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Γυναίκες & Επιχειρήσεις 
Το γυναικείο δυναµικό στην υπηρεσία της ανάπτυξης  

Γυναίκες επιχειρηµατίες – Γυναίκες στη διοίκηση επιχειρήσεων  
 

 
 
 
Η Ρόδη Κράτσα,  Ευρωβουλευτής, δύο φορές εκλεγµένη Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην περίοδο 2007-2012, Μέλος πολλών Επιτροπών του ΕΚ, µεταξύ των 
οποίων η Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων από το 
1999, Πρόεδρος της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα των Φύλων και τη 
∆ιαφορετικότητα 2007-2009, έχει συµβάλλει σταθερά στη διαµόρφωση της ευρωπαϊκής 
πολιτικής για την προώθηση της συµµετοχής των γυναικών στην πολιτική, οικονοµική και 
κοινωνική ζωή και της ισότητας των φύλων. Έχει επίσης λάβει πολλές πρωτοβουλίες για την 
ανάδειξη των προκλήσεων που αντιµετωπίζει σήµερα η οικονοµία για την αξιοποίηση του 
γυναικείου δυναµικού και έχει σταθεί στο πλευρό των γυναικείων οργανώσεων για την 
ισότητα δικαιωµάτων κι ευκαιριών σε όλους τους τοµείς. Το πολύπλευρο έργο της έχει 
ιδιαίτερο προσανατολισµό στην υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και της 
συµµετοχής των γυναικών στα ∆Σ των µεγάλων επιχειρήσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Εκδηλώσεις στην Αθήνα µε πρωτοβουλία της Ρόδης Κράτσα  
 

Αθήνα, Οκτώβριος 2012: Εκδήλωση για τη γυναικεία 
επιχειρηµατικότητα  
Η Ρόδη Κράτσα διοργάνωσε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Εβδοµάδας Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 2012, εκδήλωση µε 
θέµα “Η Επιχειρηµατικότητα για την Ανάπτυξη. Οι γυναίκες 
πολύτιµο κεφάλαιο” στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην Αθήνα. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία 
και συµµετοχή νέων γυναικών επιχειρηµατιών και εκπροσώπων 
εταιρειών. Το κεντρικό µήνυµα της συζήτησης, ήταν «Γυναίκες 
τολµήστε και κάνετε τη δική σας επιχείρηση. Έχετε τις 
προϋποθέσεις να επιτύχετε αλλά και εάν δεν τα καταφέρετε θα 
έχετε και άλλη ευκαιρία. Θα έχετε κερδίσει ήδη µία πολύτιµη 
εµπειρία.» 
Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και τα βασικά 
συµπεράσµατα πατήστε εδώ  

 

Ένα τριαντάφυλλο από τον Πρόεδρο 
του ΕΚ κ. Jerzy Buzek την Ηµέρα της 

Γυναίκας - 8 Μαρτίου 2011  
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Αθήνα, Ιούλιος 2011: 
Συζήτηση σχετικά µε τις 
γυναίκες και τη διοίκηση 
επιχειρήσεων  
Η Ρόδη Κράτσα, εισηγήτρια της 
κοινοβουλευτικής έκθεσης  µε 
θέµα “Γυναίκες και ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων", µε αφορµή την 
υπερψήφιση της έκθεσης στην 
Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, διοργάνωσε εκδήλωση µε κεντρικό θέµα τις γυναίκες και τη διοίκηση 
επιχειρήσεων. Στην εκδήλωση συµµετείχε και η Cristina Lunghi, ιδρύτρια πρόεδρος της 
οργάνωσης Arborus που προωθεί την επαγγελµατική ισότητα στην Ευρώπη. 
Τη βούλησή τους να συµβάλλουν στην προώθηση περισσότερων γυναικών σε θέσεις 
ευθύνης στις επιχειρήσεις «σπάζοντας τη γυάλινη οροφή»  εξέφρασαν οι εκπρόσωποι 
επιχειρηµατικών φορέων, επιµελητηρίων και οργανώσεων που συµµετείχαν. Η 
πλειοψηφία των συµµετεχόντων υπογράµµισε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να 
προχωρήσουν σε «αυτορύθµιση», υιοθετώντας µοντέλα για την αξιοποίηση του 
γυναικείου δυναµικού σε θέσεις διοίκησης. Συµφώνησαν επίσης ότι στην περίπτωση 
που δεν τα καταφέρουν να συµµορφωθούν, η θέσπιση ποσοστώσεων µέσω 
δεσµευτικού νοµοθετικού πλαισίου θα αλλάξει το τοπίο και την απόδοση των 
επιχειρήσεων και θα δώσει ευκαιρίες ανάδειξης σε πολλές γυναίκες. 
 
