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Τν
Σρέδην
«Female
Entrepreneurship Support
Network – FEM.EN.S.»
ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ
Δπξσπατθή επηηξνπή –
Γεληθή
Γηεχζπλζε
Δπηρεηξήζεηο
θαη
Βηνκεραλία. Βαζηθφο ηνπ
ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία
ελφο Δζληθνχ Γηθηχνπ
Γπλαηθψλ
Πξεζβεπηψλ
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
(Entrepreneurship
Ambassadors), ην νπνίν
ζα απνηειέζεη κέξνο ελφο
αληίζηνηρνπ Δπξσπατθνχ
Γηθηχνπ.
Τν Σρέδην πινπνηείηαη απφ
ην ΔΒΔΠ ζε ζπλεξγαζία
κε
ηνλ
Σχλδεζκν
Διιελίδσλ
Γπλαηθψλ
Δπηρεηξεκαηηψλ (ΣΔΓΔ),
μεθίλεζε ηνλ Οθηψβξην
ηνπ
2010
θαη
νινθιεξψλεηαη
ην
Σεπηέκβξην ηνπ 2012.
Σηφρνπο
ηνπ
απνηεινχλ:

έξγνπ

- Η πξνψζεζε ηεο
γπλαηθείαο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο
κε
έκθαζε
ζηνπο
αλδξνθξαηνχκελνπο
ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.

Με ηην ςποζηήπιξη ηηρ
Δςπωπαϊκήρ Δπιηποπήρ –
Γενική Γιεύθςνζη
Δπισειπήζειρ και
Βιομησανία.
Ππόγπαμμα Πλαίζιο
«Ανηαγωνιζηικόηηηα και
Καινοηομία 2007-2013».

- Η επαηζζεηνπνίεζε ηνπ
ειιεληθνχ
επηκειεηεξηαθνχ
ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε
ηα νθέιε ηεο γπλαηθείαο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε
πξνψζεζε γηα αλάιεςε
ζρεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ.
- Η εζεινληηθή παξνρή
ππνζηήξημεο
απφ
επηηπρεκέλεο
γπλαίθεο
επηρεηξεκαηίεο ζε γπλαίθεο
κειινληηθέο

επηρεηξεκαηίεο.

πέξαο ηνπ έξγνπ.

Η
ελίζρπζε
ηεο
ζπκκεηνρήο
ειιεληθψλ
θνξέσλ
(ι.ρ.
επηκειεηήξηα,
επαγγεικαηηθέο ελψζεηο,
ΜΚΟ, θιπ.) ζε δξάζεηο
ελίζρπζεο ελ δπλάκεη
γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ

Σηηο δξάζεηο ηνπ Σρεδίνπ
πεξηιακβάλνληαη:

- Η δεκηνπξγία ελφο
εζληθνχ δηθηχνπ γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο γπλαηθείαο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε
επέθηαζή
ηνπ
ζε
επξσπατθφ επίπεδν κε ηε
ζπκκεηνρή
αξκφδησλ
θνξέσλ.
Οη
καθξνπξφζεζκνη
ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη:
- Η αχμεζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ
γπλαηθψλ
πνπ
αλαιακβάλνπλ
επηρεηξεκαηηθέο
πξσηνβνπιίεο
ζε
παξαδνζηαθνχο
αλδξνθξαηνχκελνπο
ηνκείο.
- Η δεκηνπξγία ελφο
ζεηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα
ηηο γπλαίθεο κε ηελ
αλάδεημε λέσλ ξφισλ γη’
απηέο.
Η
αιιαγή
ηεο
ζπκπεξηθνξάο,
ησλ
ζηάζεσλ, λνξκψλ θαη
αμηψλ πνπ θαζνξίδνπλ θαη
επεξεάδνπλ ηνπο ξφινπο
ησλ θχισλ ζηελ θνηλσλία
θαη
εκπνδίδνπλ
ηελ
ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ
γπλαηθψλ ζην νηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ.
Η
ιεηηνπξγία
θαη
επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ζε
ζπλερή βάζε κεηά ην

