.  

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο διήρκησε μια εβδομάδα, αναπτύχθηκαν τρεις 

παράμετροι: η σκοπιμότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, η ανάπτυξη του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος της γυναίκας, η χρησιμότητα επιχειρηματικών προτύπων, καθώς και η ικανότητα του 

διοικείν που αποτελεί βασικό παράγοντα της ίδρυσης, της ανάπτυξης και της επιβίωσης μιας 

επιχείρησης. 

Ενδιαφέρουσες ήταν οι παρουσιάσεις των εταιρειών των γυναικών επιχειρηματιών που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Οι Ελληνίδες συμμετέχουσες παρουσίασαν video με τις 

επαγγελματικές τους δραστηριότητες. 

Παράλληλα με τις εισηγήσεις των ομιλητριών, οργανώθηκαν ομάδες εργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευόμενων γυναικών, οι οποίες αντάλλαξαν απόψεις και δημιούργησαν εικονικές εταιρείες, οι 

οποίες ανταγωνίστηκαν στο τέλος. Το πρώτο βραβείο απέσπασε εταιρεία δίκυκλων οχημάτων, από 

την Αγγλία, η οποία συνδύασε μετακίνηση με εξοικονόμηση πόρων και προστασία του 

περιβάλλοντος.  

Ξεχωριστό ήταν το mentoring της αναπληρώτριας καθηγήτριας του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ολίβιας Κυριακίδου, η οποία, ανέπτυξε έναν προσωποκεντρικό 

μαθησιακό διάλογο που σκοπεύει περισσότερο στην ανάπτυξη σοφίας, μέσω αναστοχαστικής 

πρακτικής και η οποία απετέλεσε ένα ζωντανό  παράδειγμα και μια εφαρμοσμένη καλή πρακτική για 

τις παριστάμενες. 

Η εκπαιδευτική εβδομάδα ολοκληρώθηκε με πολύ θετικά σχόλια εκ μέρους των 

συμμετεχουσών. Τα αποτελέσματα και τα ερευνητικά ευρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την 

ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος Erasmus DEWCH, το οποίο πιστεύουμε ότι θα 

αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο για την ανάπτυξη και επιτυχία της επιχειρηματικότητας της 

γυναίκας.  

 

 

Οι εισηγήτριες του προγράμματος από Ελλάδα, Αγγλία και Γαλλία. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΕΔΕΓΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΕΔΕΓΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΕΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών συμμετείχε στην 

αποστολή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις Βρυξέλλες. Η αποστολή, η οποία είχε 

ενημερωτικό χαρακτήρα, απαρτίζετο από τον Πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Επιμελητηρίου. Το Δίκτυο εκπροσώπησαν η Πρόεδρος κ. Σοφία Οικονομάκου και η εκπρόσωπος 

του Επιμελητηρίου στο Δίκτυο κ. Ελένη Γρυπάρη.  

Η αντιπροσωπεία των επαγγελματιών επισκέφθηκε το Ευρωκοινοβούλιο και ενημερώθηκε 

για τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Θεσμών, από στελέχη της Ευρωβουλής. Τις εκδηλώσεις της 

αποστολής τίμησαν σχεδόν όλοι οι Έλληνες Ευρωβουλευτές, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της 

Ευρωβουλής κ. Παπαδημούλη. Τους Έλληνες Επιμελητηριακούς τίμησε με την παρουσία του και 

ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων κ. Arnaldo 

ABRUZZINI.  

Ιδιαίτερα τιμητική για την αποστολή ήταν η εσπερίδα που διοργάνωσε η Ευρωβουλευτής 

κ. Ε. Βόζενμπεργκ, επικεφαλής των επιτροπών Μεταφορών και Τουρισμού, Πολιτικών 

Ελευθεριών, Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωκοινοβουλίου.  

Εισηγητές της εσπερίδας, εκτός της κ. Βόζεμπεργκ, ήταν ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, κ. Ι. 

Χατζηθεοδωσίου και η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, κ. Σοφία Οικονομάκου, η οποία παρουσίασε τις 

δράσεις του Δικτύου, καθώς και τη μελέτη που εκπονήθηκε πρόσφατα, για την επιχειρηματικότητα 

της γυναίκας στην Ελλάδα. Η κ. Οικονομάκου ολοκλήρωσε την εισήγησή της με προτάσεις του 

Δικτύου για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ελλάδα. Επικεντρώθηκε στη δημιουργία 

Κοινωνικών Συνεταιρισμών και κάλεσε τα Επιμελητήρια, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους 

Κοινωνικούς Φορείς να βοηθήσουν με τη δυναμική τους στην ανατροπή της παρούσας 

απογοητευτικής κατάστασης που επικρατεί στην πατρίδα μας. 

Οι παριστάμενοι εντυπωσιάστηκαν από τις δράσεις του Δικτύου και συνεχάρησαν την κ. 

Οικονομάκου. 

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΛΑΡΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΑΥΤΟΠΕΠΙΘΗΣΗ 25/4/17 

Σε επιτυχία εξελίχθηκε η εσπερίδα που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα από το 

Επιμελητήριο της Λάρισας και το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών 

Επιχειρηματιών. Επίκεντρο της εσπερίδας το χρηστικό σεμινάριο για την αυτοεκτίμηση και την 

αυτοπεποίθηση του ατόμου, που λειτουργούν ως μοχλοί ανάπτυξης της προσωπικότητας του 

ανθρώπου και τον βοηθούν να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της καθημερινότητας, κυρίως του 

επαγγελματικού του χώρου. 

Κεντρική Εισηγήτρια του Σεμιναρίου η κ. Γώνη Μούκα, σύμβουλος προσωπικής 

ανάπτυξης, συνεργάτης της εταιρείας life success και εκπρόσωπος του μέντορα της προσωπικής 

ανάπτυξης, Bob Proctor. 

Στην εσπερίδα παρέστησαν ο Πρόεδρος του επιμελητηρίου Λάρισας κ. Αδάμ, ο 

Αντιπρόεδρος κ. Γιαννακόπουλος, η Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας του ΕΕΔΕΓΕ Σοφία 
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Οικονομάκου και Ματίνα Βελώνη και πλήθος επιχειρηματιών της Λάρισας. Εντύπωση προκάλεσε 

η συμμετοχή νέων ανθρώπων και το ενδιαφέρον που έδειξαν για τη συγκεκριμένη παρουσίαση.  

Η κ. Οικονομάκου ανέπτυξε την επιχειρηματικότητα της γυναίκας στην Ελλάδα σήμερα. 

Ψυχή της διοργάνωσης η εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Λάρισας στο ΕΕΔΕΓΕ και μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, κ. Καλλιόπη Τζίκα, η οποία και οργάνωσε το 

συγκεκριμένο σεμινάριο για τα μέλη του επιμελητηρίου και του Δικτύου.  

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητ. Λάρισας  κ. Δ. Αδάμ, με τις κκ Γώνη Μούκα, Σοφία Οικονομάκου και Καλλιόπη Τζίκα 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 29/5/17 

Παρουσία της Πολιτικής ηγεσίας, Φορέων και πλήθος καλεσμένων πραγματοποιήθηκε 

Συνέδριο στην Αθήνα, με επίκεντρο τις επενδύσεις και την αναπτυξιακή Προοπτική της πατρίδας 

μας. Πρωταγωνιστές της διοργάνωσης του Συνεδρίου, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 

και το Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης.  

Η Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών 

Επιχειρηματιών, κ. Σοφία Οικονομάκου, ήταν μια από τις εισηγήτριες του Συνεδρίου.   

Η κ. Οικονομάκου παρουσίασε το Δίκτυο, και επικεντρώθηκε σε τρεις από τους πολλούς 

ανασταλτικούς παράγοντες της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων: 

 την αυξημένη Φορολογία και την έλλειψη σταθερού φορολογικού συστήματος, 

 την έλλειψη πιστοποίησης και συγκεκριμένου σήματος των ελληνικών ποιοτικών προϊόντων, 

ώστε να προστατεύονται από την αλλοίωση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών με 

προσμίξεις και παρεμβάσεις και να διατηρούν την ταυτότητα προέλευσής τους, 

 και τέλος την πάταξη της διαφθοράς, η οποία ξεπερνά, πολλές φορές, κάθε λογική, κάθε 

δεοντολογία και επιτρεπτό όφελος για αυτούς που διαχειρίζονται συναλλαγές όλων των 

επιπέδων. 
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Ο συντονιστής του Συνεδρίου κ. Μπρέγιανος, η κ. Οικονομάκου, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Χατζηθεοδοσίου,  

ο Υπουργός Οικονομίας κ. Πιτσιόρλας, ο εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ο κ. Τσιόρδας από το 

Ποτάμι, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Πατούλης, ο εκπρόσωπος της ΝΔ και ο Πρόεδρος του ΙΕΑ κ. Γιαννέλος. 

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 5 ΜΑΙΟΥ 2017 

Σημαντική ήταν η εσπερίδα που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε συνεργασία 

με το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών. Παρουσιάστηκαν δύο 

θεματικές ενότητες: 

- «Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δραστηριοτήτων» 

-  «Ηλεκτρονικές συναλλαγές και ασφάλεια» 

Την παρουσίαση της πρώτης θεματικής ενότητας έκανε ο Διευθυντής του 

Διεπιμελητηριακού Φορέα Πιστοποίησης κ. Άγγελος Τόλκας, ο οποίος ανέλυσε τους μηχανισμούς 

που δημιουργήθηκαν για την πιστοποίηση των δεξιοτήτων των φυσικών προσώπων σύμφωνα με 

τα διεθνή πρότυπα, με βάση την κατάρτιση αλλά και την προσωπική εμπειρία των ατόμων.  

Η δεύτερη θεματική ενότητα, ήταν αφιερωμένη στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών. Εισηγητής ο Διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. κ. 

Γιώργος Παπαπροδρόμου, συνεπικουρούμενος από δύο Αστυνόμους της ΕΛ.ΑΣ, τον κ. Χαλκιά 

και τον κ. Μπέσα, παρουσία του Αστυνομικού Διευθυντή Χαλκιδικής, Ταξιάρχου κ. Τζουμαιλή. 

Η Κυρία Μπαλάση, Αντιπρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, η οποία ήταν εκ των βασικών 

συντελεστών της εσπερίδας ήταν και η εμπνεύστρια της έκθεσης παραδοσιακών προϊόντων που 

λειτούργησε στον προαύλιο χώρο του Επιμελητηρίου. Τα περίφημα υφαντά της περιοχής, 

αγιογραφίες και πίνακες ζωγραφικής τοπικών καλλιτεχνών, τοπικές φορεσιές και κεριά ήταν 

μερικά από τα εκθέματα της έκθεσης. 

Παρόν στην εσπερίδα ο κ. Δημήτρης Δημητριάδης, εκπρόσωπος του εμπορικού κόσμου 

της Βορείου Ελλάδος στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 

οποίος ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για θέματα που αφορούν την παρουσία της Ελλάδας 

στην Ευρώπη. 
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Η κ. Μπαλάση παρουσιάζει τα προϊόντα της Χαλκιδικής 

 
 Οι συντελεστές της επιτυχημένης εσπερίδας 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΕΔΕΓΕ ΜΕ NEW YORK COLLEGE  

To NYC είναι ένα καταξιωμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με μεγάλη εμβέλεια εκπαίδευσης σε 

πολλούς τομείς, στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Προσφέρει εξειδικευμένα επαγγελματικά 

προγράμματα και απασχολεί υψηλού επιπέδου εισηγητές.   

Η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, Σ. Οικονομάκου, συναντήθηκε με την Διευθύντρια Σπουδών 

του Ν.York College και συζήτησε μαζί της τη δυνατότητα συνεργασίας των δύο Φορέων στα 

πλαίσια της δια βίου μάθησης και επιχειρηματικής εκπαίδευσης.  

Η ηγεσία του ιδρύματος ανταποκρίθηκε, με ιδιαίτερη χαρά, στην προοπτική μιας 

συνεργασίας με το Δίκτυο και προσέφερε σημαντική έκπτωση στα μέλη του Δικτύου και τους 

συγγενείς τους, που θα αποφασίσουν να φοιτήσουν στο Κολέγιο.  
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ΜΑΡΟΚΟ-MARRAKECH 6-7/3/2017 

Στο μακρινό Μαρόκο ταξίδεψε η Πρόεδρος του Δικτύου, Σοφία Οικονομάκου, για να 

εκπροσωπήσει το Δίκτυο στο συνέδριο των Χωρών της Μεσογείου. Το Συνέδριο διοργάνωσε το 

Ευρωεπιμελητήριο. Η κ. Οικονομάκου ήταν προσκεκλημένη με την διπλή της ιδιότητα ως 

Πρόεδρος του Δικτύου Γυναικών του Ευρωεπιμελητηρίου, αλλά και του Εθνικού Δικτύου. Ήταν 

από τις βασικές εισηγήτριες του Συνεδρίου και ανέπτυξε το θέμα των συνεταιρισμών, (clusters – 

cooperatives), που φαίνεται ότι ταιριάζει στις χώρες αυτές και δεν είναι ανεπτυγμένο. 

 

 
οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων κρατών της Μεσογείου. Στο κέντρο η κ Σοφία. Οικονομάκου με την 

εκπρόσωπο της Ισπανίας κ. Anna Benito 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 Τον Υφυπουργό Γεωργικής Ανάπτυξης κ. Τσιρώνη επισκέφθηκε η Πρόεδρος του Δικτύου 

Σ. Οικονομάκου, επικεφαλής αντιπροσωπείας ελαιοπαραγωγών του Δήμου Ευρώτα, προκειμένου 

να του εκθέσουν προβλήματα του κλάδου. 

Συγκεκριμένα του εξέθεσαν τον αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίστανται από τις εισαγωγές 

φθηνού ελαιόλαδου από τις χώρες της Αφρικής και την επαναπροώθησή του ως Ελληνικό, τους 

ασυνεπείς εμπόρους οι οποίοι νοθεύουν το ελαιόλαδο και δημιουργούν κακό προηγούμενο και για 

τους συνεπείς εξαγωγούς, την έλλειψη αυστηρών μέτρων όσον αφορά την ποιοτική πιστοποίηση 

του ελαιόλαδου, την προστασία και ανάδειξη του Ελληνικού σήματος, και άλλα θέματα που 

αφορούν τον κλάδο τους. 

 Ο Υπουργός συνεπικουρούμενος από συμβούλους του Υπουργείου, άκουσε με προσοχή 

τους ελαιοπαραγωγούς και τους ζήτησε να καταγγείλουν επωνύμως τους εμπόρους εκείνους που 

εκθέτουν την Ελλάδα και μειώνουν την αξία των προϊόντων της. 

 Η κ. Οικονομάκου συγκεκριμένα του κατήγγειλε ότι, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας 

ελαιόλαδου της Ιαπωνίας εξαπατήθηκε από Έλληνα εξαγωγέα και όπως ο ίδιος της ανέφερε δεν 

θα ξαναπάρει λάδι από Ελλάδα, αλλά από την Ιταλία. Η συζήτηση έγινε παρουσία του Εμπορικού 
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ακολούθου της Ελλάδας στην Ιαπωνία. Επομένως, εάν η πολιτεία θέλει μπορεί να εντοπίσει τους 

επίορκους επιχειρηματίες. 

  Έγινε πολύωρη συζήτηση χωρίς αποτέλεσμα, όπως φαντάζεστε… 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΛΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΕΔΕΓΕ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8-10/9/2017 

Σημαντική, όπως πάντα ήταν και φέτος η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 2017 ήταν 

αφιερωμένο στη ΕλληνοΚινεζική συνεργασία και φιλία. Το Περίπτερο της Κίνας παρουσίασε μια 

εντυπωσιακή εικόνα, παντρεύοντας και παρουσιάζοντας την παράδοσή, αλλά και τα σύγχρονα 

τεχνολογικά επιτεύγματα της χώρας. 

            Για τα Ελληνικά Επιμελητήρια απετέλεσε ιστορική στιγμή.  Η συμμετοχή τους στην 

έκθεση άγγιξε το 80%. Παρουσίασαν 350 μεγάλες εταιρείες από όλη την Ελλάδα, μεταδίδοντας 

μια εικόνα θετική και αισιόδοξη για την περαιτέρω πορεία της Ελληνικής Οικονομίας. Στα 

εγκαίνια των επιμελητηριακών  περιπτέρων παρευρέθηκαν εκτός της πολιτικής ηγεσίας, άπαντες 

οι Πρόεδροι των Ελληνικών Επιμελητηρίων, Σύμβουλοι Επιμελητηρίων, οι Πρόεδροι Φορέων και 

οι ηγέτες της επιχειρηματικής κοινότητας.  

            Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων 

Γυναικών Επιχειρηματιών, το οποίο παρουσιάστηκε στο περίπτερο του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών, με banners και μια σειρά φυλλαδίων τα οποία πληροφορούσαν για τη  

δράση του στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της γυναίκας.   

            Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ελληνικών Επιμελητηρίων παρακολούθησαν 

άπαντα τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής του Δικτύου. Στα πλαίσια των εργασιών της ΚΕΕΕ, η 

Πρόεδρος του Δικτύου,  κ. Σοφία Οικονομάκου συγκάλεσε τη Διοικητική Επιτροπή σε σύσκεψη, 

προκειμένου να επεξεργαστούν τα σημαντικά θέματα που προέκυψαν μετά την αναγγελία των 

Επιμελητηριακών εκλογών, που θα διεξαχθούν αρχές Δεκεμβρίου, καθώς και τις αλλαγές που 

έγιναν στην Επιμελητηριακή Νομοθεσία.
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                        Η Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος στο περίπτερο του ΕΕΑ που φιλοξενούσε το Δίκτυο 
 

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΗΚΗ ΣΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 18-9-2017  

 

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, ήταν από τους 

λίγους επιλεγμένους Φορείς που εκλύθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών να συμμετάσχουν 

στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε για την αναπτυξιακή στρατηγική στον τομέα της 

αγροδιατροφής και μεταποίησης. 

Δόθηκε ευρεία σημασία στην Οικονομία της γνώσης και συγκεκριμένα στο ποιοτικό 

επώνυμο προϊόν, στην ταυτότητα, την διαφοροποίηση προϊόντος, την τυποποίηση, όχι μαζική 

αγορά. Επίσης στην έρευνα & ανάπτυξη και καινοτομία δηλαδή στην ευφυή γεωργία, γενετική 

βελτίωση γεωργικών φυτών και ζωικού κεφαλαίου και στην επιδίωξη μεγαλύτερης ενεργειακής 

απεξάρτησης μέσω ανάπτυξης, ιδίως ΑΠΕ. Τονίσθηκε η μεγάλη σημασία σύνδεσης της 

αγροδιατροφής με τον τουρισμό και τέλος, τονίστηκε η σημασία της σταδιακής φορολογικής 

ελάφρυνσης, καθώς και η δημιουργία εφοδιαστικών αλυσίδων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

αγορών.  

Το Δίκτυο εκπροσώπησε η Πρόεδρος, κ. Σοφία Οικονομάκου, η οποία παρακολούθησε τις 

εργασίες της συνδιάσκεψης. 

 Τα συμπεράσματα της συνδιάσκεψης επικεντρώθηκαν  στη σημασία του επιτελικού 

κράτους και συγκεκριμένα:  

-  των Δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας και των γεωργών.  

- των Δομών ελέγχου: για διασφάλιση της πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, 

απαραίτητης πλέον για την πώληση των προϊόντων σε αναπτυγμένες αγορές, καθώς και την πάταξη 
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του λαθρεμπορίου, της μαύρης αγοράς και της «ελληνοποίησης» προϊόντων (‘βάπτισης’ 

αλλοδαπών προϊόντων σε ελληνικά).  

Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλισθούμε από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, θα αυξήσουμε τα 

έσοδα του κράτους και θα μειώσουμε τις κοινωνικές αδικίες που προκαλεί η απόκρυψη 

εισοδημάτων από μερίδα του πληθυσμού και βέβαια θα διασφαλισθεί καλύτερα η υγεία των 

καταναλωτών.  

 

 

      

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Με πρόσκληση του Υφυπουργού Παιδείας κυρίου Δ. Μπαξεβανάκη, το Εθνικό 

Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών παραβρέθηκε στην τελική 

εκδήλωση της ευρωπαϊκής ατζέντας για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα, στα πλαίσια των 

προγραμμάτων Erasmus, που υλοποιούνται  πανευρωπαϊκά.   

            Συμμετείχαν, εκτός του Υφυπουργού και των αξιωματούχων του Υπουργείου Παιδείας, το 

Υπουργείο Εργασίας, τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, η CEDEFOP, Η 

Ευρωπαϊκή υπηρεσία που ασχολείται θεσμικά στην Ευρώπη με την εκπαίδευση και κατάρτιση, 

εκπρόσωποι δομών εκπαίδευσης,  η προϊσταμένη της διεύθυνσης επαγγελματικής κατάρτισης του 

ΟΑΕΔ, κ. Αθηνά Λάζου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βασικών Δεξιοτήτων,  EBSN, το Υπουργείο 

Παιδείας της Κύπρου, το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, ΜΚΟ, καθώς 

και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών Φορέων, σχετικών με την  δια βίου εκπαίδευση. 

            Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. 

            Από τις πρώτες ομιλήτριες η κ. Αναστασία Πούλιου, εμπειρογνώμονας της ευρωπαϊκής 

cedefop, ανέπτυξε και ανέδειξε τις πολιτικές της Ευρώπης για την ενίσχυση της εκπαίδευσης των 

ενηλίκων. Στόχος, η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, και ειδικότερα, πως είναι 

δυνατόν να επικυρωθεί η άτυπη μάθηση και η μάθηση στο χώρο εργασίας με την ικανότητα 

απασχόλησης.  

            Σημαντική ήταν και η αναφορά στην EPALE, την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την 

εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη: www.ec.europa.eu/epale/el, η οποία απευθύνεται κυρίως σε 

επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. 

Μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία είναι και οι «διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων». 

Απευθύνεται σε όλους όσοι θέλουν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, ή να διεκδικήσουν 

εργασία εκ νέου, παροτρύνοντάς τους να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, καταφεύγοντας στη δια 

βίου μάθηση και κατάρτιση και εξοπλίζοντάς τους με όλα τα σύγχρονα εφόδια και γνώσεις που 

απαιτούνται από την αγορά εργασίας σήμερα. 
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

Μετά από πολύμηνη μελέτη για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, η οποία ψηφίστηκε με το θερινό νομοσχέδιο, σκούπα οι εκλογές 

των Επιμελητηρίων προγραμματίστηκαν για τον ερχόμενο Δεκέμβρη, 2017 

Η Πρόεδρος του Δικτύου Σ. Οικονομάκου προσπάθησε να εντάξει το Δίκτυο θεσμικά στο 

σχέδιο νόμου, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν.  

Με απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής του Δικτύου έχει ανατεθεί στο Νομικό Σύμβουλο 

της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Σ. Βαρδαλά η μελέτη του Καταστατικού του Δικτύου, 

προκειμένου να εναρμονιστεί με τη Νέα Επιμελητηριακή Νομοθεσία. 

 

 

 

 

   

 
      Η Διοικητική Επιτροπή του Δικτύου στην τελευταία της συνεδρίαση, 7-12-2018 
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ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΕΔΕΓΕ) 

Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 

Τηλ. 0030-210-3387104-106 Φαξ: 0030-210- -3622320 

Site: eedege.gr 

E-mail:president@eedege.gr 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟ 2016 
 

ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΤΟ 3Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ& Η 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 
 

3Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ: ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 30-

11-2016 

 

Γυναίκα, η ανεκμετάλλευτη δύναμη της αναπτυξιακής πολιτικής 

 

      

 

Όταν το μισό του ουρανού θέλει να συμβάλει στο ολόκληρο της Γης χωρίς εμπόδια… 

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, η Boussias 

Communications και το Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης, διοργάνωσαν, 

την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016, στις 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο Υπουργείου Εξωτερικών 

«Γιάννος Κρανιδιώτης», στην Αθήνα,  το στρατηγικό Συνέδριο με θέμα: «Επιμελώς Επιχειρείν 

2016. Γυναίκα, η δύναμη της ανάπτυξης». 

Το Συνέδριο ήταν υπό την Αιγίδα της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας 

κ. Προκοπίου Παυλόπουλου,  της Κεντρικής Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων 

(Eurochambers), της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και της Περιφέρειας 

Αττικής.  
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Μέγας Χορηγός του συνεδρίου ήταν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας. 

Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό, ο Α. Υπουργός 

Εξωτερικών κ. Κατρούγκαλος, η Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Ρένα Δούρου, η Πρόεδρος του 

Συνδέσμου Ελλήνων Εξαγωγέων κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη, η Βουλευτής κ. Α. Ασημακοπούλου 

και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Ιωάννης Χατζηθεοδωσίου. 

Παραβρέθηκαν επίσης, η Γ. Γραμματέας Ισότητας κ. Φωτεινή Κούβελα, η Αντιδήμαρχος 

Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων κ. Μαρία Στρατηγάκη, εκπρόσωποι της Πανεπιστημιακής 

Κοινότητας, εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών 

Επιμελητηρίων και πλήθος επιχειρηματιών. 

Το άνοιγμα των εργασιών έκανε η Πρόεδρος του Δικτύου κα Σοφία Οικονομάκου.  

Φιλοδοξία του Συνεδρίου ήταν να αναδείξει τη σημαντικότητα των Ελληνίδων - 

Ευρωπαίων γυναικών στη διαμόρφωση ενός έγκυρου και αξιόπιστου επιχειρηματικού μοντέλου 

με σεβασμό στη διαφορετικότητα και την ισοτιμία, παρέχοντας αξιοκρατία και ίσες ευκαιρίες για 

όλους. 

Το Συνέδριο ανέδειξε το νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας, προσδιορίζοντας τη θέση της 

γυναίκας στην αγορά εργασίας εντός του σύγχρονου επιχειρείν, με βασικούς παρονομαστές την 

ισότιμη συμμετοχή και τον αυτοπροσδιορισμό στον αγώνα των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού 

της προσωπικότητάς της. 

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και οι Κεντρικές 

Ενώσεις των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων διαδραματίζουν σημαίνοντα 

ρόλο,  πραγματοποιώντας πλήθος πρωτοβουλιών, στην αξιοποίηση της δυναμικής της γυναίκας, 

συμβάλλοντας στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επιτυχούς 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων. 

Οι ενότητες που αναπτύχθηκαν ήταν: 

 Η συμβολή της γυναίκας στην καινοτόμο και  εξωστρεφή οικονομία καθώς και 

 η Επιχειρησιακή Δημοκρατία και η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. 

Την πρώτη ενότητα άνοιξε ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. 

Γιώργος Πανηγυράκης, με ένα γλαφυρό και μεστό λόγο για την επιχειρηματικότητα της γυναίκας 

στην μεταμοντέρνα εποχή. Ακολούθησαν η κ. Μαρία Πουλάκη, Σύμβουλος της Γραμματείας 

Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με την πολύ ενδιαφέρουσα πληροφόρηση που έδωσε 

για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία έχουν ανακοινωθεί, αλλά και για αυτά που πρόκειται να 

προκηρυχθούν, η κ. Ελένη Κολοφωτιά, Διευθύντρια του ΤΑΝΕΟ, η οποία ανέπτυξε το σύγχρονο 

εργαλείο στήριξης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων, το Venture Capital, o κ. Γιώργος Καμέτας, 

επικεφαλής του Business Banking της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος ενημέρωσε για τη δυνατότητα 

χρηματοδοτήσεως μέσω funds, αναφέρθηκε ακόμη και στο crowd funding, ενώ η κ. Ελένη 

Τσιομίδου, Σύμβουλος του Υφυπουργού Γεωργικής Ανάπτυξης και η κ. Ματίνα Κανάκη, 

Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Μηχανικής, επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη των συνεργατικών 

Δικτύων και των Γυναικείων Συνεταιρισμών που φαίνεται ότι αποτελούν μια λύση στην ανάπτυξη 

των τοπικών επιχειρηματικών σχεδίων των γυναικών. 

Την ενότητα της οικονομίας πλαισίωσε η κοινωνική επιχειρηματικότητα, με την κ. 

Χριστίνα Σακελαρίδη, την Πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων, η οποία τόνισε ότι οι εξαγωγές 

είναι καθοριστικός παράγοντας ανάπτυξης της οικονομίας, κάτι που συμμερίστηκε και η κ. Νάντια 
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Πετροπούλου που στήριξε την εισήγησή της στην εξωστρέφεια. Ο κ. Γιάννης Καλλιάς, Γενικός 

Διευθυντής της TUV AUSTRIA HELLAS, ανέπτυξε την ανάγκη πιστοποίησης των προϊόντων, 

αλλά και των υπηρεσιών, για την ανάδειξη της υπεροχής τους και ο κ. Χριστόφορος Σαρδελής, 

Πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενημέρωσε για το μέλλον του ασφαλιστικού τομέα στην 

Ελλάδα. 

Τον συντονισμό των παρουσιάσεων των θεσμικών εκπροσώπων ανέλαβε ο Νομικός κ. 

Σωτήρης Μπρέγιαννος, των εισηγήσεων ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ κ. Νίκος Υποφάντης και η 

δημοσιογράφος του MEGA, κ. Αλεξία Τασούλη. 

Ολοκληρώνοντας, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι το Συνέδριο πέτυχε να δώσει 

πληροφόρηση στις γυναίκες επιχειρηματίες γύρω από θέματα του ενδιαφέροντος τους για να τις 

βοηθήσει να προωθήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, να αναπτύξουν καινοτόμες δράσεις, να 

βρουν πηγές χρηματοδότησης προκειμένου να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους και να σταθούν 

στην αγορά εργασίας.  

 

Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ρένα Δούρου, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Ι. Χατζηθεοδωσίουο Αναπλ. Υπ. 

Εξωτερικών κ. Κατρούγκαλος, η  Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ κ. Σ. Οικονομάκου, ο Πρόεδρος του ΙΕΑ κ. 

Αλ. Γιαννέλος και ο συντονιστής,  Πρόεδρος της Νομικής Εταιρείας Μπρέγιαννος & Συνεργάτες 
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Οι εισηγητές  του Συνεδρίου με την Πρόεδρο και την ΔΕ του ΕΕΔΕΓΕ 

 

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΑΙ TΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΖΕΙ 16-2-2016 

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Μάρδας, δέχτηκε τη Σοφία Οικονομάκου, Πρόεδρο 

του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών και ενημερώθηκε λεπτομερώς για 

την οργάνωση της αποστολής στην Ιαπωνία, τις προοπτικές και τους στόχους της. 

Το Υπουργείο Εξωτερικών στηρίζει και ενθαρρύνει την πρωτοβουλία του Δικτύου να 

προωθήσει επιχειρήσεις γυναικών και Συνεταιρισμούς στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι χώρα με υψηλό 

βιοτικό επίπεδο και αγοραστική δύναμη, με κουλτούρα υψηλή και μεγάλη επίδραση σε άλλες 

Ασιατικές χώρες όπως είναι η Ταιβάν, η Κορέα και η Ινδονησία ακόμη. 

Έρευνα έδειξε ότι το 95% των Ιαπώνων καταναλωτών, που γνωρίζουν τη Μεσογειακή 

Διατροφή, θα επιθυμούσαν να δουν περισσότερα Ελληνικά Προϊόντα στην αγορά τους. 

 Με αυτά τα δεδομένα, το Δίκτυο αποφάσισε να οργανώσει επιχειρηματική αποστολή 

για να δώσει την ευκαιρία στις Ελληνίδες εξαγωγείς να επωφεληθούν της Ιαπωνικής αγοράς 

και των μεγάλων προοπτικών που προσφέρει, με τα 170.000.000 καταναλωτές.  
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Ο Εμπορικός ακόλουθος κ. Πρωτόπαπας και ο 

Γραμματέας  της Πρεσβείας μας στην Ιαπωνία κ. 

Μαθιουδάκης με την κ.Οικονομάκου 

        Ελληνικά προϊόντα στην έκθεση 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΙΑΠΩΝΙΑ 19-4-16 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διεθνής έκθεση Wine and Gourmet Japan 2016 που 

πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Tokyo Big Sight, 13 με 15 Απριλίου 2016. 

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) 

οργάνωσε την αποστολή στην Ιαπωνία υπό την αιγίδα και υποστήριξη των Υπουργείων 

Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των γυναικών και την 

προώθηση ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγορές. Της αποστολής ηγείτο η πρόεδρος του 

ΕΕΔΕΓΕ κ. Σοφία Οικονομάκου. 

Η διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής στην Ιαπωνία έγινε με την υποστήριξη του 

Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκιο, του 

οποίου οι αξιωματούχοι κύριοι Διονύσης Πρωτοπαπάς, Σύμβουλος Α’ και Μάριος Μαθιουδάκης, 

Γραμματέας Α’ παραβρέθηκαν στην έκθεση. 

Την αποστολή υποστήριξαν τα Ελληνικά Επιμελητήρια, και μάλιστα τα Επιμελητήρια 

Χανίων, Ρεθύμνης, Λακωνίας, καθώς και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Ο Πρόεδρος 

του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, κ. Γεώργιος Γιακουμάκης συνόδευσε την αποστολή και 

παραβρέθηκε στις δράσεις εξωστρέφειας του Δικτύου. Στην έκθεση συμμετείχαν 26 ελληνικές 

εταιρείες.  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΕΔΕΓΕ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΑ ΗΑΕ. DUBAI 20-4-2016 

Με την ευκαιρία της αποστολής στην Ιαπωνία, μέσω Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η 

Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, Σοφία 

Οικονομάκου, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με υψηλόβαθμα στελέχη του Γυναικείου 

Επιχειρηματικού Κόσμου και  Σωματείων  Γυναικών στο DUBAI. 

Η κ. Ουρανία Τσικνάκη, Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων της 

Πρεσβείας, οργάνωσε  συναντήσεις με τοπικούς Φορείς. Σημαντική ήταν η συνάντηση με την κ. 

Ναντίν Χαλαμπί, εκπρόσωπο του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Γυναικών  του Dubai, το οποίο 
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αποτελεί δράση του Επιμελητηρίου του Dubai. Σημαντική ήταν επίσης και η συνάντηση  με την κ. 

Ρασίντα Μπογκάνη, εκπρόσωπο της  Διεθνούς Ένωσης Γυναικών Επιχειρηματιών του Dubai.  

Έγιναν συναντήσεις με Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

των Εμιράτων, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα προώθησης προϊόντων γυναικείων 

συνεταιρισμών σε καταστήματα των Εμιράτων, δεδομένου ότι είναι γνωστή η αγοραστική δύναμη 

και το υψηλό βιοτικό επίπεδο της περιοχής. Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Τα Ελληνικά 

προϊόντα είναι γνωστά για την υπεροχή τους στην παγκόσμια αγορά και  υπάρχει πρόθεση 

προώθησης τους στα Εμιράτα.  

 

Η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σοφία Οικονομάκου με την Πρόεδρο  

των Γυναικών Επιχειρηματιών του Dubai Rashida Bogdani 

 

   
 Ο Εμπορικός ακόλουθος της Πρεσβείας μας στο Dubai    

 Μ. Βρεττάκης με τις κ.κ. Σ. Οικονομάκου και Λ. Τσαλταμπάση 
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Α’ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΡΑΣΜΟΥΣ  DEWCH 12/13-1- 2016 

Στην Ελλάδα έγινε η έναρξη του προγράμματος Erasmus για τη δημιουργία μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών στον τομέα της επιχειρηματικότητας της γυναίκας. Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση 

ετέθησαν οι βάσεις και έγινε ο προγραμματισμός των δράσεων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια 

του προγράμματος 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο SWANSEA  της Νότιας Ουαλίας και το 

Επιχειρηματικό Κολλέγιο της Γαλλίας NEGOCIA, σε συνεργασία με το Εθνικό Επιμελητηριακό 

Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και την υποστήριξη της εταιρείας συμβούλων 

OECON GROUP.  

Συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δικτύου, με επικεφαλής την Πρόεδρο, Σοφία Οικονομάκου, 

καθώς και καταξιωμένες επιχειρηματίες, οι οποίες εκπροσώπησαν συγκεκριμένους τομείς και 

ανέπτυξαν τις εμπειρίες τους μεταφέροντας τον παλμό της αγοράς, παντρεύοντας τη θεωρία με την 

πράξη.  

Τον βιομηχανικό τομέα εκπροσώπησε η κ. Ελένη Κορωνάκη, διευθύνουσα σύμβουλος της 

εταιρείας Κορωνάκη, εκ των υγειών Ελληνικών Επιχειρήσεων της Ναυτιλίας, τον τομέα της 

εστίασης  εκπροσώπησε η Γενική Διευθύντρια των Palmie Bistro, κ. Αλεξία Κουτρουλιά, τον 

τομέα του management και της ανάπτυξης η κ. Όλγα Σταυροπούλου, διευθύνουσα σύμβουλος της 

εταιρείας Militos, η Πανεπιστημιακός, κ. Ιωάννα Κουτίβα, παρουσίασε μια καινοτομία στον τομέα 

της υγείας, τη θεραπεία μέσα από την κίνηση και τον χορό, πολύ σημαντική για άτομα με κινητικά 

προβλήματα και μάλιστα για τους ηλικιωμένους, η κ. Χριστίνα Κουντουριώτη, διευθύντρια της 

Θερμοκοιτίδας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, παρουσίασε τη 

σημαντική δράση του Φορέα της και τη συμβολή της στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των 

νέων ανθρώπων και μάλιστα αυτών που ξεκινάνε τώρα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.  

H Ελλάδα ανέλαβε τη διεξαγωγή ερευνών με ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις νέων 

επιχειρηματιών προκειμένου να συμβάλει στην οργάνωση των εργαλείων που θα δημιουργηθούν 

για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος. 

 

ΤΟ ΕΕΔΕΓΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. 

ΧΑΡΙΤΣΗ 25-2-2016 

Η Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών 

Επιχειρηματιών, Σοφία Οικονομάκου, συναντήθηκε με τον  Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Χαρίτση, 

αρμόδιο για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, αιτούμενη τη στήριξη των Συνεργατικών Δικτύων που 

δημιουργήθηκαν με  δράσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στα πλαίσια της 

πρωτοβουλίας  COINS, που το Επιμελητήριο υλοποίησε σε συνεργασία με τον Δήμο της Αθήνας. 

Η κ. Οικονομάκου, συνοδευόμενη από την κ. Δήμητρα Αλαμπάνου, εκπρόσωπο των 

νεοσύστατων Συνεργατικών Δικτύων, ανέπτυξαν στον Υφυπουργό τα οφέλη που θα προκύψουν 

από την ολοκλήρωση και πλήρη δραστηριοποίηση των Δικτύων, τα οποία φιλοδοξούν να 

απορροφήσουν πολλές ομάδες επαγγελματιών και να απασχολήσουν πολλούς εργαζόμενους.  
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ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΚΑΪΛΗ 4-3-2016 

Στη Θεσσαλονίκη οργανώθηκε μια ιδιαίτερη εσπερίδα από την Ευρωβουλευτή κυρία Εύα 

Καϊλή. Η κ. Καϊλή κατόρθωσε να συγκεντρώσει Πανεπιστημιακούς δασκάλους και εκπροσώπους 

επιχειρηματικών φορέων σε μια κοινή κατάθεση ιδεών, καλών πρακτικών και προοπτικών για την 

αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας. 

Αξίζει λοιπόν να επικοινωνήσουμε και να αναδείξουμε την εξαιρετική δουλειά των 

Ανώτερων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μας στον τομέα των νέων τεχνολογιών και διαδικτυακών 

προϊόντων, τα οποία φαίνονται ότι είναι η επόμενη μέρα στην αγορά του επιχειρειν.  

Εντύπωση  προκάλεσε ο εκπρόσωπος της Google με την παρουσίαση των προϊόντων της 

εταιρείας που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες να 

χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες και να προχωρήσουν στις διαδικτυακές πωλήσεις, οι οποίες είναι 

σε ανοδική πορεία, όπως είπε και όπως φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε.  

