
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Υπό την αιγίδα της ΓΓΙΦ το 7ο Διεθνές συνέδριο  
για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα 

 
Υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) διεξήχθη το 7ο 

Διεθνές συνέδριο για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, υπό τον τίτλο «Women on 
Leadership – The Future in Business is…now!». Το συνέδριο, σε συνδιοργάνωση της 
Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και του Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών 
Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ) πραγματοποιήθηκε στις 25/5/2017  στο συνεδριακό 
Κέντρο της ΕΕΔΕ Γ. Κοντογιώργης. 

 
Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, απηύθυνε 

χαιρετισμό κατά την έναρξη του συνεδρίου, αναφέροντας ότι η ανάληψη επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών εκ μέρους των γυναικών και η ενθάρρυνσης συμμετοχής τους στον κόσμο 
της επιχειρηματικότητας, συνιστά πεδίο άμεσης προτεραιότητας του έργου της ΓΓΙΦ. 

 
Επίσης, τόνισε ότι: «H ενίσχυση των προϋποθέσεων που θα ευνοήσουν τις 

γυναίκες να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, αποτελεί σημαντική πρόκληση 
και αποστέλλει ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της εξισορρόπησης των σχέσεων φύλου στον 
κόσμο του επιχειρείν». 
 

Παράλληλα, σε ομιλία που ανέπτυξε με θεματική την «Κοινή συνισταμένη της 
πολιτικής για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα», η Γενική Γραμματέας είχε την ευκαιρία 
να αναφερθεί ενδεικτικά σε δράσεις της ΓΓΙΦ για την προώθηση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας, όπως: 

 

 Η χορήγηση (5) υποτροφιών σε γυναίκες απόφοιτες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της «Διοίκησης Επιχειρήσεων», σε 
συνεργασία με την ΕΕΔΕ 

 Η διοργάνωση του διήμερου διεθνούς συμποσίου με τίτλο «Γυναίκες των Πρεσπών 
– Γυναίκες του Κόσμου. Οι γυναίκες των Πρεσπών επιχειρούν» 

 Η συμμετοχή της ΓΓΙΦ στο έργο «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών» 

 Η ενίσχυση του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, μέσω της 
ηγεσίας της ΓΓΙΦ στην πρωτοβουλία «Ψηφιακή Συμμαχία» (από το 2014) 

 Η κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) για τις γυναίκες αγρότισσες και την ανάπτυξη της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή και μεταποιητικό αγροτοδιατροφικό τομέα 
της οικονομίας μας, οι παρεμβάσεις της ΓΓΙΦ σε συγκεκριμένα άρθρα του Σχεδίου 
Νόμου για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς γύρω από θεματικές που άπτονται της 
ισότητας των φύλων και η συμμετοχή της ΓΓΙΦ στη συνδιοργάνωση Συνεδρίου για 
τους Γυναικείους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, με παράλληλη έκθεση 
παραδοσιακών προϊόντων 



 Η συνεργασία της ΓΓΙΦ με τον ΟΑΕΔ για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε 
προγράμματα απασχόλησης, την προώθηση νέων προγραμμάτων απασχόλησης για 
τις γυναίκες, την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την παροχή νέων 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών για ειδικές κατηγορίες γυναικών 

 Ο τομέας της ανάπτυξης και προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας ως 
διακριτός στόχος στο νέο, επικαιροποιημένο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
ισότητα των Φύλων» της περιόδου 2016-2020 της ΓΓΙΦ, με άξονες προτεραιότητας, 
που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας (σε συνεργασία της ΓΓΙΦ με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον ΟΑΕΔ),στην προώθηση της αρχής 
της ισότητας στις επιχειρήσεις (σε συνεργασία της ΓΓΙΦ με κοινωνικούς εταίρους 
και επιχειρήσεις),στην ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας (σε 
συνεργασία της ΓΓΙΦ με το με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης). 
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