Καζνξηζκφο
ησλ
αλδξνθξαηνχκελσλ
ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο
ζηελ Διιάδα, αλάιπζε
ησλ αλαγθψλ θαη ησλ
εκπνδίσλ
πνπ
αληηκεησπίδνπλ
νη
γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο.
- Αλαδήηεζε, αμηνιφγεζε,
επηινγή θαη πξνεηνηκαζία
γπλαηθψλ
Πξεζβεπηψλ
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.
- Υινπνίεζε ελεξγεηψλ
πξνψζεζεο
ηεο
γπλαηθείαο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο (π.ρ.
δηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη
ηειηθνχ
ζπλεδξίνπ,
παξνπζηάζεηο ζηηο νκάδεο
ζηφρνπ γηα ηελ πξνψζεζε
ηεο
γπλαηθείαο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο
ζε
αλδξνθξαηνχκελνπο
ηνκείο, δηάθνξεο ελέξγεηεο
δεκνζηφηεηαο, θιπ.).
- Λεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ
ζε επξσπατθφ επίπεδν,
κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
ζε ζρεηηθέο εθδειψζεηο
θαη ζπλαληήζεηο γηα ηελ
αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη
ηερλνγλσζίαο
κε
αληίζηνηρα
επξσπατθά
δίθηπα.
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ΟΙ ΠΡΕΒΕΙΡΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
Αθνινπζνχλ ιίγα ιφγηα γηα ηηο
γπλαίθεο-επηρεηξεκαηίεο
πνπ
έρνπλ επηιεγεί ζην πξφγξακκα
σο
πξεζβεπηέο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Γέζποινα Σπιακοζάπη

Πηζηεχεη
αθξάδαληα
ζηηο
δπλαηφηεηεο ηεο
γπλαηθείαο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ελψ ζεσξεί
φηη γηα λα πεηχρεη κηα γπλαίθα
επηρεηξεκαηίαο
ρξεηάδεηαη
φξακα,
επηκνλή,
ππνκνλή,
επειημία θαη αγάπε γηα ην
αληηθείκελν.

Δίλαη
επίζεο
κέληνξαο
Γπλαηθψλ Δπηρεηξεκαηηψλ.
Παναγιώηα Βλάσος

Σζαηάλμπαζη Αποζηολίνα

Απφθνηηε ηεο Γαιιηθήο Σρνιήο
Θεζζαινλίθεο. Αζρνιείηαη κε
επηρεηξήζεηο ηα ηειεπηαία 25
ρξφληα αξρηθά ζηνλ ηνκέα ηνπ
ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ζηε
ζπλέρεηα
ζην
ρνλδξηθφ
εκπφξην
ιηπαληηθψλ
απηνθηλήησλ.
Αλέπηπμε
επηρείξεζε
εηζαγσγήο
ιηπαληηθψλ απφ ηε Γεξκαλία
θαη εμαγσγψλ ζηα Βαιθάληα,
κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία
Eurospeed. Σπλδπάδεη ηελ
επξσπατθή πνηφηεηα κε ηελ
επειημία ησλ ηηκψλ ελψ έρεη
θαηαθέξεη λα έρεη πςειή
αλαγλσξηζηκφηεηα
ζηελ
πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. Απφ
ην 1997 πνπ
ηδξχζεθε ν
Σχλδεζκνο
Δπηρεηξεκαηηψλ
Γπλαηθψλ Διιάδνο (ΣΔΓΔ),
εθιέγεηαη
ζην
δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην ελψ απηή ηε ζηηγκή
είλαη Πξφεδξνο γηα δεχηεξε
θνξά.
Πηζηεχεη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ
ΣΔΓΔ
γηα
ηε
δηθηχσζε,
ελεκέξσζε, θαηάξηηζε ησλ
γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ θαη
ηνπο ππνζηεξίδεη ζζελαξά
κέρξη ζήκεξα.
Δλεκεξψλεηαη
ζπλερψο
ζπκκεηέρνληαο ζε ζπλέδξηα
ζηελ
Διιάδα
θαη
ζην
Δμσηεξηθφ
θαη
παξαθνινπζψληαο
ζρεηηθή
εθπαίδεπζε κε ζεκηλάξηα ζε
λέεο ηερλνινγίεο, δηνίθεζε
επηρεηξήζεσλ, πσιήζεηο θ.ιπ.
πάληα
κε
ζέκα
ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα.

