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Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,  

 

Χαιρετίζω με χαρά την σημερινή σας ημερίδα, η οποία τελεί υπό την αιγίδα και της 

Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της. 

 

Πρωτίστως, θα ήθελα να συγχαρώ τις συμμετέχουσες – διοργανώτριες ΚΟΙΝΣΕΠ 

Valsamon, Exelixis & Mary Rose, που δημιούργησαν το «Ενωμένες Μπορούμε» για την 

υλοποίηση μιας ημερίδας, όπως η σημερινή, διότι είμαι βέβαιη ότι τα πορίσματα και τα 

συμπεράσματα των εργασιών της, θα λειτουργήσουν γόνιμα και υποστηρικτικά προς κάθε 

γυναίκα που επιθυμεί να εμπλακεί με το επιχειρείν, ακολουθώντας το δρόμο των 

εναλλακτικών μορφών ενασχόλησης και τις ευκαιρίες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας.  

Φίλες και φίλοι,  

Είναι πολύ σημαντικό ότι οι επιχειρήσεις Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

(Κ.ΑΛ.Ο) λειτουργούν έχοντας ως βασικές αξίες και αρχές τους, την ισότητα, τη 

συλλογικότητα και την αλληλεγγύη. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι προάγουν τον 

δημοκρατικό και συμμετοχικό τρόπο λειτουργίας, γεγονός που συμβάλλει καταλυτικά στην 

εύρυθμη λειτουργία της κοινωνικής μας συνοχής.  

  

Κι αυτό, διότι κύριος στόχος αυτής της μορφής επιχειρηματικότητας είναι η 

αξιοπρεπής διαβίωση των μελών της, με παράλληλη προσφορά στην κοινωνία και στην 

αειφόρο ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, ενισχύουν και ενδυναμώνουν τη θέση των γυναικών στην 

κοινωνία μας, συμβάλλοντας, παράλληλα, σημαντικά και στην καταπολέμηση των έμφυλων 

ανισοτήτων. 

 

Την ίδια στιγμή, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι οι γυναίκες ασχολούνται 

στον τομέα της επιχειρηματικότητα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και λόγω 

της επιθυμίας τους να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, σε συνδυασμό με την ανάγκη 

τους για απασχόληση. 

 

Ακόμη, αξίζει να αναφέρουμε ότι η μελέτη του ΙΟΒΕ για την γυναικεία 

επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, αποδεικνύει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα των 

Ελληνίδων υπερτερεί σε ορισμένους εξαιρετικά σημαντικούς ποιοτικούς δείκτες: την 

καινοτομία,  το τεχνολογικό τους επίπεδο, τις προοπτικές δημιουργίας απασχόλησης, αλλά 

και την στρατηγική εξωστρέφειας. 

 



Συνεπώς, η αύξηση της συμμετοχής  των γυναικών σε επιχειρήσεις Κ.ΑΛ.Ο, σε 

συνδυασμό με τους παραπάνω δείκτες,  δημιουργεί μία αμφίδρομη σχέση οφέλους μεταξύ 

των γυναικών και της κοινωνίας, αξιοποιώντας τις αποδεδειγμένες δεξιότητες των 

γυναικών, αλλά και την ευαισθησία που δείχνουν σε θέματα που αφορούν την κοινωνία και  

το περιβάλλον. 

Σε αυτό το πλαίσιο, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, της οποίας έργο 

είναι η άρση των έμφυλων ανισοτήτων σε όλα τα πεδία της δημόσιας, κοινωνικής και 

οικονομικής ζωής, καθώς και η εξάλειψη της έμφυλης βίας και η υπέρβαση των πολλαπλών 

διακρίσεων των γυναικών, έχουμε θέσει ως βασικό άξονα προτεραιότητας του Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ 2016-2020) την ενίσχυση της θέσης της 

γυναίκας στην  επιχειρηματικότητα στο χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας.  

Διότι, θεωρούμε ότι είναι ένα πεδίο πρόσφορο για την ανάδειξη των 

δυνατοτήτων και πρωτοβουλιών των γυναικών, που μπορεί να συμβάλει στην 

αποδόμηση των στερεοτυπικών αντιλήψεων σχετικά με το ρόλο των γυναικών στον 

επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και στη μείωση του ποσοστού ανεργίας. 

Γι αυτό το λόγο έχουμε επεξεργαστεί και καταθέσει μία σειρά από προτάσεις, με 

στόχο την  ενημέρωση, την παρακίνηση και την ευαισθητοποίηση  των  γυναικών και των 

νέων κοριτσιών, ώστε να αυξηθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα στον εν λόγω τομέα. 

Σε αυτό τον στόχο σημαντική και αναντικατάστατη είναι και η συνεργασία μας με 

την Ειδική Γραμματεία της Κ.ΑΛ.Ο. προκειμένου να αντιμετωπίζουμε και να ξεπερνάμε 

τυχόν αδυναμίες αλλά και με κοινές δράσεις να ενισχύουμε το εγχείρημα  των Κ.ΑΛ.Ο. 

Πρόσφατα σε συνεργασία μαζί της, ολοκληρώσαμε με επιτυχία την εκπαίδευση των 

στελεχών των Συμβουλευτικών Κέντρων (Σ.Κ.) της ΓΓΙΦ για την Περιφέρεια Αττικής και 

επιδιώκουμε την επέκταση της εκπαίδευσης και στα υπόλοιπα Σ.Κ. της ΓΓΙΦ της σε όλη την 

Ελλάδα. Μέσω αυτής της δράσης μας, μεριμνούμε ώστε τα στελέχη των Συμβουλευτικών 

Κέντρων μας, να  είναι πλήρως καταρτισμένα και ενημερωμένα για τις σχετικές τρέχουσες 

εξελίξεις, προκειμένου να ενημερώνουν  τις γυναίκες  που απευθύνονται στις δομές μας για 

τις  δυνατότητες  που ανοίγει η εμπλοκή τους με αυτό τον τομέα της οικονομίας.  

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε ήδη συστήσει κοινή ομάδα με τα αρμόδια στελέχη της 

Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

Φίλες και φίλοι,  

Μια ακόμη πολύ σημαντική παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη στη σημερινή 

Ημερίδα είναι αυτή της ηλικίας.  

Διότι, παρόλο που οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων δε γνωρίζουν 

διακρίσεις σε ηλικιακές κατηγορίες γυναικών, ωστόσο η έννοια της ώριμης γυναίκας, 

όπως αποτυπώνεται και στον τίτλο της Ημερίδας, αποτελεί έναν πληθυσμό γυναικών που 



έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη να αισθανθούν ότι ο κόσμος του επιχειρείν 

συνοδοιπορεί με τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

Ως εκ τούτου, καλούμε όλες εκείνες τις γυναίκες που επιθυμούν να εργαστούν, να 

προσφέρουν και να δημιουργήσουν, να εμπνευστούν από τα βήματα προόδου των 

γυναικών που πρωτοπόρησαν, ακολουθώντας το δρόμο της επιχειρηματικότητας μέσα 

από την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.  

Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, γεγονός που 

επιβάλλει από μόνο του σε όλες και όλους μας να ξανασκεφτούμε νηφάλια, με ωριμότητα 

και σύνεση, επιλέγοντας την κατεύθυνση που μας οδηγεί στην ισότητα, την αλληλεγγύη, το 

σεβασμό στα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως και, βέβαια, την κοινωνική εξέλιξη και την 

συνοχή.  

  

Καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας. 