Για την έκθεση “Γυναίκες και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων" πατήστε εδώ 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ  
 
 
Άλλες δράσεις στην Ελλάδα  

 
Πειραιάς, ∆εκέµβριος 2012: Συµµετοχή στη συνεδρίαση του 
Συµβουλίου του Εθνικού Επιµελητηριακού ∆ικτύου 
Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηµατιών 
Θέµα: Νέες ευκαιρίες για τις γυναίκες επιχειρηµατίες από την 
ευρωπαϊκή πολιτική. 
 
 
 
 
 
 
 
Αθήνα, Ιούνιος 2012: Η Ρόδη Κράτσα στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη 
για τις Γυναίκες (Global Summit of Women) 
"Η νέα τάξη πραγµάτων που εµείς, όλοι οι πολίτες, θέλουµε να 
χτίσουµε, απαιτεί νέους πόρους, νέες ιδέες και αποφασιστικές 
δεσµεύσεις. Οι γυναίκες είναι προικισµένες µε έµφυτα ταλέντα, 
εµπειρίες, εξειδίκευση και φιλοδοξία. Είναι έτοιµες να παίξουν ένα 
δυναµικό ρόλο που απαιτεί η αλλαγή".  
 

 
 
Αθήνα, Ιανουάριος 2009: Ανακήρυξη της Ρόδης Κράτσα ως 
επίτιµου µέλους της WISTA Hellas 
Η Πρόεδρος της WISTA (Women's International Shipping and 
Trading Association/∆ιεθνής Ένωση Γυναικών της Ναυτιλίας και του 
Εµπορίου) Hellas, κα Άννα-Μαρία Μονογιούδη ανακήρυξε τη Ρόδη 
Κράτσα επίτιµο µέλος της Οργάνωσης για τη συµπαράστασή της στις 
γυναίκες επιχειρηµατίες και στελέχη του ναυτιλιακού τοµέα.  
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Εκδηλώσεις µε πρωτοβουλία της Ρόδης Κράτσα στο  Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (Βρυξέλλες, Στρασβούργο)  

 
Βρυξέλλες, Οκτώβριος 2010: ∆ηµόσια ακρόαση “Γυναίκες 
και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων – Η τελευταία γυάλινη οροφή” 
H Ρόδη Κράτσα διοργάνωσε δηµόσια ακρόαση µε θέµα “Γυναίκες 
και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων – Η τελευταία γυάλινη οροφή”. Η 
δηµόσια ακρόαση συγκέντρωσε ευρωπαίες και αµερικανίδες 
πολιτικούς κι εµπειρογνώµονες µε θέµα τη συµµετοχή των 
γυναικών σε ηγετικές θέσεις στη διοίκηση του επιχειρηµατικού 
τοµέα εν όψει πρωτοβουλίας της Ρόδης Κράτσα για σχετική 
έκθεση µε αφορµή τα πολύ χαµηλά ποσοστά των γυναικών στα 
∆.Σ. των επιχειρήσεων. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν γύρω από 
δύο θεµατικές ενότητες: 
1. Ποιο είναι το ποσοστό συµµετοχής γυναικών στα διοικητικά 
συµβούλια και τα εποπτικά συµβούλια των επιχειρήσεων; Ποια 
µέτρα (π.χ. νοµοθεσία, κώδικες δεοντολογίας κλπ..) έχουν 
ληφθεί, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προκειµένου να ενθαρρυνθεί συµµετοχή των γυναικών στον 
τοµέα αυτό; 
2. Πώς αποτιµάται η αποτελεσµατικότητα των µέτρων που 
εφαρµόζονται σήµερα; Πώς µπορούν να βελτιωθούν τα ποσοστά 
συµµετοχής των γυναικών; Σε ποια κατεύθυνση πρέπει να 
εστιάσουµε τις προσπάθειές µας; 
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ  

 
 
Βρυξέλλες, Μάρτιος 2003: ∆ηµόσια ακρόαση “Γυναίκες των 
αγροτικών περιοχών της ΕΕ”  
Η κα Κράτσα διοργάνωσε δηµόσια ακρόαση µε αφορµή την 
κοινοβουλευτική της έκθεση για τις γυναίκες των αγροτικών 
περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τα θέµατα της 
επιχειρηµατικότητας των αγροτισσών ήταν στην ηµερήσια 
διάταξη.  
 
Φωτογραφία: κατά τη διάρκεια της ακρόασης, µε τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής του ΕΚ για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη κ. 
Joseph Daul 
 
Για την έκθεση πατήστε εδώ 
 
 

Υψηλές συναντήσεις. Ευρωπαϊκές & διεθνείς παρεµβάσεις (µε 
χρονολογική σειρά) 
 