Σπνχδαζε
Γεσινγία
θαη
Οηθνλνκηθά θαη έρεη κάζηεξ ζηε
Γηνίθεζε
Δπηρεηξήζεσλ.
Δξγάζηεθε
ζε
επηρεηξήζεηο
ζπκβνπιεπηηθήο θαη δηαρείξηζεο
έξγσλ
φζν
αθφκα
ήηαλ
θνηηήηξηα.
Απφ
23
εηψλ,
ζπγθαηαιέγεηαη
ζηνπο
λεαξφηεξνπο δηεπζπληέο ζηνλ
ηνκέα ηεο. Απφ ην 2003
δεκηνχξγεζε ην δηθφ ηεο φκηιν
εηαηξεηψλ
ζηνλ
ηνκέα
Σπκβνπιεπηηθήο επηρεηξήζεσλ,
πνπ
νλνκάδεηαη
OECON
GROUP.
Λεηηνπξγεί
ζε
έλαλ
αλδξνθξαηνχκελν
επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, θαη είλαη ε
κφλε γπλαίθα ζην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην
ηνπ
Σπλδέζκνπ
Σπκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ ζηελ
Διιάδα.
Δίλαη κέινο
ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ
ΣΔΓΔ, απφ ην 2006, φπνπ ήηαλ
ην λεφηεξν εθιεγκέλν κέινο.
Σήκεξα
είλαη
Γεληθή
Γξακκαηέαο. Δίλαη ζπληνλίζηξηα
ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο
ηεο Σπλνκνζπνλδίαο Γπλαηθψλ
Δπηρεηξεκαηηψλ
γηα
ηηο
βαιθαληθέο ρψξεο, θαζψο θαη
ηεο
Σπλνκνζπνλδίαο
ησλ
Γπλαηθψλ Δπηρεηξεκαηηψλ ησλ
ρσξψλ
ηεο
Λεθάλεο
ηεο
Μαχξεο Θάιαζζαο.

Έρεη
πηπρίν Ιηαιηθήο θαη
Ιζπαληθήο Φηινινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη
έρεη εξγαζηεί ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα σο θαζεγήηξηα ηηαιηθψλ.
Απφ ην 2007 είλαη ππεχζπλε
γηα
ηηο
δξαζηεξηφηεηεο
εθηξνθήο ζαιηγθαξηψλ ηεο
Fereikos-Helix, ηεο νπνίαο
είλαη ζπληδηνθηήηξηα Οη θχξηεο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο
επηθεληξψλνληαη ζηελ παξνρή
πςεινχ
επηπέδνπ
ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο
γηα ηελ πιήξε βηνινγηθή
εθηξνθή ζαιηγθαξηψλ. Ωο λέα
επηρείξεζε πνπ αλήθεη ζε δχν
λεαξέο γπλαίθεο ε θχξηα
δπζθνιία ηεο Fereikos-Helix
είλαη
λα
δηαιχζεη
ηηο
ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηα
πξνζδνθψκελα
απνηειέζκαηα. Απηφ είλαη
ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ
ζηνλ
ηνκέα
ησλ
γεσξγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ
πνπ
θπξηαξρείηαη απφ άλδξεο.
Γηα ηελ Παλαγηψηα Βιάρνπ νη
ηξεηο πην ρξήζηκεο ηδηφηεηεο,
γηα κηα γπλαίθα επηρεηξεκαηία
είλαη ε απνθαζηζηηθφηεηα, ε
ζθιεξή εξγαζία θαη νη εγεηηθέο
ηθαλφηεηεο.
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Elisabeth Μαπία Werter

