
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Διαδικτυακή πύλη για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ε.Ε.» 

Την Παρασκευή 30/09/2016 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις Βρυξέλλες η 

εναρκτήρια εκδήλωση για τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης για την προώθηση της 

γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ε.Ε. με τίτλο  WE-gate. 

 

Ο ιστότοπος http://wegate.eu/ παρέχει πρόσβαση σε ουσιαστική πληροφόρηση και 

υποστήριξη στις γυναίκες που πραγματοποιούν τα πρώτα τους βήματα, αναζητούν πηγές 

χρηματοδότησης, έχουν άμεση ανάγκη εξειδικευμένης συμβουλευτικής ή/και κατάρτισης, 

προκειμένου να διοικήσουν με επιτυχία την επιχείρησή τους ή/και να διευρύνουν το πεδίο της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 

 

Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών και ενημέρωσης για 

σχετικές εκδηλώσεις, αλλά και για την εξελικτική πορεία κάθε ευρωπαϊκής πολιτικής που 

άπτεται της επιχειρηματικότητας. 

 

Κοινός τόπος των ομιλιών υπήρξε η παραδοχή για το απογοητευτικά χαμηλό ποσοστό 

της γυναικείας παρουσίας στο σύνολο του πληθυσμού των Κρατών-Μελών, που 

δραστηριοποιείται στον χώρο των επιχειρήσεων, γεγονός που ανάγει την πολυεπίπεδη 

υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε θεματική υψηλής προτεραιότητας στην 

πολιτική ατζέντα της Ευρώπης.  

 

Επίσης, έμφαση δόθηκε στα χαρακτηριστικά εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες 

επιχειρηματίες, καθώς η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι οι γυναίκες δυσκολεύονται 

περισσότερο σε σύγκριση με τους άνδρες στην προσέλκυση κεφαλαίων, δραστηριοποιούνται 

κατά κύριο λόγο σε περισσότερο παραδοσιακούς τομείς και σπανιότερα αξιοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες.  

 

Ταυτόχρονα,  βιώνουν καθημερινά τον αγώνα για τη συμφιλίωση οικογενειακής 

/προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, ενώ για τον τελευταίο λόγο τονίστηκε ιδιαιτέρως η 

σημασία της μέριμνας για κοινωνικό σχεδιασμό προς όφελος του γυναικείου πληθυσμού στο 

πλαίσιο των ευρύτερων εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 

 

Επιπλέον, έγινε αναφορά στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Επιβράβευσης της 

Επιχειρηματικής Καινοτομίας των Γυναικών (EU PRIZE for WOMEN INNOVATORS 2017), ο 

οποίος λήγει στις 3 Νοεμβρίου 2016 (σχετικός σύνδεσμος: 



https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/women-

innovators/wip_prize_110x155mm_postcard_2017.pdf ). 

 

Η εκπροσώπηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ) στην εν λόγω 

διοργάνωση λειτούργησε ως πραγματική ευκαιρία για ενημέρωση και δικτύωση με 

εκπροσώπους φορέων των Κρατών - Μελών, αλλά και για τη δια ζώσης ανταλλαγή 

πληροφοριών και απόψεων με στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, 

Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας & Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (WES - Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

για την Προώθηση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας). 

 

Άλλωστε, η Γ.Γ.Ι.Φ. στηρίζει διαχρονικά την επιχειρηματικότητα των γυναικών σε εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα δικτύωσης και συνεργασίας για την 

προώθηση των θεμάτων ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. 

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο αντίκτυπος της δραστηριοποίησης της ΓΓΙΦ  

αποτυπώνεται στα εγκωμιαστικά σχόλια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον 

επαγγελματισμό και τη συνέπεια του κρατικού φορέα για την ισότητα των φύλων. 
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