Η Πρόεδρος του Δικτύου, Σοφία Οικονομάκου, παρουσίασε τα Δίκτυα που εκπροσωπεί, 

το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, καθώς και το Ευρωπαϊκό 

και ανέδειξε τη συμβολή της Ευρώπης στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών 

επιχειρηματιών και εργαζομένων.  

Η Κ. Οικονομάκου έκλεισε τη σύντομη παρέμβασή της με τις δράσεις που υλοποιεί το 

Δίκτυο αυτή τη στιγμή και τους μελλοντικούς του στόχους. 

ΓΥΝΑΙΚΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ&ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 22-3-16 

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών συμμετείχε στην 

επιτυχημένη διοργάνωση της εσπερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Χαλανδρίου, στο 

πλαίσιο των εκδηλώσεων για την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας,  με πρωτοβουλία της Δημοτικής 

Συμβούλου κ. Μαρίας Λοτσάρη. 

Γυναίκες της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι Φορέων και σωματείων ζωντάνεψαν 

την εσπερίδα και μοιράστηκαν μια ξεχωριστή βραδιά.  

Την εσπερίδα άνοιξε η κ. Λοτσάρη η οποία καλωσόρισε τις συμμετέχουσες και 

αναφέρθηκε στους σκοπούς της εσπερίδας. Ακολούθησε η κ. Σοφία Οικονομάκου, Πρόεδρος του 

Δικτύου, η οποία ενημέρωσε τις παριστάμενες γύρω από θέματα επιχειρηματικότητας.  

Η κ. Οικονομάκου αναφέρθηκε στις πρόσφατες δράσεις του Δικτύου και στα 

προγράμματα Erasmus, τα οποία έχουν μεγάλη επιτυχία και απήχηση μεταξύ των νέων 

επιχειρηματιών, αυτών που θέλουν να μετεκπαιδευτούν σε επιχειρήσεις του εξωτερικού, με στόχο 

να δημιουργήσουν και τη δική τους επιχείρηση. 

 

17η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ERASMUS 2-3-2016 

Στις Βρυξέλλες συναντήθηκαν οι εταίροι των διαφόρων δράσεων των Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων Erasmus, αντάλλαξαν απόψεις, έλυσαν προβλήματα, συντόνισαν τις επόμενες 

κινήσεις τους και  οργάνωσαν τις μελλοντικές συναντήσεις τους στις χώρες που εκπροσωπούν.  
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Τα προγράμματα Erasmus αποτελούν μια καλή Ευρωπαϊκή πρακτική και 

δραστηριοποιούνται σε πολλούς άξονες, με μεγάλη επιτυχία. Εξέχουσα θέση έχουν τα 

προγράμματα κινητικότητας που προωθούν νέους επιχειρηματίες στα ευρωπαϊκά κράτη, 

προκειμένου να εκπαιδευτούν, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, να δικτυωθούν για να οργανώσουν 

τη δική τους επιχείρηση στη χώρα καταγωγής τους.  

Το ΕΕΔΕΓΕ κατάφερε να προωθήσει 20 νέους επιχειρηματίες σε χώρες τις Ευρώπης, 

μερικοί από τους οποίους διακρίθηκαν για τις ικανότητές τους, την εργατικότητά τους, την 

κατάρτιση αλλά και το ήθος τους. 

Το Δίκτυο εκπροσώπησε η σύμβουλος ανάπτυξης κ. Τσαλταμπάση, της εταιρείας η οποία 

υλοποιεί το πρόγραμμα. 
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Γ.Σ ΠΡΕΒΕΖΗΣ/ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 13-15 ΜΑΙΟΥ 2016 

Στη Πρέβεζα πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Ελληνικών 

Επιμελητηρίων, με τη συμμετοχή των Επιμελητήριων της χώρας και του Εθνικού 

Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών. 

Η Πρόεδρος του Δικτύου, Σοφία Οικονομάκου, έκανε έναν σύντομο απολογισμό της 

πορείας του Δικτύου και του έργου που προσφέρει  στις επιχειρηματίες, μέλη των 

Επιμελητηρίων. Εκτός της Προέδρου, στη Γ.Σ παραβρέθηκαν οι Αντιπρόεδροι, Στέλλα 

Μπαλάση, Πόλυ Αλεξιάδου και Αγγελική Κωνσταντινίδη, η Γ.Γ Ματούλα Βελώνη, η 

εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Λαρίσης, κ. Καλλιόπη Τζίκα, η εκπρόσωπος του ΒΕΑ, κ. 

Κωνσταντίνα Μαρκάκη και πολλές επιχειρηματίες εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς. 

Στα πλαίσια της Γ. Συνέλευσης, συνεδρίασε η Διοικούσα Επιτροπή του Δικτύου εν 

απαρτία. Οικοδέσποινα του Επιμελητηρίου Πρεβέζης, η Αγγελική Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρος 

του Δικτύου, η οποία μαζί με τον Πρόεδρο, κ. Γιάννη Γιαμά, οργάνωσαν μια ωραία Γενική 

Συνέλευση και τίμησαν την Επιμελητηριακή Κοινότητα. 

 

H Δ.Ε του Δικτύου στην Πρέβεζα με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ.  Γ. Γιαμά, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου 

Αχαΐας κ. Μαρλαφέκα και τον Οικ. Επόπτη του Επιμελητηρίου Λαρίσης κ. Οικονόμου 

3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

DEWCH ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 27 ΜΑΙΟΥ 2016 

 

Στο Παρίσι συνεδρίασε η επιστημονική επιτροπή του μεταπτυχιακού προγράμματος 

επιχειρηματικότητας, στο οποίο το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών 

Επιχειρηματιών συμμετέχει ως εταίρος, με το Πανεπιστήμιο της Νότιας Ουαλίας και το 

επιχειρηματικό κολλέγιο του Επιμελητηρίου των Παρισίων, Novancia. 
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Το Δίκτυο εκπροσώπησε η Αντιπρόεδρος κ. Στέλλα Μπαλάση συνοδευόμενη από τις 

Αντιπροέδρους Β & Γ κκ. Πόλυ Αλεξιάδου και Αγγελική Κωνσταντινίδη, την Γενική 

Γραμματέα κ. Ματούλα Βελώνη, καθώς και την επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος,  

κ.  Λίνα Τσαλταμπάση, της εταιρείας OECON. 

Βασικό αντικείμενο της συνάντησης ήταν η μετεκπαίδευση δέκα γυναικών 

επιχειρηματιών, οι οποίες είχαν επιλεγεί από έναν μακροσκελή κατάλογο υποψηφιοτήτων, και στις 

οποίες εφαρμόστηκαν πιλοτικά εργαλεία τα οποία θα χρησιμεύσουν για την ανάπτυξη του 

μεταπτυχιακού προγράμματος Erasmus. 

 

 

Οι Αντιπρόεδροι του Δικτύου κκ Στέλλα Μπαλάση, Πόλυ Αλεξιάδου, Αγγελική Κωνσταντινίδη και  

η Γενική Γραμματέας κ. Ματούλα Βελώνη 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΕ 

ΑΘΗΝΑ&ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30-5/4-6-2016  

Το Enterprise Greece οργάνωσε δυο ξεχωριστές εκδηλώσεις για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας των Ελλήνων και την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνής 

αγορές, σε Αθήνα και  Θεσσαλονίκη: έφερε την Ιαπωνία και την Κορέα στην Ελλάδα, δίνοντας 

την ευκαιρία σε Έλληνες παραγωγούς, και ελληνικές εταιρείες να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, 

χωρίς να χάσουν χρόνο και προπαντός χωρίς να δαπανήσουν ένα ευρώ. 

Η προσπάθεια ήταν κατευθυνόμενη, με την βοήθεια των πρεσβειών μας στην Ιαπωνία και 

την Κορέα που κάλεσαν  δυνατούς επιχειρηματίες των χωρών αυτών  να συμμετάσχουν σε ένα 

ταξίδι γνωριμίας των ελληνικών προϊόντων και της ελληνικής αγοράς.  

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών ήταν εκεί, 

στις συναντήσεις της Αθήνας, με την Πρόεδρό του σε ρόλο μεταφράστριας, να βοηθά μέλη 

των Επιμελητηρίων που συμμετείχαν στις παρουσιάσεις. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ERASMUS ΑΓΓΛΙΑ 5-9-16 

Στην Ουαλία πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική εβδομάδα, η οποία οργανώθηκε στα 

πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος Erasmus γυναικείας επιχειρηματικότητας, που 

υλοποιείται από το Δίκτυο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας και το Ινστιτούτο 

Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου των Παρισίων.  

Συμμετείχαν δέκα Ελληνίδες επιχειρηματίες οι οποίες επελέγησαν με αυστηρότατα 

κριτήρια από έναν κατάλογο 170 ενδιαφερόμενων. Οι νέες επιχειρηματίες παρακολούθησαν 

διαλέξεις πανεπιστημιακών δασκάλων, πρακτικές εφαρμογές, αντάλλαξαν εμπειρίες με τις 

Αγγλίδες και Γαλλίδες συναδέλφισσές τους και δικτυώθηκαν μεταξύ τους. 

Το επιχειρηματικό γκρουπ συνόδευσε η κ. Λίνα Τσαλταμπάση, η οποία, με το επιτελείο 

της, έχει αναλάβει το  συντονισμό του συγκεκριμένου προγράμματος. 

Η επόμενη εκπαιδευτική εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και θα υπάρχει 

δυνατότητα παρακολούθησης των εργασιών από πολλές γυναίκες επιχειρηματίες που θέλουν να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο επιχειρηματικό πεδίο ή ενδιαφέρονται για την απόκτηση 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για την αναβάθμιση του βιογραφικού τους. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΕΕΕ & ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 10-9-16 

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η Διοικούσα Επιτροπή του Εθνικού 

Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, στα πλαίσια της Γενικής 

συνέλευσης των Ελληνικών Επιμελητηρίων.  

Με τη συμμετοχή του συνόλου των μελών της Δ.Ε του Δικτύου και σε κλίμα συνεργασίας 

διεξήχθησαν οι εργασίες της Επιτροπής και ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις. 

Εκτεταμένη αναφορά έγινε στην οργάνωση του επικείμενου παγκοσμίου συνεδρίου που 

οργανώνει το Δίκτυο, καθώς και στο μέλλον του Δικτύου. 
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Σημαντική ήταν η παρουσία του Υπουργού Εργασίας, κ. Σταθάκη, ο οποίος χαιρέτισε τα 

μέλη της Επιτροπής και άκουσε με προσοχή τους προβληματισμούς τους για την επιχειρηματική 

κοινότητα και μάλιστα για τις γυναίκες επιχειρηματίες, αλλά και για το Δίκτυο. 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ 21-22/10/2016  

Ένα Συνέδριο ουσίας πραγματοποιήθηκε στην Άρτα, το οποίο έδωσε μηνύματα 

τουριστικής ανάπτυξης, έδωσε ιδέες, και κατέθεσε προτάσεις, οι οποίες εάν ποτέ υλοποιηθούν θα 

δώσουν πνοή ζωής όχι μόνον στη Άρτα, αλλά θα αποτελέσουν ένα καλό παράδειγμα για ολόκληρη  

την Ελλάδα. 

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών 

συμμετείχε στο Συνέδριο με την Πρόεδρο του Σοφία Οικονομάκου και τις Αντιπροέδρους κ.κ 

Στέλλα Μπαλάση και Αγγελική Κωνσταντινίδη. Η κυρία Οικονομάκου στην εισήγησή της 

ανέπτυξε την ουσιαστική συμβολή της γυναίκας στην τουριστική ανάπτυξη της πατρίδας 

μας, είτε ως επιχειρηματίας είτε ως εργαζόμενη. 

Εμείς, οι γυναίκες του Δικτύου, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανες, διότι το Συνέδριο αυτό 

οργανώθηκε από Επιμελητηριακό Φορέα, στην οργάνωση του οποίου,  πρωταγωνιστικό ρόλο 

έπαιξε η Μαρία Παπαβασιλείου, εκπρόσωπος του Επ. Άρτας στο Δίκτυό, ιδιοκτήτρια ξενώνα στα  

Τζουμέρκα, ιδιοκτήτρια Κ. Ξ. Γλωσσών, Πρό/ος  Oμ/δίας Κ. Ξ. Γλωσσών Δ. Ελλάδος. 

 

 

Ο Πρ/ρος  Επ. Άρτας, με τις κ.κ του Δικτύου, Παπαβασιλείου, Κωνσταντινίδη, Οικονομάκου και  Μπαλάση 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΙΛΑΝΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 30-9-2016 

Η Πρόεδρός του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών 

Επιχειρηματιών, κ. Σοφία Οικονομάκου και η εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών στο Δίκτυο, κ.  Ελένη Γρυπάρη με την κυρία Αλεξία Κουτρουλιά Γενική Διευθύντρια των 

Palmie Bistro, υποδέχτηκαν Αντιπροσωπεία Γυναικείων Φορέων από την Φιλανδία, στα γραφεία 

της Κεντρικής Ένωσης Ελληνικών Επιμελητηρίων. Συντονίστρια της επίσκεψης των Φιλανδών 

στην Ελλάδα, η Εμπορική ακόλουθος της Φιλανδικής Πρεσβείας κ. Ιωάννα Βασιλοπούλου. 
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Η επίσκεψη των Φιλανδών Κυριών πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια δράσεων 

εξωστρέφειας και Δικτύωσης με Φορείς του Νότου, με στόχο την ενημέρωση και την ανάπτυξη 

συνεργασιών μεταξύ των δύο χωρών. 

Η κυρία Οικονομάκου παρουσίασε το Εθνικό Δίκτυο, αλλά και το Ευρωπαϊκό και  

ανέπτυξε τις δράσεις εξωστρέφειας που έχουν υλοποιηθεί, καθώς και εκείνες που βρίσκονται 

σε εξέλιξη αυτή την στιγμή και ενημέρωσε τις επισκέπτριες για την παρούσα κατάσταση στο 

χώρο της επιχειρηματικότητας της γυναίκας στην Ελλάδα. 

 

 

            Οι Φιλανδές στην Ελλάδα 

Ο παρών Διοικητικός απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα, κατά τη διάρκεια της Γενικής 

Απολογιστικής Συνέλευσης του Δικτύου την 29-11- 2016 που πραγματοποιήθηκε στο ΕΕΑ. 

 Πρόεδρος 

 

Σοφία Οικονομάκου 
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ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΕΔΕΓΕ) 

Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 

Τηλ. 0030-210-3387104-106 Φαξ: 0030-210- -3622320 

Site: eedege.gr 

E-mail:president@eedege.gr 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟ 2015 

1. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS & ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

3. ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ  

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ολοκληρώθηκαν με εξαιρετική επιτυχία οι εργασίες του σχολείου επιχειρηματικότητας 

που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στη Θερμοκοιτίδα του ΕΒΕΑ, με πρωτοβουλία του 

ευρωπαϊκού ιδρύματος Think Young σε συνεργασία με το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο 

Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και προσωπικά με την Πρόεδρό του, Σοφία Οικονομάκου. 

Εβδομήντα νέες και νέοι από όλη την Ελλάδα παρακολούθησαν, για μια εβδομάδα, τις 

εισηγήσεις καταξιωμένων επιχειρηματιών της αγοράς, δημιουργών νεοφυών επιχειρήσεων και 

καινοτομιών στο χώρο της επιχειρηματικότητας, πήραν όλη την πληροφόρηση και όλα τα 

απαιτούμενα στοιχεία για να αναπτύξουν το δικό τους επιχειρηματικό σχέδιο και να 

δημιουργήσουν το δικό τους επιχειρηματικό στόρι.  

Το εκπαιδευτικό κομμάτι ολοκληρώθηκε με ένα debate στο Αμφιθέατρο του μουσείου της 

Ακρόπολης. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν σημαντικά στοιχεία και 

πληροφορίες από τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη 

Χατζηθεοδωσίου, την Ευρωβουλευτή, Εύα Καιλή, την Πρόεδρο του Εθνικού Επιμελητηριακού 

Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, Σοφία Οικονομάκου, τη Σύμβουλο Ανάπτυξης και 

ειδική Γραμματέα της ΚΕΑΝ, Ματίνα Κανάκη και τη Διευθύντρια επενδύσεων της ΤΑΝΕΟ, 

Ελένη Κολοφωτιά.  

Οι συμμετέχοντες οργανώθηκαν σε δέκα ομάδες, δημιούργησαν ισάριθμα επιχειρηματικά 

σχέδια και διεκδίκησαν την επιβράβευση. Είναι καταπληκτικό το πως σε τόσο σύντομο χρόνο οι 

επίδοξοι νέοι επιχειρηματίες συνέταξαν και παρουσίασαν αξιόλογες προτάσεις, με επιχειρήματα, 

με οικονομικές μελέτες, σχέδια προώθησης, διαδικτυακά sites, και όλα εκείνα τα στοιχεία που 

απαιτούνται για την σωστή οργάνωση μιας νέας και σύγχρονης επιχειρηματικής προσπάθειας.  

Οι τομείς με τους οποίους ασχολήθηκαν ήταν: ο τουρισμός, η νέα τεχνολογία,  

συσκευασίες προϊόντων, logistics, φροντίδα ηλικιωμένων,  τυποποιημένα φρούτα και λαχανικά  

και πρωτογενής τομέας.  
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Η κριτική επιτροπή  που αποτελείτο από τον Στέφανο Τσολακίδη, διακεκριμένο 

επιχειρηματία, τη Νεκταρία Μητράκου, Διευθύντρια Επικοινωνίας της Coca-Cola Hellas, τη Σοφία 

Οικονομάκου, Πρόεδρο του ΕΕΔΕΓΕ και τον Λούκα Σέλβα, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής ομάδας 

διοργάνωσης, THINK YOUNG,  παρακολούθησε τις παρουσιάσεις τις αξιολόγησε και τις 

βαθμολόγησε.  

Τα επιχειρηματικά σχέδια που βραβεύτηκαν ήταν: φροντίδα ηλικιωμένων, τα 

αποξηραμένα λαχανικά και φρούτα και η δυνατότητα διασύνδεσης Ελλήνων επιχειρηματιών με 

επιχειρηματίες του εξωτερικού με στόχο την προώθηση των ελληνικών προϊόντων. 

Η πρωτεύσασα ομάδα επιδοτήθηκε με το ποσόν των 1000€ για την έναρξη του 

επιχειρηματικού της σχεδίου. Η κ. Σοφία Οικονομάκου, προσέφερε, εκ μέρους του Προέδρου και 

της Διοικούσης Επιτροπής του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στους νικητές, φιλοξενία 

τριών μηνών στο Επιμελητήριο, προκειμένου να συνεργαστούν και να ξεκινήσουν την υλοποίηση 

της δραστηριότητας τους. Η εταιρεία ΚΕΑΝ προσέφερε και στις τρείς πρωτεύσασες ομάδες, τρεις 

μήνες  επιχειρηματική υποστήριξη. Η εταιρεία ΟECON Group, προσφέρθηκε να δημιουργήσει, ως 

χορηγία, το φάκελο όσων, από τους παραβρισκόμενους, επιθυμούσαν να καταθέσουν πρόταση 

χρηματοδότησης σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Παράλληλα, η ίδια εταιρία προσέφερε να βοηθήσει τρεις 

ομάδες της επιλογής της, ως Business Angels, για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικής τους ιδέας. 

Τέλος το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, το οποίο 

λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας προγραμμάτων Erasmus, κλήρωσε πέντε υποτροφίες για την 

μετάβαση των τυχερών σε χώρες της Ευρώπης προκειμένου να εργαστούν σε επιχειρήσεις του 

ενδιαφέροντος τους για να αποκτήσουν εμπειρία, να δικτυωθούν και να δημιουργήσουν τη δική 

τους επιχείρηση. Αξίζει να σημειώσουμε ότι μέγας χορηγός του όλου εγχειρήματος ήταν το 

ίδρυμα της Coca-Cola στην Ατλάντα των USA και η Coca-Cola Hellas.  

 

 

 

 

 

Νέοι Επιχειρηματίες στη 

θερμοκοιτίδα του ΕΒΕΑ 

παρακολουθούν το σχολείο 

Επιχειρηματικότητας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ERASMUS 

Κατά τη διάρκεια 

του Σχολείου 

Επιχειρηματικότητας, 

λειτούργησε γραφείο 

πληροφόρησης των 
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συμμετεχόντων σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος και τη δυνατότητα μετεκπαίδευσής των 

ενδιαφερομένων στο εξωτερικό. Το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο. Οργανώθηκαν δύο συναντήσεις για 

περαιτέρω πληροφόρηση στις οποίες συμμετείχαν ογδόντα συνολικά άτομα. Μοιράστηκαν έντυπα 

και αναρτήθηκαν banners στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Η προβολή των δράσεων του Erasmus ολοκληρώθηκε με την βράβευση του Νέου 

Επιχειρηματία Παναγιώτη Καρνούτσου, που το Δίκτυο έστειλε στην Ολλανδία για εργασία και 

εκπαίδευση και ο οποίος διακρίθηκε για τις γνώσεις και το ήθος του, με αποτέλεσμα ο 

Επιχειρηματίας υποδοχής  να θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα και να συνεργαστεί περαιτέρω μαζί 

του. 

Γεγονότα όπως αυτό αποδεικνύουν ότι το Δίκτυό μας, ΕΕΔΕΓΕ, εργάζεται προς τη σωστή 

κατεύθυνση και εκπληρώνει τους στόχους και τις δεσμεύσεις του προς την επιχειρηματική 

κοινότητα.   

1. ERASMUS E4ICH- I/ΙΙ 
 

Το Δίκτυο συμμετείχε σε δύο προγράμματα κινητικότητας.  Εκπαιδεύτηκαν 40 άτομα σε 

διάφορες χώρες της Ευρώπης. στην Ελλάδα φιλοξενήσαμε 20 άτομα. Είχαμε ένα έλλειμμα στο 

θέμα της Ελληνικής φιλοξενίας, εξαιτίας του ασφαλιστικού.  Προσφέραμε έργο ουσιαστικό.  

σαράντα άτομα πήγαν στην Ευρώπη και εργάστηκαν σε αντίστοιχες εταιρείες. Απέκτησαν 

εμπειρίες, δικτυώθηκαν, γνώρισαν κόσμο, νέα προϊόντα και μεθόδους προώθησης.  Το πρόγραμμα 

αυτό είναι ίσως το καλλίτερο που έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρώπη μέχρι σήμερα για την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας σε νέους ανθρώπους. 

2. ERASMUS ECO SYSTEM-UP.  

 
Το Δίκτυο κατοχύρωσε ένα ακόμη πρόγραμμα Erasmus, το ECO-SYSMEM-UP, το οποίο 

στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων όλων των φορέων που εμπλέκονται στην οικοδόμηση 

στρατηγικής δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε πολλαπλά επίπεδα εκπαίδευσης, 

συμπεριλαμβανομένης της  άτυπης μάθησης. Επίσης, θα συμβάλει στην ενίσχυση της πορείας της 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών, των νέων εργαζομένων που ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν το 

προφίλ του εκπαιδευτικού, μέσω μιας σειράς μέτρων. 

3. ERAMUS DEWCH 
 

 Το τέταρτο πρόγραμμα είναι η δημιουργία ενός master στον τομέα της 

επιχειρηματικότητας των γυναικών. Συνεργαζόμαστε με δύο πανεπιστήμια. Το Πανεπιστήμιο  της 

Νότιας Ουαλίας και το Γαλλικό Επιχειρηματικό Κολλέγιο Novancia του Επιμελητηρίου των 

Παρισίων. Το πρόγραμμα στην Ελλάδα υλοποιείται με τη συνεργασία της αναπτυξιακής εταιρείας 

OECON. 

Το Δίκτυο έχει αναλάβει την προώθηση, έρευνες και αναλύσεις των δεδομένων πάνω στα 

οποία θα βασιστεί το πρόγραμμα. Το επιστημονικό κομμάτι το έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο της 

Αγγλίας. Εκείνοι δηλαδή θα δημιουργήσουν το εποπτικό μέρος, πάνω στο οποίο θα βασιστεί το 

πρόγραμμα με την εμπειρία και τις εισηγήσεις των εταίρων. 
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 Εμείς και τα παιδιά μας θα έχουμε την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα 

αδαπάνως. Δεν ξέρω πόσο θα κοστολογηθεί, και ποιος θα αναλάβει την υλοποίησή του τελικά. Η 

πορεία του μεταπτυχιακού αυτού θα αποφασιστεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του Δικτύου.  

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 Ο Δήμος Κηφισιάς πρότεινε στην Πρόεδρο του Δικτύου κ. Οικονομάκου να αναλάβει την 

ενημέρωση των μαθητών των Λυκείων της Κηφισιάς, γύρω από το θέμα της επιχειρηματικότητας. 

Οι εποχές που ξέρατε, όπου όλοι ήθελαν τα παιδιά τους να Διοριστούν στο δημόσιο έχουν περάσει, 

όλοι ψάχνουν επαγγελματικές διεξόδους και  πολλοί είναι εκείνοι που ψάχνουν τρόπους ν’ 

ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα. 

 Η Διοικητική Επιτροπή του Δικτύου πήρε απόφαση να εφαρμόσει αυτή τη δράση σε όλες 

τις Περιφέρειες και  σε όλα τα Επιμελητήρια. Συγκεκριμένα, μπορούν τα κατά τόπους 

Επιμελητήρια να καλέσουν τους μαθητές των σχολείων, των Λυκείων,  ως επί το πλείστων, σε ένα 

δικό τους χώρο εάν έχουν ή σε κάποιον άλλο  χώρο ή ακόμα και στον ίδιο το χώρο του σχολείου 

και να καλέσει το ΕΕΔΕΓΕ και το Επιμελητήριο να τους πληροφορήσουμε και να συζητήσουμε 

μαζί τους για την επιχειρηματικότητα και γιατί όχι να μην τους προτείνουμε να ασχοληθούν με την 

επιχειρηματικότητα. 

 Πρέπει να βρούμε κάποιους φορείς που θα γίνουν χορηγοί, γιατί απαιτούνται κάποια έξοδα 

για την όλη ιστορία, κόστος για ενοικίαση χώρου, αν δεν υπάρχει, να βγάλουμε κάποια φυλλάδια 

για να κάνουμε και μία προβολή του σπόνσορα. Αυτή θα κοστίσει περίπου 500€. Επίσης, μία πολύ 

καλή ιδέα που έδωσε η Πρόεδρος χθες, είναι να κάνουμε το τεστ επαγγελματικού 

προσανατολισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά απαιτεί και αυτό ένα κόστος. Επίσης να 

φιλοξενηθεί η ομάδα που θ’ αναλάβει αυτή την ενημέρωση, το φαγητό τους, η διαμονή τους, 

κάποια έξοδα τέλος πάντων και να προσφέρουμε στα παιδιά ένα μικρό catering ή να βρούμε κανένα 

χορηγό να τους δώσουμε κανένα δωράκι, ένα tablet, κάτι τέλος πάντων.  

Αυτά είναι για τα παιδιά, δεν είναι για επιχειρηματίες. Είναι ένα καλό κίνητρο να 

παρακολουθήσουν αυτά τα σεμινάρια για να μπορέσουμε και εμείς να τους μεταλαμπαδεύσουμε 

τα φώτα μας, τις ιδέες μας, τις εμπειρίες μας. Θέλω να πιστεύω ότι όλα τα Επιμελητήρια θ’ 

ανταποκριθούν σ’ αυτήν την πρόσκληση και σ’ αυτή την πρόταση και σ’ αυτό θα βοηθήσουμε 

εμείς. 

ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ 

Σημαντική είναι μία παρέμβαση που κάναμε στην Ευρώπη. Εδώ και αρκετό καιρό, από το 

2014, είχε ζητηθεί να γίνει μία επέκταση της άδειας κύησης και μητρότητας των γυναικών στην 

Ευρώπη. Είχε γίνει μία κίνηση πανευρωπαϊκή και κάναμε και εμείς τη δική μας παρέμβαση. 

Στείλαμε επιστολή, ως θεσμικό όργανο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαστε οι μοναδικοί από 

την Ελλάδα. Αυτό  γνωστοποιήθηκε, ελέγχθηκε μάλιστα ότι υπήρξε παρέμβαση από τα ελληνικά 

Επιμελητήρια. Δεν ήταν από τα ελληνικά Επιμελητήρια, ήμασταν εμείς, ήταν το Εθνικό 

Επιμελητηριακό Δίκτυο. 

Κάναμε την παρέμβασή μας και στο Εσωτερικό, στείλαμε και επιστολή στην ΕΣΕΕ, γιατί 

και η ΕΣΕΕ έχει πάρα πολλές γυναίκες και είχαν δείξει ενδιαφέρον για να μας στηρίξουν, αλλά και 

στο Υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα 
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 «ζητάμε από την πολιτεία να θεσμοθετήσει την άδεια κύησης στο 1 έτος, για να μπορεί 

μετά τον τοκετό, να καλύψει λίγο το παιδί.  

 Να εντάξει το έτος κυοφορίας στα συντάξιμα χρόνια της εργαζόμενης, γιατί όπως ο 

φαντάρος προσφέρει στην πατρίδα και τα χρόνια υπηρεσίας του λογίζονται 

συντάξιμα, έτσι και η γυναίκα προσφέρει στην πατρίδα με το να διαιωνίζει τη ζωή 

και να την τροφοδοτεί με νέους και νέες που θα αγωνίζονται και θα στηρίζουν τον 

κοινωνικό και οικονομικό της ιστό εσαεί.» 

 

Ήταν ωραία η παρέμβασή μας, γραμμένη στα αγγλικά φυσικά, όμως ούτε η δική μας ούτε 

κανενός, απέδωσε. Πριν από λίγες μέρες πήραμε την απάντηση ότι τελικά το αίτημα δεν έγινε 

αποδεκτό. Δεν το απορρίπτουν στην Ευρώπη, έχουν μία ωραία μέθοδο, το αφήνουν γι’ αργότερα. 

Σας είχα ενημερώσει με mail που λέει, «στις καλένδες η προέκταση της άδειας μητρότητας», στις 25 

Μαΐου 2015 σας το έστειλα. 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής τίμησε την ημέρα της Γυναίκας 7-3-2015 

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση με θέμα: «Οι Γυναίκες Επιχειρηματίες 

Τολμούν» που συνδιοργάνωσε το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής με το Εθνικό Επιμελητηριακό 

Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 και ώρα 

18.00 στο συνεδριακό κέντρου του Επιμελητηρίου στον Πολύγυρο.  

Η επιτυχία της εκδήλωσης μπορεί να συνοψιστεί στο τρίπτυχο : πολύ καλή οργάνωση, 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και μεγάλη προσέλευση κόσμου. Οι προσδοκίες της διοίκησης 

του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και των συνδιοργανωτών της εκδήλωσης δεν διαψεύστηκαν, αφού 

ο βασικός στόχος της, που ήταν η αναγνώριση της συμβολής της γυναίκας στην 

επιχειρηματικότητα και στον πολιτισμό, επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό. 

Οι γυναίκες που διακρίθηκαν στο Δήμο Αριστοτέλη είναι η κα Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα , 

πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ιερισσού, η κα Αδαμοπούλου Στάσα, Πρόεδρος του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Ουρανούπολης, η κα Ισαακίδου Συμεωνίδου Σοφία, Πρόεδρος του 

τοπικού Διαμερίσματος Νέων Ρόδων, από το Δήμο Προποντίδας η κα Ψωμαδέλη Χριστίνα, 

Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Μουδανιών «Απάμεια», από το Δήμο Κασσάνδρας 

η κα Δημοκρατία Φλώρου, Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Κασσανδρείας «Η Βάλτα», η κα 

Πελέκα Μένια, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χανιώτη, από το Δήμο Σιθωνίας η κα 

Βανέσα Γκιώτη,  Πρόεδρος  του Πολιτιστικού Συλλόγου «Προικόνησος» και από το Δήμο 

Πολυγύρου η κα Κελιαφάνου Έφη, Πρόεδρος του Λαογραφικού Συλλόγου Πολυγύρου, η κα 

Σιδέρη Ευαγγελία,  Πρόεδρος των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Χαλκιδικής και η κα Λάναρη 

Αργυρώ,  Πρόεδρος του Γυναικείου Συνεταιρισμού Ταξιάρχη «Ευ Γεύεσθε».  

Ακολούθησε η τοποθέτηση της επίσημης προσκεκλημένης της εκδήλωσης, Υφυπουργού 

Μακεδονίας Θράκης κ. Μαρίας Κόλλια Τσαρουχά, η οποία έκανε μια αναδρομική αναφορά στο 

ρόλο της γυναίκας από τη στιγμή που απέκτησε πολιτικά δικαιώματα, μέχρι και σήμερα.  

Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκαν έπαινοι, «τιμής ένεκεν», στις κυρίες που 

προβλήθηκαν στο βίντεο για την συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της τοπικής 

επιχειρηματικότητας, από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής. 
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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης λειτουργούσε στον εκθεσιακό χώρο του Επιμελητηρίου 

έκθεση βιολογικών προϊόντων από επιχειρήσεις του νομού. 

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους οι πολιτικές αρχές του 

τόπου, πρόεδροι εμπορικών συλλόγων και σωματείων της Χαλκιδικής, μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου του Επιμελητηρίου, επιχειρηματίες και πλήθος κόσμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      Εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κ. Γκιλή 
                      και την Πρόεδρο του Δικτύου κ. Οικονομάκου 

ΤΟ ΕΕΔΕΓΕ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ κ. Ρ. ΔΟΥΡΟΥ, 

24/3/15 

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, με επικεφαλής 

την Πρόεδρο Σοφία Οικονομάκου και τις συμβούλους κ.κ  Κωνσταντίνα Καλαφάτη και Δήμητρα 

Νάστου και την Τεχνική Σύμβουλο μας, κ. Κανάκη, ειδική στη δημιουργία συνεταιρισμών, 

συναντήθηκαν σήμερα με την   Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρένα Δούρου. 

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα 

διερευνήθηκαν οι δυνατότητες προώθησης δράσεων με στόχο την ενίσχυση και προώθηση της 

επιχειρηματικότητας της γυναίκας.  

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης πρωτοβουλιών σχετικά 

με τη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας της γυναίκας.  

Το Δίκτυο κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις στην κ. Περιφερειάρχη για την δημιουργία 

Κοινωνικού Συνεταιρισμού και εξετάστηκαν οι μορφές και οι τρόποι υλοποίησης δράσεων που θα 

λειτουργήσουν επικουρικά προς την κατεύθυνση υλοποίησης αυτών των προτάσεων.. 

 



 

 

Διοικητικός Απολογισμός ΕΕΔΕΓΕ 2004 - 2018 σελ. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Προεδρείο ΕΕΔΕΓΕ με την Περιφερειάρχη κ. Ρ. Δούρου 

 

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗ  

 

 ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ-ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΑΠΑΛΕΞΗ 

 Η πρώτη εκδήλωση που μας κάλεσαν φέτος, ήταν από την Γαλλική Πρεσβεία, που 

βράβευσαν την κ. Μαριάννα Παπαλέξη της Χρυσοθήκης «Ζολώτα.». Είναι σημαντική πρόσκληση, 

γιατί μία ξένη Πρεσβεία μας κάλεσε σαν Δίκτυο να παραβρεθούμε στη βράβευση μίας 

επιτυχημένης ξένης επιχειρηματία που δραστηριοποιείται με επιτυχία στην Ελλάδα. 

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

 Άλλη επιτυχημένη εκδήλωση, ήταν η Εσπερίδα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με τίτλο: 

«Η κουζίνα είναι καράβι που ταξιδεύει». Αυτή η εξαιρετική εκδήλωση, έγινε στο Συνεδριακό 

Κέντρο «FOOD EXPO». Πρωταγωνιστής ο σεφ Μαμαλάκης, και άλλοι γνωστοί σεφ της 

επικαιρότητας που παρουσίασαν ωραία εδέσματα των Κυκλάδων που αναδεικνύουν την Ελληνική 

κουζίνα και την Ελληνική διατροφή.  Το Δίκτυο ήταν από τους επίσημα καλεσμένους Φορείς. Η 

Πρόεδρος ήταν εκεί. 

 ΣΥΝΕΔΡΙΟ PALLADIAN 

 

Ένα άλλο Συνέδριο που έγινε για την γυναικεία επιχειρηματικότητα και στο οποίο εδόθη 

μεγάλη έκταση, ήταν το συνέδριο του PALLADIAN, ενός Οργανισμού που  οργανώνει Συνέδρια. 

Το Δίκτυο εκπροσώπησε η κ. Δ. Νάστου, η οποία παρουσίασε το Δίκτυο και ανέπτυξε τις δράσεις 

του.  

 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
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 Στο Μόντρεαλ του Καναδά, στο Συνέδριο του Απόδημου Ελληνισμού προσεκλήθη η 

Πρόεδρος του Δικτύου, κ. Σοφία Οικονομάκου, με την ιδιότητά της ως Πρόεδρος του Δικτύου 

Γυναικών του Ευρωεπιμελητηρίου. Στο Συνέδριο είχαν κληθεί οι Ελληνίδες που έχουν κάποια 

θεσμική διασύνδεση με το εξωτερικό και είχαν διακριθεί. 

 Οι γυναίκες που βραβεύτηκαν, ήταν Γερουσιαστές, Καθηγήτριες Πανεπιστημίου, 

Πρυτάνεις, Ερευνήτριες, Βουλευτίνες του Καναδά, ελληνικής καταγωγής όλες, εξαιρετικές 

εκπρόσωποι της πατρίδας, ένιωσα υπερηφάνεια, είπε η κ. Οικονομάκου και σχολίασε: 

 «Ήταν μία εξαιρετική εκδήλωση και εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι δεν συνάντησα 

ούτε έναν Έλληνα που να μην είναι επιτυχημένος και να μην είναι πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν θα 

το ξεχάσω ποτέ. Ο πιο φτωχός έχει τουλάχιστον ένα εστιατόριο και χάρηκα πάρα πολύ, ένιωσα 

πάρα πολύ ωραία». 

 ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 Την εκδήλωση αυτή οργανώνει η εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στο Δίκτυο, 

κ. Μαρία Πιτσικάκη, κάθε χρόνο. Φέτος το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα μας και χαιρόμαστε διότι 

είναι πολύ επιτυχημένο.  

 FASHION IN THE LAW 

 

 Ένα πολύ ωραίο Συνέδριο επίσης από γυναίκες ήταν το “FASHION IN THE LAW”. Ήταν 

πρωτότυπο γι’ αυτό σας το αναφέρω. Μια δικηγορίνα που είναι Πρόεδρος στο ευρωπαϊκό λόμπι, 

η κ.  Λαγουμίδου Ιωάννα, ειδικεύτηκε σαν Νομική Μεσολαβήτρια, για την επίλυση εξωδικαστικών 

διαφορών. 

 Οργάνωσε ένα Συνέδριο για τη νομική κάλυψη των επιχειρήσεων μόδας. Ήταν πάρα πολύ 

πρωτότυπο και ωραίο. Ενημέρωσε για το πώς πρέπει να κατοχυρώνονται όλοι οι Οίκοι Μόδας, τα 

μοντέλα και γενικά η βιομηχανία της μόδας. Δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσε με αυτό το θέμα 

να υπάρξει τόσο πλούσιο περιεχόμενο. 

 ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

 

 Μας επισκέφθηκε στις 20 Μαΐου μία αντιπροσωπεία Γυναικών από τη Ρουμανία, το 

αντίστοιχο δικό μας Δίκτυο της Ρουμανίας. Τους υποδεχθήκαμε στο ΕΒΕΑ. Σας είχα στείλει 

μάλιστα και ένα mail, εγώ Facebook δεν ξέρω, mail σας στέλνω. 

 Ήταν ωραία εκδήλωση και το ΕΒΕΑ προσέφερε -εκ μέρους μας εννοείται- τους προσέφερε 

πρωινό. Ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ. 