H Elisabeth Μαξία Werter είλαη
ηδηνθηήηξηα
ηεο
Salonica
International Consultancy ε νπνία
είλαη ηδησηηθή εηαηξεία πνπ ηδξχζεθε
ην 2006. Λεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα
ππνζηεξίδνληαο ειιεληθέο εηαηξίεο
λα αλαπηχμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο
ηνπο κε κηα νιηζηηθή άπνςε.
Η θα Werter είλαη Γηεζλήο
Δπηρεηξεκαηηθφο Σχκβνπινο θαζψο
θαη δηεζλήο mentor. Δξγάδεηαη πάλσ
απφ 20 ρξφληα ζηελ Διιάδα σο
επηρεηξεκαηίαο
θαη
γεληθή
δηεπζχληξηα, ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ.
Ξεθηλψληαο σο επηρεηξεκαηίαο ζηνλ
ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο
ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ θαη ζε
επηρεηξήζεηο
ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο, εμειίρζεθε ζηνλ θφζκν
παξνρήο
ζπκβνπιψλ
ζε
επηρεηξήζεηο.
Δθηφο
απφ
ηελ
παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηξφπνπο
αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ θαη ηελ
θαζνδήγεζε θνξπθαίσλ εγεηψλ,
Γηεπζπλφλησλ
Σχκβνπισλ θαη
ηδηνθηεηψλ
επηρεηξήζεσλ
είλαη
εηδηθφο ζε δεκφζηεο νκηιίεο θαη
πσιήζεηο.

κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο μχινπ,
ηνκέαο ζηνλ νπνίν ε πιεηνςεθία
ησλ
αλζξψπσλ
πνπ
ελεξγνπνηνχληαη είλαη άλδξεο, ηφζν
ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε ρψξεο
παξαδνζηαθά βηνκεραληθέο.
Η θα Αιεμηάδνπ είλαη επίζεο ηακίαο
ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ησλ Μηθξψλ θαη
Μεζαίσλ
Βηνκεραληψλ
ηεο
Θεζζαινλίθεο, Αληηπξφεδξνο ηνπ
Δζληθνχ Δπηκειεηεξηαθνχ Γηθηχνπ
Γπλαηθψλ θαη Β΄ Αληηπξφεδξνο ηεο
Διιεληθήο
Δηαηξείαο
Γπλαηθψλ
Δπηρεηξεκαηηψλ.
Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
CH.ASE
(Chambers
Against
Stereotypes in Employment Δπηκειεηήξηα
θαηά
ησλ
ζηεξενηχπσλ ησλ θχισλ ζηελ
απαζρφιεζε) πνπ πινπνηήζεθε
απφ ην Δπξσεπηκειεηήξην ην 2005,
ε θ. Αιεμηάδνπ βξαβεχηεθε σο κία
απφ ηηο 39 επηιεγκέλεο γπλαίθεο
επηρεηξεκαηίεο
ζε
αλδξνθξαηνχκελνπο ηνκείο πνπ
ήξζαλ αληηκέησπεο θαη μεπέξαζαλ
ηα ζηεξεφηππα ζηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο ζηαδηνδξνκία.

νζπξίσλ. Έρνληαο φξακα γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ
θαη
εηδηθφηεξα
ηεο
ρακέλεο
καγεηξηθήο ηέρλεο ησλ γπλαηθψλ,
πάιεςε γηα ηελ πιήξε παξαγσγή
θαη δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηε γε. Έλα
ιακπξφ
παξάδεηγκα
είλαη
ε
δεκηνπξγία
ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ,
φπνπ νη γπλαίθεο κεηαηξέπνπλ
αιεχξη ζε παξαδνζηαθά δπκαξηθά.
Έλα δεχηεξν παξάδεηγκα είλαη ην
θαθέ ηνπο, φπνπ ν θαζέλαο κπνξεί
λα γεπηεί ηηο ηνπηθέο απζεληηθέο
γεχζεηο.
Καζεκεξηλά ππνζηεξίδεη γπλαίθεο
απφ φιε ηελ Διιάδα ζηε δεκηνπξγία
ζπλεηαηξηζκψλ
πνπ
ζα
ππνζηεξίμνπλ ηελ απαζρφιεζε ησλ
γπλαηθψλ ζηελ πφιε ηνπο θαη ηελ
ηφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.
Μισαηλίδος Άννη

