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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 
την 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 του στόχου 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 Δικτύου 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.  