 Ήταν μεγάλο group με γυναίκες από τη Ρουμανία, οι οποίες ήταν  άνεργες και σε όχι καλή 

κατάσταση, και ήρθαν σε εμάς για να πάρουν ιδέες, για το τι μπορούν να κάνουν, τι να 

οργανώσουν, πώς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τα εμπόδια της επιχειρηματικότητας της 

γυναίκας.. 
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                                    Η κ. Οικονομάκου με τις Ρουμάνες συναδέλφους  

 ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ 

 

 Πραγματοποιήθηκε η 3η Συνεδρίαση του Δικτύου «Ελένη Σκούρα», στην Αθήνα. Την 4η 

παρακολούθησαν η Στέλλα και η Πόλυ στη Θεσσαλονίκη και πριν από λίγες μέρες το πρόγραμμα 

ολοκληρώθηκε. Το πρόγραμμα αυτό ήταν για την προώθηση των γυναικών στην πολιτική. Ήταν 

ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. 

 Βέβαια, επειδή είμαστε άμεσα εμπλεκόμενες, το παρακολούθησα αρκετές φορές, τρεις 

ήταν οι επίσημες παρουσιάσεις, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν έμεινα καθόλου ικανοποιημένη. 

Ήταν ένα πρόγραμμα σαν όλα τα προγράμματα, ενώ θα μπορούσε να είναι πολύ αποτελεσματικό. 

Συγκέντρωσε όλα τα Γυναικεία Σωματεία, τα περισσότερα από τα οποία ήταν άσχετα και δεν 

νομίζω ότι θα μπορούσαν να σταθούν και να προχωρήσουν στην πολιτική οι κυρίες που 

συμμετείχαν σε αυτά. Δυστυχώς υπάρχουν και προγράμματα που στηρίζονται πολιτικά και δεν 

έχουν αποτέλεσμα.  

 ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΜΟΠ 

 

Σημαντική ήταν και η εκδήλωση του Κέντρου Μέριμνας για την Οικογένεια και το 

Παιδί. Το Δίκτυο συμμετέχει στις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που οργανώνει ο Φορέας. 

ΕΠΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 Επισκεφθήκαμε τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Δημήτρη Μάρδα, με την Αντιπρόεδρο κ. 

Στέλλα Μπαλάση και την σύμβουλο, κ. Δήμητρα Νάστου, για να προσπαθήσουμε να 

προωθήσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Ήμαστε ένα 

consortium πολύ δυνατό. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, η ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕ, Κοινωνικοί 

Εταίροι, και δεν το έδωσαν σε εμάς, το έδωσαν σε μία εταιρεία πολύ μικρή. Τελικά έγιναν 
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παρεμβάσεις από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης, έγινε μάλιστα και δικαστική διαμάχη, 

φάνηκε ότι θα μας το έδιναν στο τέλος.  

Το πρόγραμμα αφορούσε την γυναικεία επιχειρηματικότητα και η βασική ομάδα γυναικών 

ήμασταν εμείς, το Δίκτυό μας, για αυτό και διεκδικούσαν τη συμμετοχή μας όλοι οι εταίροι που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα, εκτός των Επιμελητηρίων. 

 Τελικά άλλαξε η Κυβέρνηση, έγιναν εκλογές και το χάσαμε.  

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΕΔΕΓΕ 

 

 Η Πρόεδρος του Δικτύου Σοφία Οικονομάκου επισκέφθηκε την νέο- επανεκλεγείσα 

Πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων, κ. Χριστίνα Σκελαρίδη για να την συγχαρεί και να 

ανανεώσει την πρόθεση του Δικτύου για συνεργασία με τον Σύνδεσμο.   

 Η κ. Σακελαρίδη για μια ακόμη φορά διαβεβαίωσε την κ. Οικονομάκου για την πρόθεσή 

της να βοηθήσει το Δίκτυο σε θέματα εξαγωγών και ενημέρωσης των μελών του Δικτύου σε 

οτιδήποτε της ζητηθεί.  

 

 

Ο παρόν Διοικητικός απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα κατά την διάρκεια της Γενικής 

Απολογιστικής συνέλευσης του Δικτύου, που πραγματοποιήθηκε στο ΕΕΑ την 13-12-2016. 

Η Πρόεδρος  

 

Σοφία Οικονομάκου. 
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ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΕΔΕΓΕ) 

Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 

Τηλ. 0030-210-3387104-106 Φαξ: 0030-210- -3622320 

Site: eedege.gr 

E-mail:president@eedege.gr 

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑ ΚΑΙ ΤΟ 2014 

ΤΟ 2014 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ HAHN.  

Στις 9 Ιανουαρίου, το Δίκτυο, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Επιτρόπου 

Johannes Hahn, συμμετείχε στην οργάνωση των επιχειρηματικών Φόρουμ που επρόκειτο να 

πραγματοποιηθούν για ενημέρωση επαγγελματικών και επιχειρηματικών Φορέων, γύρω από 

θέματα έρευνας και καινοτομίας, στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας. 

 

Συνεδρίαση στο κτήριο της εν Αθήνες επιτροπής του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Στις 31 Ιανουαρίου η Πρόεδρος του Δικτύου, κ. Σοφία Οικονομάκου ήταν από τις 

εισηγήτριες του Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που σηματοδότησε τις δράσεις του Δήμου 

της Αθήνας στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας, σε συνέχεια της εκδήλωσης του επιτρόπου 

Hanh. 

Η Ελληνική Προεδρία υπήρξε η αφορμή για μια σειρά πολύ σημαντικών εκδηλώσεων που 

έγιναν στην Αθήνα τους τελευταίους μήνες. Το Δίκτυο παρευρέθηκε στις περισσότερες από αυτές 

προβάλλοντας πάντα τη δεσπόζουσα θέση που έχει στο χώρο της επιχειρηματικότητας της 

πατρίδας μας, όχι μόνον με την παρουσία της Προέδρου και άλλων μελών του, αλλά και με 

ουσιαστικές εισηγήσεις και παρεμβάσεις που  διαμορφώνουν την ξεχωριστή προσωπικότητα του, 

μεταξύ των Επιχειρηματικών Φορέων και σκιαγραφούν το ρόλο του στην Επιμελητηριακή 

Κοινότητα.  

 

 

Ο Επίτροπος Johannes Hahn, με την συνεργάτιδα του και τις κκ Ειρήνη Κωνσταντινίδου και Σοφία 

Οικονομάκου 
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕΔΕΓΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Το Δίκτυο στήριξε τις υποψηφιότητες των γυναικών μελών του σε όλη την Ελλάδα, με 

δημοσιεύματα και ανάρτηση των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων στο Διαδικτυακό τόπο 

του Δικτύου, με την παρουσία της Προέδρου στις συγκεντρώσεις στήριξης που οργάνωναν τα 

διάφορα Σωματεία και μεμονωμένα οι υποψήφιοι. Σε κάθε συγκέντρωση η κ. Οικονομάκου ανέλυε 

τα οφέλη που θα προκύψουν από την  ίση συμμετοχή των  γυναικών στα Κέντα λήψης αποφάσεων 

και στην πολιτική σκηνή. 

Στις 14 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του  ΕΕΔΕΓΕ για 

την υποστήριξη των γυναικών στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις Ευρωεκλογές. 

Παραβρέθηκαν γυναίκες επιχειρηματίες και επικεφαλής Φορέων καθώς και πολλές υποψήφιες  

των Δημοτικών και Ευρωπαϊκών εκλογών. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 

Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου και ο Γ.Γ κ. Ι. 

Ρεκλείτης. 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης η Πρόεδρος παρουσίασε το πρόγραμμα Erasmus που 

βρίσκεται σε εξέλιξη και παρότρυνε τις παρευρισκόμενες να το επικοινωνήσουν και να 

παροτρύνουν τις νέες γυναίκες να συμμετάσχουν σε αυτό είτε ως εν δυνάμει επιχειρηματίες είτε 

ως επιχειρηματίες που επιθυμούν να φιλοξενήσουν και να απασχολήσουν  στις επιχειρήσεις τους 

νέες επιχειρηματίες από όλη την Ευρώπη με στόχο τη δικτύωση και τις επιχειρηματικές συνέργειες 

που αποτελούν τις καλές πρακτικές το μέλλοντος. 

Η ενημέρωση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα απέσπασε το ενδιαφέρον των γυναικών, οι 

οποίες προμηθεύτηκαν το σχετικό έντυπο υλικό και τα στοιχεία επικοινωνίας για περαιτέρω 

πληροφόρηση και επαφή με τους υπεύθυνους του προγράμματος.  

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   

Επιτυχία σημείωσε η Εσπερίδα που συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και το 

Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, στις 8 Μαρτίου για να 

τιμήσουν την ημέρα της γυναίκας και να κηρύξουν την έναρξη του προγράμματος Erasmus. 

Την εκδήλωση οργάνωσε η δραστήρια  Αντιπρόεδρος του Δικτύου κ. Στέλλα Μπαλάση, η 

οποία κήρυξε και την έναρξη της εσπερίδας με μια περιεκτική εισήγηση. Ουσιαστική η συμβολή 

του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και οικοδεσπότη της εκδήλωσης, κ. Γ. Γκιλή, ο 

οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής του Δικτύου και αρωγός στις προσπάθειες του για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών. 

Στόχος της εσπερίδας ήταν αφενός να αναδείξει τη δυναμική των γυναικών την περίοδο 

της κρίσης και αφετέρου να πληροφορήσει και να δώσει μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας στους 

νέους ανθρώπους ανακοινώνοντας νέες δράσεις και πρακτικές στο χώρο της επιχειρηματικότητας. 

Σημαντικές ήταν οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν καθώς και οι εκπροσωπήσεις των Φορέων 

στην Εσπερίδα..  Η Πρόεδρος του Δικτύου, κ. Σοφία Οικονομάκου, η οποία ήταν κεντρική 

ομιλήτρια της εσπερίδας, κήρυξε την έναρξη του προγράμματος Erasmus για νέους 

επιχειρηματίες, ενημέρωσε για τις δράσεις του και τα αναμενόμενα λαμπρά αποτελέσματα. 

Παρουσίασε με power point το πρόγραμμα, ενώ η εκπρόσωπος της εταιρείας Οecon που υλοποιεί 

τη δράση, μοίρασε διαφημιστικό  υλικό στις παρευρισκόμενες. 

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις επιχειρηματίες που βραβεύτηκαν από το Επιμελητήριο 

και το Δίκτυο, για την επιτυχημένη πορεία τους στις επιχειρήσεις τους και την κοινωνία. Το 
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Ξενοδοχείο Sonia Village στην Χαλκιδική, ο αμπελουργικός οίκος Καζάκη, με τα υπέροχα 

ντολμαδάκια και αμπελόφυλλα, η αμπελουργός κ. Κλαούντια Παπαγιάννη για τα υπέροχα κρασιά 

της, η διασώστρια κ. Αφροδίτη Σωτηρίου, για τον εθελοντισμό της, ο σύλλογος γυναικών 

ΑΠΑΜΕΙΑ, ο οποίος έχει οργανώσει ένα μικρό Κοινωνικό Συνεταιρισμό που έχει στην ομπρέλα 

του, σχολή χορού, σχολή πλεκτικής, χορωδία, κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων και 

χειροτεχνιών και όπως είπε και η Πρόεδρος του, έτσι αντιμετωπίζουν τη κρίση οι γυναίκες της 

Χαλκιδικής, με δουλειά και καινοτομία.  

Τέλος, την παράσταση έκλεψε η νεαρά Έλενα Καρανταγλή, μαθήτρια Λυκείου, η οποία 

τιμήθηκε με το χρυσό βραβείο σκηνοθεσίας στο Διεθνή διαγωνισμό της UNESCO, για την 

δημιουργία του μικρού μήκους ντοκιμαντέρ της με τίτλο: μονοπάτια για τον πολιτισμό. 

DO IT ECO  

Στις 14 Ιανουαρίου το Δίκτυο συνδιοργάνωσε μια πρωτότυπη εκδήλωση, η οποία 

προωθεί μια καινοτομία στο χώρο της μόδας. Στήριξε τη νέα τάση, την οποία  συμπεριέλαβε και 

παρουσίασε και στο Συνέδριό του, στηρίζοντας τους νέους που θέλουν να καινοτομήσουν και να 

παράξουν νέα προϊόντα. 

Ήταν μια επίδειξη μόδας διαφορετική από τις άλλες. Τα ενδύματα ήταν φτιαγμένα από 

φυσικά υλικά, φυτά, χόρτα, κτλ. Νέοι μοντελίστες παρουσίασαν, με αριστουργηματικό τρόπο το 

μέλλον της ένδυσης, που πρέπει να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 

ΠΑΠΕΙ  

Στις 25 Ιανουαρίου, η Πρόεδρος του Δικτύου, κ. Σοφία Οικονομάκου ήταν από τις 

εισηγήτριες της ημερίδας που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιά για να παρουσιάσει στους 

σπουδαστές του, Επιχειρηματικές Δράσεις και Καινοτομίες που μπορούν να προωθηθούν στην 

Ελλάδα. Στο πλαίσιο της ομιλίας της, παρουσίασε το πρόγραμμα κινητικότητας, ERASMUS για 

νέους επιχειρηματίες, η προοπτική του οποίου ενθουσίασε και εντυπωσίασε τους νέους που 

συμμετείχαν στην ημερίδα. 

Η EIGE ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.  

Μεγάλης σημασίας ήταν  η Διεθνής Συνδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Γενικής Γραμματείας 

Ισότητας, EIGE,  η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου, 2014, στην οποία 

συμμετείχαν κορυφαίες Γυναικείες Οργανώσεις της Ευρώπης. 

Το Δίκτυο είχε την τιμή να είναι μεταξύ των τριών Φορέων, Υπουργείου Εσωτερικών 

και Γ.Γ. Ισότητας, που οργάνωσαν την συνδιάσκεψη. Στα πλαίσια της σύσκεψης αναδείχτηκαν 

πολλές καλές επιχειρηματικές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη και βραβεύτηκαν οι 

καλλίτερες. Μεταξύ των βραβευθέντων ήταν η Ελλάδα για τα προγράμματα στήριξης της 

επιχειρηματικότητας των γυναικών που υλοποιεί το Υπουργείο με την βοήθεια της Ευρώπης. 

Δεσπόζουσα θέση είχαν οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί και οι συνέργειες σε όλους τους τομείς.  
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.  

                  Οι Σύνεδροι του EIGΕ. Διακρίνεται στη πρώτη σειρά, αριστερά, ο κ. Τσαγκρής , εκπρόσωπος του Υπ.  

                  Εσωτερικών και η κ. Σ. Οικονομάκου, Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ. 

E-LEADERSHIP.  

Τιμώμενο πρόσωπο ήταν η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σ. Οικονομάκου στην εσπερίδα που 

οργάνωσε το Πανευρωπαϊκό Σωματείο BPW, στις 27 Φεβρουαρίου, με θέμα την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση.  

PROGRESS: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

(28-4-14) 

 

Ο Απρίλιος έκλεισε με το Συνέδριο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας: Γυναίκες στα 

Οικονομικά Κέντρα Αποφάσεων. Η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σοφία Οικονομάκου, ήταν μια από τις 

εισηγήτριες του Συνεδρίου. Η κ. Οικονομάκου  ανέλυσε τη χαρτογράφηση των Ευρωπαϊκών 

Δεδομένων,  αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των εφαρμοσμένων πρακτικών, όσον αφορά τις 

ποσοστώσεις που εφαρμόστηκαν από τα διάφορα Ευρωπαϊκά Κράτη για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος της υποεκπροσώπησης των γυναικών στα Κέντρα Λήψης αποφάσεων και επικεντρώθηκε 

στις προτάσεις του Ευρωεπιμελητηρίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προτάσεις ήταν αποτέλεσμα 

Πανευρωπαϊκής μελέτης και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του  τελικού πορίσματος  της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

FORUM ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ   

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το 14ο Συνέδριο του Forum της Αδριατικής,  το οποίο 

διοργάνωσε το Επιμελητήριο της Κέρκυρας. Συμμετείχαν εκπρόσωποι και πολυπληθείς 

αντιπροσωπείες των Επιμελητηρίων από όλα τα κράτη της Αδριατικής, Ελλάδα, Ιταλία, Βοσνία-
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Ερζεγοβίνη, Αλβανία, Κροατία, Μοντενέγκρο, Φίρομ, Σλοβενία, τοπικοί Άρχοντες και  

εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τα θέματα που απασχόλησαν το Συνέδριο ήταν πολλά και κρίσιμα, με έμφαση την 

επίδραση της Παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στις χώρες της Αδριατικής και του Ιονίου. 

Κορυφαία θέματα οι μεταφορές, οι συγκοινωνίες, ο τουρισμός, η γεωργία, το περιβάλλον, η αλιεία, 

οι υδατοκαλλιέργειες και η επιχειρηματικότητα της γυναίκας. Το Δίκτυο είχε πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην τελευταία ενότητα.  

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών  

συμμετείχε με την Πρόεδρο κ. Σοφία Οικονομάκου, την Αντιπρόεδρο κ. Στέλλα Μπαλάση 

και τις εκπροσώπους των Επιμελητηρίων Λαρίσης κ. Καλλιόπη Τζίκα και Χαλκίδας κ. 

Δέσποινα Καραμπέτσου 

Η Πρόεδρος του Δικτύου, κ. Σοφία Οικονομάκου, η οποία ήταν η εισηγήτρια της 

θεματικής ενότητας, που ήταν αφιερωμένη στις γυναίκες, εκπροσώπησε και το 

Ευρωεπιμελητήριο στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Παρουσίασε την έρευνα του 

Ευρωεπιμελητηρίου για τη συμμετοχή των γυναικών στα Κέντρα λήψης αποφάσεων και τις 

θέσεις του, που κατετέθησαν στη Ευρωβουλή και ενημέρωσε τις παριστάμενες για τα 

συμπεράσματα, τα οποία καταρρίπτουν τα στερεότυπα  που θέλουν την γυναίκα σε 

αποκλεισμό από την ηγεσία των ανδρών.  

Στη συνέχεια η κ. Οικονομάκου εστίασε την εισήγησή της στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας των γυναικών μέσω κοινωνικών Συνεταιρισμών, της οικονομίας της 

αλληλεγγύης, όπως είπε.  

Τέλος, ανέπτυξε το πρόγραμμα Erasmus, το οποίο υλοποιεί το Δίκτυο και κάλεσε τις 

παρευρισκόμενες να συμμετάσχουν. Έκλεισε τις εισηγήσεις της με την κοινοποίηση της 

ενεργούς συμμετοχής του Δικτύου στη συνεργασία της Ελλάδας με το Κέντρο Εμπορίου της 

Κίνας και τα οφέλη που θα προκύψουν για τους Έλληνες παραγωγούς και εξαγωγείς. 

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 Στα πλαίσια της θεσμικής της ενημέρωσης, το Δίκτυο επισκέφθηκε η 

Νέο εκλεγείσα Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ρένα Δούρου, προκειμένου να ενημερωθεί για τις 

δράσεις και το ρόλο του Δικτύου στο χώρο της επιχειρηματικότητας της γυναίκας, αλλά και να 

ευχαριστήσει για τη στήριξη που είχε από τις γυναίκες επιχειρηματίες της Αττικής στην εκλογή 

της και να υποσχεθεί ότι θα είναι πάντα δίπλα στις γυναίκες της αγοράς, στις γυναίκες που μάχονται 

για να στηρίξουν την οικογένειά τους, για να δώσουν ένα καλλίτερο αύριο στα παιδιά τους.  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ Γ.Γ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

 Η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σοφία Οικονομάκου συνόδευσε γυναίκες επιχειρηματίες, 

μέλη του Δικτύου, στην επίσκεψή τους στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, 

κ. Μίχαλο. Οι Ελληνίδες επιχειρηματίες ζητούσαν πληροφόρηση και στήριξη προκειμένου να 

προωθήσουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό και να έχουν θεσμική στήριξη. 
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ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΤΑΝ ΠΑΡΟΝ 

Το Δίκτυο ήταν παρόν σε πολλές ακόμη εκδηλώσεις, αφενός για να τιμήσει τους Φορείς που 

το τιμούν με τις προσκλήσεις των,  αφ’ ετέρου για να δικτυωθεί, να κάνει αισθητή την Θεσμική 

παρουσία του και να επικοινωνήσει τους στόχους και την αποστολή του, που δεν είναι άλλη από 

την προώθηση των γυναικών στην οικονομία και στα Κέντρα λήψεις αποφάσεων. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε:  

 Συνέδριο του Κέντρου Μέριμνας για την οικογένεια και το Παιδί 

 Εκδήλωση Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για την προώθηση νέων επιχειρηματιών του 

πρωτογενούς τομέα 

 Εκδήλωση Ευρωβουλευτών για την σημασία της σωστής εκπροσώπησης των Ελληνίδων 

στο Ευρωκοινοβούλιο 

 Παρουσίαση του βιβλίου «Η Δυστυχής Ένωση της Ευρώπης» 

 Παρουσίαση της κοινής πορείας επτά καθηγητών πανεπιστημίου που διετέλεσαν Γενικοί 

Γραμματείς και Υφυπουργοί και οι οποίοι  επέστρεψαν στα Πανεπιστήμιά τους μετά το 

τέλος της θητείας τους, με τα πιο μελανά συμπεράσματα από την εμπειρία αυτή. 

 Απονομή Βραβείων σε επιτυχημένους επιχειρηματίες από το ΕΒΕΑ 

 Παρουσίαση της έρευνας της ΚPMG για την επιχειρηματικότητα της γυναίκας και τις 

καινοτομίες που έχουν παρουσιάσει 

 Παρουσίαση του βιβλίου της Διευθυντρίας του Επιμελητηρίου Λακωνίας, κ. Ελένης  

 Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων παρουσία του Προέδρου της 

Κεντρικής Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων κ. Βέμπερ     και του Γενικού Γραμματέα 

κ. Αρνάλντο Αμπρουτζίνη.  

 Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις των Επιμελητηρίων, ΕΒΕΑ, ΕΕΑ, ΒΕΑ 

 Η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σοφία Οικονομάκου, επισκέφθηκε το Ελληνοβραζηλιάνικο 

Επιμελητήριο στις 13 Ιανουαρίου ανταποκρινόμενη σε σχετική πρόσκληση, 

προκειμένου να ενημερωθεί για δράσεις προώθησης των Ελληνικών προϊόντων στην 

Βραζιλία. Η κ. Οικονομάκου, με τη σειρά της, μετέφερε τις γνώσεις που αποκόμισε στα 

ενδιαφερόμενα μέλη του Δικτύου. 

 Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών παρουσίασε στις 22 Ιανουαρίου, στο Αμφιθέατρο 

του Επιμελητηρίου τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων. Ουσιαστικό θέμα που απασχολεί 

δεκάδες επιχειρηματίες. 

 Ο Υπουργός Παιδείας, κ. Κ. Δεσποτόπουλος, τίμησε το Δίκτυο με το να καλέσει την 

εκπρόσωπό του στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας του Υπουργείου. 

 Στις 4 Φεβρουαρίου παρουσιάστηκε στις Ελληνίδες Επιχειρηματίες το περίφημο βιβλίο 

της Σέριλ Σάντμπερκγ, «Βγείτε Μπροστά», που απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που 

επιχειρούν και εργάζονται και μάλιστα σε αυτές που θέλουν να ηγηθούν και να σπάσουν 

την περίφημη γυάλινη οροφή. Το Δίκτυο ήταν εκεί να στηρίξει τις Ελληνίδες και μάλιστα 

την κ. Νίκη Κουτσιανά, την Πρόεδρο της Apivita, η οποία  προλόγισε την εκδήλωση και 

χρηματοδότησε την έκδοση. 

 Εσπερίδα οργάνωσε η ΓΣΕΒΕΕ για την καινοτομία και την ηλεκτρονική διοίκηση των 

εταιρειών, στις 12 Φεβρουαρίου. Το Δίκτυο στηρίζει τις εκδηλώσεις της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών,  Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος και συμμετέχει 

ενεργά στα Συνέδρια και στις ημερίδες που διοργανώνουν, εκπροσωπώντας τα μέλη του 

Δικτύου, προκειμένου να προωθεί την πληροφόρηση που συνήθως δίνεται από το 

σωματείο, το οποίο λειτουργεί και συνδικαλιστικά διεκδικώντας αιτήματα των 

επιχειρηματιών.  
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 Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014, το Υπουργείο Εξωτερικών παρουσίασε τις δράσεις 

του και τον προγραμματισμό του για το 2014. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι Φορέων και 

Θεσμικών Οργάνων. Το Δίκτυο ήταν εκεί δια της Προέδρου του. 

 MISSION FOR GROWTH 2014 Ιδιαιτέρας σημασίας ήταν το Συνέδριο του Υπουργείου 

Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου στο Μουσείο της Ακρόπολης. Το 

πλαισίωσαν οι αντίστοιχοι υπουργοί από όλη την Ευρώπη. Αναδείχτηκε η Ελληνική 

φιλοξενία, η μεσογειακή μας διατροφή και το κάλος της πατρίδας μας που έλκη τουρίστες 

από όλον τον κόσμο. Επιτυχημένες ήταν οι Επιχειρηματικές συναντήσεις που 

λειτούργησαν παραδειγματικά και δικτύωσαν τους επιχειρηματίες. Το Δίκτυο ήταν εκεί! 

 Έρευνα και καινοτομία για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας  

του Ευρωπαϊκού πρωτογενούς τομέα. Agri-Food and Seafood sectors. 

Η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 και 

11 Μαρτίου 2014 διοργανώθηκε διήμερο Συνέδριο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το 

θέμα του Συνεδρίου ήταν οι βασικοί μοχλοί για την έρευνα και την καινοτομία του 

Ευρωπαϊκού κλάδου Τροφίμων. Το Συνέδριο υποστήριξε η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική 

Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life» και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών 

Τροφίμων (ΣΕΒΤ). 

Στη σημαντική αυτή εκδήλωση το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών 

Επιχειρηματιών εκπροσώπησαν η κ. Μαρία Παπαβασιλείου, εκπρόσωπος του 

Επιμελητηρίου Άρτας στο Δίκτυο και μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου, καθώς και 

η Πρόεδρος του Δικτύου, κ. Σοφία Οικονομάκου.  

 Το Υπουργείο Παιδείας και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τίμησαν το 

Δίκτυο με το να το συμπεριλάβουν στους Φορείς που παραβρέθηκαν στην τελετή 

ολοκλήρωσης της Ελληνικής Προεδρίας στο Ζάππειο Μέγαρο στις 3 Ιουνίου 2014. Ο 

Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Βασιλάκος ανέπτυξε τις Δράσεις που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της Προεδρίας. Τα συμπεράσματα είναι θετικά και 

φαίνεται ότι έγινε ουσιαστική δουλειά από τους διαφόρους Φορείς, παρά το γεγονός ότι η 

πατρίδα διέρχεται κρίση. 

 Με επίκεντρο την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

οργάνωσε το συνέδριό του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στις 

19 Μαρτίου. Σημαντικοί επιχειρηματικοί παράγοντες του Ιδιωτικού και του Δημοσίου 

Τομέα  έδωσαν το παρόν και ανέλυσαν τις δράσεις που υλοποιούν προς την κατεύθυνση 

της ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας. Το Δίκτυο ήταν εκεί. 

 Αφιερωμένο στην ισότητα, στις ίσες ευκαιρίες και στην προώθηση των γυναικών στην 

οικονομία και σε θέσεις ευθύνης ήταν το Συνέδριο που οργανώθηκε από την Εταιρική 

Διακυβέρνηση στις 27 και 28 Μαρτίου. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο 

Πολιτισμού, Ελληνικός Κόσμος. Η Πρόεδρος του Δικτύου ήταν εκεί και τοποθετήθηκε 

επί του θέματος, εκφράζοντας τις απόψεις του Δικτύου, αναφερόμενη στην έρευνα 

του Ευρωεπιμελητηρίου, σύμφωνα με την οποία, οι αγκυλώσεις που ανακόπτουν την 

πορεία των γυναικών προς την κορυφή δεν είναι οι ανδροκρατούμενη κοινωνία μας, 

αλλά άλλοι παράγοντες όπως η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ προσωπικής ζωής και 

καριέρας, η έλλειψη υποδομών εκ μέρους της πολιτείας για την διευκόλυνση της 

καθημερινότητας της γυναίκας κτλ. 

 Επιμελώς Επιχειρείν  ήταν ο τίτλος του Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων που 

ανέδειξε το ρόλο των Επιμελητηρίων και της Περιφερειακής Διοίκησης ως μοχλών ανάπτυξης 

της Ελληνικής Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε την 9ην Απριλίου 2014.. Έξη Υπουργοί και 
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ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τίμησαν το Συνέδριο και ανέδειξαν τις προσπάθειες της 

Ελληνικής Κυβέρνησης για την έξοδο από την κρίση. Παρών και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χέντρι Μαλός. Έντονη ήταν η παρουσία της Επιμελητηριακής 

Κοινότητας από όλη την Ελλάδα. Το Δίκτυο εκπροσώπησαν η Πρόεδρος κ. Σοφία Οικονομάκου 

και η Αντιπρόεδρος κ. Λεμονιά Καραναστάση. 

 Creative Med: Καινοτομία στην Μεσόγειο για την αναδιαμόρφωση των περιφερειακών 

πολιτικών 10-4-2014 

Υψηλού επιπέδου ήταν επίσης το Συνέδριο που οργανώθηκε από την Κεντρική  Ένωση 

Επιμελητηρίων σε υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Creative Med.  Το Συνέδριο 

διεξήχθη στο Συνεδριακό Κέντρο του μουσείου της Ακρόπολης. Συγκέντρωσε, εκτός από τους 

εταίρους του Προγράμματος, επιστημονικό κόσμο από όλη την Ευρώπη. Στόχος του  ήταν να 

παρακολουθήσει και να διαδώσει εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, που δημιουργούν 

οικονομική αξία, αξιοποιώντας τον πολιτιστικό πλούτο κάθε περιφέρειας. Παρούσα στο 

Συνέδριο η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σοφία Οικονομάκου. 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΩΓΡΑΜΜΑΤΑ  

ERASMUS: το Δίκτυο ευτύχησε να συμπεριληφθεί στους Φορείς που θα υλοποιήσουν 

προγράμματα Erasmus. Η εκπρόσωπος του Δικτύου κ. Σοφία Οικονομάκου, με τους συνεργάτες 

της, παρέστησαν στην επίσημη έναρξη του προγράμματος ERASMUS, στις Βρυξέλλες, 

Συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, στην εκπαίδευση, στις ενημερώσεις και στις προσωπικές 

συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τους εταίρους του προγράμματος από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

 Οι διαχειριστές του προγράμματος δικτυώνονται και προετοιμάζουν το έδαφος για τους 

επιχειρηματίες εκείνους που θα επιλέξουν να μεταβούν στο εξωτερικό για να εκπαιδευτούν και να 

αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις που θα τους βοηθήσουν στην ανάπτυξη της δικής τους 

επιχείρησης. (18-21/2/2014) 

ΤΟ ERASMUS ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 
Η Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών 

Επιχειρηματιών, Σοφία Οικονομάκου, παρουσίασε το πρόγραμμα Erasmus στα πλαίσια της 

ημερίδας για την ολοκλήρωση του προγράμματος «ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» που υλοποιήθηκε από την ΜΚΟ Αθηνά και αφορούσε 

την ένταξη στην αγορά εργασίας γυναικών προερχόμενων από ευπαθείς  κοινωνικές ομάδες. 

Το πρόγραμμα Erasmus παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον για τις παρευρισκόμενες και τους 

έδωσε μια ακόμη ευκαιρία επαγγελματικής ανάπτυξης υψηλού επιπέδου. Η ευκαιρία που δίνει το 

πρόγραμμα Erasmus σε νέους επιχειρηματίες για να εκπαιδευτούν και να δικτυωθούν με 

επιχειρηματίες του εξωτερικού για να αποκτήσουν εμπειρία και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους 

σε επαγγέλματα της επιλογής τους είναι μοναδική. Η κ.. Οικονομάκου δεν παραλείπει να 

παρουσιάζει το πρόγραμμα Erasmus Με κάθε ευκαιρία.  

 

ERASMUS 4ICH 2 

Τo Δίκτυο κατέθεσε πρόταση για τον δεύτερο κύκλο κινητικότητας, Erasmus. 
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Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΣΑ- ΕΕΔΕΓΕ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

 
Στο Δημαρχείο του Κορυδαλλού πραγματοποιήθηκε η έναρξη του τοπικού προγράμματος 

ΤΟΠΣΑ, στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι το Δίκτυο. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε 

ανέργους της περιφέρειας Αττικής.  

Παρευρέθη η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σ. Οικονομάκου. Το πρόγραμμα θα ωφελήσει 75 

άνεργους νέους, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν και θα προωθηθούν σε δουλειές. 

 

Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΣΑ – ΕΕΔΕΓΕ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 

Το Δίκτυο είναι εταίρος σε ένα ακόμη περιφερειακό πρόγραμμα ενίσχυσης των ανέργων, 

προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα βρίσκεται στη φάση εξεύρεσης 

ωφελούμενων προκειμένου να αρχίσει η υλοποίησή του. 

 

 

Ο παρών Διοικητικός απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα, κατά τη διάρκεια της Γενικής 

Απολογιστικής Συνέλευσης του Δικτύου την 14-12-2014 που πραγματοποιήθηκε στο ΒΕΑ. 

 

Η Πρόεδρος 

Σοφία Οικονομάκου 

 

 

 

  



 

 

Διοικητικός Απολογισμός ΕΕΔΕΓΕ 2004 - 2018 σελ. 67 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΕΔΕΓΕ) 

Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 

Τηλ. 0030-210-3387104-106 Φαξ: 0030-210- -3622320 

Site: eedege.gr 

E-mail:president@eedege.gr 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟ 2013 
 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 2013 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΕΓΕ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Οργανώσαμε το Συνέδριο μας, σε μορφή Διεθνούς Συνδιάσκεψης. Η Επιτροπή 

εργάστηκε επί ένα τετράμηνο για την οργάνωση και αξιοπρεπή παρουσία του.  

   

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διήμερο συνέδριο του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου 

Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών που έγινε στην Αθήνα στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2013, στο 

συνεδριακό χώρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.  

Το Συνέδριο παρακολούθησαν σημαίνουσες προσωπικότητες, επιτυχημένες 

επιχειρηματίες και εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων από  όλη την  Ελλάδα, που ήρθαν για να 

συναντήσουν συναδέλφους τους από άλλες  περιοχές, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, να 

δικτυωθούν και να ακούσουν τις εισηγήσεις σπουδαίων εκπροσώπων της παγκόσμιας 

επιχειρηματικής κοινότητας. 

Το Συνέδριο άνοιξαν η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σοφία Οικονομάκου και ο Πρόεδρος της 

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, και Αναπληρωτής Πρόεδρος του 

Ευρωεπιμελητηρίου, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος,  η Ευρωβουλευτής κ. Ρόδη Κράτσα, η Γ. 

Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κ. Βάσω Κόλλια, ο Πρόεδρος των εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, 

κ. Δημήτρης Λακασάς, η Γ. Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και ανάπτυξης του Υ. 
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Εξωτερικών, κ. Μαγδαληνή Καρακόλη και η Πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, κ. Σοφία Κουνελάκη- Εφραίμογλου. 

Το Συνέδριο πλαισίωσαν είκοσι επιτυχημένες εισηγήτριες και εισηγητές, οι οποίοι 

κατέθεσαν τις εμπειρίες τους και ανέδειξαν καλές πρακτικές και καινοτόμες λύσεις, που 

αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες πράγματι ηγούνται της  οικονομικής ανάπτυξης και 

της επιχειρηματικής επιτυχίας. 

 Κάθε εισήγηση είχε και ένα σημαντικό σημείο αναφοράς, ένα δείκτη ενδιαφέροντος για 

κάποια επιχειρηματία. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς την καλλίτερη, ή την πιο ενδιαφέρουσα. 

Η μια συμπλήρωνε την άλλη και όλες μαζί έδωσαν στις παρευρισκόμενες μηνύματα, εργαλεία και 

δράσεις που μπορούν να υιοθετήσουν στις δουλειές τους ή να μεταφέρουν στα Επιμελητήριά τους 

και  να προωθήσουν στα μέλη τους. 

Εντύπωση  προκάλεσαν οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί, οι οποίοι δεν έχουν πάρει στην 

πατρίδα μας την έκταση που έχουν πάρει στη Ευρώπη. Είναι μια νέα μορφή εργασίας που 

φιλοδοξεί να απορροφήσει πολλούς εργαζόμενους. Είναι μια μορφή εργασίας που  απαντάει στη 

κρίση και υπόσχεται την αντιμετώπιση της ανεργίας, με σύνθημα, δουλειά για όλους, όχι κέρδος 

για τους λίγους. Το Δίκτυο είναι έτοιμο να εμπλακεί και σε αυτή την καινοτόμο δράση.  

Το branding επίσης έδωσε το μήνυμα της κατοχύρωσης των εμπορικών σημάτων, τα 

οποία, μετά από την συγκεκριμένη εισήγηση,  οι παριστάμενοι αντελήφθησαν ότι δεν έχουν 

πλήρως διασφαλίσει. Κάτι που πρέπει άμεσα να πράξουν και να εξασφαλίσουν, για να βγουν στις 

αγορές του κόσμου με ασφάλεια, για την εταιρεία τους και τα εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, 

ακολουθώντας τις συμβουλές  του εισηγητή που ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα. 

Μεγάλο ενδιαφέρον είχαν και οι δράσεις μέσω της νέας τεχνολογίας η οποία σηματοδοτεί 

το μέλλον! 

Και μαθήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έδωσε το Συνέδριο, δράση που πρέπει να 

συμπληρώνει το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον, καθώς και επιχειρηματικής ηθικής και 

διαφάνειας, η έλλειψη των οποίων δεν ωφέλησε την πατρίδα, όπως είπε η Πρόεδρος του Δικτύου, 

κ Σ. Οικονομάκου.  

Την παράσταση έκλεψε η κ. Ανθοπούλου, οικονομικός επόπτης του Δικτύου και 

εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, η οποία αναφέρθηκε στις καλές πρακτικές που 

έχει εφαρμόσει στο Επιμελητήριό της. Δράσεις απλές και εύκολες που στηρίζουν την τοπική αγορά 

και τους επαγγελματίες της Ρόδου και ταυτόχρονα τη διαφημίζουν διεθνώς. Μέχρι και βραβείο 

Γκίνες πήραν οι Ροδίτες ζαχαροπλάστες με το ατέλειωτο μελεκούνι (τοπικό παστέλι) που 

δημιούργησαν με πρωτοβουλία της. Ιδιαίτερα ευρηματικό και αποτελεσματικό ήταν το μήνυμα 

στα ράφια των τοπικών μαγαζιών, για προώθηση των τοπικών προϊόντων: είμαι ντόπιο αγόρασέ 

με. 

Οι Ευρωπαίες εισηγήτριες, η κ. Μιρέλα Φίσερ, από την Ολλανδία, διεθνής σύμβουλος 

ανάπτυξης, η κ. Μπόλα Ολαμπίσι  επικεφαλής δικτύου καινοτόμων δράσεων και Πρόεδρος των 

Βρετανίδων επιχειρηματιών, η Κλάρα Περτουτσέλι από τη Γείτονα Ιταλία, Πρόεδρος των 

Ευρωπαίων Μεντόρων και η εκρηκτική Μάντι Σάρμα, στέλεχος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Επιτροπής που έκλεισε το συνέδριο, επαναστατικά θα λέγαμε, περνώντας το μήνυμα ότι δεν 

χρειάζεται υψηλό μορφωτικό επίπεδο για να επιτύχει μια γυναίκα, χρειάζεται ψυχή, δουλειά και 
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πίστη στον εαυτόν της και σε αυτό που πρόκειται να κάνει, έδωσαν Ευρωπαϊκή διάσταση στο 

Συνέδριο και αέρα παγκόσμιας δικτύωσης.  

Οι Ευρωπαίες εισηγήτριες άκουσαν τις Ελληνίδες συναδέλφους τους με ενδιαφέρον και 

θαυμασμό. Οι άριστες εισηγήσεις και οι καινοτόμες λύσεις που προτάθηκαν και αναπτύχτηκαν  

πέρασαν πολλά μηνύματα για την Ελλάδα της κρίσης. Είδαν ότι η Ελληνίδα επιχειρηματίας δεν το 

βάζει κάτω. Ενημερώνεται, προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, υιοθετεί καινοτομίες και καλές 

πρακτικές και προσπαθεί να αποδώσει στο μέγιστο δυνατόν τις υπηρεσίες της, για να κάνει την 

επιχείρηση της βιώσιμη και αποδοτική.  