Γέζποινα Ιωαννίδος

Πολύμνια Αλεξιάδος

Η
Πνιχκληα
Αιεμηάδνπ
είλαη
ηδηνθηήηξηα ηεο εηαηξείαο PAXIL,
πνπ θαηαζθεπάδεη θαη εκπνξεχεηαη
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Δίλαη ν πξφεδξνο ηνπ Γεσξγηθνχ
Σπλεηαηξηζκνχ
Γπλαηθψλ
Αγίνπ
Αλησλίνπ πνπ ηδξχζεθε ην 1999 κε
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία
ζέζεσλ απαζρφιεζεο γηα ηηο
γπλαίθεο ηεο πεξηνρήο, κέζσ ηεο
ζπλέρηζεο
θαη
ηηο
δηάδνζεο
γαζηξνλνκηθψλ
παξαδφζεσλ.
Δπηπιένλ, έρεη βνεζήζεη ζηελ
αλάπηπμε ηνπ ρσξηνχ ηνπ Αγίνπ
Αλησλίνπ κέζα απφ ηελ παξαγσγή
θαη ηελ πξνψζεζε παξαδνζηαθψλ
ρεηξνπνίεησλ πξντφλησλ.
Αζρνιείηαη κε ηελ θαιιηέξγεηα
βηνινγηθνχ ζηηαξηνχ θαζψο θαη ηα

Η
θα
Μηραειίδνπ
απνηειεί
παξάδεηγκα επηρεηξεκαηία ηξίηεο
γεληάο πνπ άλνημε λένπο νξίδνληεο
γηα ηνλ Όκηιν ησλ επηρεηξήζεψλ
ηεο.
Σπνχδαζε Οηθνλνκηθά ζην A.C.S.
Ακεξηθαληθφ Κνιέγην ηεο Διβεηίαο,
θαζψο θαη Γξαθηζηηθή ζηε ζρνιή
Βαθαιφ ηεο Αζήλαο.
Τν 1980 κπήθε ζηελ νηθνγελεηαθή
επηρείξεζε μεθηλψληαο απφ ηνλ
ηνκέα ηνπ θαπλνχ. Τν 1988 πέξαζε
ζηνλ ηνκέα ησλ θαηεςπγκέλσλ
ηξνθίκσλ "Μπάξκπα Σηάζεο", σο
δηεπζχληξηα Γεκνζίσλ Σρέζεσλ θαη
Μάξθεηηλγθ. Δξγάζηεθε ζηνλ Όκηιν
Δηαηξεηψλ M & A θαη είλαη
Αληηπξφεδξνο ηνπ Οκίινπ εηαηξεηψλ
Μηραειίδε, απφ ην 2003.
Δίλαη κέινο ηνπ γεληθνχ ζπκβνπιίνπ
ηνπ
Σπλδέζκνπ
Διιεληθψλ
Βηνκεραληψλ (ΣΔΒ) θαη κέινο ηνπ
ειιελνηνπξθηθνχ
δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηνπ ΣΔΒ., ηδξπηηθφ
κέινο
ηνπ
ειιελνηνπξθηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Βφξεηνπ Διιάδνο θαη
κέινο ηνπ πξψηνπ πξνζσξηλνχ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
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ειιελνηνπξθηθνχ
δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηνπ ΣΔΒ., ηδξπηηθφ
κέινο
ηνπ
ειιελνηνπξθηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Βφξεηνπ Διιάδνο θαη
κέινο ηνπ πξψηνπ πξνζσξηλνχ
δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ.

