
 
 

ΔΔΓΔΤΔ 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΔΣ ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΔΠΙΤΥΦΗΜΔΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

Η Πρόεδρος κσρία Σοθία Οικονομάκοσ θαη ην Γιοικηηικό Σσμβούλιο ηοσ Δθνικού 
Δπιμεληηηριακού Γικηύοσ Δλληνίδων Γσναικών Δπιτειρημαηιών θαη Επηρεηξεκαηηθώλ Φνξέσλ 

(ΔΔΓΔΓΔ), απνθάζηζαλ από θνηλνύ λα δώζνπλ κηα δπλαηή απάληεζε ζε όινπο απηνύο πνπ 
ακθηζβεηνύλ ηελ εμέιημε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ παηξίδα καο θαη λα δηνξγαλώζνπλ ζηελ Αζήλα 

Γιεθνές Forum με θέμα: "Women Lead the Success in the Economy" (Οη Γπλαίθεο εγνύληαη 

ηεο Επηηπρίαο ζηελ Οηθνλνκία) (www.eedege-congress.eu). Τν ηξηήκεξν Forum ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
κεηαμύ 5-7 Γεκεμβρίοσ 2013 ζηην Αίθοσζα «Δρμής», ηοσ Σσνεδριακού Κένηροσ ηοσ 

Δμπορικού και Βιομητανικού Δπιμεληηηρίοσ Αθηνών (ΔΒΔΑ). 
Σηότος ηνπ Forum, είλαη λα αλαδείμεη ηελ Ειιελίδα γπλαίθα επηρεηξεκαηία, ην δπλακηθό ηεο 

ξόιν ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Επξώπε, αιιά θαη ηεο 

γεληθόηεξεο ύθεζεο ζε παγθόζκην επίπεδν, ηηο επηηπρίεο ηεο ζηνλ ηνπηθό θαη παγθόζκην επηρεηξεκαηηθό 
ράξηε θαη θπζηθά λα ζέζεη επί ηάπεηνο ηα πξνβιήκαηα πνπ ηελ απαζρνινύλ πξνηείλνληαο παξάιιεια 

ιύζεηο. Πέξαλ ηεο παξνπζίαζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ Δηθηύνπ θαη ηεο πξνζέιθπζεο ελ δπλάκεη επελδπηώλ 
θαη Business Partners πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδεη ε Ειιάδα, 

ην Forum ζα πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο, δξαζηεξηόηεηεο δηθηύσζεο θαη 

δηκεξείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. 
Γπλαίθεο επηθεθαιήο Θεζκηθώλ Οξγάλσλ θαη Φνξέσλ από ηελ Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθό, 

γπλαίθεο πνπ ζπληνλίδνπλ θάζε κνξθήο Σσκαηεία θαη Ελώζεηο, Σηειέρε ηνπ ηδησηηθνύ θαη δεκόζηνπ 
ηνκέα, δηαθεθξηκέλεο Επηρεηξεκαηίεο θαη εθπξόζσπνη γπλαηθείσλ Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ, κέιε 

Επηκειεηεξίσλ, Σσκαηείσλ θαη Ελώζεσλ, ζε κηα θνηλή Σύζθεςε ζα θαηαζέζνπλ απόςεηο, θαιέο θαη 
εθαξκνζκέλεο πξαθηηθέο, δνθηκαζκέλεο ιύζεηο θαη απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. Μέζα από απηή ηελ 

θνηλή δηαβνύιεπζε ησλ Μεληόξσλ ηεο παγθόζκηαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο αλακέλεηαη λα εθκαηεπζνύλ 

λέεο θαηεπζύλζεηο, λα ιεθζνύλ λέα κέηξα θαη λα αλαδεηρζνύλ λέεο δπλαηόηεηεο, κε ζηόρν λα 
πξνσζεζνύλ ζηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο ώζηε λα δπλακώζνπλ θαη λα εληζρύζνπλ ηηο πξννπηηθέο 

επηηπρίαο ηνπο ζηηο αγνξέο ηνπ θόζκνπ. 
Παξάιιεια, ζα δεκηνπξγεζεί κηα παγθόζκηα πιαηθόξκα ζηελ νπνία ζα ελαπνηεζεί ην 

πνιύηηκν πιηθό ηνπ Forum θαη ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν παγθνζκίσο. Μέζσ ηεο πιαηθόξκαο απηήο 

ζα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία θαη ε αληαιιαγή απόςεσλ, πξαθηηθώλ, δξάζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ, 
όρη κόλνλ κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην Σπλέδξην, αιιά γεληθόηεξα κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ 

επηρεηξεκαηηώλ ζε όιν ηνλ θόζκν. 
Αλαθεξόκελε ζην Δηεζλέο Forum ε Πρόεδρος ηης ΔΔΓΔΓΔ, κσρία Σοθία Οικονομάκοσ 

επηζήκαλε, «Οη Γπλαίθεο ηνπ Εζληθνύ Επηκειεηεξηαθνύ Δηθηύνπ Ειιελίδσλ Γπλαηθώλ Επηρεηξεκαηηώλ 
πξνζβιέπνπκε ζε κηα λέα δηάζηαζε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Ειιάδα θαη 
νξακαηηδόκαζηε πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηελ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε ηεο παηξίδαο καο θαη ζηελ 
αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο. Σηελ νπζία ε θξίζε γηα καο, ζεκαηνδνηεί ηελ αθεηεξία κηαο λέαο επνρήο, κε 
ηηο γπλαίθεο πην δξαζηήξηεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ζηίβν, αλαδεηθλύνληαο ην πςειό κνξθσηηθό επίπεδν 
θαη ηα πξνζόληα ηνπο, κε επηιεγκέλεο θαη νξγαλσκέλεο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο θαη κε κηα πνιηηεία 
αξσγό ζηηο πξνζπάζεηέο καο θαη ζεκαηνθύιαθα ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο θαη ηεο δηαθάλεηαο». 

 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Forum: Γξακκαηεία Forum, ARTION Conferences & Events, 
ηειέθσλν: 2310250932 (απεπζείαο), 2310272275 θαη e-mail: eedege-congress@artion.com.gr. 

 
Πληροθορίες για ηην ΔΔΓΔΓΔ 

 

Η ΔΔΓΔΓΔ εθπξνζσπεί ηηο 250.000 γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο, εγγεγξακκέλεο ζηα Επηκειεηήξηα ηεο 
Ειιάδνο θαη έρεη ζπζηαζεί από ηελ Κεληξηθή Έλσζε ησλ Ειιεληθώλ Επηκειεηεξίσλ γηα ηε ζηήξημε ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο γπλαίθαο ζηε ρώξα καο. 

http://www.eedege-congress.eu/
http://www.artion.com.gr/
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