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, οι 250.000 

γυναίκες επιχειρηματίες εγγεγραμμένες στα Επιμελητήρια της Ελλάδας, έστειλαν στην παγκόσμια 

επιχειρηματική κοινότητα ένα μήνυμα με το Συνέδριό τους: τίποτα δεν σταματά την Ελληνίδα 

γυναίκα από την ανάπτυξη, από την εξέλιξη από την πρόοδο. Η κρίση της πατρίδας της είναι 

ευκαιρία για νέες προκλήσεις, για νέα επαγγέλματα, για ανανέωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, για νέες κατακτήσεις και πρωτιές στον παγκόσμιο χάρτη του επιχειρηματικού 

γίγνεσθαι.  

 
              Οι εκπρώσοποι των Επιμεληκτηρίων στο ΕΕΔΕΓΕ γιορτάζουν την λήξη του Συνεδρίου 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Είχαμε έρθει σε επαφή με τον Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Δεσποτόπουλο, για την ένταξη του 

μαθήματος της επιχειρηματικότητας στα σχολεία και την επανενεργοποίηση του μνημονίου 

συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Ο Υπουργός ήταν θετικός σε όλα. 

Υπεσχέθη ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα συμπεριελάμβανε σχετικές δράσεις στο 

πρόγραμμα των μαθητών. Στην συνέλευση της Καβάλας σας είχαμε δώσει ενημερωτικό υλικό και 

Δελτία Τύπου. 

Δυστυχώς ο Υπουργός δεν τήρησε τις υποσχέσεις του. Η συνεργασία με την Γ.Γ.Δ.Β.Μ 

είχε ακόμη  χειρότερη έκβαση. Ενώ υπογράψαμε το νέο μνημόνιο, με εξαιρετικούς όρους για τα 

Επιμελητήρια, με την αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ από την Κυβέρνηση, αποχώρησε και η κ. 

Καρατζόλα, η Γ. Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης, η οποία ήταν στέλεχος της ΔΗΜΑΡ. Την Άλλη 

ημέρα, στο Υπουργείο δεν ήξεραν τίποτα. Με πληροφόρησαν μόνον ότι το θέμα ΓΓΔΒΜ ανήκει 

πλέον στον Υφυπουργό κ. Γκιουλέκα. Έκτοτε παρακαλώ να τον συναντήσω, αλλά μέχρι σήμερα 

δεν κατέστη δυνατόν.  
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1. Χαρτογράφηση Συνεταιρισμών 

Ασχοληθήκαμε με την χαρτογράφηση των συνεταιρισμών και την οργάνωση της 

εξωστρέφειας τους. Κάναμε έρευνα για να εντάξουμε τα προϊόντα τους στα εξαγώγιμα της 

Ελλάδας και να τους προωθήσουμε σε ξένες αγορές. Λίγα Επιμελητήρια ανταποκρίθηκαν. 

Το γεγονός ότι οι περισσότεροι συνεταιρισμοί δεν είναι γραμμένοι σε Επιμελητήρια δεν 

μας βοήθησε. Πρέπει να τους προτρέψουμε να εγγραφούν για να έχουν πληροφόρηση και 

υποστήριξη. 

2.  Επιχειρηματικές Αποστολές 

Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με την οργάνωση δυο αποστολών στις εκθέσεις της Ν. 

Υόρκης και της Σαγκάης, με πολύ χαμηλό κόστος. (500€ συμμετοχή για 1-5 

συνεταιρισμούς). Ούτε αυτό απέδωσε. Υπήρξαν Επιμελητήρια που ανταποκρίθηκαν, όπως 

η Ζάκυνθος, και λυπάμαι που τους απογοητεύσαμε, αλλά η συμμετοχή ήταν τόσο μικρή 

που αναγκαστήκαμε να ακυρώσουμε και τις δύο αποστολές.  

3. Έρευνα της BCS  Συμμετείχαμε στην έρευνα για την επιχειρηματικότητα της γυναίκας 

στην Ελλάδα,  διακινώντας ερωτηματολόγια μέσω των μελών μας. 

  

4. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ 
   

Ένα Κοινοτικό Πρόγραμμα, για την προώθηση των γυναικών στην πολιτική. Υλοποιείται 

από την ΓΓΙ. Το Δίκτυο μας έχει ενεργό συμμετοχή. Έχουμε καλέσει όλες τις ΜΚΟ και 

τους μεγάλους Φορείς να συμμετάσχουν, με αντικείμενο την προώθηση των γυναικών στα 

Κέντρα Λήψης Αποφάσεων και την Ισότητα,. Το Δίκτυο  κάλεσε τις εκπροσώπους των 

Επιμελητηρίων και τα μέλη των να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των 

γυναικών για την ένταξή τους στην πολιτική.  

5. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 
1. Οργανώσαμε εκδηλώσεις σε περιφερειακά Επιμελητήρια με την βοήθεια των εκπροσώπων 

μας: Στη Λάρισα. Στην Αιτωλοακαρνανία. Στη Χαλκιδική. Στη Καβάλα. Στα Ιωάννινα. 

Στα Μέγαρα. Στη Κόρινθο 

2. Οργανώσαμε την α’ Γ. Συνέλευση του Δικτύου, του 2013, στην Καβάλα. Στα πλαίσια των 

εργασιών της Συνέλευσης καταθέσαμε μελέτη-πρόταση για επικουρική ασφάλιση 

γυναικών επαγγελματιών. 

3. Θέσαμε υπό την αιγίδα του Δικτύου τη Μεγάλη Συνάντηση των Κριτών που έγινε στην 

Αθήνα και περιλάμβανε Έκθεση προϊόντων και τροφίμων,  

4. Είμαστε από τους εισηγητές στο Συνέδριο των εκλεγμένων γυναικών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην Άνδρο, όπου παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από πολλά Επιμελητήρια 

της χώρας 

5. Δεχτήκαμε επίσημη πρόσκληση και συμμετείχαμε στο συνέδριο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης της Βενετίας, ως εκπρόσωποι και εισηγητές. Η Πρόεδρος του Δικτύου, 

κ. Σ. Οικονομάκου βραβεύτηκε από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Βενετίας, ως 
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Πρόεδρος του Δικτύου Γυναικών του Ευρωεπιμελητηρίου, για την προσφορά της στην 

προώθηση της επιχειρηματικότητας της γυναίκας στην Ευρώπη. 

6. Συμμετείχαμε και εκπροσωπήσαμε το Δίκτυο σε περισσότερες από τριάντα θεσμικές 

προσκλήσεις κατά την διάρκεια του έτους. 

7. Συμμετείχαμε στην διεθνή συνδιάσκεψη γυναικών στην Μαλαισία, της οποίας το 

Δίκτυο είναι μέλος, προκειμένου να παραδώσουμε την σκυτάλη της οργάνωσης της 31ης 

παγκόσμιας συνδιάσκεψης γυναικών, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στην χώρα μας το 

2012 

8. Κληθήκαμε επανειλημμένως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Αθήνα και 

συμμετείχαμε σε ημερίδες και διαβουλεύσεις με Ευρωβουλευτές και εκπροσώπους της 

Κοινότητας για θέματα γυναικείας επιχειρηματικότητας. 

9. Την περασμένη εβδομάδα συμμετείχαμε στη σύσκεψη που έγινε για την προετοιμασία των 

προς συζήτηση θεμάτων, κατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. 

10. Συμμετείχαμε στις Γ. Συνελεύσεις της ΚΕΕΕ στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκίς.  

11. Οργανώσαμε ημερίδα στο Κιλκίς με οικονομικό αντικείμενο και εισηγητές εκπροσώπους 

της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank. 

12. Συμμετείχαμε στη Γ. Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων στη 

Κωνσταντινούπολη, όπου είμαστε και επίσημοι ομιλητές. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Για μια ακόμη φορά το Δίκτυο συμμετέχει ως εταίρος σε προτάσεις Κοινοτικών 

Προγραμμάτων:  

 ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ. (ενάντια στη βία κατά των παιδιών, των νέων ανθρώπων και των γυναικών 

και προστασία των θυμάτων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

 ERASMUS ΕΡΓΟ:“63-G-ENT-CIP-13-E-N01C011- Erasmus for young entrepreneurs”. 

Title: “E4IC-Entrepreneurship for innovative change” 

 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» άξονα προτεραιότητας 2 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που συγχρηματοδοτείται από το  ΕΚΤ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ». 

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ:ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΟΠΑ, ΚΕΚ ΕΚΠΑ, 

ΕΡΓΑΝΗ, ΚΜΟΠ, ΚΕΘΙ, ΕΕΔΕΓΕ 

PROGRESS ΝΟ 1 ΕΡΓΟ: “Quality Standards Classification of Industrial 

Professions. Εργαλείο για την ελαχιστοποίηση της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ 

ανδρών και γυναικών. 

 PROGRESS NO 2 ΕΡΓΟ:  Network for Gender Equality in Business 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΓΓΙΦ: 

 

 Φύλο και μονομελή νοικοκυριά με έμφαση σε άτομα άνω των 65 Ετών 

 Η συμφιλίωση επαγγελματικής προσωπικής και οικογενειακής ζωής. 
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 Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη επιχειρηματικότητα της γυναίκας, 

προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της επιχειρηματικής, δραστηριότητας 

των Ελληνίδων. 

 Ο μετασχηματισμός του ρόλου της γυναίκας στην Ελλάδα της κρίσης. 

 

 

  
      Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΘ κ. Δ. Μπακατσέλος και η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ κ. Σ. Οικονομάκου  

      ήταν ομιλητές στην πρώτη επιχειρηματική συνδιάσκεψη που οργάνωσε το Ευρωεπιμελητήριο στην Ευρωπαϊκή   

      Βουλή στις Βρυξέλλες.  

 

 

Ο παρών Διοικητικός απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα, κατά τη διάρκεια της Γενικής 

Απολογιστικής Συνέλευσης του Δικτύου την 7-12- 2013 που πραγματοποιήθηκε στην ΚΕ.Ε.Ε. 

 

Η Πρόεδρος 

 

 
Σοφία Οικονομάκου  
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ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΕΔΕΓΕ) 

Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 

Τηλ. 0030-210-3387104-106 Φαξ: 0030-210- -3622320 

Site: eedege.gr 

E-mail:president@eedege.gr 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 2012 

 

ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟ 2012 Η ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ       

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΧΛΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

 

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Διεθνής Συνδιάσκεψη Γυναικών που 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 31 Μαΐου 1 και 2 Ιουνίου 2012. Σημαίνουσες προσωπικότητες 

και επιτυχημένες επιχειρηματίες ήρθαν στην Αθήνα, από 72 χώρες, για να συναντήσουν 

συναδέλφους τους από άλλες χώρες, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, να δικτυωθούν, να 

προωθήσουν τα προϊόντα τους και να ερευνήσουν άλλες αγορές, να ακούσουν τις εισηγήσεις 

σπουδαίων εκπροσώπων της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας και να δημιουργήσουν 

συνεργασίες και συνέργειες σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Αυτές οι ολοκληρωμένες δράσεις προώθησης, διεθνούς επιχειρηματικού οικονομικού 

ενδιαφέροντος, είναι που διαφοροποιούν το συνέδριο αυτό από άλλα συνέδρια 

επιχειρηματικότητας. Έχει καταφέρει να συγκεντρώνει επιτυχημένες εκπροσώπους της  αγοράς, 

που καταθέτουν τις εμπειρίες τους και τις επιτυχημένες δράσεις τους, λειτουργώντας ως πρότυπα 

και πηγή έμπνευσης για άλλες επιχειρηματίες.  

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η συνδιάσκεψη των υπουργών. Αυτή είναι μια ακόμη 

καινοτομία του Συνεδρίου αυτού. Δικτυώνει τις γυναίκες που ηγούνται της πολιτικής ζωής των 

κρατών και διαμορφώνουν πολιτικές που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα και την οικονομία 

των κρατών.  

Τριάντα πέντε Υπουργοί κατέθεσαν τις εμπειρίες και τις απόψεις τους κατά την διάρκεια 

της υπουργικής συνάντησης, όπως την ονομάζει η Πρόοδος του Συνεδρίου κ. Νατιβιντάντ, που 

πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 1ης Μαΐου στο ξενοδοχείο Intercontinental. Την Ελλάδα 

εκπροσώπησαν η τ. Υπουργός Ανάπτυξης κ. Άννα Διαμαντοπούλου και η Γ. Γραμματέας 

Ισότητας, κ. Μαρία Στρατηγάκη.  
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Η Συνδιάσκεψη άνοιξε με την ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Στουρνάρα, η 

οποία εστιάζετο στις επενδυτικές προοπτικές που παρουσιάζει η Ελλάδα. Ο κ. Στουρνάρας κήρυξε 

την έναρξη των εργασιών της συνδιάσκεψης. Παρούσα ήταν και η Υπουργός Πολιτισμού κ. 

Καραπαναγιώτη, η οποία καλωσόρισε τους συνέδρους. 

Η Ελλάδα, με επικεφαλής την τ. Υπουργό Ανάπτυξης κ. Α. Διαμαντοπούλου, τον Γενικό 

Γραμματέα του Υπουργείου κ. Φούρκα, τον Γενικό Διευθυντή κ. Τσαγκρή και συμβούλους του  

Υπουργείου καλωσόρισε τους συνέδρους στο Ζάππειο Μέγαρο, με ένα λιτό δείπνο που παρέθεσε 

το Υπουργείο Ανάπτυξης, εκ μέρους του Δικτύου. Άπαντες, έμειναν γοητευμένοι από την κλασική 

προσωπικότητα του χώρου και την   Ελληνική φιλοξενία.  

Μια σπουδαία δράση που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της συνδιάσκεψης είναι οι 

επιχειρηματικές συναντήσεις ανάμεσα σε επιχειρηματίες. Πρωτοβουλία της Διευθύνουσας 

Συμβούλου του EOMMEX, κ. Αθηνάς Λάζου. Πραγματοποιήθηκαν διακόσιες είκοσι συναντήσεις. 

Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για εμπόριο και επενδύσεις στην Ελλάδα.  

Σπουδαίο ρόλο έπαιξαν  τα Ελληνικά Επιμελητήρια. Συμμετείχαν με εκπροσώπους τους 

και πολλά από αυτά είχαν περίπτερο στην έκθεση ελληνικών προϊόντων που πραγματοποιήθηκε 

παράλληλα. Παρουσιάστηκαν προϊόντα συνεταιρισμών, μαρμελάδες, γλυκά, μέλι, πίτες, ζυμαρικά, 

κρασί, μπίρες, το περίφημο ελληνικό λάδι και τα προϊόντα του. Πρωταγωνιστές, το 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το οποίο συμμετείχε με 12 εκπροσώπους και το 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, τα οποία ήταν και χορηγοί της Συνδιάσκεψης.  

 Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου, όπου η Μαλαισία 

πήρε τη σκυτάλη για την επόμενη διοργάνωση σε μια ωραία τελετή, επικεφαλής της οποίας ήταν 

η Υπουργός Πολιτισμού της Μαλαισίας. Οι εβδομήντα πέντε κυρίες της Μαλαισιανής 

αντιπροσωπίας, ντυμένες με παραδοσιακές στολές, τραγούδησαν επιτυχίες της πατρίδας τους και 

κάλεσαν τις συνέδρους στη χώρα τους για την συνδιάσκεψη του 2013.  

 Το συνέδριο έκλεισε με μια ελληνική βραδιά, προσφορά του Εθνικού Οργανισμού 

Τουρισμού, η οποία θα μείνει αξέχαστη στις συνέδρους. Ελληνικά εδέσματα, ελληνικό βαρελίσιο 

κρασί και συρτάκι η αλάνθαστη συνταγή που κάνει την Ελλάδα μας διάσημη. 

 Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) ήταν παρών καθ’ όλη τη διάρκεια του 

Συνεδρίου, μοιράζοντας έντυπα και ενημερωτικό υλικό, διαφημίζοντας την χώρα μας στις 

οκτακόσιες συμμετέχουσες, οι οποίες θα αποτελέσουν οκτακόσιες πρέσβειρες καλής θελήσεως της 

Ελλάδας. 

 Πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης, κατά γενική ομολογία, οργάνωσης, η Πρόεδρος του 

Συνεδρίου για την  Ελλάδα, κ. Σοφία Οικονομάκου, στηριζόμενη από το Συμβούλιο του Εθνικού 

Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματικών, τις γυναίκες των 

Επιμελητηρίων,  οι οποίες οργάνωσαν την έκθεση και διαφήμισαν τα Ελληνικά προϊόντα.   

Η Διεθνής Συνδιάσκεψη Γυναικών, ήταν ένα στοίχημα και μία πρόκληση για μας. 

Δυστυχώς ο χρόνος, το περίφημο timing δεν ήταν ο κατάλληλος. Η πολιτική κατάσταση και η 

αστάθεια που επικρατούσε τη συγκεκριμένη στιγμή μονοπώλησαν το ενδιαφέρον του τύπου με 

αποτέλεσμα να μην αφιερώσει ιδιαίτερα άρθρα στο σημαντικό αυτό γεγονός, που σε άλλα μέρη 

κατακλύζει τις εφημερίδες για εβδομάδες.  
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Για την υλοποίηση του Συνεδρίου οργανώσαμε δυο τιμητικές επιτροπές: την οργανωτική 

επιτροπή και το Συμβουλευτικό Συμβούλιο. Και οι δύο αποτελούντο από ότι καλλίτερο έχει να 

παρουσιάσει η χώρα μας σε επίπεδο θεσμικό και επιχειρηματικό. Η οργάνωση ήταν άψογη, όπως 

διαπίστωσαν όσοι παραβρέθηκαν, και η συνεργασία, η καλλίτερη που είχαν ποτέ, είπε η Πρόεδρος 

του Συνεδρίου κ. Eirini Natividad. 

Η διαφορετικότητα αυτού το Συνεδρίου  έγκειται στο γεγονός ότι επικεντρώνεται σε 

εφαρμοσμένες καλές πρακτικές τις οποίες προσπαθεί να διοχετεύσει στα ακροατήρια των 

επιχειρηματιών που παρακολουθούν τις συνεδριάσεις. Επιτυχία σημείωσαν και οι διαπροσωπικές 

συναντήσεις και η έκθεση τοπικών προϊόντων.  

Πρωτοτυπία επίσης αποτελεί η διάσκεψη των Υπουργών. 40 Υπουργίνες κατέθεσαν 

απόψεις, σκέψεις, πρακτικές, αντάλλαξαν εμπειρίες, πληροφορίες και τρόπους ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας της γυναίκας.  

Το Δίκτυο οργάνωσε, στήριξε και ενίσχυσε το Συνέδριο αυτό με τα ισχνά οικονομικά του 

και την εθελοντική εργασία των μελών της Διοικούσης Επιτροπής και του Συμβουλίου. 

Ευχαριστούμε όλες και όλους που συνετέλεσαν σε αυτή την επιτυχία.  

Παραθέτουμε χρήσιμες πληροφορίες του Συνεδρίου αρχίζοντας από τα δύο συμβούλια που 

συμμετείχαν στην οργάνωσή του: 

 

BUSINESS ADVISORY COUNCIL B 

NO NAME TITLE ORGANIZATION 

1 Analytis 

Nickolaos 

Chairman of the Board Corporate Social Responsibility 

2 

 

Bakouris Kostas Chairman of the Board Transparency International Hellas 

3 Bernikou Barbara President & Managing 

Director 

Notos Galleries  

4 Folias Christos President (F.Minister of 

Home Affairs) 

Greek-Arabic Chamber  

5 Fragou Aggeliki Managing Director Navios Maritime Holdings Inc. 

6 Grammatidis 

Giannos 

President American-Hellenic Chamber of 

Commerce 

7 Hatzakou Mary President Real Estate Enterprises  

8 Kasimatis 

George 

President of UHCCI and 

CCIP 

-Union of Hellenic Chambers of 

Commerce and Industry 



 

 

Διοικητικός Απολογισμός ΕΕΔΕΓΕ 2004 - 2018 σελ. 76 

 

 

 

 

 

 

-Chairman of the 

Economic 

Committee of 

Eurochambres 

-F. Deputy President of 

Eurochambes  

-Chamber of Commerce of Piraeus 

9 Koutsiana Niki President of APIVITA APIVITA  

10 Koronaki Heleni Managing Director Shipping supplies 

11 Koutroulia 

Alexia 

Managing Director Koutroulias Group of Companies 

(Chain of restaurants, catering industry, 

school of chefs) 

12 Mariana 

Papalexis 

Managing Director ZOLOTAS  

13 

 

Mamidaki Tzina Managing Director BLUE GR MAMIDAKIS GROUP 

14 Syngros Aris Chairman Invest in Greece Agency  

15 Ventouri Alkistis President and Managing 

Director 

Aegean food industries 

 

GLOBAL SUMMIT OF WOMEN-HOST COMMITTEE 

NO NAME TITLE ORGANIZATION e-mail 

address 

1 Bekou Effie President Secretariat of Women in 

Politics 

 

2 Despotopoulos 

Gianna  

President Special Olympics Hellas  

3 Ioannidou Mika Representative European Lobby (Greek 

Branch) 

 

4 Kratsa Rodi Vice President of the 

European Parliament 

New Democracy Party 
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5 Karamanou Anna President European Committee on 

Women’s rights & equal 

opportunities 

 

6 Lazou Athina Managing Director of 

EOMMEX 

National Organization of 

Small and very Small 

Enterprises 

 

7 Michaelidis 

Angelina 

President of the Executive 

Committee of Women of 

eeδe 

Women Organization for 

Managers & 

Entrepreneurs (eeδε) 

 

8 Milona Martha President Greek People 

Management 

Association  

 

9 Moustafelou Eirini President Federation of Laconic  

Unions  

 

10 Nikolopoulou 

Irene 

President European Network of 

Greek Journalists 

 

11 Vasilopoulou 

Eirini 

President  Association of Women 

Hotel Owners 

 

12 Papakosta 

Katerina 

F. Local Rep. Responsible 

for Women affairs in ND 

party 

New Democracy Party 

(opposition) 

 

13 Tsaldari Helen President Hellenic Lyceum 

(Cultural Union)  

 

14 Sakelaridis 

Christina 

President Association of Greek 

Exporters 

 

15 Stratigaki Maria Secretary General of 

Equality 

Secretariat of Equality  

16 Tzitzikosta 

Cathrin 

Representative  UNESCO IN GREECE  

17 Triakosari 

Despina 

President sege Greek Organization of 

Women Entrepreneurs 

 

18 Chu Elizabeth Ambassadress TAIWAN  

19 Konstantinidou 

Eirini 

Representative of UHCCI Union of Hellenic 

Chambers 

 

Αξίζει να αναφέρουμε τους χορηγούς της Διεθνούς Συνδιάσκεψης . 
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ΕΤΣΙ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ 

 
Το επίσημο δείπνο στο Ζάππειο  

με 850 καλεσμένους χορηγία του Υπουργείου Εσωτερικών 

 
Το αποχαιρετιστήριο Ελληνικό γλέντι στα Μεσόγεια 

 
Οι 850 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο απήλαυσαν Ελληνικούς χορούς και παραδοσιακά εδέσματα 
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ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 

 

Η Υπουργός  Ανάπτυξης κ. Α. Διαμαντοπούλου στο περίπτερο της Φθιώτιδας,  

 

 
Οι ξένες επισκέπτονται τα Ελληνικά περίπτρερα, ενθουσιάσμένες από τα δώρα που τους προσέφεραν οι κυρίες του Δικτύου 
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    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου εν δράσει κατά την διάρκεια του Συνεδρίου 

 

 

    
Η Ευρωβουλευτής και φίλη του Δικτύου κ. Ρόδη Κράτσα επισκέπτεται το περίπτερο του Επιμελ. Ημαθίας. 
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                      Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Στουρνάρας, ο οποίος κήρυξε την έναρξη της Συνδιάσκεψης, με τις συμβούλους 

 του ΕΕΔΕΓΕ  κ.κ Ε. Τσιαπάρα,  Μ. Πετρακοπούλου και την Αντιπρόδερο κ. Π. Αλεξιάδου. 

          
         Η Αντιπρόεδρος κ. Καραναστάση με συμμετέχουσες στη Διεθνή Συνδιάσκεψη απ’ όλο τον κόσμο 
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Τις δραστηριότητες του Δικτύου το 2012, μονοπώλησαν, κατά μεγάλο μέρος, οι εκλογικές 

διαδικασίες των Επιμελητηρίων, οι εκλογές του Δικτύου, καθώς και η Διεθνής Συνδιάσκεψη 

Γυναικών.  

Όσον αφορά τις εκλογές των Επιμελητηρίων, Παρόλη την παρότρυνση και ενθάρρυνση 

των επιχειρηματιών μελών μας, εκ μέρους του συμβουλίου  του Δικτύου μας για μεγαλύτερη 

συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των Συνδυασμών, η ανταπόκριση υπήρξε μικρή. Μεγάλη επιφύλαξη 

υπήρξε και στο να κατέβουν οι υποψήφιες με δικό τους ψηφοδέλτιο.   Συμμετείχαν μόνον τρία 

ψηφοδέλτια με επικεφαλής γυναίκες, από τα 170 ψηφοδέλτια των 59 Επιμελητηρίων. Η δε 

συμμετοχή των γυναικών στις ΔΕ των Επιμελητηρίων ήταν φτωχότατη και μάλιστα σε θέσεις 

δευτερευούσης σημασίας. Π.χ. η Γενική Γραμματέας του Δικτύου, η οποία πλειοψήφησε όλων των 

συνδυασμών του Επιμελητηρίου της, είναι Β Αντιπρόεδρος.  

 Η Διοικούσα Επιτροπή που προέκυψε από τις εκλογές του Δικτύου έχει ως εξής: 

 

Από αριστερά όρθιες: Η Γ.Γραμματέας Σταματίνα Βελώνη, η Δ’ Αντιπρόεδρος Αγγελική 

Κωνσταντινίδη, η Πρόεδρος Σοφία Οικονομάκου, η Α’ Αντιπρόεδρος Στέλλα Μπαλάση, 

η Αν. Γ. Γ Κωνσταντίνα Καλαφάτη, η Αν. Οικ. Επόπτης, Δήμητρα Νάστου, η 

Β’Αντιπρόεδρος Πολύμνια Αλεξιάδου. Καθήμενες, οι κκ Μαριτάνα Αλακιώτου Οικ. 

Επόπτης και Λεμονιά Καραναστάση Γ. Αντιπρόεδρος 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Η Διοικητική Επιτροπή του Δικτύου, για μια ακόμη φορά, αποφάσισε τη συμμετοχή του 

Δικτύου σε Κοινοτικά Προγράμματα. Συγκεκριμένα, 

1. Συμπράξαμε με το ΕΒΕΠ στην κατάθεση προγράμματος, ΤΟΠΕΚΟ. (ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες)  

2. Με την ΠΑΣΕΓΕΣ, το ΚΕΘΙ και άλλους εταίρους καταθέσαμε πρόταση για την 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 

3. Με το ΕΕΑ. Κατεβάσαμε την πρόταση: ενίσχυση της απασχόλησης και βιώσιμη 

μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης 

οικονομίας στην Αθήνα.  

4. Συμμετέχουμε στη σύμπραξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ΚΕΕΕ, και των 

Κοινωνικών Εταίρων σε μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας της 

γυναίκας. Η συμμετοχή μας στο τελευταίο πρόγραμμα, προϋπέθετε την απόκτηση 

πιστοποίησης Γ’ τάξεως, ενώ εμείς είχαμε Β. Αναγκαστήκαμε να πιστοποιηθούμε 

και από άλλη εταιρεία την TUV Reihland, και αποκτήσαμε και διαχειριστική 

επάρκεια, Γ τάξεως, προκειμένου να είμαστε επιλέξιμοι για τη συμμετοχή μας στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

5. Το Δίκτυο Συμμετείχε το 2012 σε 18 Συνέδρια και εσπερίδες, προβάλλοντας τις 

θέσεις του και επικοινωνώντας το έργο των Επιμελητηρίων. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ  

Το Επιμελητήριο Άρτας και το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών 

Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), οργάνωσαν εσπερίδα, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της 

γυναίκας, με θέμα: Η Γυναίκα, παράγοντας της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.   

Η εσπερίδα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 4ης Μαρτίου 2012, στο Επιμελητήριο 

Άρτας. Στόχος, η προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών της περιφέρειας από το 

Επιμελητήριο. 

 Η κ. Οικονομάκου είπε στην ομιλία της μεταξύ άλλων, ότι δεν είναι ανάγκη να 

επενδύσουμε κεφάλαια στη νέα αυτή μορφή τουρισμού, αρκεί να εκμεταλλευτούμε αυτά που 

απλόχερα μας έδωσε η φύση και έχουμε ήδη δημιουργήσει: το εξαίρετο κλίμα μας, τον ουρανό και 

τη θάλασσα, την υπέροχη φύση, τα βότανα και τα φυτά μας, το μέλι μας, το κρασί, το τσίπουρο, 

το λάδι μας, που είναι το καλλίτερο στον κόσμο, τη μεσογειακή διατροφή μας, την πολιτιστική μας 

κληρονομιά, με τις υπέροχες εκκλησιές και τα γεφύρια, για να μην αναφερθώ στα αρχαιολογικά 

ευρήματα, που τα πουλάμε για εκατοντάδες χρόνια. 

 Φέρτε κοντά σας τους λάτρεις της φύσης, δείξτε τους πως μαζεύουν την ελιά και πως 

τρυγούν τα αμπέλια, πως διαλέγουν τα μανιτάρια και τα κάστανα, οδηγήστε τους στα μονοπάτια 

των υπέροχων βουνών μας και ξεναγήστε τους στις ήρεμες λίμνες μας, δείξτε τους τα καταφύγια 

των πουλιών και αφήστε τους να κάνουν rafting στα ορμητικά ποτάμια μας. Δείξτε τους τα έθιμά 

μας, τις γιορτές μας, πάρτε τους στα πανηγύρια μας να μάθουν πως διασκεδάζει ο Έλληνας της 

υπαίθρου, πόσο αυθεντικός και λεβέντης είναι. 
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Στη συνέχεια η κ. Οικονομάκου παρουσίασε DVD με δραστηριότητες που έχουν 

αναπτυχτεί από ιδιώτες σε περιοχές της περιφέρειας και έχουν  επιτύχει, όπως είναι η οικοτεχνία, 

η οργάνωση βιολογικών καλλιεργειών, τα παραδοσιακά τουριστικά καταλύματα, η ξενάγηση στην 

πανέμορφη και ενδιαφέρουσα Ελληνική φύση και η λειτουργία συνεταιρισμών, που έχουν δώσει 

νέα πνοή στην Ελληνική Περιφέρεια.  

 

 

 

 

 
Αίθουσα του Επιμελητηρίου Άρτας    

 

 

 

Ο Παραδοσιακός Ξενώνας Μαρουσώ στην 

Ροδαυγή Τζουμέρκων 

 

 

 

Ο παρών Διοικητικός απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα, κατά τη διάρκεια της Γενικής 

Απολογιστικής Συνέλευσης του Δικτύου την 15-12-2012 που πραγματοποιήθηκε στον 

Πειραιά. 

 Η Πρόεδρος,  

 

Σ.Οικονομάκου 
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ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΕΔΕΓΕ) 

Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 

Τηλ. 0030-210-3387104-106 Φαξ: 0030-210- -3622320 

Site: eedege.gr 

E-mail:president@eedege.gr 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΕΔΕΓΕ ΤΟ 2011 

ΤΟ 2011 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:  

 ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΥΠΟΛΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 2012  

 ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 4 ΜΑΙΟΥ 2011 

Στην Κωνσταντινούπολη ταξίδεψε το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων 

Γυναικών Επιχειρηματιών, προκειμένου να παραλάβει τη σκυτάλη για την διοργάνωση του 

Παγκοσμίου Συνεδρίου Γυναικών στη χώρα μας, το 2012, και να συμμετάσχει στις εργασίες του 

Συνεδρίου. 

Τριάντα επιχειρηματίες, εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της Ελλάδος, παρακολούθησαν 

τις εργασίες του 21ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, Global Women 

Summit, που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία  4-7 Μαΐου 2011. 

Κατά τη διάρκεια της τελετής ολοκλήρωσης του Συνεδρίου, στην κατάμεστη αίθουσα του 

Συνεδριακού Κέντρου του Grand Chevahir Hotel, οι παρευρισκόμενοι  είχαν την ευκαιρία να 

απολαύσουν video, με ολιγόλεπτη, αλλά ουσιαστική παρουσίαση της τουριστικής Ελλάδας, ενώ η 

Πρόεδρος του Δικτύου Σοφία Οικονομάκου, πλαισιωμένη από τις κυρίες του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δικτύου και ολόκληρη την Ελληνική αντιπροσωπία, καλούσε όλους τους 

συμμετέχοντες να ταξιδέψουν στη χώρα μας το 2012, για να παρακολουθήσουν το Συνέδριο, να 

γνωρίσουν την απαράμιλλη Ελληνική Φιλοξενία, να απολαύσουν τις γαλάζιες θάλασσες, τα 

σμαραγδένια μας Νησιά, να προσκυνήσουν την Ακρόπολη και να γευτούν τις νοστιμιές μας που 

δεν υπάρχουν πουθενά.  

Οι Ελληνίδες, παρέλαβαν τη σκυτάλη της διοργάνωσης, ψάλλοντας τον Εθνικό Ύμνο, 

καταχειροκροτούμενες από τις παρευρισκόμενες γυναίκες.   

Σημαντική ήταν η παρουσία του Γραμματέα του ΝΑΤΟ κ. Μπάν Κι Μουν, ο οποίος 

στηρίζει, όπως ανέφερε στην ομιλία του, τις δράσεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την 

ανάπτυξη της γυναίκας.  
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Δέσμευση, υπόσχεση και στόχος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Γυναικών είναι 

να οργανώσουν ένα Συνέδριο που θα αφήσει εποχή στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα των 

γυναικών. 

 

Το ΔΣ του ΕΕΔΕΓΕ παίρνει τη σκυτάλη διοργάνωσης της Διεθνούς Συνδιάσκεψης  

ψάλλοντας τον Εθνικό Ύμνο. 

 
Οι κ.κ Οικονομάκου, Κωνσταντινίδου και Σιωζοπούλου με τον ΓΓ του  ΝΑΤΟ κ. Μπαν Κι Μουν  

στη παγκόσμια συνδιάσκεψη γυναικών στη Κωνσταντινούπολη 
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Η κ. Ερντογάν φιλοξένησε τη Διοικούσα Επιτροπή του Δικτύου. Αριστερά η κ. Νατιβιντάντ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΔΕΓΕ 28/7/2011 

Μετά την επίσημη ανάληψη της Διεθνούς Συνδιάσκεψης από το Δίκτυο άρχισαν οι 

προετοιμασίες για την οργάνωση των δύο συμβουλίων. Η Πρόεδρος κ. Σοφία Οικονομάκου 

κάλεσε τους επικεφαλής των σημαντικότερων Φορέων Επιχειρηματικότητας να συμμετάσχουν 

στις Επιτροπές. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη.  Μετά την οργάνωσή  των επιτροπών, κάλεσε την 

ίδια την Πρόεδρο της Συνδιάσκεψης κ. Ε. Natividad να επισκεφθεί την Αθήνα για να γνωρίσει από 

κοντά τα μέλη των επιτροπών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Κεντρικής 

Ένωσης Ελληνικών Επιμελητηρίων, παρουσία της Προέδρου του Διεθνούς Συνεδρίου Γυναικείας 

Επιχειρηματικότητας, Global Women Summit, κ. Ειρήνης Νατιβιντάντ. 

Η πρώτη επιτροπή αποτελείτο από προσωπικότητες του Επιχειρηματικού κόσμου και 

Θεσμικά Όργανα και η δεύτερη από επικεφαλής Φορέων και Γυναικείων Σωματείων. 

Συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο Πρόεδρος της Διεθνούς 

Αμνηστίας, ο Πρόεδρος του Ελληνοαραβικού Επιμελητηρίου, η Ένωση Ελληνικών 

Επιμελητηρίων, η Γενική Γραμματέας Ισότητας, η Πολιτική Γραμματεία Γυναικών, ο Σύνδεσμος 

Επιχειρηματιών Ελλάδος, η Ελληνική αντιπροσωπεία της Ουνέσκο, ο Σύνδεσμος Ελληνίδων 

Managers, o Οργανισμός Ελλήνων Εξαγωγέων, οι Γυναίκες του Κρασιού, οι Γυναίκες του 

Τουρισμού, η εκπρόσωπος γυναικών της Νέας Δημοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση για ίσα 

δικαιώματα και ευκαιρίες των Γυναικών, ο Εθνικός Οργανισμός Μικρών και Πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων και καταξιωμένες επιχειρηματίες του ιδιωτικού τομέα. 

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών συντονίζει τη 

διοργάνωση της Διεθνούς Συνδιάσκεψης στην Ελλάδα και η Πρόεδρός του, Σοφία Οικονομάκου, 

ετέθη επικεφαλής των οργανωτικών επιτροπών, με απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής της 

Διεθνούς Συνδιάσκεψης.  (chair of the summit in Greece) 
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Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο πιστεύει ότι η Ελληνική Επιχειρηματική Κοινότητα θα 

δώσει μια γενναία απάντηση στις όποιες αμφισβητήσεις και θα οργανώσει την καλλίτερη και 

αποτελεσματικότερη Συνδιάσκεψη που έχει ποτέ παρουσιάσει το Global Women Summit. 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ, 3-4-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών  καλεί τις 

γυναίκες, μέλη των Επιμελητηρίων της Ελλάδος, να διεκδικήσουν με αποφασιστικότητα  το ρόλο 

που δικαιούνται στα κέντρα λήψης αποφάσεων, συμμετέχοντας δυναμικά στις Επιμελητηριακές 

εκλογές του Δεκεμβρίου.  

Καλεί τις γυναίκες, επιχειρηματίες και τα στελέχη επιχειρηματικών φορέων  να 

δραστηριοποιηθούν δυναμικά και να πρωτοστατήσουν στις κινητοποιήσεις για τις προσεχείς 

επιμελητηριακές εκλογές. 

Η Πρόεδρος, κ. Σοφία Οικονομάκου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού 

Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, με αγωνία και απογοήτευση 

παρακολουθούν τη στελέχωση των Ψηφοδελτίων των διαφόρων Συνδυασμών για τις προσεχείς 

Επιμελητηριακές Εκλογές! 

Ελάχιστα τα ονόματα των γυναικών που περιλαμβάνονται σε αυτά!  

Εμείς, οι γυναίκες επιχειρηματίες, μέλη των Επιμελητηρίων της Ελλάδος, εμείς που 

είμαστε ένα κομμάτι της περίφημης ραχοκοκαλιάς της οικονομίας, ζητάμε να συμπεριληφθούν 

περισσότερες γυναίκες στα ψηφοδέλτια  των Συνδυασμών για τις προσεχής Επιμελητηριακές 

Εκλογές. 

Ζητάμε από τους συναδέλφους μας, να αξιολογήσουν  περισσότερο τη συμβολή των 

γυναικών στη νέα τάξη πραγμάτων. Να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τη δυναμική των γυναικών 

και την επιτυχημένη πορεία που διαγράφουν σε όποιον τομέα και εάν ασχοληθούν και να εντάξουν 

περισσότερες γυναίκες στα ψηφοδέλτιά τους.  

  Ζητάμε από τις γυναίκες να στηρίξουν τις γυναίκες, να στηρίξουν τις υποψήφιες της 

περιφερείας τους. Η μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στα Συμβούλια των Επιμελητηρίων, να 

είστε βέβαιες, θα συμβάλει στην ισορροπία των Διοικήσεων και στη καλλίτερη λειτουργία του 

Θεσμού.  

 « Γυναίκες επιχειρηματίες, τα επιμελητήρια είναι και δικός σας χώρος. Πλαισιώστε τα 

ψηφοδέλτια των Συνδυασμών των Επιμελητηρίων σας και διεκδικήστε τη θέση που σας 

ανήκει στα Διοικητικά Συμβούλια και στις Διοικήσεις των Επιμελητηρίων της χώρας. 