εξγαιείν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ
αγψλα ησλ γπλαηθψλ λα ζπλερίζνπλ
λα επηδηψθνπλ θαη λα εξγάδνληαη κε
γφληκν,
παξαγσγηθφ
θαη
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.
Πεπηθάνος Κλάιπη

Πανοςπγιά Κςπιακή

H Γξ. Κίηηπ Παλνπξγηά είλαη ζπληδξχηξηα, εηαίξνο θαη δηεπζχλσλ
ζχκβνπινο
ηεο
θαζηεξσκέλεο
ειιεληθήο εηαηξείαο ζπκβνχισλ Δ2000 Ltd, πνπ δεκηνπξγήζεθε ην
2000 κε ζεκαληηθή παξνπζία ζε
φιε ηελ Διιάδα, ζηνλ ηνκέα ησλ
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο
αλάπηπμεο
ηνπ
αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ.
Δπηπιένλ,
είλαη
δηεπζχληξηα
ηνπ
Τκήκαηνο
Γεκνζίσλ Σρέζεσλ ηεο Δηαηξίαο
νξγάλσζεο
εθδειψζεσλ
Neoanalysis Ltd.
Έρνληαο ζπνπδάζεη ζηελ Διιάδα,
ηελ Αγγιία θαη ηελ Διβεηία, έρνληαο
δήζεη θαη εξγαζηεί ζηε Γαιιία, σο
κέινο
δηνηθεηηθψλ
ζπκβνπιίσλ
ειιεληθψλ
θαη
επξσπατθψλ
αθαδεκατθψλ,
πνιηηηζηηθψλ
θαη
επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ, έρνληαο
πάξεη κέξνο
ζε πνιιά δηεζλή
ζπλέδξηα ζε φιν ηνλ θφζκν, είηε σο
νκηιήηξηα είηε σο νξγαλψηξηα,
ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο επξσπαίν
πνιίηε, κε εμαηξεηηθή εκπεηξία ζηνλ
ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη
ησλ επηρεηξήζεσλ.
Δίλαη απνιχησο πξφζπκε λα
ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζε έλα Γίθηπν
γηα
ηε
Γπλαηθεία
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ηφζν ζε εζληθφ
φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν,
γηαηί πηζηεχεη αθξάδαληα φηη νη
γπλαίθεο ζε φιν ην δπηηθφ θφζκν
αληηκεησπίδνπλ
πξνβιήκαηα
παξφκνηα θαη πξνθιήζεηο, φηαλ
επηιέγνπλ λα αθνινπζήζνπλ κηα
απαηηεηηθή θαξηέξα. Η αληαιιαγή
ηδεψλ ζην πιαίζην ελφο ηέηνηνπ
δηθηχνπ
είλαη
έλα
ζεκαληηθφ
εξγαιείν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ
αγψλα ησλ γπλαηθψλ λα ζπλερίζνπλ
λα επηδηψθνπλ θαη λα εξγάδνληαη κε
γφληκν,
παξαγσγηθφ
θαη
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.

