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ΣΟ ΝΑΔΙΡ ΣΑ ΠΟΟΣΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΣΗΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜAΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΙ ΘΕΕΙ ΕΤΘΤΝΗ
Σύμφωνα με την ϋκθεςη του ΙΟΒΕ για το 2010-2011, το 3,7% του πληθυςμού 18-64 ετών όταν γυναύκεσ
επιχειρηματύεσ.
Στην ανϊγκη αύξηςησ του ποςοςτού τησ γυναικείασ επιχειρηματικότητασ και τον καθοριςτικό ρόλο
τησ Πληροφορικήσ ςε αυτό, ςυμφώνηςαν εκπρόςωποι τησ Πολιτεύασ και του ιδιωτικού τομϋα, για
την ανϊκαμψη τησ ελληνικόσ οικονομύασ ςτο πλαύςιο τησ πρώτησ ανοιχτόσ ςυζότηςησ του
ευρωπαώκού ϋργου «ladybizIT: Women Entrepreneurship on the verge of ICT» που ςυνδιοργανώθηκε
από το Ελληνικό Δύκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικόσ (HePIS) και το Ευρωπαώκό Κϋντρο Γυναύκεσ
και Τεχνολογύα (ΕCWT).
Την εκδόλωςη ϊνοιξε ο πρόεδροσ τησ HePIS κοσ Νίκοσ Υαλδαμήσ αναφερόμενοσ ςτην ανϊγκη
αύξηςησ του ποςοςτού τησ γυναικεύασ επιχειρηματικότητασ για την οικονομικό ανϊπτυξη καθώσ και
ςτισ δρϊςεισ που υλοποιεύ η HePIS ςε αυτό την κατεύθυνςη, ωσ εκπρόςωποσ του Ευρωπαώκού
Κϋντρου Γυναύκεσ και Τεχνολογύα.»
H Γενική Γραμματέασ Ιςότητασ των Υύλων κα. Μαρία τρατηγάκη κϊνοντασ λόγο για τα χαμηλϊ
ποςοςτϊ των γυναικών επιχειρηματιών, όπου ςύμφωνα με την τελευταύα ϋκθεςη του ΙΟΒΕ για την
περύοδο 2010-2011 ςτην Ελλϊδα, μόνο το 3,7% του πληθυςμού 18-64 ετών όταν γυναύκεσ
επιχειρηματύεσ. Σύμφωνα με την κα Στρατηγϊκη η ανϊληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από
γυναύκεσ διαγρϊφουν νϋεσ δυνατότητεσ και αποτελούν ςημαντικό πολιτικό και οικονομικό ςτόχο
καθώσ εύναι απαραύτητη ςυνιςτώςα για την οικονομικό ευημερύα και την τοπικό ανϊπτυξη.
Αναφερόμενοσ ςτισ δυνατότητεσ των Νϋων Τεχνολογιών και των μϋςων κοινωνικόσ δικτύωςησ, ο τ.
Υπουργόσ Έρευνασ και Τεχνολογύασ κοσ Δαμιανόσ Θεόδωροσ τόνιςε χαρακτηριςτικϊ ότι η
τεχνολογύα μπορεύ να αποτελϋςει τον ιςχυρότερο ςύμμαχο ςε νϋεσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριότητεσ.
H Δρ. Καμπερίδου, μέλοσ τησ Εκτελεςτικήσ Επιτροπήσ του Ευρωπαΰκού Κέντρου Γυναίκεσ και
Σεχνολογία αναφϋρθηκε ςτισ ϋρευνεσ του National Foundation of Women Business Owners (NFWBO),
ςύμφωνα με τισ οπούεσ οι επιχειρόςεισ που ιδρύονται από γυναύκεσ χρηςιμοποιούν λιγότερα
κεφϊλαια από αυτϋσ που ιδρύουν ϊνδρεσ, παρουςιϊζουν χαμηλότερη αλλϊ ςταθερότερη ανϊπτυξη
και ςυχνϊ μικρότερο κύνδυνο αποτυχημϋνησ ϋκβαςησ τησ επϋνδυςησ τουσ.
Την ανοιχτό ςυζότηςη ςυντόνιςε ο Πρόεδροσ του Ελληνικού υνδέςμου Νέων Επιχειρηματιών, κ.