Ψηφίστε γυναίκες-υποψήφιες και δώστε τους την ευκαιρία να σας  στηρίξουν στο δύσκολο 

αγώνα της επιχειρηματικής σας πορείας.» 

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 

Εσπερίδα συνδιοργάνωσαν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό 

Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, με θέμα: Ευκαιρίες για τη 

γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσα από την κρίση.  
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Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θ. Τζάκρη, 

η Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου κ. Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, η Γ. Γραμματέας 

Ισότητας κ. Μ. Στρατηγάκη, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Λ. Αμανατίδου, ο βουλευτής της Ν.Δ κ. 

Σ. Καλαφάτης η τ. Βουλευτής και εκπρόσωπος της Ν.Δ κ. Κ. Παπακώστα,  ο κ. Σ. Κοσκοβόλης, 

εκπρόσωπος του ΕΟΜΜΕΧ, εκπρόσωποι της Περιφέρειας και του Δήμου και πλήθος κόσμου, που 

γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα εκδηλώσεων του Ε. Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. 

Την Επιμελητηριακή Κοινότητα εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Μ. Ζορπίδης, η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ κ. Σ. Οικονομάκου, ο 

Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Ηλείας, κ. Α. Αγγελόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρεβέζης κ.  Γ. 

Γιαμάς και οι κυρίες εκπρόσωποι των Ελληνικών Επιμελητηρίων στο Δίκτυο. 

Ο Πρόεδρος, κ. Ζορπίδης, αναφέρθηκε στην παρούσα επιχειρηματική κατάσταση της 

γυναίκας στην Ελλάδα σήμερα και ανέφερε στοιχεία που αποδεικνύουν το χαμηλό ποσοστό της 

επιχειρηματικότητας της γυναίκας στη χώρα μας. 

 Η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ Σ. Οικονομάκου εστίασε την ομιλία της στα αιτήματα των 

γυναικών προς την πολιτεία και ζήτησε: 

 Να εντατικοποιηθούν οι δράσεις για την εξασφάλιση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. 

 Να προωθηθεί η ίδρυση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες. 

 Να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στις χρηματοδοτήσεις και οι συναλλαγές τους με τις 

τράπεζες. 

 Να νομοθετηθεί επί τέλους η ίση αμοιβή και στον ιδιωτικό τομέα. 

 Να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες της γυναίκας στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας. 

 Να οργανωθούν δομές για την φύλαξη και εκπαίδευση των παιδιών, ώστε να 

απεγκλωβιστεί η γυναίκα από τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις.  

 Να αναπτυχθεί η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα. 

 Να θεσπιστούν ποσοστώσεις για να βοηθηθεί η γυναίκα στην προώθησή της σε θέσεις 

ευθύνης και την πολιτική. 

 Να αξιοποιηθεί το γυναικείο ερευνητικό δυναμικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο 

Πρόεδρος του ΕΕΘ κ. Ζορμπίδης η Γ.Γ κ. Σ. Σιωζοπούλου η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ κ. Σ. Οικονομάκου 
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            Η Πρόεδρος του Δικτύου, κ. Σοφία Οικονομάκου και η εκπρόσωπος του 

αντιπροσωπευτικού γραφείου των Επιμελητηρίων στις Βρυξέλλες, κ. Ειρήνη Κωνσταντινίδου, 

εκπροσώπησαν το Δίκτυο στην εβδομάδα μικρομεσαίων στις Βρυξέλλες. Η κ. Οικονομάκου 

συμμετείχε στο πάνελ των ομιλητριών, που ανέδειξαν εφαρμοσμένες καλές πρακτικές 

επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. 

 Αξίζει να σας αναφέρω, την παρουσίαση της κ. Σαχ, η οποία ανακυκλώνει πλαστικά 

αντικείμενα και παράγει πλαστικές ίνες που χρησιμοποιούνται στην υφαντουργία και την 

παραγωγή άλλων πλαστικών. Η Πρόεδρος παρουσίασε, τι άλλο, το Ελληνικό Δίκτυο, ως 

εφαρμοσμένη καλή πρακτική του Ευρωπαϊκού Δικτύου. 

ΕΚΘΕΣΗ ANNUGA ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

 

Η Πρόεδρος κ. Σ. Οικονομάκου εκπροσώπησε το Δίκτυο στην έκθεση Annuga της 

Κολωνίας, μετά από πρόσκληση της Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία είχε καλέσει το Ευρωπαϊκό 

και κατ’ επέκταση και το Ελληνικό Δίκτυο να παραβρεθούν στην εναρκτήρια εκδήλωση. 

             Πολλές και σημαντικές οι Ελληνικές παρουσίες. Μεγάλες εταιρείες και ελληνικά 

προϊόντα στην καλλίτερη παρουσίασή τους. Νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε όλες εμείς, οι 

γυναίκες του Δικτύου ώστε περισσότερα προϊόντα μας να παρουσιάζονται σε αγορές του 

εξωτερικού. Πρέπει να πληροφορούμε και να ενημερώνουμε τα μέλη μας για τις εκδηλώσεις αυτές 

και να τα βοηθάμε να προετοιμάζονται σωστά για να συμμετέχουν σε διεθνή Fora. 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
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Η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σοφία Οικονομάκου, ενημερώνει διεξοδικά τα μέλη του 

Δικτύου για τα όσα διημείφθησαν κατά την διάρκεια της συνδιάσκεψης η οποία πραγματοποιήθηκε 

στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, για το θέμα των ποσοστώσεων στο χώρο 

του επιχειρείν . 

«Η εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αρχίσει το 2012  

και μέχρι το 2015 πρέπει να έχει καλύψει ποσοστό 20%, ενώ μετά το 2015 η συμμετοχή των 

γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών πρέπει να φθάσει στο 1/3. Οι παραβάτες θα 

τιμωρούνται στην αρχή με πρόστιμο και στην συνέχεια μη συμμόρφωσης, με αναίρεση της 

νομιμότητας του διοικητικού τους συμβουλίου. Υπολογίζεται ότι το μέτρο θα δώσει στις γυναίκες 

700 διευθυντικές θέσεις εργασίας. Γεγονός είναι ότι η αρχή της ισότητας και της ίσης αμοιβής των 

δύο φύλων στη εργασία ενσωματώθηκε στη συνθήκη της Ρώμης το 1957. Παρόλα αυτά, το μέτρο 

δεν εφαρμόστηκε.  

Στην Ευρώπη, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία μόνο το 3% των μελών των διοικητικών 

συμβουλίων των μεγαλύτερων εταιρειών είναι γυναίκες, ενώ στο 97% των περιπτώσεων οι 

πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων είναι άνδρες, παρ’ όλες τις ικανότητες και το ψηλό επίπεδο 

σπουδών των γυναικών. Η ανισορροπία αυτή έχει επιπτώσεις οικονομικές πάνω από όλα, καθότι 

η αξιοποίηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου είναι καθοριστικός παράγοντας για την 

ανταγωνιστικότητά μας.  

Στο πλαίσιο λοιπόν της ανάγκης ανάληψης πρωτοβουλιών από μέρους των εταιρειών, 

ιδιαίτερα των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, με στόχο να αυξήσουν τη συμμετοχή των γυναικών 

στα Δ.Σ. τους σε ποσοστό 30% μέχρι το 2015 και σε 40% μέχρι το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

παρουσίασε την «Επίσημη δέσμευση για την προώθηση των γυναικών στην ηγεσία των 

επιχειρήσεων της Ευρώπης». Παράλληλα, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο προσανατολίζονται σε δεσμευτικές ρυθμίσεις για την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών 

και γυναικών στην άσκηση της διοίκησης σε περιπτώσεις αναποτελεσματικής πολιτικής από τις 

ίδιες τις επιχειρήσεις.  

Η πρωτοβουλία δημοσιοποίησης του μέτρου στη χώρα μας ελήφθη από την Αντιπρόεδρο 

της Ευρωβουλής και Ευρωβουλευτή κυρία Ρόδη Κράτσα, η οποία κάλεσε τους Κοινωνικούς 

Εταίρους, καθώς και εκπροσώπους Φορέων και Γυναικείων Οργανώσεων για να επικοινωνήσει 

την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου να προωθηθούν  οι γυναίκες σε θέσεις ευθύνης και κύρους, 

για να υπάρξει περισσότερη δικαιοσύνη στην κοινωνία και μεγαλύτερη απόδοση στις επιχειρήσεις.  

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας στην 

Αθήνα. Συμμετείχαν σημαντικές γυναίκες, εκπρόσωποι και επικεφαλής Φορέων από το χώρο της 

επιχειρηματικότητας, αλλά και της Δημόσιας Διοίκησης. Γυναίκες που έχουν σπάσει τη γυάλινη 

οροφή προ πολλού και αγωνίζονται για την μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στους χώρους που 

εκπροσωπούν. 

Η Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών, Σοφία 

Οικονομάκου, η οποία συμμετείχε στη σύσκεψη, μετέφερε στις παρευρισκόμενες τις θέσεις και 

τους στόχους του Δικτύου στο συγκεκριμένο θέμα: είναι γεγονός ότι οι γυναίκες μέλη των 

Επιμελητηρίων της Ελλάδος και μέλη του Δικτύου, γυναίκες αυτοδημιούργητες, γυναίκες της 

αγοράς και του αγώνα, δεν είναι οπαδοί της ποσόστωσης. Πιστεύουν στα ικανά άτομα που 

μπορούν να προσφέρουν με την δυναμική τους στις εταιρείες  που μετέχουν και να συμβάλλουν 

στην οικονομική ανάπτυξη. 



 

 

Διοικητικός Απολογισμός ΕΕΔΕΓΕ 2004 - 2018 σελ. 93 

 

Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι ο ρυθμός αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στα Δ.Σ 

εταιρειών είναι της τάξεως του 0,5% αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει 

να περάσουν 50 χρόνια για να υπάρξει μια κάποια εξισορρόπηση της συμμετοχής ανδρών και 

γυναικών στα συμβούλια και σε θέσεις ευθύνης και κύρους.  

Με αυτά τα δεδομένα, τα μέλη του Δικτύου υιοθετούν τη λύση της ποσόστωσης, 

επικροτούν και ενισχύουν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, καθότι οι υπάρχουσες αγκυλώσεις στο Ευρωπαϊκό επιχειρηματικό γίγνεσθαι δεν 

επιτρέπουν την ανέλιξη των γυναικών μέσω της στενωπού των προσωπικών ικανοτήτων, του 

μορφωτικού επιπέδου, των εμπειριών και όλων εκείνων των παραμέτρων που μέχρι σήμερα 

διδαχτήκαμε και γνωρίζαμε ότι μπορεί να συμβάλουν στην επιτυχημένη καριέρα, στην ανάδειξη 

του ατόμου στον τομέα της επιλογής του και εκείθεν στην ανέλιξη του στην ιεραρχία του 

επαγγελματικού και επιχειρηματικού γίγνεσθαι».    

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 11-12-11 

Και η Γενική Γραμματεία Ισότητας διοργάνωσε εκδήλωση για την ισότητα των φύλων 

στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δίκτυο. 

Παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπή κ. Καρβούνης, η Αντιπρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Ρ. Κράτσα, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Lobby, Brigitte Triems, ο 

Διευθυντής ισότητας στην Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Aurel Ciobanu-

Dordea, και πλήθος Ελληνίδων αξιωματούχων. Συζητήθηκε η συμβολή της Ε.Ε στη νομοθεσία για 

την ισότητα των φύλων. 

 Η Πρόεδρος του Δικτύου Σ. Οικονομάκου ήταν από τις εισηγήτριες που ανέπτυξαν την 

πολιτική των Ευρωπαϊκών Δικτύων Εμπειρογνωμόνων.  

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΕΕΔΕΓΕ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ  

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών 

Επιχειρηματικών Φορέων, παραβρέθηκε  στην ημερίδα που οργάνωσε το Δίκτυο Γυναικών 

Παρέμβαση στο Ηράκλειο Κρήτης. Το Δίκτυο Παρέμβαση και το ΕΕΔΕΓΕ είναι αδελφά Σωματεία 

και συνεργάζονται στενά για κοινούς στόχους και επιδιώξεις.  

 Στην κατάμεστη από κυρίες αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, οι κ.κ. 

Μαρία Στρατηγάκη, Γενική Γραμματέας Ισότητας, και Σοφία Οικονομάκου, Πρόεδρος ΕΕΔΕΓΕ, 

η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Μ. Σκραφνάκη και η Δήμαρχος Φαιστού και μέλος του 

Δικτύου Παρέμβαση, κ. Μ. Πετρακογιώργη, ανέπτυξαν τις ομιλίες τους με επίκεντρο τη γυναίκα 

και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα, τα  οποία φαίνονται να είναι διαχρονικά. 

 Η κ. Στρατηγάκη ενημέρωσε για τα μέτρα που η Κυβέρνηση προτίθεται να λάβει  για την 

γυναίκα και ανακοίνωσε την νέα τηλεφωνική γραμμή και την υποστηρικτική ομάδα που η Γενική 

Γραμματεία οργάνωσε για να βοηθήσει τις γυναίκες που κακοποιούνται. Στο εξής, θα έχουν άμεση 

επικοινωνία και συμβουλευτική υποστήριξη. 

 Η κ. Οικονομάκου εστίασε την ομιλία της στην Δικτύωση και είπε μεταξύ άλλων: Ένα 

επιτυχημένο δίκτυο μπορεί να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης, την λειτουργία  του ατόμου 

στην εργασία και την ικανοποίησή του από αυτή, την πολιτική του άποψη, την πληροφόρησή του, 

το κοινωνικό του προφίλ, την επικοινωνία του γενικά, την επαγγελματική του στήριξη, την επιλογή 
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του σε ανώτερες θέσεις και την εκλογική του νίκη ακόμη, εάν ασχολείται με την πολιτική. Για να 

επιτύχει όμως το Δίκτυο, πρέπει να υπάρχει συσπείρωση και ενότητα, σεβασμός, 

συλλογικότητα και κοινοί αγώνες προς κοινό στόχο.  

 Η Δήμαρχος Φαιστού κ. Πετρακογιώργη, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

ως η μοναδική γυναίκα Δήμαρχος στην Κρήτη. 

 Τέλος, η βουλευτής κ. Σκραφνάκη έκανε μια πλήρη ανασκόπηση στη πορεία της γυναίκας, 

τους αγώνες και τις κατακτήσεις της μέχρι σήμερα. 

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2011 

          Σημαντικό χαρακτηρίστηκε το Ελληνορωσικό Συνέδριο που οργανώθηκε στη Ρόδο, από το 

Επιμελητήριο Ρόδου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

           Μεγάλη αντιπροσωπεία εκπροσώπων θεσμικών Φορέων ήρθαν από τη Ρωσία στην Ρόδο, 

προκειμένου να συναντηθούν με Έλληνες επιχειρηματίες και να διερευνήσουν τη δυνατότητα 

συνεργασιών και επενδύσεων στην Ελλάδα. Οι φίλοι Ρώσοι παρουσίασαν τις δυνατότητές τους και 

εστιάστηκαν στις απαιτήσεις τους από τους Έλληνες εξαγωγείς που φιλοδοξούν να μπουν στις 

αγορές της Ρωσίας: Ποιότητα, πιστότητα και συνέπια είναι τα ζητούμενα για να αποδώσουν οι 

συνεργασίες και να ωφεληθούν και τα δύο μέρη. Το Συνέδριο πλαισίωνε έκθεση με τοπικά 

προϊόντα. Το Δίκτυο εκπροσώπησε η Πρόεδρος  κ. Σ. Οικονομάκου, η οποία ήταν εισηγήτρια στο 

πάνελ της επιχειρηματικότητας της γυναίκας. 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην όλη διοργάνωση του εγχειρήματος έπαιξε η κ. Μαριτάνα Αλακιώτου, 

μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και  Οικονομικός Επόπτης του Δικτύου. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕΔΕΓΕ ΣΤΟ ΕΒΕΠ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 
 

            Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά πραγματοποιήθηκε η   Γενική 

Συνέλευση 2011, του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών 

και Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων. 

 Παραβρέθηκαν οι εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της Ελλάδος στο Δίκτυο και μέλη των 

Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

 Το Δίκτυο παρουσίασε πλούσια δράση και το 2011, με σημαντικότερα σημεία τις 

προετοιμασίες για την διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Γυναικών, καθώς και την 

κινητοποίηση για τη συμμετοχή περισσοτέρων γυναικών στα ψηφοδέλτια των Επιμελητηριακών 

Εκλογών.  

Τα αποτελέσματα των εκλογών δεν ήταν τα αναμενόμενα, διότι αντί να  αυξηθεί ο αριθμός 

των συμμετεχουσών γυναικών μειώθηκε αισθητά.  

Σημαντικές αποφάσεις ελήφθησαν για την διοργάνωση του Συνεδρίου, ώστε να έχει 

πανελλαδική απήχηση και να είναι ανταποδοτικό για  όλες τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται 

στο χώρο της επιχειρηματικότητας. 

Η επιτροπή του Συνεδρίου, έχει συσταθεί από τον Ιούνιο του 2010. Η επιτροπή αυτή 

διεκδίκησε το Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα, κατά την διάρκεια του Συνεδρίου στο Πεκίνο το 



 

 

Διοικητικός Απολογισμός ΕΕΔΕΓΕ 2004 - 2018 σελ. 95 

 

2010, και το παρέλαβε στην Κωνσταντινούπολη, από την Τουρκία, η οποία ήταν η διοργανώτρια 

χώρα του Συνεδρίου για το 2011. 

Η Επιτροπή, με τη βοήθεια των περιφερειακών Επιμελητηρίων θα οργανώσει τις 

επιχειρηματίες σε τοπικό επίπεδο για να συμμετάσχουν στις εργασίες του Συνεδρίου και  να 

εκθέσουν τα προϊόντα τους στον εκθεσιακό χώρο, ενώ παράλληλα θα συντονίσει και 

επιχειρηματικές συναντήσεις. 

  

  

Οικογενειακή του Δικτύου μετά το πέρας της Γ. Συνέλευσης 

 

Ο παρών Διοικητικός απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα, κατά τη διάρκεια της Γενικής 

Απολογιστικής Συνέλευσης του Δικτύου την 17-12-2011 που πραγματοποιήθηκε στον 

Πειραιά 

 

Η Πρόεδρος  

 

Σοφία Οικονομάκου 
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ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΕΔΕΓΕ) 

Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 

Τηλ. 0030-210-3387104-106 Φαξ: 0030-210- -3622320 

Site: eedege.gr 

E-mail:president@eedege.gr 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟ 2010 

 

ΤΟ 2010 ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ: 

 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 

 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

 ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΕΔΕΓΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ  

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Mε παρέμβαση της Γ. Γ. Ισότητας, συμπεριελήφθησαν στον Νόμο 3852/2010 ΔΕΚ 

87/Α/7-6-2010 διατάξεις, οι οποίες προωθούν την ισότητα των φύλων. Ειδικότερα:  

 Η διατήρηση της ποσόστωσης ενός τρίτου (1/3) υπέρ κάθε φύλου του συνολικού αριθμού 

των μελών των περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων. Το θέμα της  ποσόστωσης, 

όπως επεσήμανε η Υφυπουργός, δεν είναι αυτοσκοπός, καθώς δεν απαντά πλήρως στο 

αίτημα για μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα.  Είναι όμως ένα μέσο, είναι ένα βασικό 

εργαλείο επισημαίνοντας ότι έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες για το πέρασμα από την 

ποσόστωση στην ενεργό συμμετοχή.  

 Η δημιουργία υπηρεσιακών μονάδων που προωθούν την ισότητα σε κάθε νέο δήμο,  

 Η σύσταση συμβουλευτικών κέντρων για τις γυναίκες στις 13 πρωτεύουσες 

περιφερειών για την υποστήριξή τους σε θέματα γυναικείας επιχειρηματικότητας και 

απασχόλησης αλλά και κοινωνικής διάστασης (ενδοοικογενειακή βία κ.α.) και  

 Η εκ νέου σύσταση των  Περιφερειακών  Επιτροπών Ισότητας των Φύλων με διευρυμένη 

και πιο αντιπροσωπευτική σύνθεση και αρμοδιότητες, με στόχο την ένταξη της ισότητας 

των φύλων στο αναπτυξιακό προγραμματισμό της Περιφέρειας.  

Αποφασίσθηκε από το ΔΣ του Δικτύου, να κατατεθεί έγγραφο, το οποίο θα 

αποδεικνύει την γεωγραφική  κάλυψη της Ελλάδας από το Δίκτυο, την οργάνωση των 

Αντενών στις 13 Περιφέρειες, ενώ παράλληλα θα υποβληθεί αίτημα, ώστε η θέση της 
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εκπροσώπου στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων τις Περιφέρειας, να 

καλύπτεται από μέλος του Δικτύου και του Επιμελητηρίου στην έδρα της Περιφέρειας.  

Τέλος ανετέθη στην Πρόεδρο η επαφή με το Υπουργείο Εργασίας, για την οργάνωση 

των περιφερειακών κέντρων πληροφόρησης, τα οποία ανήγγειλε ότι θα οργανώσει η 

Υπουργός. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 18/11/2010 

Το Δίκτυο, μετά από ενδελεχή έλεγχο των προγραμμάτων που έχουν ήδη υλοποιηθεί 

και κατόπιν μελέτης των επιθεωρήσεων που έχουν γίνει για αυτά από την Διαχειριστική 

Αρχή, την Αρχή Πληρωμής και την ΕΔΕΛ, πιστοποιήθηκε ως Φορέας με διαχειριστική 

επάρκεια, που μπορεί να λάβει μέρος στην υλοποίηση Κοινοτικών Προγραμμάτων κατά 

ΕΣΠΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 

ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 2010 

Η Πρόεδρος του Δικτύου συναντήθηκε τέσσερες φορές με την εκπρόσωπο της Υπουργού 

Οικονομικών, κ. Κατσέλη, κ. Μπουφούνου, τρείς φορές με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΟΠΕ 

και την Πρόεδρο τοu Invest in Greece, προκειμένου να προετοιμαστεί το ταξίδι της Κίνας. 

Επισυνάπτεται το ΔΤ το οποίο δίνει μια εικόνα της αποστολής. Ήταν μια ξεχωριστεί εμπειρία για 

τις κυρίες που συμμετείχαν. 

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ  

ΠΕΚΙΝΟ 20-21-22/5/2010 

Στην Κίνα ταξίδεψε το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών 

Επιχειρηματιών, για να παραλάβει τη σκυτάλη για την διοργάνωση του Παγκοσμίου Συνεδρίου 

Γυναικών στη χώρα μας, το 2012 και να παρακολουθήσει τις εργασίες του 20ου Παγκοσμίου 

Συνεδρίου Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, Global Women Summit, που πραγματοποιήθηκε στο 

Πεκίνο 20-21-22 Μαΐου 2010. 

Εικοσιπέντε επιχειρηματίες, εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της Ελλάδος, 

παρακολούθησαν τις εργασίες του 20ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. 

Χίλιες διακόσιες γυναίκες, εκπρόσωποι οργανώσεων και οργανισμών, Υπουργοί, Υφυπουργοί, 

Διευθυντές και Πρόεδροι Τραπεζών και Πολυεθνικών εταιρειών, από όλες τις χώρες του πλανήτη, 

συμμετείχαν στο κορυφαίο αυτό γεγονός που σηματοδοτεί την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας 

της γυναίκας, ανοίγει νέους δρόμους, αναδεικνύει καλές πρακτικές και καινοτόμες δράσεις, ενώ 

ταυτόχρονα δικτυώνει τις γυναίκες σε παγκόσμιο επίπεδο και τους δίνει ελπίδα και προοπτική.  

Στην Ελληνική αντιπροσωπία, η οποία ήταν από τις πολυπληθέστερες, όπως ανακοίνωσαν 

οι διοργανωτές του Συνεδρίου, συμμετείχαν: η Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου 

κ. Σοφία Οικονομάκου, οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Μίνα Γιανουσιάδου και Πόλυ Αλεξιάδου, οι οποίες 

εκπροσώπησαν τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα,  η Γενική 

Γραμματέας του Δικτύου κ. Στήβη Σιωζοπούλου, εκπρόσωπος του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και η Οικονομική Επόπτης κ. Μαριτάνα Αλακιώτου, εκπρόσωπος 

του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, πλαισιωμένες από τις εκπροσώπους των Επιμελητηρίων : 

Επαγγελματικού Αθηνών κ. Δ. Αλαμπάνου, Καβάλας, κ. Ελένη Γαρυφάλου, Εμπορικού και 
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Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Β. Κουιμτζή, Ροδόπης, κ. Μ. Στεπάνη,  Ξάνθης, 

κ. Ντιλέκ Σαλίογλου, Ημαθίας, κ. Τ. Πετρακοπούλου, Δράμας, κ. Χ. Μπιμπίκη, Λαρίσης, κ. Μ. 

Περιστέρα, Φθιώτιδος, κ.κ Λ. Καραναστάση και Χ. Μανώλη, Ηρακλείου κ. Στέλλα Κοκκίνου, 

Χανίων, κ. Ν. Γεωργιάδου, Κεφαλονιάς Ιθάκης, κ. Μ. Κούρκουλου, Κυκλώδων, κ. Μ. 

Φουντουλάκη, καθώς και επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα. Τους Προέδρους των 

Επιμελητηρίων της Ελλάδος εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου Ροδόπης, κ. Κωνσταντίνος Λιούρτας. 

Οι Ελληνίδες εκπρόσωποι των Ελληνικών Επιμελητηρίων παρακολούθησαν τις εργασίες 

του Συνεδρίου, επιλέγοντας τις θεματικές ενότητες του ενδιαφέροντος τους και δικτυώθηκαν με 

γυναίκες από όλον τον κόσμο, με επιχειρηματικά και κοινωνικά ενδιαφέροντα. 

Τιμή για την Ελληνική αποστολή απετέλεσε το γεγονός ότι την θεματική ενότητα που 

αναφερόταν  στην αποτελεσματικότητα του επιχειρείν μέσα από την χρήση Νέων και Παλαιών 

Μέσων Ενημέρωσης, συντόνισε η Πρόεδρος του Εθνικού Δικτύου κ. Σοφία Οικονομάκου. 

Τα μέλη της Ελληνικής Αποστολής και γενικά οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο έτυχαν 

εξαιρετικής υποδοχής και περιποίησης από τους Κινέζους αξιωματούχους, οι οποίοι καλωσόρισαν 

και δεξιώθηκαν τις αντιπροσωπίες στο Μέγαρο του Λαού, ένα χώρο συμβολικό και απροσπέλαστο 

για τους απλούς πολίτες και επισκέπτες. 

Κατά τη διάρκεια της τελετής ολοκλήρωσης του Συνεδρίου, στην κατάμεστη αίθουσα του 

ξενοδοχείου Marriot του Πεκίνου, οι παρευρισκόμενοι  είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια 

ολιγόλεπτη, αλλά ουσιαστική παρουσίαση της τουριστικής Ελλάδας, ενώ η Πρόεδρος του Δικτύου 

πλαισιωμένη από τις κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και χειροκροτούμενη από την Ελληνική 

αντιπροσωπία καλούσε όλους τους συμμετέχοντες να ταξιδέψουν στη χώρα μας το 2012 για να 

παρακολουθήσουν το Συνέδριο και να γνωρίσουν την απαράμιλλη Ελληνική Φιλοξενία, να 

απολαύσουν τις γαλάζιες θάλασσες, τα σμαραγδένια μας Νησιά, να προσκυνήσουν την Ακρόπολη 

και να γευτούν τις νοστιμιές μας που δεν υπάρχουν πουθενά.  

Στα πλαίσια του Συνεδρίου, οι Ελληνίδες επιμελητηριακές επισκέφθηκαν τον Πρέσβη μας 

στο Πεκίνο κ. Γεωργακέλο και συνομίλησαν μαζί του για την επικαιρότητα, για την 

Ελληνοκινεζική φιλία και τις προοπτικές που ανοίγονται, μέσω Ελληνοκινεζικών συνεργασιών και 

επενδυτικών σχεδίων από τους μακρινούς φίλους μας, στην Ελλάδα. 

Η Πρεσβεία μας, σε συνεργασία με το Υπερεπιμελητήριο της Κίνας CCPIT, με το οποίο η 

κ. Οικονομάκου έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας, οργάνωσε επιχειρηματικές συναντήσεις 

για τις επιχειρηματίες εκείνες που επιθυμούν συνεργασίες με την Κίνα, για να εισάγουν ή να 

εξάγουν προϊόντα.  

Σημαντική ήταν επίσης η επίσκεψη της Αποστολής στο Ελληνικό Περίπτερο της 

Παγκόσμιας έκθεσης στη Σαγκάη. Θέμα της έκθεσης η ζωή στην πόλη. Το Ελληνικό περίπτερο 

ήταν από τα ωραιότερα και σκιαγραφούσε  αριστοτεχνικά τη ζωή στις πόλεις της Ελλάδας, 

πρόβαλε τις ομορφιές της πατρίδας μας, την ιστορία και την κουλτούρα της. Άοκνοι οικοδεσπότες 

τα στελέχη του ΟΠΕ, που μας ξενάγησαν στο Ελληνικό περίπτερο. 

Στο περιθώριο του Συνεδρίου και της επίσκεψης στην έκθεση της Σαγκάη, η αποστολή 

επισκέφτηκε το Σινικό τοίχος, τη φημισμένη Σι Αν, με τους πήλινους στρατιώτες του αυτοκράτορα, 

την Απαγορευμένη Πόλη, όπου έζησαν οι Κινέζοι Αυτοκράτορες και τη θρυλική πλατεία Τιεν Αν 

Μεν, απήλαυσε την εκπληκτική Σαγκάη διασχίζοντας την με ποταμόπλοιο και τις φωτισμένες 
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οροφές των πανέμορφων κτηρίων της. Τα Επιμελητήρια της Ελλάδος, για μια ακόμη φορά 

καινοτόμησαν στέλνοντας τις εκπροσώπους τους στην μακρινή Κίνα, για να ενημερωθούν γύρω 

από τα τεκταινόμενα στο χώρο της επιχειρηματικότητας της γυναίκας, για να δικτυωθούν, για να 

αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες, ώστε να ανοίξουν τα φτερά τους στις παγκόσμιες αγορές. 

 

 

Επάνω: Η Ελληνική Αντιπροσωπία κατά την διάρκεια της συνδιάσκεψης του Πεκίνου 

Κάτω: Οι κκ του ΕΕΔΕΓΕ με τον Έλληνα Πρέσβη στο Πεκίνο. 
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Το ΕΕΔΕΓΕ στην Κίνα, στην ιστορική πλατεία Τιεν-Αν-Μεν 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ IRENE NATIVIDAD ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 1/2/2010 

 

              Η Irene  Natividad, Πρόεδρος της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Γυναικών, Global Summit of 

Women, επισκέφθηκε την Ελλάδα με την ευκαιρία της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Συνεδρίου 

Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, που θα πραγματοποιηθεί το 2012 στην Αθήνα. Η κ. Natividad 

θα απευθύνει επίσημη πρόσκληση στην Ελληνική Κυβέρνηση και τον Επιχειρηματικό κόσμο της 

Ελλάδας.  

Την κ. Natividad καλωσόρισαν στην Αθήνα, σύσσωμο το Δ. Συμβούλιο του Εθνικού 

Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών, επιχειρηματιών, καθώς και στελέχη Γυναικείων 

Σωματείων. To Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε παρέθεσε γεύμα προς τιμήν της κ. Natividad, στο οποίο παρευρέθηκαν 

κυβερνητικά στελέχη και επιχειρηματίες.  

Σημαντική ήταν η παρουσία της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, η οποία στηρίζει εμπράκτως την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της γυναίκας στην 

πατρίδα μας, δίνοντας προτεραιότητα στα προγράμματα γυναικείας επιχειρηματικότητας του 

ΕΟΜΜΕΧ και προγραμματίζοντας δράσεις υπέρ των γυναικών. 

Παρευρέθηκαν επίσης, η Γραμματέας Ισότητας, κ. Μ. Στρατηγάκη, και η Γ. Γραμματέας 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μ. Καραβασίλη. 
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕΔΕΓΕ-ΕΒΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 8 /3/2010 

 

              Ημερίδα συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών 

Επιχειρηματιών  και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με την ευκαιρία του 

εορτασμού της ημέρας της γυναίκας. 

 Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους, η Υφυπουργός Παιδείας κ. 

Χριστοφιλοπούλου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Κατσιφάρας, η Γενική Γραμματέας Ισότητας 

κ. Μαρία Στρατηγάκη, η Γενική Γραμματέας Υπουργείου Περιβάλλοντος κ. Καλτσά, η πρώην 

υφυπουργός Εργασίας κ. Καλατζάκου, ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ. Γεώργιος Κασιμάτης, ο Πρόεδρος 

του ΕΒΕΑ κ. Κωσταντίνος Μίχαλος, υψηλόβαθμα στελέχη από τον χώρο της επιχειρηματικότητας 

και των επιχειρήσεων, εκλεκτές συνάδελφοι, σύμβουλοι Επιμελητηρίων, οι εκπρόσωποι των 

Επιμελητηρίων στο Δίκτυο, (ΕΕΔΕΓΕ) και εκλεκτές κυρίες.  

 Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης των Ελληνικών Επιμελητηρίων, κ. Γεώργιος 

Κασιμάτης, δημιουργός και Μέντορας του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων 

Γυναικών Επιχειρηματιών, έκανε σύντομη αναφορά στο ιστορικό του Δικτύου και ανέπτυξε τις 

δράσεις και τους στόχους του. 

 Το Δίκτυο, με την ευκαιρία του εορτασμού της ημέρας της γυναίκας, εξέδωσε το ακόλουθο 

ψήφισμα:  

ΤΙ ΖΗΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ. 

 Να εντατικοποιηθούν οι δράσεις για την εξασφάλιση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. 

 Να προωθηθεί η ίδρυση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες. 

 Να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στις χρηματοδοτήσεις και οι συναλλαγές τους με τις 

τράπεζες. 

 Να νομοθετηθεί η ίση αμοιβή και στον ιδιωτικό τομέα. 

 Να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες της γυναίκας στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας. 

 Να οργανωθούν δομές για την φύλαξη και εκπαίδευση των παιδιών, ώστε να 

απεγκλωβιστεί η γυναίκα από τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις και να δώσει βάρος στην 

καριέρα της. 

 Να αναπτυχθεί η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα. 

 Να θεσπιστούν ποσοστώσεις για να βοηθηθεί η γυναίκα στην προώθησή της σε θέσεις 

ευθύνης και την πολιτική. 

 Να αξιοποιηθεί το γυναικείο ερευνητικό δυναμικό. 

 Να γίνει προσπάθεια απελευθέρωσης των παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνίας, είτε 

αυτό λέγεται γυναίκα είτε άνδρας. 

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ  

 

            Ήταν ο τίτλος της εσπερίδας για την επιχειρηματικότητα της γυναίκας που πραγματοποίησε 

το Επιμελητήριο Ζακύνθου, το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2010.  
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Συμμετείχε το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, 

(ΕΕΔΕΓΕ)  

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν Δήμαρχοι, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

Σωματίων, εκπρόσωποι Συνεταιρισμών του Νησιού και πλήθος γυναικών επιχειρηματιών.  

Η Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου και Α. Γ. Γραμματέας του Δικτύου κ. 

Ντιάνα Παράσχη, ανέπτυξε την επιχειρηματικότητα των γυναικών του Νομού. Ακολούθησε η 

ομιλία της Προέδρου του Δικτύου κ. Σοφίας Οικονομάκου, η οποία ενημέρωσε το κοινό, για το 

που βρίσκετε αυτή την στιγμή η επιχειρηματικότητα της γυναίκας στην Ελλάδα και την Ευρώπη 

και ανέπτυξε την σπουδαιότητα της δικτύωσης, ως κορυφαίου συντελεστή επιτυχίας στην 

σύγχρονη πραγματικότητα.     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η Πρόεδρος του Δικτύου, κ. Σ. Οικονομάκου με την Πρόεδρο της Αγροτουριστικής κ Μ. Παπασταύρου 

και τον Πρόεδρο του Επ. Ζακύνθου κ. Καποδίστρια. Στο βήμα η Γ.Γ του  Δικτύου κ. Ντιάνα Παράσχη. 

Α’ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 16-17/3/2010 

Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

πραγματοποιήθηκε και η Α’ Γενική Συνέλευση του Δικτύου του 2010, στην όμορφη Χαλκιδική. 

 Το θέμα που κυριάρχησε και στις δύο συνελεύσεις ήταν η παρούσα κρίσιμη οικονομική 

κατάσταση που διέρχεται η χώρα μας και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη στήριξη των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

 Οι συμμετέχουσες στην Γενική Συνέλευση του Δικτύου ανέπτυξαν διεξοδικά τις 

προσωπικές τους εμπειρίες, καθώς και την πληροφόρηση που είχαν από τις περιφέρειές τους, για 

το που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η επιχειρηματικότητα της γυναίκας. 

 Έγινε επίσης αναφορά στο εισπρακτικό και αντιπαραγωγικό φορολογικό νομοσχέδιο και 

στην έλλειψη οργάνωσης του μοναδικού προϊόντος που έχει η χώρα, του τουρισμού, 
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Με αυτά τα δεδομένα, οι γυναίκες απαιτούν από την πολιτεία καλλίτερη κατανομή των 

Κοινοτικών προγραμμάτων. Ζητούν ειδικούς για τη διαχείριση της κρίσης και τη στήριξη των 

μικρομεσαίων.  

Πρέπει να στηρίξουμε τα Ελληνικά προϊόντα και τις τοπικές αγορές, να ενθαρρύνουμε την 

Ελληνίδα επιχειρηματία, να διαχειριστούμε τα οικονομικά μας με σύνεση και προ παντός να 

δείξουμε αυτοσυγκράτηση.   

 Κοινή συνισταμένη, η απαισιοδοξία, η εσωστρέφεια και η πικρία για αυτούς που έφεραν 

την χώρα εδώ. 

 Ενδιαφέρον παρουσίασε και η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Ταξιάρχη, στον 

συνεταιρισμό «ευ-γεύεστε».  

 Οι παρευρισκόμενες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν video με ενημέρωση και 

παραδείγματα καλών πρακτικών αγροτουρισμού. 

Ακολούθησε συζήτηση και έγιναν προτάσεις  για την ανάπτυξη και βελτίωση των 

υπηρεσιών τους. Συγκεκριμένα κατέληξαν στο ότι: 

 Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ρίσκα και να 

επιδιώκουν συνεργασία με άλλους γυναικείους συνεταιρισμούς αστικών κέντρων. 

 Οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς πρέπει να μεριμνήσουν για την κάλυψη διαδικτυακού σήματος 

σε περιοχές που ακόμα και σήμερα δεν καλύπτονται. 

 Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε συνεργασία με τους γυναικείους συνεταιρισμούς του 

τόπου να εκδώσει επιχειρηματικό οδηγό μόνο με παραδοσιακά προϊόντα και να συνεχίσει 

την επιτυχημένη προσπάθεια της εκπαίδευσης στους Η/Υ και το Marketing. (προώθηση 

και προβολή προϊόντων). 

 Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί σε μια συντονισμένη προσπάθεια να στείλουν όλο το υλικό 

τους στο ΕΕΔΕΓΕ για την προώθηση του, ανάρτηση στο side  της ΕΕΔΕΓΕ.  

 Προτάθηκε να γίνει μια εμπεριστατωμένη καταγραφή προβλημάτων όλων των 

γυναικείων συνεταιρισμών ώστε να μπορέσουν να δοθούν και οι απαραίτητες προτάσεις-

λύσεις. Έπειτα να ακολουθήσει ένα διήμερο συνέδριο με το Υπουργείο Ανάπτυξης.   

      

 
Η Πρόεδρος κ. Σ. Οικονομάκου, η Αντπρόεδρος κ. Σ. Μπαλάση, η Γ.Γ κ. Σ. Σιοζωπούλου και η Οικ. 