Η
θα
Πεξεθάλνπ
ζπνχδαζε
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο θαη είλαη
επηζεσξήηξηα κε θαηαζηξνθηθψλ
ειέγρσλ. Δίλαη Γεληθή Γξακκαηέαο
ηνπ
Σπιιφγνπ
Μεραλνιφγσλ
Μεραληθψλ. Παξάιιεια είλαη λέα
γπλαίθα επηρεηξεκαηίαο ζε έλαλ
αλδξνθξαηνχκελν ηνκέα. Πηζηεχεη
φηη
νη
γπλαίθεο
πξέπεη
λα
ελζαξξπλζνχλ λα αλαδείμνπλ ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ελψ
ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη
ζρεηηθά απφ ηα καζεηηθά ηνπο
ρξφληα.
Η εηαηξεία Technomep, ηεο νπνίαο
είλαη ηδηνθηήηξηα, επσθειήζεθε απφ
ηε
ζπλερή
θαη
απξφζθνπηε
ιεηηνπξγία
ηεο
λαππεγηθήο
βηνκεραληθήο δψλεο θαη ιεηηνπξγεί
κε ζπλέπεηα θαη επαγγεικαηηζκφ
κέρξη ζήκεξα. Αλαιακβάλεη φια ηα
είδε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηεξγαζίαο
θαη θαηαζθεπψλ ζηνλ ηνκέα ηεο
λαπηηιίαο.
Σηνλ
ηνκέα
ηεο
βηνκεραλίαο, έρεη αλαπηχμεη κηα
κνλάδα θαηαζθεπψλ απφ ράιπβα,
ζπγθνιιεκέλεο ελψζεηο θαη εηδηθέο
ζπγθνιιήζεηο. Η Technomep εθηειεί
νπηηθνχο θαη κε θαηαζηξνθηθνχο
ειέγρνπο
(VT
&
NDT)
κε
πηζηνπνηεκέλνπο επηζεσξεηέο.
αββίδος Αναζηαζία

ελ. 4 από 4
Η θα Σαββίδνπ εξγάζηεθε σο
αληηπξφζσπνο πσιήζεσλ απφ ην
1991 έσο ην 2001. Τφηε ππνζηήξημε
ηελ νηθνγέλεηά ηεο ζηε δεκηνπξγία
ελφο
εξγνζηαζίνπ
θισζηνυθαληνπξγίαο ζηελ πεξηνρή
ησλ βνξείσλ ζπλφξσλ ηεο Διιάδαο.
Η επηρείξεζε παξνπζηάδεη ζηαζεξή
αλάπηπμε, παξά ηελ κεγάιε θξίζε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα. Σηε
δηάξθεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο
παξαηήξεζε φηη πνιιέο γπλαίθεο
απφ ηελ
πεξηνρή ηνπ Κηιθίο
δεηνχζαλ κηα ζέζε εξγαζίαο θαη
ζπλεηδεηνπνίεζε
ηελ
έιιεηςε
εξγαζηαθψλ επθαηξηψλ γηα γπλαίθεο
ρσξίο κφξθσζε. Απνθάζηζε λα
αλαλεψζεη έλαλ αγξνηηθφ φκηιν ηεο
πεξηνρήο κεηαηξέπνληαο ηνλ ζε
Σπλεηαηξηζκφ, φπνπ νη γπλαίθεο ζα
κπνξνχλ λα εξγάδνληαη θαη λα
θεξδίδνπλ πξφζζεηα έζνδα γηα ηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο.
Γπλαίθεο απφ φιε ηελ Διιάδα
αλαγλψξηζαλ ηελ πξνζπάζεηά ηεο
θαη ηελ ςήθηζαλ σο Α΄ Αληηπξφεδξν
Διιεληθήο
Έλσζεο
Γπλαηθψλ
Δπηρεηξεκαηηψλ.
Δπικοινωνία
Κάζε ελδηαθεξφκελε/νο ελ ελεξγεία
επηρεηξεκαηίαο πνπ ζα ήζειε λα
κνηξαζηεί ηηο εκπεηξίεο ηεο/ηνπ πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ άξζε ησλ
εκπνδίσλ θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ
ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο
επηηπρεκέλεο ηεο/ηνπ επηρείξεζεο
κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε:
Δμποπικό
και
Βιομησανικό
Δπιμεληηήπιο Πειπαιά
Λνπδνβίθνπ 1, Πι. Οδεζζνχ
18531 Πεηξαηάο
Τει.: 2104170529
θα Άλλα Μπαξινγηάλλε
www.pcci.gr
ύνδεζμορ
Δπισειπημαηιών
Γςναικών Δλλάδορ
Σαιακίλνο 10
54625 Θεζζαινλίθε
Τει.: 2310 224440
θα Γέζπνηλα Τξηαθνζάξε
www.sege.gr

