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Προβληματική:

Η ΕΣΕΕ αφιερώνει φέτος, την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου, που έχει θεσπιστεί να εορτάζεται στις 22 
Σεπτεμβρίου, στη Γυναίκα Επιχειρηματία, η οποία μέσα στην πανδημία βίωσε την επιδείνωση των 
προκλήσεων που ήδη αντιμετώπιζε. Όπως σημειώνει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) σε εκθέσεις 
της «η υγειονομική κρίση παγίωσε τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας και επιδείνωσε 
περαιτέρω τις ανισότητες μεταξύ τους». Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού 
Φόρουμ (“Global Gender Gap Report 2021”, World Economic Forum), η  χώρα μας κατατάσσεται στην 98η 
θέση σε σύνολο 156 χωρών και καλύπτει το 68,9% του έμφυλου χάσματος.

Η ίδια κατάσταση αποτυπώνεται και στο Θεματικό Δελτίο Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τίτλο «Οι γυναίκες 
στην αγορά εργασίας», καθώς σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφεται ότι οι 
εργαζόμενες γυναίκες τείνουν να εργάζονται λιγότερες ώρες, σε χαμηλότερα αμειβόμενους τομείς 
και να καταλαμβάνουν θέσεις κατώτερου επιπέδου από ό, τι οι άνδρες, γεγονός το οποίο προκαλεί και 
χάσμα στους μισθούς και τις αποδοχές μεταξύ των φύλων. Ειδικότερα στην Ελλάδα, οι αλλαγές που 
προκάλεσε η πανδημία επηρέασαν σημαντικά τη γυναικεία απασχόληση και πιο συγκεκριμένα τη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα, όπως αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αλλά και σε σχετικές έρευνες 
(IOBE, Grant-Thornton, ΣΕΓΕ κ.α.). Έρευνες που συνηγορούν στο ότι μέσα στην έξαρση της πανδημίας 
δεν υπήρξαν οι ιδανικές συνθήκες ώστε οι γυναίκες επιχειρηματίες να αντιμετωπίζουν την επιχειρηματική 
δραστηριότητα με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες ελευθερίες που έχουν οι άνδρες. 

Η παρούσα εκδήλωση της ΕΣΕΕ θα εστιάσει στην κατάσταση που βίωσε μέσα στην πανδημία η γυναίκα 
επιχειρηματίας, η γυναίκα έμπορος και τη μεγάλη πρόκληση να ισορροπήσει μεταξύ της οικογενειακής-
προσωπικής ζωής και της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της. Επίσης, στόχος είναι, πέρα από τις 
προκλήσεις, να αναδειχθούν και οι ευκαιρίες που διανοίγονται στην εποχή μετά την πανδημία, λόγω 
του ψηφιακού μετασχηματισμού, που επιταχύνθηκε και φαίνεται να συμβάλει στη διευκόλυνση και την 
ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Σκοπός μας να φωτίσουμε πεδία που το κράτος οφείλει 
να ακουμπήσει ώστε οι υγειονομικές ή κοινωνικοοικονομικές αλλαγές να μην επηρεάζουν κατά τρόπο 
δυσανάλογο τις γυναίκες. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συντονισμός Εκδήλωσης: Ειρήνη Νικολοπούλου, Δημοσιογράφος

14.45 
Καλωσόρισμα
Γιώργος Καρανίκας, Πρόεδρος ΕΣΕΕ

15.00-15.45 
Πάνελ 1: Η γυναίκα στην εμπορική επιχείρηση: Ίσορροπώντας εντός της πανδημίας μεταξύ 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 
Συμμετέχουν:
Μαρία Συρεγγέλα: Υφυπουργός για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια |Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων
Δρ. Μαρία Γιαννιού: Αντιπρόεδρος και Συν-ιδρύτρια της Women Act
Μαριάννα Παγώνη: Ιδιοκτήτρια Οίκου Παγώνη
Δέσποινα Ξυνού: Πρόεδρος και CEO της ΟΚ Anytime Markets

15.45 - 16.00 Διάλειμμα

16.00-16.45 
Πάνελ 2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τη γυναίκα επιχειρηματία
Συμμετέχουν:
Άννα Στρατινάκη: Γεν. Γραμματέας Εργασίας| Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Στέλλα Κάσδαγλη: Συγγραφέας, Μεταφράστρια και Ιδρύτρια του οργανισμού Women On Top
Φωτεινή Γιαλαμά: CΕO της LOLA 
Γεωργία Πετράκη: Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

16.45 - 17.00 Διάλειμμα

17.00-18.00 
Συζήτηση: Γυναίκες επιχειρηματίες στην εποχή μετά την πανδημία
Συζητούν:
Μαρίνα Όφλούδη – Γιαβρόγλου: Πρόεδρος της I.C.C. Women Hellas, Διευθύνουσα Σύμβουλος Μύλοι 
Σόγιας Α.Ε.
Ειρήνη Νικολοπούλου, Δημοσιογράφος
Παρεμβαίνει η Μαίη Ζαννή, Πρόεδρος και Συν-ιδρύτρια της Woman Act 
*Δέκα γυναίκες επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα συμμετέχουν διαδικτυακά.

18:00 
Όλοκλήρωση Εκδήλωσης-Συμπερασματικές Παρατηρήσεις
Γιώργος Καρανίκας, Πρόεδρος ΕΣΕΕ
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