Επόπτης κ. Ειρ. Κωνσταντινίδου κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 29-30/5/2010 

 Η Πρόεδρος του Δικτύου εκπροσώπησε το Δίκτυο στην απονομή των Ευρωπαϊκών 

Βραβείων επιχειρηματικότητας, που έγινε στην Μαδρίτη και αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσκληση 

που της έγινε, δεν αφορούσε την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου, αλλά την Πρόεδρο του 

ΕΕΔΕΓΕ και αυτό είναι σημαντικό, σημαίνει ότι το Δίκτυο μας έχει αρχίσει να έχει Ευρωπαϊκή 

αναγνώριση.   

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΕΟΜΜΕΧ κ. 

ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΟΥ (21-7-2010) 

 Εθιμοτυπική συνάντηση πραγματοποίησε η Πρόεδρος το Δικτύου στην Νέα Διευθύνουσα 

Σύμβουλο του ΕΟΜΜΕΧ κ Αθηνά Λάζου. 

 Η κ. Λάζου έχει ενθουσιαστεί με το Δίκτυο και επιθυμεί στενότερη συνεργασία και 

υπογραφή μνημονίου μεταξύ των δύο Φορέων. 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ (1/9-2010-

31/10/2010) 

Με την ανακοίνωση των προσεχών εκλογών, το Δίκτυο με απόφαση του Διοικητικού του 

Συμβουλίου εξέδωσε ψήφισμα και Δελτία Τύπου, έστειλε επιστολή σε όλα τα κόμματα για την 

ευρύτερη συμμετοχή γυναικών στα ψηφοδέλτιά τους, συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις της Γ. 

Γραμματείας Ισότητας και των γυναικείων σωματίων που έγιναν για τον σκοπό αυτό και 

ενημέρωσε τις υποψήφιες, μέλη του Δικτύου, καθώς και τα Επιμελητήρια για το προωθητικό υλικό 

που μπορούσαν να προμηθευτούν από την Γ. Γ. Ι. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 22/9/2010   

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας, κ. Μαρία Στρατηγάκη, την οποία θα έχουμε τη τιμή να 

φιλοξενήσουμε μετά την Γ.Σ. Έχει αγκαλιάσει το Δίκτυο και ελπίζουμε σε μια εποικοδομητική 

συνεργασία και για τους δυο φορείς.  

Η Γενική Γραμματεία οργάνωσε ημερίδα για την πολιτική που θα εφαρμοστεί για την 

ισότητα των φύλων στις εθνικές δράσεις.  

 Η ημερίδα υποστηρίχτηκε από έξι συνεδρίες. Η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σοφία 

Οικονομάκου, συντόνισε την 2η συνεδρία, η οποία αναφαίρετο στην απασχόληση και την 

επιχειρηματικότητα των γυναικών. Εισηγήτριες ήταν οι κκ Αθηνά Λάζου, διευθύνουσα σύμβουλος 

του ΕΟΜΜΕΧ, η κ. Ν. Φωτιάδου στέλεχος του ΟΑΕΔ και η κ. Χ. Παπαδημητρίου στέλεχος της 

Γ. Γραμματείας Ισότητας των Φίλων. 

 Στην ημερίδα συμμετείχαν, εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη του Δικτύου 

Γυναικών Επιμελητηρίων από όλη την Ελλάδα, γυναικεία σωματεία και πλήθος γυναικών που 

αγωνιούν για το μέλλον των γυναικών στην πατρίδα μας, για το μέλλον τους, αλλά και για την 

τύχη και το μέλλον των παιδιών τους. 
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΙΕΡΙΑΣ  25/9/2010 

Το Επιμελητήριο Πιερίας συνεπικουρούμενο από το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο 

Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών πραγματοποίησε εσπερίδα, το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 

2010 στη Κατερίνη, για την ανακοίνωση του Εθνικού προγράμματος για την ουσιαστική Ισότητα 

των Φύλων. Εισηγήτρια ήταν η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σοφία Οικονομάκου, η οποία ανέπτυξε 

τους άξονες της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής. 

Έγινε επίσης ενημέρωση των γυναικών γύρω από θέματα του αμέσου ενδιαφέροντος τους, 

όπως είναι η Εργατική Νομοθεσία, το Ασφαλιστικό και το Συνταξιοδοτικό, τα οποία παρουσίασε 

ο Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και προϊστάμενος της Κοινωνικής Επιθεώρησης 

Εργασίας Θεσσαλονίκης, κ. Βαγγέλης Πάντζος.  Την φορολογία των επιχειρήσεων παρουσίασαν 

ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Θεοφάνης Καραγιώργος και ο Διδάκτωρ του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας-οικονομολόγος κ. Δημήτρης Μελάς. 

Την Εσπερίδα προλόγισε η Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας, κ. Ματούλα 

Βελώνη, η οποία υπενθύμισε στις παρευρισκόμενες τι προσφέρει το Επιμελητήριο στα μέλη του, 

ποια είναι η πολιτική του Επιμελητηρίου για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ποιοι είναι 

οι μελλοντικοί στόχοι του Φορέα. 

 

Από αριστερά, η Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας, κ. Μ. Βελώνη, η Πρόεδρος του 

ΕΕΔΕΓΕ κ. Σ. Οικονομάκου, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Χατζηχριστοδούλου, η σύμβουλος 

του Επ. Σερρών κ. Ε. Τσιαπάρα, η σύμβουλος του Ε. Κοζάνης κ. Ε. Ασμανίδου η εκπρόσωπος των 

Ε. Ε. στην Ευρώπη κ. Ειρ. Κωνσταντινίδου και η Αντιπρόεδρος του Δικτύου κ. Π. Αλεξιάδου 
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 Η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σ. Οικονομάκου παραβρέθηκε στην εκδήλωση της Πολιτικής 

Γραμματείας Γυναικών και συμμετείχε στην εκστρατεία για περισσότερες γυναίκες στην 

Περιφέρεια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Tα Κοινοτικά προγράμματα που υλοποίησε το Δίκτυο ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 

και οι ενδελεχείς έλεγχοι που έγιναν τόσο στο Δίκτυο, όσο και στους άλλους συμμετέχοντες 

Φορείς και εταίρους, απέδειξαν την ορθότητα, την αποτελεσματικότητα και χρηστικότητα 

των προϊόντων που προέκυψαν, καθώς και την διαχειριστική διαφάνεια των δράσεων που 

υλοποιήθηκαν.  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 11/11/2010 

Η Πρόεδρος εκπροσώπησε το Δίκτυο στην εκδήλωση και το Σεμινάριο που οργανώθηκε 

για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της γυναίκας, από το Ελληνοαμερικανικό 

Επιμελητήριο. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. και η υπεύθυνη γυναικείων θεμάτων, κ. Γ. 

Καρτσάνη, ζήτησαν από την κ. Οικονομάκου συνεργασία για την οργάνωση εκδηλώσεων που θα 

ενισχύουν την γυναίκα. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΕΔΕΓΕ-ΕΟΜΜΕΧ 

Συνεπής στις αποφάσεις της η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΟΜΜΕΧ κ. Αθηνά Λάζου, 

συνεργάστηκε με την Πρόεδρο του Δικτύου κ. Σ. Οικονομάκου και από κοινού συνέταξαν 

Μνημόνιο, για την συνεργασία του Δικτύου με τον ΕΟΜΜΕΧ. Ο ΕΟΜΜΕΧ θα βρίσκεται πλέον 

μέσα στα Επιμελητήρια, θα εκπροσωπείται από την εκπρόσωπο του Δικτύου μας και σε 

συνεργασία με εκπρόσωπο του ΕΟΜΜΕΧ, θα πληροφορεί τα μέλη μας για τις δράσεις του 

ΕΟΜΜΕΧ από τις οποίες θα επωφελούνται, άμεσα πλέον, τα μέλη μας και κατ’ επέκταση τα μέλη 

του Επιμελητηρίου.  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 2/12/2010 

 Η δραστήρια και ακούραστη γραμματέας Ισότητας κ. Μαρία Στρατηγάκη υποδέχτηκε τη 

Διοίκηση του Δικτύου, ΕΕΔΕΓΕ, στα γραφεία της Γραμματείας για πολλοστή φορά και συζήτησαν 

με την Πρόεδρο κ. Σ. Οικονομάκου τις δυνατότητες συνεργασίας.  

 Η κ. Στρατηγάκη, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες του Δικτύου, και την δραστηριότητα 

των εκπροσώπων του, αποφάσισε να συνεργαστεί με το Δίκτυο στην υλοποίηση Κοινοτικών 

Προγραμμάτων και άλλων δράσεων που προάγουν την επιχειρηματικότητα των γυναικών και την 

ισότητα των φύλων. 

 Ο παρών Διοικητικός απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα, κατά τη διάρκεια της 

Γενικής Απολογιστικής Συνέλευσης του Δικτύου την 11-12-2010 που πραγματοποιήθηκε 

στον Πειραιά        

 Η Πρόεδρος, Σοφία Οικονομάκου  
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ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΕΔΕΓΕ) 

Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 

Τηλ. 0030-210-3387104-106 Φαξ: 0030-210- -3622320 

Site: eedege.gr 

E-mail:president@eedege.gr 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟ 2009 

 

Η ΧΡΟΝΙΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥMBOYΛΩΝ 

ΤΟΥ ΕΕΔΕΓΕ  ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 14-17 /3/2009:  

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, 

πραγματοποίησε την α’ Γενική Συνέλευση του Δικτύου του 2009 στις Βρυξέλλες, στα εκεί γραφεία 

της Κεντρικής Ένωσης των Επιμελητηρίων της Ελλάδος. 

           Η απόφαση για την μετάβαση στις Βρυξέλλες ελήφθη από την Διοικούσα Επιτροπή του 

Δικτύου, με το σκεπτικό ότι οι εκπρόσωποι των Ελληνικών Επιμελητηρίων στο Δίκτυο έπρεπε να 

ενημερωθούν γύρω από τα Ευρωπαϊκά τεκταινόμενα, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Επιμελητηριακών Κοινοτήτων. 

Σαράντα γυναίκες από ισάριθμα Επιμελητήρια επισκέφθηκαν την πρωτεύουσα της 

Ευρώπης, μετά από πρόσκληση του Ευρωεπιμελητηρίου, προκειμένου να συναντήσουν τις 

συναδέλφους τους της Ευρώπης, να ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές, να ενημερωθούν 

γύρω από ευρωπαϊκά δρώμενα, να συναντήσουν Ευρωβουλευτές και να επισκεφθούν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στα πλαίσια της αποστολής  αυτής πραγματοποιήθηκε και η πρώτη 

Γενική Συνέλευση του Δικτύου, του 2009 σε αίθουσα συνεδριάσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Οι 

σύνεδροι ξεναγήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην πόλη των Βρυξελλών, φιλοξενήθηκαν 

από Έλληνες Ευρωβουλευτές, παρακάθισαν σε δείπνα που οργανώθηκαν προς τιμήν τους και 

επέστρεψαν στην Ελλάδα με μια πλήρη εικόνα για τα Ευρωπαϊκά δρώμενα. 
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Οι εκπρόσωποι του Δικτύου στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

 

Το Δίκτυο συνεδριάζει στα γραφεία της ΚΕΕΕ στις Βρυξέλλες 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ 13-1-2009:  

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με πρόσκληση του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Πειραιά προς το Δίκτυο, για παρουσίαση του Δικτύου και ανάπτυξη του θέματος 

της Επιχειρηματικής Ηθικής. Η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Οικονομάκου ανταποκρίθηκε στην 

πρόσκληση, παρουσίασε το Δίκτυο και τους στόχους του και μίλησε για την επιχειρηματική 

ηθική και την σπουδαιότητά της στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η τοποθέτησή της 

βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Δικτύου. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ MICROSOFT 9-1-2009 

Η Πρόεδρος του Δικτύου Σ. Οικονομάκου συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της Microsoft, προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις που είχαν ληφθεί κατά 

την Γενική συνέλευση του Δεκεμβρίου του 2007 και να αρχίσει η συνεργασία εκπαίδευσης 

μεταξύ των Φορέων.  

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ADVANCIA 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Υποδεχθήκαμε στην Ελλάδα τις εκπροσώπους ενός από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια 

στον τομέα της Επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, του Γαλλικού Πανεπιστημίου, Αdvancia.  

Το Δίκτυο οργάνωσε συναντήσεις της Advancia με εκπροσώπους άλλων γυναικείων 

σωματείων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της επιχειρηματικότητας και της ισότητας των 

γυναικών. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι δράσεις του Δικτύου, συγκεκριμένα το πρόγραμμα 

των Αντενών και ενθουσιάζουν τις παρευρισκόμενες. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΟΥΦΛΙΑ:  

Η Πρόεδρος του Δικτύου συναντάτε με τον Πρόεδρο του ΕΟΜΜΕΧ κ. Σουφλιά και 

συζητάνε τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ του Φορέα και του Δικτύου. Ο κ. Σουφλιάς είναι 

ιδιαίτερα φιλικός και υπόσχεται γρήγορα να ξαναβρεθούν, παρουσία του ειδικού Γραμματέα κ. 

Σταυρόπουλου, για να οριοθετήσουν την συνεργασία αυτή, η οποία ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε. 

Ο ΕΟΜΜΕΧ ήταν ανταγωνιστικός με κάθε άλλον Φορέα. 

 ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΣΒΕΙΑ 4 Μαρτίου: 

Το δίκτυο έχει κληθεί από την εν Αθήναις Γαλλική Πρεσβεία και η Πρόεδρος 

παραβρίσκεται στην απονομή των διπλωμάτων των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων. Παράλληλα 

δίδονται υποτροφίες στους αριστεύσαντες φοιτητές, που είναι η τοποθέτησή τους σε Γαλλικές 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ:  

Το Σάββατο, 28 Μαρτίου 2009, το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας διοργάνωσε Εσπερίδα για 

την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της γυναίκας, στα πλαίσια των προσπαθειών που 

καταβάλλονται από όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδας, για την στήριξη και ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας της γυναίκας. 
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Επίσημες ομιλήτριες ήταν η Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων 

Γυναικών Επιχειρηματιών κ. Σοφία Οικονομάκου και η κ. Στέλλα Ασκέλη στέλεχος της 

Αγροτουριστικής και συγγραφέας του επιτυχημένου βιβλίου της Αγροτουριστικής. 

Η κ. Σ. Οικονομάκου παρουσίασε τις καινοτόμες δράσεις του Δικτύου και το πρόγραμμα 

των Αντενών, την νέα υπηρεσία που θα εφαρμοστεί στα Ελληνικά Επιμελητήρια και η οποία 

στοχεύει στο να ενημερώνει τις γυναίκες επιχειρηματίες γύρω από θέματα του ενδιαφέροντος τους, 

να τις εκπαιδεύει με μαθήματα e-learning και να τις βοηθά να οργανώνουν σωστά τη δική τους 

επιχείρηση. 

Η κ. Οικονομάκου ενημέρωσε επίσης τα μέλη του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για το 

μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Δικτύου και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου 

Μάθησης.  

Παρουσίασε ακόμη τη μελέτη και τα στατιστικά στοιχεία της έρευνας που διεξήγαγε το 

Δίκτυο για την χαρτογράφηση της επιχειρηματικότητας της γυναίκας στην Ελλάδα.   

Η κ. Ασκέλη παρουσίασε ένα πολύ ενδιαφέρον VIDEO το οποίο αναδεικνύει με τον 

καλύτερο τρόπο επιτυχημένες μορφές αγροτουρισμού και ανέλυσε τις υπηρεσίες από τις οποίες 

μπορεί να επωφεληθεί αυτός που επιχειρεί αγροτουριστικά.  

Κατά την διάρκεια της εσπερίδας έγινε βράβευση επιτυχημένων γυναικών επιχειρηματιών 

του νομού, οι οποίες με την δυναμική τους, την εργατικότητά και τις ικανότητές τους πέτυχαν στην 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα και συνεισέφεραν στην τοπική και εθνική οικονομία. 

 

 

Ο Πρόεδρος κ. Αλέξης Πάσχος και η κ. Οικονομάκου 

κατά την διάρκεια της εσπερίδας βράβευσης 

επιτυχημένων γυναικών επιχειρηματιών. 
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ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ:  

 

Την Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009, το Επιμελητήριο Λέσβου διοργάνωσε Εσπερίδα για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της γυναίκας.  

Επίσημες ομιλήτριες ήταν η Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων 

Γυναικών Επιχειρηματιών κ. Σοφία Οικονομάκου, η κ. Μπριγκίτα Παπασταύρου, Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος της Αγροτουριστικής, η εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου στο Δίκτυο και 

Πρόεδρος των Εμπόρων του νομού Λέσβου κ. Μαίρη Βερβενιώτου, ο Επιστημονικός Σύμβουλος 

του Επιμελητηρίου κ. Παναγιώτης Λαμπρόπουλος και ο Σύμβουλος των ΚΕΤΑ Λέσβου κ. 

Δημήτρης Γεωμηλάς, ο οποίος ενημέρωσε τις παριστάμενες για το νέο πρόγραμμα του ΕΟΜΜΕΧ, 

Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.  

Στα πλαίσια της εκδήλωσης το Επιμελητήριο Λέσβου και το Δίκτυο Γυναικών 

Επιμελητηρίων βράβευσαν τον πρώτο Γυναικείο Συνεταιρισμό της Λέσβου και της Ελλάδας, τον 

Συνεταιρισμό της Πέτρας, για την πολύχρονη και επιτυχημένη πορεία του στο χώρο του τουρισμού 

και για την συνεισφορά του στο πνεύμα και τα ιδεώδη της Ελληνικής Φιλοξενίας, καθώς και τον 

Συνεταιρισμό Μεσωτόπου για τα εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα που παράγουν και διαφημίζουν 

την παρτίδα μας ανά τον κόσμο. 

 
 

Η Πρόεδρος κ. Σ.Οικονομάκου προσφέρει αναμνηστικό του Δικτύου στον Πρόεδρο του 

Επιμελητηρίου κ. Ορφανό 



 

 

Διοικητικός Απολογισμός ΕΕΔΕΓΕ 2004 - 2018 σελ. 112 

 

 

Η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ βραβεύει την εκπρόσωπο συνεταιρισμού της Λέσβου 

FORUM ΑΝΔΡΙΑΤΙΚΗΣ, 27-29 Απριλίου  

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το 9ο Συνέδριο του  Forum της Αδριατικής,  το οποίο 

διοργάνωσε το Επιμελητήριο της Αιτωλοακαρνανίας. Συμμετείχαν: η Πρόεδρος του Forum κ. 

Τζαντράνκα  Ραντοβάνιτς, εκπρόσωποι και πολυπληθείς αντιπροσωπείες των Επιμελητηρίων από 

όλα τα κράτη της Αδριατικής, Ελλάδα, Ιταλία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Αλβανία, Κροατία, 

Μοντενέγκρο, Φίρομ, Σλοβενία, τοπικοί Άρχοντες και Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι εκπρόσωποι του  Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών 

Επιχειρηματιών  με επικεφαλής την Πρόεδρο κ. Σ. Οικονομάκου παρουσίασαν μια καλά 

οργανωμένη και συγκροτημένη ομάδα. Ανέπτυξαν τις δράσεις του Δικτύου στις παρευρισκόμενες  

και κατέθεσαν σημαντικές προτάσεις. Η  πρόταση που έτυχε γενικής αποδοχής και 

επιδοκιμασίας ήταν εκείνη της δημιουργίας κώδικα επιχειρηματικής ηθικής και 

δεοντολογίας για τις γυναίκες επιχειρηματίες.  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΕΔΕΓΕ ΑΠΟ ΕΔΕΛ 19-20 Μαΐου:  

            Γίνεται έλεγχος των Κοινοτικών προγραμμάτων που το Δίκτυο έχει υλοποιήσει από 

την ανώτερη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Οικονομιών, την ΕΔΕΛ. Ο έλεγχος ήταν απόλυτα 

επιτυχημένος και τα προγράμματα του Δικτύου έκλεισαν με επιτυχία. 
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Ο Πρόεδρος του Επ. Αιτωλοακαρνανίας κ. Τσιχριτζής  με τις εισηγήτριες του συνεδρίου, 

 κ.κ Τριχοπούλου, Οικονομάκου, Βλάχου και την εκπρόσωπο στο Δίκτυο κ. Α.  Λαναρά 

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ 12-16 Μαΐου:  

Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων στην Πράγα, 

παρατίθεται το πρόγευμα του Δικτύου Γυναικών του Ευρωεπιμελητηρίου από την Πρόεδρο του 

Δικτύου Γυναικών του Ευρωεπιμελητηρίου, κ. Σοφία Οικονομάκου.  Παρευρίσκονται εκπρόσωποι 

του Ελληνικού Δικτύου, η Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιά κ. Ε. Κορωνάκη, η εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικού γραφείου της Κεντρικής Ένωσης 

Ελληνικών Επιμελητηρίων στις Βρυξέλες, κ. Ειρήνη Κωνσταντινίδου και οι Σύμβουλοι του ΕΕΑ 

κκ Δήμητρα Αλαμπάνου και Ελένη Γρυπάρη. 

Κυρίες σύμβουλοι από όλα τα κράτη της Ευρώπης παραβρέθηκαν συνομίλησαν και 

αντάλλαξαν ιδέες και καλές πρακτικές μεταξύ τους.  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΟΜΜΕΧ-ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ 25 Μαΐου:  

Η Πρόεδρος του Δικτύου συναντάται για μια ακόμη φορά με τον ειδικό Γραμματέα κ. 

Σταθόπουλο και του θέτει το θέμα συμμετοχής του Δικτύου στις δράσεις δημοσιότητας του νέου 

προγράμματος του ΕΟΜΜΕΧ. Ο κ. Σταυρόπουλος υπόσχεται να κάνει ότι μπορεί για να 

προωθήσει το θέμα, το οποίο αναγνωρίζει ως δίκαιο, αλλά και εφικτό, δεδομένου ότι ο ΕΟΜΜΕΧ 

δεν διαθέτει τη γεωγραφική κάλυψη που έχει το Δίκτυο. Και αυτό το αίτημα μας δεν έτυχε της 

αποδοχής του ΕΟΜΜΕΧ.  

ΕΕΔΕΓΕ - EWN (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ) 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΛΑΙΣΙΑ 2-5 Ιουνίου:  

Στην μακρινή Μαλαισία διεξήχθη το έκτο Διεθνές Συνέδριο του Διεθνούς Επιμελητηρίου 

και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων.  Εισηγήτριες στο πάνελ της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας ήταν η Πρόεδρος του Δικτύου, κ. Σοφία Οικονομάκου, η οποία 

εκπροσώπησε το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, 
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καθώς και το Δίκτυο Γυναικών του Ευρωεπιμελητηρίου, η Ειρήνη Νατιβιντάντ, Πρόεδρος της 

Διεθνούς Συνδιάσκεψης Γυναικών, η Σελίμα Αχμάντ, Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας 

Γυναικών του Μπαγκλαντές και η Βεατρίκη Μπούθ, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου της Κουήνσλαντ. 

Οι ομιλήτριες αναφέρθηκαν στις στρατηγικές που πρέπει να υιοθετηθούν για την 

προώθηση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η δυναμική ένταξη των γυναικών στην οικονομική 

ζωή των κρατών θα είναι ένας από τους παράγοντες της οικονομικής ανάκαμψης. Αναφέρθηκαν 

επίσης στο ρόλο της εξειδικευμένης εκπαίδευσης και της δικτύωσης των γυναικών. 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 9 Ιουνίου:  

          Η Πρόεδρος του Δικτύου Σοφία Οικονομάκου συναντά την νεοδιορισθείσα Γενική 

Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, κ. Καρατζόλα, για να επικαιροποιήσει το μνημόνιο συνεργασίας 

που έχει ήδη υπογραφεί μεταξύ της Γ. Γραμματείας Δια Β. Μάθησης και του Δικτύου. Παίρνει την 

διαβεβαίωση ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Η εκπαίδευση θα συνεχιστεί κανονικά. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΟΜΜΕΧ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ 11 Ιουνίου: 

Δεδομένου ότι ο ΕΟΜΜΕΧ μονοπωλεί τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, η Πρόεδρος του 

Δικτύου, Σοφία Οικονομάκου επιμένει σε μια συνεργασία και συναντάται και πάλι με τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΟΜΜΕΧ και τον ενημερώνει για τις επαφές που είχε με το 

Υπουργείο Ανάπτυξης και την επιθυμία αυτού του ιδίου του Υπουργού, κ. Φώλια, να θεσμοθετήσει 

το Δίκτυο. Του ζητά να βοηθήσει, ώστε να αρχίσει η συνεργασία μεταξύ ΕΟΜΜΕΧ και Δικτύου 

για αμοιβαίο συμφέρον. Παίρνει την διαβεβαίωση ότι πολύ γρήγορα θα την ειδοποιήσει. Αυτό δεν 

έγινε ποτέ. 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΕΔΕΓΕ 15 Ιουνίου:  

Στις 14-15 και 16 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε στη Δράμα το Συνέδριο για την 

ολοκλήρωση του Διακρατικού Προγράμματος AWAKE, το οποίο υλοποιήθηκε από τα 

Επιμελητήρια Δράμας και Ανδριανουπόλεως. Το πρόγραμμα είχε στόχο την ενεργοποίηση των 

γυναικών των δύο ετέρων μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και εκπαιδεύσεις, ώστε να ενταχθούν 

στην αγορά εργασίας ή να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Παρευρέθηκαν οι διακρατικοί εταίροι, 

αντιπροσωπείες γυναικών επιχειρηματιών και τοπικοί άρχοντες από την Τουρκία και την Ελλάδα. 

Η Πρόεδρος του Δικτύου Γυναικών στην εισήγησή της ενημέρωσε τους 

συμμετέχοντες στην ημερίδα για το που βρίσκεται η επιχειρηματικότητα της γυναίκας στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη σήμερα. Αναφέρθηκε σε δράσεις των Επιμελητηρίων της Ευρώπης, 

καθώς και σε καλές πρακτικές που εφαρμόζονται με θετικά αποτελέσματα. 

Η εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Δράμας στο Δίκτυο, κ. Χρύσα Μπιμπίκη ανέπτυξε τα 

προβλήματα των γυναικών επιχειρηματιών της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και έκανε 

προτάσεις για την βελτίωση της παρούσας κατάστασης και την ενδυνάμωση  των γυναικών ώστε 

όλο και περισσότερες να εντάσσονται στην αγορά εργασίας. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ MICROSOFT 16 Νοεμβρίου: 

Μετά από μεγάλο αγώνα, διαβουλεύσεις και συνεδριάσεις μεταξύ Δικτύου, Microsoft και 

Επιμελητηρίου Αρκαδίας, εγκαινιάζεται στην Αρκαδία, την Τρίπολη, η πρώτη συνεργασία μεταξύ 
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Δικτύου, Περιφερειακού Επιμελητηρίου και Microsoft και αρχίζει η εκπαίδευση των μελών του 

Επιμελητηρίου στη νέα τεχνολογία. Η επιλογή του Επιμελητηρίου έγινε με το σκεπτικό ότι η 

Τρίπολη αποτελεί κόμβο της Πελοποννήσου και μπορεί να εξυπηρετήσει και άλλα περιφερειακά 

Επιμελητήρια.  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΕΔΕΓΕ-CCPIT (υπερ-επιμελητήριο Κίνας) 24-26 Νοεμβρίου:  

Και δεύτερο μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η κ. Σοφία Οικονομάκου, Πρόεδρος του 

Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και Γενικός Γραμματέας 

του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με το Συμβούλιο για την προώθηση του Διεθνούς 

Εμπορίου του Υπερεπιμελητηρίου της Κίνας, CCPIT. Λεπτομέρειες του μνημονίου βρίσκονται 

στην ιστοσελίδα του Δικτύου. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΔΕΓΕ ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ 26-27 Νοεμβρίου:  

Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης των Ελληνικών 

Επιμελητηρίων στη Βέροια, συνεδρίασε η Διοικούσα Επιτροπή το Δικτύου εν όψει της επικείμενης 

Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου. Οι παριστάμενες σύμβουλοι έτυχαν ιδιαίτερης περιποίησης από 

την εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου στο Δίκτυο, κ. Πετρακοπούλου. 

ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10-11 Δεκεμβρίου:  

Μια ακόμη συνδιάσκεψη του Δικτύου γυναικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο 

συμμετέχει η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ Σ. Οικονομάκου, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, μετά 

από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν το συμβούλιο ήταν και οι τελευταίες εξελίξεις 

γύρω από θέματα ισότητας. Οι σύμβουλοι έκαναν κριτική στο χάρτη ισότητας των φύλων, όπως 

έχει διαμορφωθεί και τοποθετήθηκαν σε ότι αφορά τη βελτίωσή και τον εκσυγχρονισμό του. Ο 

χάρτης ισότητας βρίσκετε στο διαδικτυακό τόπο του Δικτύου για ενημέρωσή σας. 

  

Ο παρών Διοικητικός απολογισμός  εγκρίθηκε ομόφωνα, κατά τη διάρκεια της Γενικής 

Απολογιστικής Συνέλευσης του Δικτύου την 19-12-2009 που πραγματοποιήθηκε στον 

Πειραιά 

Η Πρόεδρος  

 

Σοφία Οικονομάκου 



 

 

Διοικητικός Απολογισμός ΕΕΔΕΓΕ 2004 - 2018 σελ. 116 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΕΔΕΓΕ) 

Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 

Τηλ. 0030-210-3387104-106 Φαξ: 0030-210- -3622320 

Site: eedege.gr 

E-mail:president@eedege.gr 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 2008 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥΔΙΚΤΥΟΥ: 

 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ 

ΤΟ ΥΠΕΡ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ CCPIT  

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ SPIDLA ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στα πλαίσια της επίσκεψής του στην Ελλάδα,  ο αρμόδιος για την απασχόληση και τις 

κοινωνικές υποθέσεις Επίτροπος, Vladimir Spidla, Επίτροπος  Απασχόλησης και Ίσων Ευκαιριών, 

συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματικών, 

κ. Σοφία Οικονομάκου. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η κ. Ε. Κωνσταντινίδου, διευθύντρια του 

αντιπροσωπευτικού γραφείου των Ελληνικών Επιμελητηρίων στις Βρυξέλες και η κ. Λένια 

Σαμουήλ, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Γ.Δ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Απασχόλησης 

και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Η προγραμματισμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνάντηση, είχε σκοπό την 

ενημέρωση του Επιτρόπου γύρω από τους στόχους και τις δράσεις του Δικτύου, το οποίο θεωρείται 

ως το ποιο επιτυχημένο Δίκτυο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας της γυναίκας στην Ευρώπη, 

καθώς και τον προγραμματισμό μελλοντικών  δράσεων για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκ μέρους 

των γυναικών και την ενίσχυσή τους, για να διεκδικήσουν τις θέσεις ευθύνης που τους αναλογούν. 

Ο Επίτροπος, όπως αποκάλυψε στην κ. Οικονομάκου, προτίθετο να οργανώσει Ευρωπαϊκό 

Φορέα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της γυναίκας και την προώθηση της σε θέσεις 

ευθύνης. Η κ. Οικονομάκου ήταν μια από τις κυρίες της επιλογής του, που θα στελέχωναν τον Νέο 

Φορέα, δεδομένου ότι το Δίκτυο Γυναικών του Ευρωεπιμελητηρίου, του οποίου προΐστατο, 
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ως εκλεγμένη Πρόεδρος, κατείχε εξέχουσα θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Δικτύων. Με αυτό 

το σκεπτικό, η κ. Οικονομάκου επελέγη για την στελέχωση του Δικτύου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την προώθηση των γυναικών στην οικονομία και την πολιτική.  

Το συμβούλιο που οργανώθηκε συμπεριέλαβε σημαντικές γυναίκες από όλη την Ευρώπη, 

κατόχους υψηλών Θεσμικών θέσεων. Η πρώτη συνάντηση του νέου Ευρωπαϊκού Δικτύου ισχυρών 

γυναικών έγινε στις Βρυξέλλες στις 2 Ιουνίου 2008. 

Τη συνάντηση κορυφής άνοιξε ο Επίτροπος Vladimir Spidla, και η κ. Zita Gurmai, 

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών και 

την ισότητα των φύλων. Συμμετείχαν επίσης, η Επίτροπος και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής κ. Margot Wallstrom, δεύτερη τη τάξη μετά τον Πρόεδρο Μπαρόζο, και η Επίτροπος 

Οικονομικών, κ. Dalia Grybauskaite. 

Η οργάνωση του νέου Φορέα είναι μία από τις δράσεις κλειδιά, που προβλέπονται από τον 

Χάρτη Πορείας (road map) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την ισότητα των δύο φύλων. 

 

 

Ο Επίτροπος Σπίντλα, η Επίτροπος Ρέντιν και οι κ.κ του Δικτύου της    Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 

κ. Οικονομάκου στα δεξιά του επιτρόπου 
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Τα μέλη της Επιτροπής για την προώθηση των Γυναικών στην Οικονομία και την 

Πολιτική, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ CCPIT ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Η Υπουργός εξωτερικών κ. Ν. Μπακογιάννη, πριν λίγους μήνες, υπέγραψε ένα σύμφωνο 

συνεργασίας με το υπερεπιμελητήριο της Κίνας, CCPIT, το οποίο έχει πολιτική σημασία και 

βαρύτητα.   

Πριν λίγες ημέρες  μια δεύτερη Ελληνίδα, η Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού 

Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, κ. Σ. Οικονομάκου, καλεσμένη από το ίδιο 

Υπερεπιμελητήριο, υπέγραψε ένα δεύτερο σύμφωνο συνεργασίας, επιχειρηματικής σημασίας. 

Σύμφωνα με το σύμφωνο αυτό, τα δύο μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν και να 

συμβάλλουν, στα πλαίσια των ευθυνών τους, στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των εμπορικών και 

οικονομικών σχέσεων μεταξύ του Κινέζικου Επιμελητηρίου για την προώθηση του Διεθνούς 

Εμπορίου, CCPIT, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου 

Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών. 

Συγκεκριμένα συμφωνούν να συμβάλουν:  

1. Στην ανταλλαγή πληροφοριών μέσω Ιντερνέτ για θέματα οικονομικά, εμπορίου, 

οικονομικής και εμπορικής νομοθεσίας, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης των 

σχέσεων μεταξύ των μελών τους. 

2. Στην συζήτηση για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος πέρα από το εμπόριο, όπως, 

συντονισμένες εμπορικές δράσεις, ξένες επενδύσεις, μεταφορά τεχνολογιών και 

συνεργασία κεφαλαίων με σκοπό την ανάπτυξη ιδεών, προγραμμάτων κ.λπ. 
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3. Μέσω συχνών συναντήσεων και αμοιβαίων επισκέψεων, στα πλαίσια διμερούς 

οικονομικής συνεργασίας, στην αναζήτηση ιδεών για την αύξηση των οικονομικών και 

εμπορικών συναλλαγών με τους εξής τρόπους: 

α. Συντονισμένες δράσεις και τεχνική συνεργασία και στήριξη σε επίπεδο μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων του εμπορίου, του τουρισμού κτλ. 

β. Παροχή πληροφοριών σε εταιρείες για πιθανές συνεργασίες και εκτεταμένη βοήθεια, 

έτσι ώστε να επιτευχθούν πρακτικά αποτελέσματα. 

γ. Έναρξη προώθησης εμπορικών δραστηριοτήτων με την ανταλλαγή εμπορικών 

αποστολών και συμμετοχών σε εμπορικές οργανώσεις. 

δ. Οργάνωση επιχειρηματικών συμποσίων και σεμιναρίων. 

4. Υποβολή προτάσεων σε αντιπροσωπευτικούς Κυβερνητικούς Οργανισμούς για την λύση 

προβλημάτων γενικού χαρακτήρα, τα οποία προκύπτουν από την συνεργασία των μελών 

των δύο οργανισμών, σκοπεύοντας πάντα σε πρακτικές λύσεις. 

5. Παροχή βοήθειας για φιλικό διακανονισμό διαφωνιών, οι οποίες ενδεχομένως προκύψουν 

μεταξύ των εμπορευόμενων μελών των δύο πλευρών. 

6.  Συνεργασία στον χώρο της εμπορικής διαιτησίας. 

 

          Αυτή η συμφωνία ενεργοποιείται κατά την ημέρα της υπογραφής και θα τερματιστεί 6 μήνες 

μετά από την ημέρα καταγγελίας της μίας ή της άλλης πλευράς που την έχει υπογράψει. 

 Δεδομένου ότι το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών 

Επιχειρηματιών είναι η Αστική Εταιρεία των Ελληνικών Επιμελητηρίων, όλα τα 

Επιμελητήρια της χώρας μπορούν να ωφεληθούν από τις θετικές δράσεις αυτής της 

σύμπραξης, την οποία δημοσιεύουμε σήμερα και θέτουμε στην διάθεση των μελών μας, των 

μελών των Ελληνικών Επιμελητηρίων. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΟΤ (Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης): 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑ ISO/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

Για την καλλίτερη λειτουργία του Δικτύου και προκειμένου να πιστοποιηθεί ως φορέας 

τεχνικής και οικονομικής διαχείρισης προγραμμάτων, η Πρόεδρος εισηγήθηκε στην Γενική  

Συνέλευση της Καστοριάς την πιστοποίηση του Δικτύου κατά ISO, κάτι που έγινε δεκτό και έτυχε 

της απολύτου αποδοχής της ολομέλειας της Συνέλευσης.  

Οι διαδικασίες προετοιμασίας για την πιστοποίηση ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, 2 

μηνών, λόγω της αρίστης οργάνωσης, ή οποία διαπιστώθηκε από την αρμόδια σύμβουλο του 

ΕΛΟΤ, στις υπηρεσίες του Δικτύου.  

Η τελική φάση της επιθεώρησης ολοκληρώθηκε μέσα στον Σεπτέμβριο και απονεμήθηκε 

από τον ΕΛΟΤ το πιστοποιητικό πληρότητας και αρίστης οργάνωσης του Δικτύου σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που  απαιτείται να λειτουργεί το Δίκτυο και να διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα.  

Με την ολοκλήρωση του ISO, το Δίκτυο κατέθεσε αίτημα στην Περιφέρεια για να 

καταστεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.  
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕΔΕΓΕ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 26/1/2008 

Τον κύκλο των ετησίων εκδηλώσεων 2008 του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου 

Γυναικών Επιχειρηματιών άνοιξε το Επιμελητήριο Πιερίας με μια καλά οργανωμένη ημερίδα κατά 

την διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε στις επιχειρηματίες της περιφέρειας Πιερίας η καινοτόμος 

υπηρεσία των Αντενών. 

Την παρουσίαση έκανε η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σοφία Οικονομάκου και η εκπρόσωπος 

του Επιμελητηρίου Πιερίας στο Δίκτυο, κ. Ματούλα Παγώνη. Η Γενική Γραμματέας του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Μ. Χατζάκου, επιτυχημένη 

επιχειρηματίας η ίδια, ανέπτυξε στις παρευρισκόμενες την πρακτική πλευρά της 

επιχειρηματικότητας και τις βασικές παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους 

προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.  

Ο Διευθύνων σύμβουλος των ΚΕΤΑ του Νομού παρουσίασε τις δράσεις του Φορέα στην 

Περιφέρεια. 

Παρέστη ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, τοπικοί άρχοντες 

και πλήθος γυναικών επιχειρηματιών, οι οποίες με την παρουσία τους ανέδειξαν το ενδιαφέρον 

που υπάρχει για καινοτομία και νέες υπηρεσίες.  

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 15-16/2/2008   

Στο Επιμελητήριο Καστοριάς, πραγματοποιήθηκε, η πρώτη (1η) Γενική Συνέλευση του 

2008 του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών 

Επιχειρηματικών φορέων, η οποία ήταν καταστατική.  

Η συμμετοχή των στελεχών και των εκπροσώπων των 50 Επιμελητηρίων-μελών της 

Αστικής Εταιρείας του Δικτύου ήταν μεγάλη. 