Ανδρέασ τεφανίδησ ο οπούοσ τόνιςε την ανϊγκη ενύςχυςησ τησ γυναικεύασ επιχειρηματικότητασ
ιδιαύτερα ςε μια εποχό όπου το 50% των νϋων ςτην Ελλϊδα εύναι ϊνεργοι.
Η κα. Όλγα ταυροπούλου, Γενική Διευθύντρια τησ αναδόχου εταιρείασ του ευρωπαΰκού έργου,
Μίλητοσ Αναδυόμενεσ Σεχνολογίεσ & Τπηρεςίεσ, ςημεύωςε τα θετικϊ ςημεύα των νϋων τεχνολογιών
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Με την υποςτόριξη του Προγρϊμματοσ Δια Βύου Μϊθηςησ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. Το
ϋργο αυτό χρηματοδοτόθηκε με την υποςτόριξη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ.
Η παρούςα δημοςύευςη δεςμεύει μόνο τον ςυντϊκτη τησ και η Επιτροπό δεν ευθύνεται
για τυχόν χρόςη των πληροφοριών που περιϋχονται ςε αυτόν.

και τη δυναμικό τουσ για την ανϊπτυξη και βιωςιμότητα τησ γυναικεύασ επιχειρηματικότητασ, αρκεύ
να μη μειώνουν πολύτιμο χρόνο από την ιδιωτικό ζωό, καθώσ θϋλουν ϋλεγχο!
Στη ςυζότηςη παρουςιϊςτηκαν καινοτόμεσ και πρακτικϋσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριότητεσ μϋςα
από ϋναν παραγωγικό και εποικοδομητικό διϊλογο όπου ςυμμετεύχαν γυναύκεσ επιχειρηματύεσ,
φορεύσ επιχειρηματιών, εκπρόςωποι κϋντρων για την γυναικεύα επιχειρηματικότητα, ακαδημαώκού
καθώσ και νϋεσ γυναύκεσ που φιλοδοξούν να ξεκινόςουν τη δικό τουσ επιχεύρηςη.
Το ευρωπαώκό ϋργο Δια Βύου Μϊθηςησ «ladybizIT: Women Entrepreneurship on the verge of ICT»
ςτοχεύει ςτην ενύςχυςη τησ γυναικεύασ επιχειρηματικότητασ μϋςα από μια ςειρϊ από δρϊςεισ
ενημϋρωςησ που θα ολοκληρωθούν με τη διοργάνωςη ενόσ ευρωπαΰκού ςυνεδρίου, ςτην Αθήνα ςτισ
6 Νοεμβρίου 2012 (www.gender-it.eu).
Στο τϋλοσ τησ εκδόλωςησ ο Πρόεδροσ τησ HePIS κοσ Νίκοσ Υαλδαμήσ δόλωςε: «Σόμερα, μϋςα από
ϋναν παραγωγικό διϊλογο, αναδεύχθηκε η ςημαςύα τησ γυναικεύασ επιχειρηματικότητασ ωσ
ςτρατηγικόσ πυλώνασ οικονομικόσ ανϊπτυξησ. H HePIS, ωσ εκπρόςωποσ του Ευρωπαώκού Κϋντρου
Γυναύκεσ και Τεχνολογύα, θα ςυνεχύςει να ςτϋκεται αρωγόσ ςε παρόμοιεσ δρϊςεισ που προωθούν και
ενθαρρύνουν την γυναικεύα επιχειρηματικότητα».
Το ϋργο ladybizIT αναπτύχθηκε από μύα διακρατικό κοινοπραξύα η οπούα δημιουργόθηκε ειδικϊ με
ςκοπό την υλοπούηςη του και αποτελεύται από πϋντε (5) εταύρουσ από δυο (2) Κρϊτη Μϋλη τησ Ε.Ε.
με ςυμπληρωματικό εξειδύκευςη και εμπειρύα. Ανϊδοχοσ και ςυντονιςτόσ του ϋργου εύναι η Μίλητοσ
Αναδυόμενεσ Σεχνολογίεσ & Τπηρεςίεσ (Ελλϊδα). Οι ςυνϋταιροι του ϋργου εύναι: το European Centre
and Technology – ECWT (Νορβηγύα), η εταιρεύα ΙΣΕC Εκπαιδευτική Α.Ε (Ελλϊδα), το Ελληνικό Δίκτυο
Επαγγελματιών Πληροφορικήσ - HePIS (Ελλϊδα) και η OLN Learning (Ελλϊδα).
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