Η Γενική Συνέλευση ασχολήθηκε με την αναψηλάφηση του καταστατικού του Δικτύου, 

που στόχο είχε την ονομαστική αναφορά στα Επιμελητήρια της χώρας των οποίων το Δίκτυο 

αποτελεί Αστική Εταιρεία. Έγιναν πολλές προτάσεις από τα μέλη του ΔΣ του Δικτύου και τις 

εκπροσώπους των Επιμελητηρίων τις  οποίες μορφοποίησε και έντυσε νομικά ο νομικός 

σύμβουλος του Δικτύου κ. Βαρδαλάς. Το πρώτο Καταστατικό του Δικτύου συνέταξε ο Πρόεδρος 

του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Δ.  Γκουντόπουλος..  

Σημαντική ήταν η ανακοίνωση της Προέδρου, κ. Οικονομάκου, σύμφωνα με την 

οποία η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, θα προσφέρει 

μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης στις γυναίκες επαγγελματίες και επιχειρηματίες της 

περιφέρειας, αδαπάνως.   

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Η Αντιπρόεδρος του Δικτύου κ. Μίνα Γιανουσιάδου εκπροσώπησε το Εθνικό 

Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών στις εκδηλώσεις του 

Επιμελητηρίου Κορινθίας, με την ευκαιρία της έκθεσης που έγινε στο Νομό. Η κ. Γιανουσιάδου 

ανέπτυξε τις δράσεις του Δικτύου και τις υπηρεσίες των Αντενών που θα εφαρμοστούν μέσω των 

Επιμελητηρίων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της γυναίκας 
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ-SCHWERIN 

 H Πρόεδρος του Δικτύου Σ. Οικονομάκου, ήταν εισηγήτρια στο Συνέδριο που οργάνωσε 

το Επιμελητήριο του Σφερίν στην Βόρια Γερμανία. Θέμα του Συνεδρίου η Δικτύωση μεταξύ των 

Φορέων και η αποτελεσματικότητα των συνεργασιών μεταξύ των κρατών. Το ΕΕΔΕΓΕ, καθώς και 

το Δίκτυο Γυναικών του Ευρωεπιμελητηρίου, EWN, (Eurochambre Women Network) του οποίου 

προΐσταται η κ. Οικονομάκου, αποτελούν παραδείγματα καλών πρακτικών δικτύωσης σε όλη την 

Ευρώπη. 

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2/4/08 

Εσπερίδα για την επιχειρηματικότητα της γυναίκας πραγματοποίησε το Επιμελητήριο 

Ηρακλείου, την Τετάρτη 2 Απριλίου 2008, με την ευκαιρία της ενεργοποίησης της Αντένας του 

Ηρακλείου, της νέας δράσης που εντάσσεται πλέον στις υπηρεσίες που το Επιμελητήριο 

παρέχει στα μέλη του.  

Συμμετείχε το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών 

Επιχειρηματιών, (ΕΕΔΕΓΕ) δράση του οποίου απετέλεσε η δημιουργία των Αντενών, μέσω 

του Ευρωπαϊκού Επιδοτούμενου προγράμματος Interreg iii b/Archimed. Η κ. Σοφία 

Οικονομάκου, Πρόεδρος του Δικτύου ανέλυσε στις παρευρισκόμενες το πρόγραμμα των 

Αντενών και τις κάλεσε να επικοινωνούν με το Επιμελητήριό τους προκειμένου να 

επωφεληθούν της νέας υπηρεσίας. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και τοποθετήθηκε η Νομάρχης Ηρακλείου κ. Ευαγγελία 

Σχοιναράκη, η κ. Πιτσικάκη Μαρία, Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών 

Επιχειρηματιών Νομού Ηρακλείου, η εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στο Εθνικό 

Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών, κ. Στέλλα Κόκκινου, η οποία επικεντρώθηκε στις τάσεις στις 

προοπτικές και στα προβλήματα του λιανεμπορίου. Προβλήματα τα οποία κατατρέχουν τον 

επιχειρηματικό κόσμο αδιακρίτως φύλου, περνώντας το μήνυμα ότι τα προβλήματα του 

επιχειρηματικού κόσμου δεν έχουν φύλο και δεν κάνουν διακρίσεις. 

Η συμμετοχή στην εσπερίδα ήταν μεγάλη, πράγμα που αποδεικνύει το ενδιαφέρον των 

γυναικών επιχειρηματιών του Νομού για νέες υπηρεσίες και  βοήθεια στο έργο τους. 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14/4/08 

Ημερίδα οργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προκειμένου να 

ενημερώσει τα μέλη του για την νέα υπηρεσία των Αντενών που υιοθετήθηκε από το Επιμελητήριο. 

Την Αντένα παρουσίασε η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σ. Οικονομάκου.  Ο καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Πειραιά, κ. Θ. Κατσανέβας, παρουσίασε την έρευνα της χαρτογράφησης της 

επιχειρηματικότητας της γυναίκας στην Ελλάδα, εκ μέρους του Κέντρου Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Πειραιά που είχε αναλάβει την συγκεκριμένη δράση για λογαριασμό του Δικτύου. 

Πλήθος επιχειρηματιών παρακολούθησαν την εκδήλωση και δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα 

από τα ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης. 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 5/6/08 

Στην όμορφη Πρέβεζα πραγματοποιήθηκε η β’ Γενική Συνέλευση του Δικτύου, παρουσία 

της ολομέλειας των εκπροσώπων των Ελληνικών Επιμελητηρίων. 
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Τη Συνέλευση απασχόλησε κυρίως ο προγραμματισμός της εκπαίδευσης των γυναικών, 

που θα οργανωθεί με πρωτοβουλία του Δικτύου, σε όλη την Ελλάδα, το Φθινόπωρο. 

Η Γενική Γραμματεία δια βίου Μάθησης θα προσφέρει στο Δίκτυο τις οργανωμένες 

υποδομές της ανά τη χώρα, καθώς και τους καλά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους εισηγητές 

της, για να εκπαιδεύσουν τις επαγγελματίες και επιχειρηματίες μέλη των Επιμελητηρίων της 

Ελλάδας. Οι εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, αφού μελετήσουν τις εκπαιδευτικές προτάσεις της 

Γραμματείας, θα απευθυνθούν στα μέλη τους και θα οργανώσουν τα προς εκπαίδευση τμήματα 

ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες.   

Πρόταση του Προεδρείου, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων, ήταν 

η δημιουργία τμημάτων με άτομα που ανήκουν στις ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού, όπως είναι 

οι μετανάστες, με άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και με γονείς μαθητών. Συμβουλευτικά 

μαθήματα προς τους γονείς είναι απαραίτητα τη στιγμή που παρουσιάζονται πολλά μαθησιακά και 

κοινωνικά προβλήματα στα παιδιά σήμερα. 

Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης έγινε και η παρουσίαση της Αντένας  Πρεβέζης, στην 

τοπική επιχειρηματική κοινότητα. 

Στην παρουσίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Νομαρχίας, του Δήμου, των τοπικών 

αρχών και πλήθος επιχειρηματιών του Νομού. 

Σημειωτέων ότι η Αντένα της Πρεβέζης λειτούργησε ικανοποιητικά και αξιολογήθηκε 

πολύ θετικά από την εταιρεία που διαχειρίστηκε την λειτουργία των Αντενών ανά την Ελλάδα. 

Εκδηλώσεις για την επιχειρηματικότητα οργανώθηκαν και σε άλλα επιμελητήρια, όπως 

στη Βέροια, ενώ όλα σχεδόν τα Επιμελητήρια ζητούν ημερομηνίες και θέματα προκειμένου να 

οργανώσουν και τις δικές τους εκδηλώσεις.  Οι κυρίες της Διοίκησης του Δικτύου είναι 

αποφασισμένες να συνεχίσουν τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Δικτύου στα Επιμελητήρια  

της περιφέρειας μέχρι να καλυφθούν και τα 55 Επιμελητήρια μέλη της Αστικής Εταιρείας του 

Δικτύου. 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΕΓΕ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΤΕΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ, ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κτλ. 1/11/08 

 Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών 

Επιχειρηματικών Φορέων (Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε) σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λακωνίας 

διοργάνωσαν ΣΥΝΕΔΡΙΟ, με θέμα: «Σύγχρονη Ελληνίδα και Επιχειρηματικότητα στον 21ο 

Αιώνα», στο Γύθειο, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2008, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Επιμελητηρίου. 

            Κατά την διάρκεια της Εκδήλωσης, έγινε παρουσίαση της έρευνας χαρτογράφησης της 

γυναικείας επιχειρηματικότητας και της Αντένας Γυθείου καθώς και των υπηρεσιών που το  

Επιμελητήριο παρέχει στα μέλη του.  

            Σημαντικές ήταν οι εισηγήσεις που έγιναν από όλους τους εισηγητές. Ο Σύμβουλος 

Ανάπτυξης, κ. Δ. Κεράνης, επικέντρωσε την εισήγησή του στους Συνεταιρισμούς και τις 

επιχειρηματικές συνεργασίες, τα λεγόμενα clusters, καινοτόμες και σύγχρονες δράσεις για την 

ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχειρηματικότητας.  

             Η Αντιπρόεδρος του Δικτύου και Διευθύντρια του εκπαιδευτικού οργανισμού Δήμητρα, 

του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης, κ. Σ. Πατσαντάρα, παρουσίασε παραδείγματα καλών 
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πρακτικών στο χώρο των συνεταιρισμών, συνδέοντας την θεωρία με την πράξη και την 

καθημερινότητα.  

             Η Πρόεδρος της Αγροτουριστικής, κ. Μ. Παπασταύρου, εισηγήθηκε την δυνατότητα  

ανάπτυξης του Αγροτουρισμού στη Λακωνία. Εντύπωση έκανε ο αλιευτικός τουρισμός, ο οποίος 

αποτελεί μια σύγχρονη και καινοτόμο μορφή τουρισμού, με μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης στην 

Λακωνία, η οποία περιβάλλεται στο μεγαλύτερο μέρος της από θάλασσα και ένας μεγάλος αριθμός 

των κατοίκων της ασχολείται με την αλιεία.  Η κ. Παπασταύρου τόνισε επίσης την ανάγκη 

στήριξης των τοπικών προϊόντων από τις ξενοδοχειακές μονάδες και καταλύματα, όχι μόνον για 

την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, αλλά και για την διαφύλαξη της κουλτούρας και των 

διατροφικών παραδόσεων και συνηθειών του λαού μας. 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: Στα πλαίσια της εσπερίδας του Επιμελητηρίου Λακωνίας, το Εθνικό 

Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών θεώρησε σκόπιμο να βραβεύσει τις 

γυναίκες εκείνες που διακρίθηκαν για την προσφορά τους στην επιχειρηματικότητα, καθώς και στο 

κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι του Νομού. Βραβεύτηκαν, οι κκ. Μαίρη Παναγάκου, γνωστή 

επιχειρηματίας τουριστικής μονάδας στο Κότρωνα Λακωνίας, συγγραφέας και παρουσιάστρια 

τηλεοπτικών εκπομπών που ασχολούνται με την Μεσογειακή διατροφή και την ελληνική 

μαγειρική παράδοση. Η κ. Μηλιά Τσατσούλη, μητέρα έξη παιδιών, ιδιοκτήτρια επί σαράντα και 

πλέον έτη, παραδοσιακού φούρνου στην Αρεόπολη της Μάνης, η κ. Καλλιόπη Χαραμή, 

δημιουργός και ιδιοκτήτρια ζαχαροπλαστικής μονάδας στην Μονεμβάσια, όπου παράγει τα 

φημισμένα αμυγδαλωτά της Λακωνίας και η κ. Αικατερίνη Καρλάφτη, Πρόεδρος του Συλλόγου 

Κυριών Γύθειο, με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο στη τοπική κοινωνία της Λακωνίας και προσφοράς 

στους μετανάστες. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Ε. Λακωνίας κ. Πανδής, η Πρόεδρος της Αγροτουριστικής κ. Παπασταύρου, η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ 

κ. Οικονομάκου και η Αντιπρόεδρος κ. Πατσαντάρα, στο πάνελ της κατάμεστης από κόσμο αιθούσης 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ADVANCIA ΓΑΛΛΙΑ-ΠΑΡΙΣΙ  21/11/2008 

 Στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο που οργάνωσε ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Advancia, το 

Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης-Κατάρτισης του Επιμελητηρίου των Παρισίων, το Δίκτυο 

εκπροσώπησε η Πρόεδρός κ. Σ. Οικονομάκου.  

 Η κ. Οικονομάκου ήταν μια εκ των εισηγητριών του Συνεδρίου, η οποία ανέπτυξε καλές 

πρακτικές που αναδείχτηκαν στην Ελλάδα με την ενίσχυση της Ελληνικής Πολιτείας και των 
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Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Αναφέρθηκε ακόμη στην καινοτομία των Αντενών και τις υπηρεσίες 

που μπορούν να παρέχονται μέσω αυτών στις επιχειρηματίες της κάθε περιφέρειας. 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

Η Γ. Γραμματεία Ισότητας, αναγνωρίζοντας την δράση του Δικτύου ζήτησε με έγγραφό 

της συνεργασία με το Δίκτυο σε θέματα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας της γυναίκας. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FORUM TΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ   

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 15ης Δεκεμβρίου 2007 αποφασίσθηκε η ένταξη 

και συνεργασία του Δικτύου με το FORUM της Αδριατικής.  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ : 

Θερμής υποδοχής έτυχαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου από τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κ. Στεφανόπουλο. Οι κυρίες σύμβουλοι ενημέρωσαν τον Πρόεδρο 

για τους στόχους του Δικτύου και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας της γυναίκας στην πατρίδα μας. 

Ο Πρόεδρος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζήτησε έναν πλήρη φάκελο με τις 

δραστηριότητες του Δικτύου για να ενημερωθεί εκτενέστερα.  

Οι κυρίες προσέφεραν στον Πρόεδρο κλαδί ελιάς, έργο του γνωστού καλλιτέχνη Γεωργίου 

Ξενούλη. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΕΔΕΓΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

            Το ΕΕΔΕΓΕ διαμαρτυρήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών για την κατάργηση των 

εμπορικών ακολούθων, ανταποκρινόμενο στις εκκλήσεις των μελών των Επιμελητηρίων που 

πίστευαν ότι η κατάργηση των εμπορικών ακολούθων θα τους στερήσει τη διευκόλυνση στις 

εμπορικές συναλλαγές με  χώρες του εξωτερικού. Η Πρόεδρος κ. Σ. Οικονομάκου επισκέφθηκε 

και μίλησε με την Υπουργό Εξωτερικών, κ. Δ. Μπακογιάννη, η οποία της υπεσχέθη ότι θα 

μελετήσουν το αίτημα και ότι αυτή η κατάργηση δεν αφορά τις Πρεσβείες μας στις μεγάλες αγορές, 

αλλά σε μικρά κράτη τα οποία μπορούν να εξυπηρετηθούν με λιγότερους διπλωματικούς 

ακολούθους, και τον Πρέσβη ακόμη, και ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να εξοικονομήσουν 

πόρους. 

Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 13-12-2008 

Στον Πειραιά πραγματοποιήθηκε η Γ’ Γενική Συνέλευση 2008, του Δικτύου. 

Παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης, κ. Τσαμαδιάς, με τον οποίο το Δίκτυο 

Υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας για την επίσημη έναρξη των μαθημάτων επιχειρηματικότητας 

που η ΓΓ θα προσφέρει στα μέλη των Επιμελητηρίων, με τις κατά τόπους περιφερειακές υποδομές 

της. 

Παραβρέθηκε επίσης ο Ειδικός Γραμματέας ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. 

Σπηρόπουλος, με τον οποίο θα συνεργαστούμε στο επόμενο πρόγραμμα της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας. Επίσης, ο Διευθυντής Πωλήσεων της Microsoft, κ. Χρυσαφίδης. Η 
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Microsoft έκανε πρόταση συνεργασίας στο Δίκτυο και θα προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση στις 

γυναίκες επιχειρηματίες, μέλη του Δικτύου και των Επιμελητηρίων της Ελλάδος.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η εκπαίδευση αυτή θα πιστοποιείτο με κρατικά 

πιστοποιητικά, τα οποία έχουν διεθνή αναγνωρισιμότητα και δίνουν στον κάτοχό τους ένα ακόμη 

εφόδιο που μπορεί να χρησιμοποιήσει στην ανταγωνιστική αγορά. 

  Η εκπαίδευση θα αρχίσει τον Οκτώβριο, όπως μας διαβεβαίωσε ο Γ. Γραμματέας κ. 

Τσαμαδιάς. 

Πρόταση του Δικτύου προς τα μέλη του ήταν να επικοινωνήσουν πρώτα με τα σωματεία 

και να ανακοινώσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Επιμελητηρίου τους. Τα σωματεία θα 

ειδοποιήσουν τα μέλη τους. Μετά υπάρχει ο τοπικός τύπος, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Μια 

συνέντευξη τύπου θα ήταν σκόπιμη, με την έναρξη των μαθημάτων.  

Η Πρόεδρος είπε ακόμη: «σας προτείνουμε επίσης να αναπτύξετε ένα τουλάχιστον τμήμα 

κοινωνικά ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι μετανάστες. Θα τους δώσετε την ευκαιρία να μάθουν 

την γλώσσα μας και να προσεγγίσουν την κουλτούρα μας, βοηθώντας κατά αυτόν τον τρόπο στην 

μεταξύ μας καλλίτερη επικοινωνία και κατανόηση. 

Πολύ σημαντική θα ήταν και η συμβουλευτική γονέων. Μπορείτε να απευθυνθείτε  στους 

κατά τόπους συλλόγους γονέων και να τους ενημερώσετε για την πρόθεση του Επιμελητηρίου να 

προσφέρει στους γονείς εκπαίδευση που αφορά τη σχέση τους με τα παιδιά τους, για να τους 

βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της εφηβείας, τα μαθησιακά προβλήματα που 

έχουν τόσο εξαπλωθεί τελευταία και τόσα άλλα» 

 
Ο Γ.Γ δια βίου μάθησης, καθηγητής κ. Τσαμαδιάς και η Πρόεδρος του  ΕΕΔΕΓΕ  κ. 

Σ. Οικονομάκου υπογράφουν το  μνημόνιο συνεργασίας,  παρουσία του Προέδρου  

της ΚΕΕΕ  κ.. Γ. Κασιμάτη 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: 

Πρόγραμμα για τις ΜΚΟ, Το Δίκτυο είχε καταθέσει πέντε προτάσεις: του Επιμελητηρίου 

Αρκαδίας, του ΒΕΘ, του Επιμελητηρίου Ρόδου, του Επιμελητηρίου Δράμας και του 

Επιμελητηρίου Λακωνίας, η οποία και εγκρίθηκε.   
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Στα πλαίσια του προγράμματος προσελήφθη υπάλληλος στο Επιμελητήριο Λακωνίας, η 

οποία θα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα και η οποία θα ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα 

της γυναίκας στο Νομό, υπό την Διοίκηση του Επιμελητηρίου πάντα, καθώς και με δράσεις που 

θα αποφασιστούν από τη Διοίκηση του Δικτύου και θα αφορούν στην επιχειρηματικότητα της 

γυναίκας. Ακόμη, στα πλαίσια του προγράμματος, θα οργανωθεί Συνέδριο για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας της γυναίκας και την ανάδειξη δράσεων οι οποίες πρακτικά μπορούν να 

βοηθήσουν τις γυναίκες του Νομού. (βλέπε συνέδριο Λακωνίας) 

 

 Ο παρών Διοικητικός απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα,  κατά τη διάρκεια της Γενικής 

Απολογιστικής Συνέλευσης του Δικτύου που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά την 13-12-

2008    

Η Πρόεδρος  

 Σοφία Οικονομάκου 
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ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΕΔΕΓΕ) 

Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 

Τηλ. 0030-210-3387104-106 Φαξ: 0030-210- -3622320 

Site: eedege.gr 

E-mail:president@eedege.gr 

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΞΕΚΙΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2007 

TO ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ  

 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΗΤΑΣ 

 ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ 

 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Πανηγυρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για την έναρξη των εργασιών του 

Δικτύου παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, των Υπουργών κ. κ. Σιούφα και 

Παπαθανασίου, του Προέδρου της ΚΕΕΕ κ. Γ. Κασιμάτη και του Διευθυντού του γραφείου 

του Ευρ. Κοινοβουλίου στην Ελλάδα  κ. Γ. Κασιμάτη, της υπουργού Εξωτερικών κ. Ν. 

Μπακογιάννη, εκπροσώπων κομμάτων και φορέων, καθώς και πλήθους επιχειρηματιών. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ 

 

 Η ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου και της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν 

της ενημέρωσης που είχαν από ομάδα εργασιολόγων, επικεφαλής των οποίων ήταν ο καθηγητής 

κ. Μητρόπουλος, αποφάσισαν να ζητήσουν  από την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, κ. Φ. Πάλλη-Πετραλιά να σκύψει με ενδιαφέρον στο συνταξιοδοτικό των 

εργαζομένων γυναικών επιχειρηματιών. Συγκεκριμένα: 

 Να καταργηθεί η προσαύξηση του 40% για τις ασφαλισμένες στο ΙΚΑ οι οποίες θέλουν 

να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα. Μέτρο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 

 Να προβλεφθεί επίδομα τέκνων και για την εργαζόμενη γυναίκα-μητέρα. 

 Να υπάρξει σύζευξη εργασίας και οικογένειας και στον Ιδιωτικό Τομέα, όπως υπάρχει 

στο Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ. 
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 Να υιοθετηθεί η 30ετία ανεξαρτήτως ηλικίας. 

 Να προσμετράτε η διαδοχική ασφάλιση στα 37 έτη εργασίας. 

 Να προσμετράτε ο χρόνος μητρότητας στα συντάξιμα χρόνια. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Το Προεδρείο του ΕΕΔΕΓΕ, επισκέφθηκε το Υπουργείο Παιδείας  και κατέθεσε αίτημα 

για την ένταξη του μαθήματος της επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Ζητήθηκε ακόμη, να ενταχθεί το συγκεκριμένο μάθημα στις επιλογές των μαθημάτων 

του επαγγελματικού προσανατολισμού.  

Το Δίκτυο επιφυλάσσεται να επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις στην ηγεσία του 

Υπουργείου. 

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

Αποφασίσθηκε να ζητηθεί από τον Δήμο Αθηναίων να διευρύνει τις υπηρεσίες των 

Δημοτικών παιδικών σταθμών και στα παιδιά των αυτοαπασχολούμενων και όχι μόνον των 

εργαζομένων με σχέση εξαρτώμενης εργασίας, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Με αγώνες τις 

Προέδρου, Σ. Οικονομάκου, στα στελέχη του Δήμου και σε αυτόν τον ίδιο τον Δήμαρχο το αίτημά 

του Δικτύου έγινε αποδεκτό. 

Αποφασιστική ήταν η παρέμβαση της Αντιδημάρχου και νυν Προέδρου του ΚΕΘΙ κ. 

Ήρας Βαλσαμάκη. Τέλος το αίτημά έγινε δεκτό και τα παιδιά των αυτοαπασχολούμενων-

επιχειρηματιών, μπορούν να φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου εις το εξής.  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΕΟΜΜΕΧ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Έγιναν τρείς παρεμβάσεις, (17-1-08, 17-4-08, 8-7-08), με αποφάσεις της ολομέλειας 

των εκπροσώπων του Δικτύου, προς το Υπουργείο Οικονομικών, τις Περιφέρειες και τον 

ΕΟΜΜΕΧ για αύξηση του ποσού χρηματοδότησης του προγράμματος «ενίσχυσης υπηρεσιών» 

των γυναικών επιχειρηματιών. Ο ΕΟΜΜΕΧ και οι Περιφέρειες σε μια κίνηση καλής θέλησης, 

ανταποκρινόμενοι στις παρεμβάσεις των Φορέων, ανταποκρίθηκαν εν μέρει στο αίτημα και η 

χρηματοδότηση αυξήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αγώνας γίνεται ακόμη για την Αττική, που 

τα διαθέσιμα ποσά είναι πολύ χαμηλά. 

ΟΑΕΕ-Α: 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Καστοριάς, μετά από πρόταση του Προέδρου 

του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, κ. Ι. Γιαμά, έγινε αίτημα προς το ασφαλιστικό ταμείο των 

αυτοαπασχολούμενων να καλύψει τη δαπάνη του εμβολίου για την πρόληψη του καρκίνου του 

τραχήλου της μήτρας των γυναικών, καθώς και για την πλήρη κάλυψη των δαπανών που 

συνεπάγεται η διαπίστωση μαθησιακών  προβλημάτων στα παιδιά σχολικής ηλικίας. 



 

 

Διοικητικός Απολογισμός ΕΕΔΕΓΕ 2004 - 2018 σελ. 129 

 

Ενθουσιασμό προκάλεσε στις παριστάμενες η απόφαση του ΟΑΕΕ, να εγκρίνει τη 

δαπάνη του εμβολίου για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου, σε κοπέλες νεαρής 

ηλικίας. Το αίτημα έγινε αποδεκτό και ανακοινώθηκε στο Δίκτυο με έγγραφο του ΟΑΕΕ την 

22-4-2008. 

ΟΑΕΕ- Β : 

Αποδεκτή έγινε και η πλήρης κάλυψη της δαπάνης για την διαπίστωση και θεραπεία 

των μαθησιακών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νεαροί μαθητές σε μεγάλο ποσοστό. 

Ο ΟΑΕΕ κάλυπτε μέρος από αυτές τις δαπάνες. 

ΟΑΕΕ- Γ : 

 Με απόφαση της Β’ Γενικής Συνέλευσης  έγινε αίτημα στον ασφαλιστικό μας φορέα 

ΟΑΕΕ να καλύψει και την δαπάνη των εξωσωματικών κυήσεων.  

Το πρόβλημα της υπογεννητικότητας είναι γνωστό, όπως γνωστά είναι και τα 

προβλήματα σύλληψης που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Η δε δαπάνη της εξωσωματικής 

είναι τεράστια και δεν αρκεί μια προσπάθεια τις περισσότερες φορές. Και αυτό το αίτημα 

μας αντιμετωπίστηκε με ευαισθησία και έγινε αποδεκτό.  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:  

Η Πρόεδρος του Δικτύου Σ. Οικονομάκου δίνει αγώνα  στο  Υπουργείο Ανάπτυξης 

για να καταστεί το Δίκτυο Ενδιάμεσος Φορέας διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων, 

δεδομένου ότι διαθέτει όλες τις προδιαγραφές. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ-ΑΝΤΕΝΕΣ  

Στις 26 Ιουνίου και στις 14 Νοεμβρίου 2007 έγινε η  πρώτη εκπαίδευση των στελεχών 

των Επιμελητηρίων - Αντενών, από εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων, για την πιλοτική εφαρμογή 

της νέας αυτής δράσης που θα εφαρμοσθεί στα Επιμελητήρια στα πλαίσια υλοποίησης των 

δράσεων του Προγράμματος INTEREGG WBC. 

Οι Αντένες είναι Κέντρα Πληροφόρησης, εντός των Επιμελητηρίων, τα οποία θα 

πληροφορούν τις επιχειρηματίες-μέλη τους γύρω από θέματα του ενδιαφέροντος τους. 

Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν προγράμματα επαγγελματικού προσδιορισμού για τις νέες, για τον 

καλλίτερο προσανατολισμό τους προς την σωστή επαγγελματική κατεύθυνση και επένδυση, 

εξειδικευμένη εκπαίδευση στις υπάρχουσες αλλά και στις εν δυνάμει επιχειρηματίες, για να 

βελτιώνουν την απόδοσή τους και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και πληροφόρηση γύρω 

από θέματα χρηματοπιστωτικά και χρηματοοικονομικά, καθώς και για τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα, έρευνα τοπικής αγοράς, επιχειρηματικά σχέδια και παρακολούθηση για την 

καλλίτερη οργάνωση και απόδοσή τους.  

Τα Επιμελητήρια, μέσα από την νέα αυτή δράση και προσφορά προς τα μέλη τους, θα 

αναδείξουν για μια ακόμη φορά το ρόλο τους στις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας στην 

εξυγίανση των υπαρχόντων επιχειρηματικών μονάδων, καθώς και στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων 

ενισχύοντας την τοπική, αλλά και την εθνική Οικονομία.  
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Τέλος, η Διοίκηση του Δικτύου υποσχέθηκε ότι η υπηρεσία των Αντενών θα λειτουργήσει 

σε όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδας, μετά την πιλοτική εφαρμογή στα 13 Επιμελητήρια Αντένες. 

Για το σκοπό αυτό, οργανώθηκε η εκπαίδευση των στελεχών  όλων των Επιμελητηρίων εντός του 

2008. 

Σύμφωνα με την υπόσχεση της Διοίκησης προς τις εκπροσώπους των Επιμελητηρίων για 

την διεύρυνση των υπηρεσιών των Αντενών σε όλα τα Επιμελητήρια, στις 21 και 28 Μαρτίου 

2008 θα αρχίσουν τα σεμινάρια για την εκπαίδευση των στελεχών και των υπολοίπων 

Επιμελητηρίων. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΕΕΔΕΓΕ 

Η Διοίκηση του Δικτύου, αποφάσισε να οργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλη την 

Ελλάδα, για την αύξηση των δεξιοτήτων των γυναικών, προκειμένου να απαντήσουν στις 

προκλήσεις της εποχής και να αντιμετωπίσουν τον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό. Για το 

σκοπό αυτό, η Πρόεδρος του Δικτύου επισκέφθηκε τον Υπουργό Παιδείας επανειλημμένως. Ο 

Υπουργός την παρέπεμψε στον Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, κ. Τσαμαδιά. 

Α' ΕΠΑΦΗ Η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Οικονομάκου συναντάται με τον Γ. Γραμματέα Δια 

Βίου Μάθησης, καθηγητή κ. Τσαμαδιά και ζητά την δέσμευση του να εκπαιδεύσει τις 

γυναίκες επιχειρηματίες μέλη των Επιμελητηρίων της Ελλάδος αδαπάνως. 

Β’ ΕΠΑΦΗ. Η κ. Οικονομάκου συναντάται εκ νέου με τον Γ. Γραμματέα κ. Τσαμαδιά και 

την υπεύθυνη σύμβουλό του και προχωρούν στην οργάνωση και τον προγραμματισμό της 

εκπαίδευσης στα Επιμελητήριά μας. Απεστάλη   έντυπο με τις θεματικές ενότητες των 

μαθημάτων στις κυρίες εκπρόσωπους των επιμελητηρίων στο Δίκτυο και μαζί με τα στελέχη 

των Επιμελητηρίων και τα κατά τόπους γραφεία της Γ. Γραμματείας δια Βίου Μάθησης, θα 

επιλέξουν τα θέματα του ενδιαφέροντος των μελών των Επιμελητηρίων, τα οποία θα θέσουν 

στη συνέχεια υπόψη της Γ. Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και η εκπαίδευση θα ξεκινήσει 

τον Οκτώβριο. Εν τω μεταξύ οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων στο Δίκτυο θα έχουν 

επικοινωνήσει με τα σωματεία και τα μέλη και θα είναι έτοιμοι. Οι κυρίες εκπρόσωποι έχουν 

ενημερωθεί και γνωρίζουν πως πρέπει να δράσουν στην συγκεκριμένη περίπτωση.  

Γ ΕΠΑΦΗ. Η κ. Οικονομάκου, στις αρχές Σεπτεμβρίου επικοινώνησε με το γραφείο του Γ. 

Γραμματέα κ. Τσαμαδιά, την υπεύθυνη εκπαίδευσης κ. Καραγεώργου και έστειλε έγγραφο  

με το οποίο ζητάει την έναρξη της επίσημης συνεργασίας Επιμελητηρίων και Γ. Γ. Δια Βίου 

Μάθησης. Κάλεσε μάλιστα τον Γ. Γ στην επόμενη Γενική συνέλευση του Δικτύου για την 

επίσημη υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας, παρουσία των εκπροσώπων και του 

Προέδρου της ΚΕΕΕ κ. Γ. Κασιμάτη.  

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 7/3/2007 

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, και το Εθνικό Επιμελητηριακό 

Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών συνδιοργάνωσαν εκδήλωση με την ευκαιρία της 

Hμέρας της Γυναίκας με θέμα: «Η Καινοτομία Σύμμαχος της Γυναίκας Επιχειρηματία. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφας, ο Υφυπουργός 

Ανάπτυξης κ. Ι. Παπαθανασίου, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Χ. Φώλιας, ο Γενικός Γραμματέας 

κ. Σ. Παπαδόπουλος, ο Διευθυντής του γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα κ. Γ. 
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Κασιμάτης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης των Ελληνικών Επιμελητηρίων κ. Γ. Κασιμάτης, 

η βουλευτής της Ν.Δ κ. Κουντουρά, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Βάσω Παπανδρέου, οι Πρόεδροι 

του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και Κερκύρας και αντιπρόεδροι της ΚΕΕΕ κ.κ. Σ. 

Μαγόπουλος και Γ. Χονδρογιάννης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και Γενικός 

Γραμματέας της ΚΕΕΕ κ, Π. Αγνιάδης, οι κυρίες εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της Ελλάδος 

στο Δίκτυο και πλήθος κόσμου. 

 Στα πλαίσια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η μελέτη 

χαρτογράφησης της επιχειρηματικότητας της γυναίκας στην Ελλάδα, που διεξήχθη από το 

Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά κατά παραγγελία του Δικτύου. 

 Τέλος, σε μια σεμνή τελετή βραβεύτηκε η κ. Κυριακοπούλου, μια γυναίκα που ηγήθηκε 

με επιτυχία μιας βαριάς βιομηχανίας, την ανέπτυξε και την στήριξε, τιμώντας το φύλλο της και 

καταρρίπτοντας τα φυλετικά στερεότυπα της εποχής της.  

Η Πρόεδρος του Δικτύου βραβεύει την κ. Κυριακοπούλου για την επιτυχημένη της πορεία 

στο χώρο της επιχειρηματικότητας της γυναίκας,  παρουσία της Δ.Ε και της Οικονομικής 

Επόπτου κ. Μ. Ανθοπούλου 

 

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΕΕΔΕΓΕ-ΚΕΘΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ16/4/2007  

Η εκδήλωσή συνδιοργανώνεται με το ΚΕΘΙ, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, με 

την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της α’ φάσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG III 

B/ARCHIMED/wbc στο οποίο προΐσταται το Δίκτυο.  
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Παρευρίσκονται, ο Υφυπουργός Οικονομίας κ. Χ. Φώλιας,, ο Νομάρχης κ. Π. Ψωμιάδης, 

οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης κ.κ Γ. Ιωαννίδης, Σ. Καλαφάτης, Θ. Καράογλου, Α. Ρεγκούζας, 

και Γ. Σαλαγκούδης. Την βουλευτή κ. Ξηροτήρη εκπροσώπησε η κ. Ε. Χατζηανδρέου, επίσης τον 

Δήμαρχο εκπροσώπησε η αντιδήμαρχος κ. Λ. Κολοβού. Εκ μέρους του επιχειρηματικού κόσμου 

την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Μ. 

Ζορμπίδης και η Γενική Γραμματέας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Θεσσαλονίκης κ. Μ. Χατζάκου. Την ημερίδα παρακολούθησαν επιχειρηματικοί παράγοντες της 

τοπικής κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου. 

Από πλευράς διοργανωτών, παρέστησαν η κ. Μερόπη Καλδή, Πρόεδρος του ΚΕΘΙ. η κ. 

Φ. Μπέλλου, λέκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επιστημονικός 

συνεργάτης του ΚΕΘΙ, η κ. Σοφία Οικονομάκου, Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού 

Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών, καθώς και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου 

και οι εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων στο Δίκτυο, από όλη την Ελλάδα.  

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 11/6/2007 

Εσπερίδα διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ευβοίας, με θέμα την επιχειρηματικότητα της 

γυναίκας. Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών καλείται να 

εισηγηθεί του θέματος. Το Δίκτυο εκπροσωπεί η Α Αντιπρόεδρος του Δικτύου, και Αντιπρόεδρος 

του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Μίνα Γιανουσιάδου, η οποία παρουσιάζει το Δίκτυο, 

τους στόχους του και τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που ετοιμάζει.  

ΕΣΠΕΡΙΔΑ  ΚΑΙ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 28/6/ 2007 

Στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, στη Ρόδο, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη (2η) Γενική 

Συνέλευση του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών 

Επιχειρηματικών φορέων. Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διήρκεσαν δύο ημέρες.  

Στην εκδήλωση είχε προσκληθεί, εκ μέρους του Δικτύου και παρέστη, η αξιωματούχος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και ίσων 

Ευκαιριών, κ. Άννα Μαρία Παρασκευά. Η κ. Παρασκευά, ήταν από τις βασικές ομιλήτριες της 

εσπερίδας.  

Παρουσιάστηκε επίσης, η Αντένα Δωδεκανήσου. Η νέα υπηρεσία που αρχικά 

εφαρμόστηκε πιλοτικά σε δεκατρία Επιμελητήρια της περιφέρειας, και η οποία υλοποιήθηκε στα 

πλαίσια του διακρατικού προγράμματος Interreg III B/Archimed WBC, συγχρηματοδοτούμενη 

από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Τις εκδηλώσεις τίμησε με την παρουσία της η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. M. 

Grossmann. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, 3/7/2007 

Η πρόεδρος του Δικτύου, κ. Σ. Οικονομάκου, εκπροσώπησε το Δίκτυο στο Συνέδριο του 

Διεθνούς Επιμελητηρίου στην Κωνσταντινούπολη. Η κ. Οικονομάκου ήταν μια από τις ομιλήτριες 

του πάνελ της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Ανέπτυξε τα δεδομένα της εξέλιξης της 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕΔΕΓΕ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 21/9/2007 

Εκπρόσωποι από όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδας τίμησαν με την παρουσία τους την 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Χ. Σάββα και της εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Κοζάνης στο 

Δίκτυο, κ. Μ. Ασμανίδου, που οργανώθηκε με την ευκαιρία της 23ης Εμποροβιομηχανικής 

Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας, η οποία αποτελεί μεγάλο εμπορικό, οικονομικό, αλλά και 

κοινωνικό γεγονός για την περιοχή.  

Στο Περίπτερο του Επιμελητηρίου Κοζάνης, φιλοξενήθηκε το Εθνικό Επιμελητηριακό 

Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, ΕΕΔΕΓΕ, και παρουσιάστηκαν οι δράσεις του για 

την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της γυναίκας. Στην ημερίδα που ακολούθησε, εκτός από τα 

στελέχη του Δικτύου, συμμετείχαν εκπρόσωποι Φορέων, τοπικοί άρχοντες και πλήθος 

επιχειρηματιών. Η Πρόεδρος του Δικτύου κ. Σ. Οικονομάκου στην εισήγησή της ενημέρωσε τις 

παριστάμενες για τις δράσεις του Δικτύου και ανέπτυξε τον προγραμματισμό του. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΛΛΙΑΣ-Lille 23/10/2007  

Η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓE, κ. Σ. Οικονομάκου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του 

Διεθνούς Φόρουμ για την ισότητα, κ. Phillip Vasseur, εκπροσώπησε το Δίκτυο στο Παγκόσμιο 

Συνέδριο της Λιλ, στην Γαλλία, με θέμα την διαφορετικότητα σε όλους τους τομείς και 

εκφάνσεις της ζωής και τις ίσες ευκαιρίες. Η εισήγησή της είχε θέμα την ισότητα μεταξύ των 

δύο φύλλων και τις ίσες ευκαιρίες που πρέπει να διασφαλίζονται πλέον από τους Φορείς και τα 

Κράτη. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΟΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ WBC & RADIO 15/12/2007 

Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά έγινε η εκδήλωση για την 

ολοκλήρωση των Ευρωπαϊκών διακρατικών προγραμμάτων που το Δίκτυο υλοποίησε το 2006-

2007. Εκπρόσωποι των κρατών που συμμετείχαν στα προγράμματα ως εταίροι, με επικεφαλής τον 
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Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης των Ελληνικών Επιμελητηρίων  κ. Γ. Κασιμάτη και την Πρόεδρο 

του Δικτύου κ. Σ. Οικονομάκου ανέπτυξαν τις δράσεις των προγραμμάτων, WBC  

(Women in Business Support Growth and Competitiveness) και RADIO SMES (Research and 

Development Investing in SMEs). Μεγάλη υπήρξε η ικανοποίηση των συντελεστών, διότι τα 

συγκεκριμένα προγράμματα απέδωσαν έργο και αναδείχτηκαν σε συντελεστές καλών πρακτικών, 

η εφαρμογή των οποίων θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της τοπικής αλλά και εθνικής 

επιχειρηματικότητας. 

Ο παρών Διοικητικός απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα, κατά τη διάρκεια της Γενικής 

Απολογιστικής Συνέλευσης του Δικτύου την 15-12-2007 που πραγματοποιήθηκε στον 

Πειραιά 

Η  Πρόεδρος  

           

  

Σοφία Οικονομάκου                 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΕΔΕΓΕ) 

Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 

Τηλ. 0030-210-3387104-106 Φαξ: 0030-210- -3622320 

Site: eedege.gr 

E-mail:president@eedege.gr 

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΗΛΙΚΙΩΝΕΤΑΙ 2006 

 ΕΚΛΕΓΕΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ  

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ: ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ  

Πλούσια ήταν η δράση του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών 

και το 2006, έτους εκλογών για την Ελληνική Επιμελητηριακή Κοινότητα.  

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Δικτύου, στις 31 Οκτωβρίου 2006 διεξήχθησαν οι 

πρώτες εκλογές μεταξύ των εκπροσώπων των Επιμελητηρίων στο Δίκτυο, για την ανάδειξη της 
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πρώτης Διοικούσης Επιτροπής. Το Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 31ης Οκτωβρίου 

είχε ως εξής:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:    ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ                      Ε.Ε.Α 

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΜΙΝΑ ΓΙΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ                      Β.Ε.Π 

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ                     Β.Ε.Θ 

Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ                      ΕΠ.ΠΕΛΛΑΣ 

Δ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑ               ΕΠ.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΓΕ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               ΣΤΗΒΗ ΣΙΩΖΟΠΟΥΛΟΥ                      Ε.Ε.Θ 

ΟΙΚ.  ΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ   ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΙΔΟΥ                           Κ.Ε.Ε.Ε 

Α. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΡΑΣΧΗ      ΕΠ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Α . ΟΙΚ. ΕΠΟΠΤΗΣ              ΜΑΡΙΤΑΝΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ          Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 

Μετά τις εκλογές του 2006 συνοπτικά αποφασίσθηκαν και υλοποιήθηκαν τα κάτωθι: 

 Άνοιγμα λογαριασμού του Δικτύου για την κατάθεση των χρημάτων και ανάθεση στο 

λογιστικό γραφείο «Οικονομική Θεσσαλονίκης» της τήρησης των βιβλίων και 

παρακολούθησης των λογαριασμών. 

 Δημιουργία εντύπου με το προφίλ του Δικτύου. 

 Ανανέωση της ιστοσελίδας (site) του Δικτύου και σύνδεσή της με την ΚΕΕΕ, το 

Ευρωεπιμελητήριο και άλλους Φορείς για άμεση πληροφόρηση των μελών επί των Εθνικών 

και Ευρωπαϊκών δρώμενων. 

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (WBC) ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

11- 2006  

Η Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών Σ. 

Οικονομάκου εκλέγεται πρόεδρος του Δικτύου Γυναικών του Ευρωεπιμελητηρίου. Τιμή για 

το Δίκτυο, για την Ελλάδα, για την Επιμελητηριακή Κοινότητα, καθότι είναι η δεύτερη 

διάκριση μετά την εκλογή του Προέδρου της ΚΕΕΕ κ. Γ. Κασιμάτη, στην θέση του 

Αναπληρωτή Προέδρου του Ευρωεπιμελητηρίου. Η θέση αυτή θα βοηθήσει στην προώθηση 

των στόχων και του Ελληνικού Δικτύου. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006: 

Η Συνέλευση αυτή είναι η α’ μετεκλογική Γενική Συνέλευση του Δικτύου. Ψηφίζεται ο 

προϋπολογισμός και γίνεται ο προγραμματισμός  της νέας διαχειριστικής χρήσης, με έμφαση στις 

δράσεις που θα προκύψουν από το πρόγραμμα INTERREG, η αξιολόγηση του οποίου είχε αίσιο 

αποτέλεσμα για το Δίκτυο.  

Αποφασίζεται εκδήλωση στις 7 Μαρτίου 2007, με την ευκαιρία της ημέρας της γυναίκας 

και βράβευση της Καίτης Κυριακοπούλου, επιτυχημένης επιχειρηματία του χώρου της βαριάς 

βιομηχανίας. Αποφασίζεται ακόμη, μετά από πρόταση του Προέδρου της ΚΕΕΕ, κ. Γ. Κασιμάτη, 

η καθιέρωση της 8ης Μαρτίου,  Ημέρας Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, ως ημέρας εορτής 

του Δικτύου. 

Σημαντική είναι η ενημέρωση που η Πρόεδρος κάνει στις παριστάμενες, όσον αφορά 

τον τρόπο που θα οργανώσουν το Δίκτυο στα περιφερειακά Επιμελητήρια, τα οποία και 
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εκπροσωπούν. Τους παραδίδει επίσημα το έντυπο σύμφωνα με το οποίο θα ενεργήσουν και το 

οποίο είχαν εκπονήσει το 2005. (ακολουθεί σχέδιο στο τέλος) 

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάπτυξη του Δικτύου στις Βαλκανικές 

Χώρες και αναθέτει τη συγκεκριμένη δράση στο Επιμελητήριο Δράμας, το οποίο χειρίζεται 

Διαβαλκανικά προγράμματα.  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:  

Το 2006 μπορεί να χαρακτηριστεί ως η χρονιά των προγραμμάτων. 

Το Δίκτυο συμμετείχε ως εταίρος στις προτάσεις επτά (7) προγραμμάτων equal. Από αυτά 

τα προγράμματα, μόνον 3, του ΕΟΜΜΕΧ, του Πανεπιστημίου Αθηνών και της European Profiles 

a.e, εγκρίθηκαν: 

1. EQUAL ΕΟΜΜΕΧ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΛΑΙΣΙΟ, 

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. 
Ως εταίρος συμμετέχει στο πρόγραμμα του ΕΟΜΜΕΧ το Δίκτυο. Οι Δράσεις του 

περιορίζονται σε δράσεις δημοσιότητας. 

2. EQUAL ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: «ΚΑΛΛΙΣΤΗ». ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.  

 
Συμμετέχουμε ως εταίροι. Διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό της χαμηλής  

συμμετοχής της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Στόχος του προγράμματος και η ισότιμη ένταξη 

της γυναίκας στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων. 

3. EQUAL ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ: ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ:  

 
Άρση των στερεοτύπων και του επαγγελματικού διαχωρισμού. Συμμετέχουμε ως εταίροι 

στις διακρατικές δράσεις του προγράμματος. Τον Σεπτέμβριο του 2006 συμμετείχαμε στο 

Συνέδριο που οργάνωσε η Κοινοπραξία, με θέμα: Γυναίκες και Μ.Μ.Ε. Παρευρέθηκαν η 

Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος κ. Γιαννουσιάδου. 

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ:  
Το Δίκτυο κατέθεσε προτάσεις σε δύο (2) μεγάλα προγράμματα τα οποία αφορούν την 

περιφερειακή ανάπτυξη της Πελοποννήσου και της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Κατά 

πληροφορίες μας, το πρόγραμμα ανάπτυξης της Μακεδονίας Θράκης έχει αξιολογηθεί θετικά 

και αναμένεται η ανακοίνωσή του. 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΚΟ:  
 

            Το Δίκτυο συμμετείχε στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, των ΜΚΟ, (μη 

κυβερνητικών οργανώσεων) που αφορά στην Ανάπτυξη της Απασχόλησης και 

Επιχειρηματικότητας. Στο Πρόγραμμα αυτό το Δίκτυο συνεργάζεται με πέντε Επιμελητήρια. Στα 

Επιμελητήρια αυτά δίνεται η δυνατότητα να προσλάβουν ισάριθμα άτομα, γυναίκες, για ένα έτος, 

την μισθοδοσία των οποίων αναλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, (ΕΚΤ). Επίσης 
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χρηματοδοτείται η οργάνωση Συνεδρίων με θέματα δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη της 

Επιχειρηματικότητας της Γυναίκας. Τα Επιμελητήρια που συμμετείχαν ήταν: Αρκαδίας, 

Δωδεκανήσου, Βιοτεχνικό Θεσσαλονίκης, Λακωνίας και Δράμας. Μόνο η πρόταση του 

Επιμελητηρίου Λακωνίας  εγκρίθηκε και υλοποιείται. Έχει προσληφθεί υπάλληλος για 

λογαριασμό του Δικτύου και προετοιμάζεται ημερίδα για τον Οκτώβριο, στην οποία θα 

συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι του Δικτύου αδαπάνως.  
 

6. INTERREG WBC:  

 
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνεται η επιτυχημένη έκβαση της πρότασης του 

προγράμματος  INTERREG ΙΙΙ B/ARCHIMED, WBC, την οποία συνέταξαν η Πρόεδρος του 

Δικτύου Σ. Οικονομάκου και η οικονομική Επόπτης, Ε. Κωνσταντινίδιου και στην οποία το Δίκτυο 

συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος του Διακρατικού Σχήματος της Κοινοπραξίας, που αποτελείται 

από οκτώ εταίρους: Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά, το ΚΕΘΙ, την Κεντρική 

Ένωση Επιμελητηρίων, την ΕΡΤ, το ΕΒΕΠ, την Retecamere, Ένωση Ιταλικών Επιμελητηρίων, και 

τον Δήμο Λευκάρων της Κύπρου. Οι Δράσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν:  

 στη χαρτογράφηση του Γυναικείου Επιχειρηματικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας,  

 στην διερεύνηση των αποτελεσμάτων των Κοινοτικών και Κρατικών Προγραμμάτων που 

χρηματοδοτήθηκαν για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της γυναίκας,  

 στον εντοπισμό των καλών πρακτικών που αναδείχτηκαν στην Ελλάδα και στα 

συμμετέχοντα κράτη μέσα από τα επιδοτούμενα προγράμματα,  

 στη δημιουργία υποστηρικτικών δομών, για την πληροφόρηση των υπαρχόντων και των 

εν δυνάμει επιχειρηματιών, σε 13 επιλεγμένα Περιφερειακά Επιμελητήρια –Αντένες. 

Για τον σκοπό αυτό, διεξάγονται έρευνες και μελέτες στις οποίες συμμετέχουν 

Επιμελητήρια με την προώθηση ερωτηματολογίων, δημιουργείται διαδικτυακός κόμβος, (wbc-

net.org) ετοιμάζεται εκπαίδευση για τα στελέχη των Αντενών, επαγγελματικός 

προσανατολισμός και υποστηρικτικό υλικό για τις εν δυνάμει επιχειρηματίες προκειμένου να 

υποστηριχτεί από τα Επιμελητήρια η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.  

7. INTERREG III B/ARCHIMED/RADIO SMEs: 

 
Στο πρόγραμμα αυτό το Δίκτυο συμμετέχει ως εταίρος της Retecamene, Ένωσης Ιταλικών 

Επιμελητηρίων. Το πρόγραμμα στήριζε την περιφέρεια και τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

στις χώρες που συμμετείχαν.  

 Αναφέρετε σε έρευνα και σε καινοτόμες πολιτικές που στόχευαν στην ανταγωνιστικότητα, 

την ανάπτυξη, την καινοτομία, την ανανέωση και βελτίωση προϊόντων. 

 Χαρτογράφησε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα και τις ανάγκες των 

μικρομεσαίων για συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα και ανάπτυξη.  

 Έγινε εθνική και διεθνής έρευνα σε ειδικούς τομείς, παραγωγικές αλυσίδες και ομάδες, 

που στόχευαν στη δυνατότητα δικτύωσης των μικρομεσαίων. 

 Έγιναν οικονομικές μελέτες με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη. 
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8. ΕΟΜΜΕΧ: 

 
Το πρόγραμμα προώθησης της επιχειρηματικότητας της γυναίκας, στο οποίο Φορέας 

διαχείρισης είναι ο ΕΟΜΜΕΧ, είχε μεγάλη συμμετοχή. Το ΕΕΔΕΓΕ, σε μια προσπάθεια 

ενίσχυσης των γυναικών επιχειρηματιών της περιφέρειας, ενημέρωσε τις γυναίκες μέλη των 

Επιμελητηρίων και βοήθησε στην οργάνωση και συγγραφή μεγάλου αριθμού προτάσεων 

αδαπάνως, μέσω των εκπροσώπων των Επιμελητηρίων στο Δίκτυο. 

Δυστυχώς η προβλεπόμενη χρηματοδότηση δεν ήταν ικανοποιητική για να καλύψει όλες 

τις ενδιαφερόμενες. 

Έχουν γίνει διαβήματα με παραστάσεις σε Κυβερνητικά όργανα και έγγραφα από το 

Προεδρείο του Δικτύου και έχει ζητηθεί από τον ΕΟΜΜΕΧ, τις Νομαρχίες και την Περιφέρεια η 

αύξηση της χρηματοδότησης, προκειμένου να ικανοποιηθούν περισσότερες γυναίκες. 

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
Με τη σκέψη πάντα στους στόχους του Δικτύου, που δεν είναι άλλοι από την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας της γυναίκας, η Διοικούσα Επιτροπή του Δικτύου  αποφάσισε να καταθέσει 

προτάσεις σε πέντε νέα προγράμματα: 

1. INTERREG IVC: καινοτομία, οικονομία της γνώσης, απασχόληση, ανθρώπινο δυναμικό 

και εκπαίδευση. 

2. Καινοτόμο Δίκτυο Γυναικών για πράσινη επιχειρηματικότητα. 

3. Γυναίκες επιχειρηματίες και τουρισμός, με σεβασμό στο περιβάλλον. 

4. Πολιτιστική κληρονομιά. Η πορεία των Ενετών στην Ελλάδα. 

(το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την UNESCO). 

5. Ενδυναμώνοντας και αναδεικνύοντας την καινοτομία. 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ:  

Σεπτέμβριος 2006. Στα πλαίσια του προγράμματος equal, το Δίκτυο συνδιοργάνωσε 

Συνέδριο με τον Πανελλαδικό Σύνδεσμο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων που 

πραγματοποιήθηκε στην Χερσόνησο της Κρήτης με θέμα: προσβασιμότητα και τουρισμός. 

Στο Συνέδριο παραβρέθηκαν μέλη του Δικτύου από όλη την Ελλάδα, με επικεφαλής την 

Πρόεδρο κ. Σοφία Οικονομάκου, την Αντιπρόεδρο κ. Ελένη Κορωνάκη και την Διευθύντρια του 

αντιπροσωπευτικού γραφείου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στις Βρυξέλες, κ. Ειρήνη 

Κωνσταντινίδου.  

Εισήγηση εκ μέρους του Δικτύου έκανε η Αντιπρόεδρος κ. Ελένη Κορωνάκη και η 

εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στο Δίκτυο κ. Παρασκευή Μπιζιώτη. 
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ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:  

Η Πρόεδρος κ. Σ. Οικονομάκου  παραβρέθηκε στην ημερίδα που οργάνωσε η Εμπορική 

Τράπεζα, εταίρος του προγράμματος equal, με θέμα την χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων. 

Η Εμπορική Τράπεζα οργάνωσε και δεύτερη ημερίδα για την χρηματοδότηση εμπορικών 

δράσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.      Το Δίκτυο ανέλαβε 

την έκδοση του έντυπου υλικού και την δημοσιοποίηση των εκδηλώσεων. Στην ημερίδα 

συμμετείχαν η Πρόεδρος του Δικτύου, κ. Σ. Οικονομάκου, η Αντιπρόεδρος κ. Μ. Γιαννουσιάδου 

και η αναπληρώτρια Γ. Γραμματέας κ. Κ. Μίχου. Στην Θεσσαλονίκη η Αντιπρόεδρος κ. Π. 

Αλεξιάδου και η Γ. Γραμματέας κ. Στήβη Σιωζοπούλου. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αξίζει να αναφερθεί ότι:  

1. όλες οι προτάσεις των Ευρωπαϊκών Διακρατικών Προγραμμάτων γράφονται από την 

Πρόεδρο, γεγονός που απαλλάσσει το Δίκτυο από τη δαπάνη εταιρείας ή συμβούλου για τη 

συγγραφή τους. 

 

2. Τα δύο προγράμματα INTERREG που υλοποιήθηκαν από το Δίκτυο πρώτευσαν, 

κατά γενική ομολογία των συμβούλων της Διαχειριστικής Αρχής που εδρεύει στη 

Θεσσαλονίκη και θεωρήθηκαν από τα ελάχιστα που είχαν πρακτική εφαρμογή, ομαλή 

εξέλιξη, συντονισμό κατά την υλοποίηση, απόλυτη διαφάνεια και χρηστή διαχείριση στα 

οικονομικά και ολοκληρώθηκαν εντός των αναμενόμενων χρονικών ορίων. 

ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

1. Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με νέες μονάδες. 

2. Ενίσχυση και εξυγίανση της υπάρχουσας επιχειρηματικότητας. 

3. Προσέλκυση περισσοτέρων μελών στα Επιμελητήρια. 

4. Διεύρυνση των προσφορών των Επιμελητηρίων προς τα μέλη 
και ανάδειξη του έργου του Επιμελητηρίου. 

5. Περισσότερες γυναίκες στα Δ. Σ. των Επιμελητηρίων. 

6. Ανάδειξη της γυναικείας δυναμικής στους τομείς της 
οικονομίας. 

7. Καταξίωση του προέδρου που ηγείται ενός Επιμελητηρίου που 
συμβάλει στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας. 

8. Σύνδεση με τα κράτη της Ε. Ε. για ανταλλαγή καλών 
πρακτικών.  

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 
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Ο παρών Διοικητικός απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα, κατά τη διάρκεια της Γενικής 

Απολογιστικής Συνέλευσης του Δικτύου την 16-12-2006 που πραγματοποιήθηκε στον 

Πειραιά.  

Η Πρόεδρος,  Σοφία Οικονομάκου 
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ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΕΔΕΓΕ) 

Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 

Τηλ. 0030-210-3387104-106 Φαξ: 0030-210- -3622320 

Site: eedege.gr 

E-mail:president@eedege.gr 

ΕΝΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΤΗΣ ΚΕΕΕ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΕΛ. 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 2004-2005 
 

Με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΚΕΕΕ και της Προέδρου του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών γεννήθηκε το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο, Ελληνίδων Γυναικών 

Επιχειρηματιών. Με τη συμμετοχή των έξι Επιμελητηρίων Αθηνών και Πειραιώς συνεστήθη η 

Αστική Εταιρεία του Δικτύου και ανετέθη στο Αντιπρόεδρο της ΚΕΕΕ και Πρόεδρο του 

Επιμελητηρίου Λαρίσης, Δημήτρη Γκουντόπουλο να  συγγράψει  το Καταστατικό. 

Τη γέννησή του χαιρέτησαν με ενθουσιασμό όλα τα Επιμελητήρια και ζήτησαν να 

συμμετάσχουν με εκλεγμένες επιχειρηματίες των Διοικητικών τους Συμβουλίων. 

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 
 

Στις 24 Ιανουαρίου 2004 πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική συνεδρίαση του Δικτύου 

Γυναικών Επιμελητηρίων. Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών συγκεντρώθηκαν οι 

εκπρόσωποι των Περιφερειακών Επιμελητηρίων, όπου έγινε η πρώτη συνεδρίαση σε ατμόσφαιρα 

συναδελφικότητας, αλληλεγγύης και ενθουσιασμού.  Οι παρευρισκόμενες κυρίες-σύμβουλοι, 

μάλιστα αυτές που ήρθαν από την επαρχία, μετέφεραν την αγωνία τους για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες γυναίκες στις τοπικές κοινωνίες. Κατά την διάρκεια της 

συνεδρίασης έγινε η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου του Δικτύου και της Συντονιστικής 

Επιτροπής. Επικεφαλής της Σ.Ε έχει τεθεί η πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών κ. Σοφία Οικονομάκου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Επιμελητηρίων, 

συνεπικουρούμενη από την κ. Ειρήνη Κωσταντινίδου, εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων στις Βρυξέλλες. Στο Συμβούλιο μετέχουν οι υποδειχθείσες από τα Διοικητικά 

Συμβούλια των περιφερειακών Επιμελητηρίων εκλεγμένες σύμβουλοι. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Ι. 

Χατζοπούλου, εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας, η οποία πιστεύει και στηρίζει το Δίκτυο. Η 

εκδήλωση έκλεισε με δείπνο, που παρέθεσε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων σε κεντρικό 

ξενοδοχείο, με την ευκαιρία της ιδρυτικής συνεδρίασης του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου 

Γυναικών Επιχειρηματιών. Στο δείπνο παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 
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Επιμελητηρίων,  κ. Γεώργιος. Κασιμάτης, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Δρακούλης Φουντουκάκος, ο 

Πρόεδρος του ΒΕΑ κ. Δημήτρης  Χαρίσης κ.α επίσημοι. 

Οι πρώτες αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την πρώτη επίσημη συνεδρίαση του Εθνικού 

Συμβουλίου του Δικτύου ήταν: 

 Να ανοιχτεί τραπεζικός λογαριασμός της εταιρείας στην Eurobank, εκτιμώντας ως 

κυρίαρχο κριτήριο την δυνατότητα διασφάλισης των τραπεζικών συναλλαγών σε όλη 

την Ελλάδα, καθώς και την ευελιξία της συγκεκριμένης τράπεζας. 

 Η ανάθεση σύνταξης Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου στο νομικό σύμβουλο του 

Ε.Β.Ε.Α., κ. Σταύρο Βαρδαλά. 

 Η σύνταξη επιστολής προς τα περιφερειακά επιμελητήρια της χώρας για τη 

συμμετοχή και των υπολοίπων  Επιμελητηρίων στην εταιρεία, με στόχο να 

εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων, καθώς και για τη διατύπωση των θέσεων – 

προτάσεων τους στο Καταστατικό σύστασης, σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από 

την κοινοποίηση της εν λόγω επιστολής. 

 Διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας λογοτύπου. 

 

 

                 Εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της Ελλάδος στην ιδρυτική συνεδρίαση 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 ΗΜΕΡΙΔΑ ΡΟΔΟΥ 15 ΜΑΙΟΥ 2004 

 

«Γυναίκα και επιχειρηματικότητα στη Δωδεκάνησο» ήταν ο τίτλος της ημερίδας που 

διοργάνωσε το επιμελητήριο Δωδεκανήσου στο νέοανακαινισμένο κτήριο του. Μια ημερίδα που 

σηματοδότησε την έναρξη του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Γυναικών  Επιχειρηματιών 

στην περιφέρεια. Επίσημες προσκεκλημένες, η ευρωβουλευτής κ. Ρόδη Κράτσα, και η πρόεδρος 

του επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών και επικεφαλής του Δικτύου, κ. Σοφία Οικονομάκου. 

Την ημερίδα  χαιρέτησε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης.  
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Παρευρέθηκαν σύμβουλοι του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, με επικεφαλής τους αντιπροέδρους 

κ.κ Σίμο Παρασκευά και Χατζημάρκο Γεώργιο, τοπικοί άρχοντες, και πλήθος γυναικών 

επιχειρηματιών του νομού. Το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο, όπως μεγάλες  ήταν και οι προσδοκίες 

των γυναικών, που περιμένουν λύσεις στα πολλά προβλήματά τους μέσα από το Δίκτυο.  

Η επιτροπή του ΕΕΔΕΓΕ Δωδεκανήσου, αποτελείτο από επτά συμβούλους,  τις κ.κ 

Μαριτάνα Ανθοπούλου, Σωκιανού-Φράγκου Ευαγγελία, Βενετοκλή Αναστασία, Γκίκα Μαρία, 

Παντελικιζή Βασιλεία, Πατακού-Τσατσαρώνη Στυλιανή και Σωτηράκη Άννα, οι οποίες 

φιλοδοξούν να είναι, όχι μόνον οι πρώτες που κήρυξαν την έναρξη του Δικτύου στην περιφέρεια, 

αλλά και πρωτοπόροι στις δράσεις του. 

 

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΔΕΙΛΑ-ΔΕΙΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2005 ΗΤΑΝ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΒΑΓΚΕΡ ΣΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CHASE ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 

 

Σημαντική ήταν η απόφαση των μελών της ΔΕ για την συμμετοχή του Δικτύου σε  

Ευρωπαϊκά, Κοινοτικά προγράμματα. Μάλιστα το Δ.Σ του Δικτύου αποφάσισε να συμμετάσχει 

στις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για την ολοκλήρωση του προγράμματος Chase 

(τα Επιμελητήρια ενάντια στα στερεότυπα), στις Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο του 2006.  

Το πρόγραμμα Chase υλοποιείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου συμμετείχαν στην ολοκλήρωση της Ελληνικής δράσης του 

προγράμματος που πραγματοποιήθηκε την 8ην Οκτωβρίου 2005 από την ΚΕΕΕ, στο Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο Αθηνών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε έρευνα για την 

επιχειρηματικότητα της Γυναίκας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Το Δίκτυο βράβευσε τις 

Ελληνίδες που αναδείχθηκαν σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα. Πήραν λοιπόν το βάπτισμα του 

πυρός των προγραμμάτων, όπως λέμε, και ενθουσιάστηκαν από τη δυνατότητα που δίνεται στο 

Δίκτυο για δράσεις μέσω αυτών. 

Οι κυρίες που βραβεύτηκαν ήταν:  

Φρειδερίκη Βούκαλη, βιομηχανικά ανταλλακτικά 

Ιωάννα Μπούκη, ανταλλακτικά αυτοκινήτων 

Σοφιάνα Καράμαλη, κυβερνήτης αεροσκαφών της Ολυμπιακής Αεροπορίας 

Ελισάβετ Παπαδοπούλου, διευθύντρια πρατηρίου βενζίνης  

Δέσποινα Καλαιτζή, ιδιοκτήτρια εταιρείας επεξεργασίας μαρμάρου, και η  

Πολύμνια Αλεξιάδου, η Αντιπρόεδρος μας, ιδιοκτήτρια βιομηχανίας ξυλουργικών 

μηχανημάτων. 
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ΣΤΑΒΑΓΚΕΡ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 

 Στο Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων στο Σταβάγκερ, αναπτύχθηκαν οι 

προοπτικές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας της γυναίκας και αναδείχτηκαν οι καλές πρακτικές 

που έχουν εφαρμοστεί σε πολλά κράτη της Ευρώπης, όπως στην Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. 

 Η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, Σ. Οικονομάκου, ανέδειξε τη δημιουργία του Ελληνικού 

Δικτύου ως την καλή Ελληνική πρακτική για την προώθηση της γυναίκας στην αγορά εργασίας.  

 Το Δίκτυο ακολούθησαν στη Νορβηγία ομάδα δημοσιογράφων της ΕΡΤ, οι οποίοι και 

ανέδειξαν τα σημαντικά δρώμενα των Επιμελητηρίων από την κρατική τηλεόραση.  

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Φεβρουάριος 2005 

1. ΕΝΤΥΠΟ: Η πρόεδρος του Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε κ. Σ. Οικονομάκου, παρουσίασε το δείγμα 

του εντύπου που συνέταξε προκειμένου για την ενίσχυση της παρουσίασης και 

προβολής του Δικτύου και αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί η συζήτηση για την 

επιλογή του, αφού ολοκληρωθούν τα κείμενα σε δύο γλώσσες, Αγγλικά και Ελληνικά 

από την πρόεδρο και δημοσιοποιηθούν για τη λήψη προσφορών. 

 

2. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
 

Η κ. Ειρήνη Κωνσταντινίδου, Αναπληρώτρια Οικ. Επόπτης, πληροφόρησε τα 

μέλη του Δ.Σ. για την πρόσκληση που απεστάλη σε όλα τα επιμελητήρια από την 

ΚΕΕΕ, για τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ελληνικών Επιμελητηρίων στην 

εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2005 στις Βρυξέλλες, με την 

ευκαιρία της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού προγράμματος: Γυναίκες στην 

επιχείρηση και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. (women in business and in decision 

making) 

 

3. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΧΟΡΗΓΕΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

 
Η Πρόεδρος κ. Σ. Οικονομάκου, ενημέρωσε το σώμα ότι αναφορικά με τη 

Διήμερη Πανελλαδική Συνάντηση των μελών του Δικτύου, αποφασίστηκε μετά από 

επαφή που έγινε με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, η 

διοργάνωση να γίνει από κοινού στις 18 και 19 Μαρτίου 2005. Το Γραφείο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα καλύψει μέρος των δαπανών και περιμένει από εμάς 

να καταθέσουμε σχέδιο προϋπολογισμού για να αποφασίσουν τις οικονομικές 

δυνατότητες που έχουν για την εκδήλωση αυτή. 

 

4. ΚΕΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΙΚΤΥΟ      
 

Η πρόεδρος του Δικτύου κ. Σ. Οικονομάκου, ανέφερε ότι τα ΚΕΤΑ Αττικής 

κάλεσαν το Δίκτυο σε συνεργασία και προσφέρθηκαν να  χρηματοδοτήσουν 

εκδήλωση για λογαριασμό του Δικτύου. Περιμένουν λεπτομέρειες από το Προεδρείο 

του Δικτύου για την υλοποίηση. 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Για να λειτουργήσει το Δίκτυο έχει ανάγκη από πόρους. Μοναδική λύση η συμμετοχή 

του σε Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Προγράμματα. Η Πρόεδρος, Σ. Οικονομάκου, με τη 

δυνατότητα που της δίνει το αξίωμά της ως Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών, διερευνά το θέμα και ενημερώνει αναλυτικά το σώμα για τη συμμετοχή του Δικτύου 

στα προγράμματα Chase, Equal, Interegg. 

Το Δίκτυο κατέθεσε προτάσεις σε τρία προγράμματα Equal. 

1. EQUAL ΕΟΜΜΕΧ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 

ΠΛΑΙΣΙΟ, ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. 
Συμμετέχει ως ένας από τους εταίρους στο πρόγραμμα του ΕΟΜΜΕΧ  και έχει αναλάβει 

τις δράσεις δημοσιότητας.  

2. EQUAL ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: «ΚΑΛΛΙΣΤΗ». ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Συμμετέχουμε ως εταίροι. Το Δίκτυο 

συμμετέχει στη διεξαγωγή ερευνών για τον εντοπισμό της χαμηλής  συμμετοχής της 

γυναίκας στην αγορά εργασίας. Στόχος του προγράμματος και η ισότιμη ένταξη της 

γυναίκας στα Κέντρα λήψης αποφάσεων. 

3. EQUAL ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ: ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ: Άρση των στερεοτύπων και 

του επαγγελματικού διαχωρισμού. Συμμετέχουμε ως εταίροι στις διακρατικές δράσεις του 

προγράμματος. Τον Σεπτέμβριο του 2006 θα συμμετάσχουμε στο Συνέδριο που θα 

οργανώσει η Κοινοπραξία, με θέμα: Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.  

Οι προτάσεις και συμμετοχές του Δικτύου εγκρίθηκαν σε δύο Equal: με το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και με τον ΕΟΜΜΕΧ. Οι δράσεις στις οποίες θα 

συμμετέχουμε είναι προκαθορισμένες και περιμένουμε το χρόνο  της υλοποίησής τους 

που είναι μέσα στο 2006. Οι δράσεις μας αφορούν ημερίδα, δημοσιεύσεις και 

παραγωγή εντύπων.  

4. INTEREGG WBC: Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρόγραμμα Interegg εγράφη από την 

Πρόεδρο κ. Σοφία Οικονομάκου και την Οικ. Επόπτη κ. Ε. Κωνσταντινίδη. Ο αξιολογητής 

του προγράμματος κ. Βιδάλης, ο οποίος προΐσταται της διαχειριστικής αρχής που εδρεύει 

στην Θεσσαλονίκη, κάλεσε τις δύο κυρίες για διευκρινίσεις και τις συνεχάρη για την 

πρωτοτυπία του προγράμματος και τους στόχους. Το πρόγραμμα τελεί υπό αξιολόγηση. 

Το σώμα αποφάσισε να προχωρήσει σε λεπτομερείς αποφάσεις για τις δράσεις του 

προγράμματος μετά την έγκριση του. 

5. INTEREGG Αρχιμήδης: Γνωρίζετε όλοι ότι το Δίκτυό μας είναι ένας νεοσύστατος 

φορέας και υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες για την άμεση υλοποίηση των στόχων του. Για 

την επίλυση αυτών των δυσκολιών, έχουμε καταθέσει πρόταση στο διακρατικό 

πρόγραμμα interreg Αρχιμήδης, ως leaders, η θετική έκβαση του οποίου θα κρίνει το 

εύρος των μελλοντικών μας δράσεων.  

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε ακόμη να παραστούν στις 3ήμερες 

εκδηλώσεις της Αναπτυξιακής Σύμπραξης DIONI II, σχετικά με την Κοινωνική και 

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, η Πρόεδρος κα Σοφία Οικονομάκου και η Αναπληρώτρια 

Γεν. Γραμματέας και Ανδριάνα Φιλιώ. 
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 Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πολύωρη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων 

μελών του Δ.Σ του Δικτύου για τον χειρισμό των προγραμμάτων και πάρθηκαν οι κάτωθι 

αποφάσεις, τον Απρίλιο το 2005: 

1. Το Δ.Σ του Δικτύου αποφάσισε ομόφωνα να συμμετέχει στις ανωτέρω 

αναπτυξιακές συμπράξεις equal, εφόσον εγκριθούν, οι οποίες θα συσταθούν και 

θα λειτουργήσουν ως Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες για την υλοποίηση 

του έργου της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας με τίτλο: «Ενίσχυση της απασχόλησης 

των γυναικών με καινοτόμους μεθόδους διείσδυσης στην  αγορά εργασίας». 

2. Τακτικός εκπρόσωπος του Δικτύου στις εταιρείες ορίζεται η νόμιμος εκπρόσωπος 

του Δικτύου και πρόεδρος Σ. Οικονομάκου με αναπληρώτρια την Φιλιό 

Ανδριάνα, αναπληρώτρια γενική γραμματέα του Δικτύου. 

3. Εξουσιοδοτείται η πρόεδρος κ. Σοφία Οκονομάκου να υπογράψει τις συμπράξεις 

και κάθε έγγραφο σχετικό με την ίδρυση και τη λειτουργία των Αστικών 

Εταιρειών , εφόσον αυτές εγκριθούν 

ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Έγινε ομόφωνη αποδοχή των εκκρεμών αιτήσεων των Επιμελητηρίων για ένταξη τους 

στο Δίκτυο, με πρώτη την αίτηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.  

Συζητήθηκε το θέμα της οργάνωσης των περιφερειακών Επιμελητηρίων, για το πώς 

θα εντάξουν το Δίκτυο στις Υπηρεσίες του φορέα τους. Η Πρόεδρος κ. Οικονομάκου, 

παρουσίασε σχέδιο, power-point, με τους στόχους του Δικτύου και τις αναγκαίες 

προσαρμογές που απαιτούνται προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή του Δικτύου στις 

υπηρεσίες του Επιμελητηρίου. Αποφασίσθηκε η παρουσίαση του σχεδίου στη Γενική Συνέλευση 

των Επιμελητηρίων, στη Σάμο. 

OLDENBURG-ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 

Η πρόεδρος του Δικτύου προσεκλήθη  και παρευρέθηκε στο Επιχειρηματικό Συνέδριο του 

Επιμελητηρίου της Γερμανικής πόλης  Όλντενβουργκ, το οποίο οργανώθηκε με την ευκαιρία της 

ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού προγράμματος Chase στην Γερμανία. Το Συνέδριο επικεντρώθηκε 

σε θέματα mentoring και έγιναν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από ομάδες εκπαιδευομένων 

επαγγελματιών με τους εκπαιδευτές τους, mentors. Τα αποτελέσματα της μεθόδου παρουσιάζονται 

εντυπωσιακά, σύμφωνα, με τις μαρτυρίες των ίδιων των εκπαιδευομένων. Η κ. Οικονομάκου ήταν 

μία από τις εισηγήτριες του Συνεδρίου και ανέπτυξε  τα αποτελέσματα και τις έρευνες της 

Ελληνικής δράσης του προγράμματος  chase. 

STAVAGER ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Η πρόεδρος κ. Οικονομάκου ενημέρωσε το Δ.Σ του Δικτύου για τα δρώμενα στο Συνέδριο 

των Ευρωεπιμελητηρίων  που πραγματοποιήθηκε στο Στάβανγκερ της Νορβηγίας. Η κ. 

Οικονομάκου ήταν εισηγήτρια στο Συνέδριο και μίλησε για τις καλές πρακτικές που αναδείχτηκαν 

στην Ευρώπη μέσα από τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γυναικών. Στα πλαίσια του 

συνεδρίου και κατά την διάρκεια προγεύματος, συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών 

Επιμελητηρίων στο Δίκτυο και έγινε καταγραφή των εμποδίων ανάπτυξης της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας. Βασικός ανασταλτικός παράγοντας, η συνύπαρξη επαγγελματικής καριέρας 

και οικογενειακής ζωής. Συγκεκριμένα στην ενημέρωσή της η κ. Οικονομάκου είπε: 
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 «Στο πάνελ των ομιλητριών της γυναικείας επιχειρηματικότητας, που είχα την τιμή να συμμετέχω 

ως ομιλήτρια, αναδείχτηκε η ανάγκη της εκπαίδευσης από τις μικρές ηλικίες. Ο  JAN FIGEL, 

ευρωβουλευτής υπεύθυνος για την εκπαίδευση, την κουλτούρα και την πολυγλωσσία, τόνισε ότι ο 

επόμενος πενταετής στόχος της ΕΕ είναι η γνώση και η εκπαίδευση όχι μόνον των νέων αλλά και 

των επαγγελματιών και εργαζομένων. Η ΕΕ χρηματοδοτεί, κατευθύνει και αξιολογεί τη γνώση με 

πολλούς τρόπους. Στόχος είναι πάντα η βελτίωση της ποιότητας και η αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών συστημάτων, καθώς και το άνοιγμα και η δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση 

και γνώση από όλους. Η Ευρώπη δεν μπορεί να προσφέρει φθηνά εργατικά χέρια, μπορεί όμως να 

μορφώνει επιστήμονες και να ανταγωνίζεται στον τομέα της γνώσης. 

Ακολουθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στην πληροφορία. 

              Η εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα του Δικτύου μας. Όπως θα δείτε και από το 

ερωτηματολόγιο που θα προωθηθεί στα σχολεία με στόχο την ένταξη της επιχειρηματικότητας στο 

μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Το προεδρείο του Δικτύου μας πρόκειται να 

συναντηθεί σύντομα με την Υπουργό Παιδείας για να θέση υπόψη της ολοκληρωμένη πρότασή 

μας. 

             Η χαρτογράφηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των Ελληνικών Επιμελητηρίων 

αποτελεί ένα από τα προσεχή βήματα του Εθνικού μας Δικτύου. Η γνώση της τοπικής αγοράς με 

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, οι δυνατότητές της, η ανάπτυξη νέων επαγγελμάτων 

και καινοτομιών σε συνδυασμό πάντα με τις τοπικές δυνατότητες, την ενημέρωση, την οικονομική 

στήριξη και την επίλυση των πρακτικών θεμάτων της καθημερινότητας με τα οποία είναι 

επιφορτισμένες οι γυναίκες, πιστεύουμε ότι θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας. 

 

 

 

H επίσημη έναρξη του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών έγινε στο 

ΕΒΕΑ, παρουσία των Υπουργών, κκ. Δ. Σουφλιά, Χ. Φώλια, του Προέδρου της ΚΕΕΕ κ. Γ. Κασιμάτη του 

Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα, κ. Κασιμάτη, του εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Πειραιά 

που εκπόνησε την έρευνα της επιχειρηματικότητας της γυναίκας στην Ελλάδα, κ. Θ. Κατσανέβα και της κ. 

Παρασκευά ειδικής συνεργάτιδας της ΕΕ στα Κοινοτικά προγράμματα.  

 

 