 
Ουάσινγκτον, Απρίλιος 2012: Αντιπροσωπεία της Επιτροπής 
του ΕΚ για τα ∆ικαιώµατα των Γυναικών και την Ισότητα 
των Φύλων 
Mε την Σύµβουλο του Προέδρου Μπ. Οµπάµα, Εκτελεστική 
∆ιευθύντρια του Λευκού Οίκοι για θέµατα Ισότητας κα Tina Tchen. 
Ανταλλάχθηκαν απόψεις για την πολιτικής της ΕΕ και των ΗΠΑ σε 
θέµατα συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και 
προώθησης σε ηγετικές θέσεις.  
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Νέα Υόρκη, ΟΗΕ, Απρίλιος 2012 
Επίσκεψη στα γραφεία της Υπηρεσίας των Ηνωµένων Εθνών για 
την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάµωση του ρόλου των 
Γυναικών (UN Women) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με την αναπληρώτρια διευθύντρια του UN Women κα Lakshmi 
Puri. Συζητήθηκαν τα θέµατα υποστήριξης των γυναικών στον 
αναπτυσσόµενο κόσµο για την ένταξή τους στην οικονοµική ζωή 
και την προσφορά µικροπιστώσεων.  
 
 
 
 
 
 
 
Άµπου Ντάµπι (ΗΑΕ), Μάρτιος 2012: Παρέµβαση στο 
Συνέδριο για “Γυναίκες σε Παγκόσµιες Ηγετικές Θέσεις”  
(Women as Global Leaders Conference), Πανεπιστήµιο 
Zayed  
Η Ρόδη Κράτσα παρουσίασε την ευρωπαϊκή πολιτική για την 
προώθηση των γυναικών σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής 
ζωής.  
 
 
 
Με τον Υπουργό Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιστηµονικής 
Έρευνας των ΗΑΕ και πρόεδρο του Πανεπιστηµίου Zayed Σεϊχη 
Nahayan Mabarak Al Nahayan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βρυξέλλες- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Νοέµβριος 2011 
Συνάντηση µε τη Γερµανίδα Οµοσπονδιακή Υπουργό Απασχόλησης 
και Κοινωνικών Υποθέσεων κα Ursula von Der Leyen. 
Κοινό θέµα ενδιαφέροντος και συζήτησης, µεταξύ άλλων, η 
συµµετοχή των γυναικών στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των 
επιχειρήσεων.  
 
 
 
 

 



 5 

 
Βρυξέλλες- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Νοέµβριος 2011 
Συνάντηση µε τη ∆ιευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για 
την Ισότητα των Φύλων (EIGE) µε έδρα το Βίλνιους της 
Λιθουανίας, κα Virginija Langbakk.  
Εξετάστηκε και το θέµα των ερευνών για τη συµµετοχή των 
γυναικών στην επιχειρηµατικότητα και τα αποτελέσµατα για την 
οικονοµία και την κοινωνία.   
 
 
 
Βρυξέλλες- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιούνιος 2011: Πρώτα 
Βραβεία Ευρωπαϊκών Προτύπων Ισότητας των Φύλων (GE-
ES Gender Equality European Standard Awards) 
Η Ρόδη Κράτσα προήδρευσε στην τελετή βράβευσης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Βρυξέλλες - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  Μάρτιος 2011  
Συνάντηση µε την κα Michelle Bachelet, τ. Πρόεδρο της Χιλής και 
νυν αναπληρώτρια Γενική Γραµµατέα του ΟΗΕ και Γενική 
∆ιευθύντρια της Υπηρεσίας των Ηνωµένων Εθνών για την Ισότητα 
των Φύλων και την Ενδυνάµωση του ρόλου των Γυναικών (UN 
Women). 
Συζητήθηκαν τα θέµατα συνεργασίας ΕΕ και ΟΗΕ για θέµατα 
ισότητας.  
 
 
 
 
Βρυξέλλες, Νοέµβριος 2009: ∆ράση για περισσότερες 
γυναίκες σε ευρωπαϊκά “ανώτατα αξιώµατα” (“top jobs”) 
Η Ρόδη Κράτσα, Αντιπρόεδρος του ΕΚ συµµετείχε στη δράση για 
περισσότερες γυναίκες στα ανώτατα ευρωπαϊκά αξιώµατα 
(european "top jobs"), ενώνοντας τη φωνή της µε τη φωνή των 
συναδέλφων της ευρωβουλευτών από όλα τα πολιτικά κόµµατα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  
 
ΗΠΑ, Οκτώβριος 2008 / Αθήνα, Ιανουάριος 2009: Τιµητική 
διάκριση - Προσωπικότητα της Χρονιάς 2008 από τη WISTA 
International/Απονοµή στην Αθήνα 
"Προσωπικότητα της Χρονιάς" για το έτος 2008 εξελέγη η Ρόδη 
Κράτσα από τη WISTA International (Women's International 
Shipping and Trading Association/∆ιεθνής Ένωση Γυναικών της 
Ναυτιλίας και του Εµπορίου) στο ετήσιο συνέδριο στη Νέα Ορλεάνη 
των ΗΠΑ. Η απονοµή έγινε στην Αθήνα από τον Υπουργό 
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 
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Γυναίκες κι επιχειρήσεις - Επιλογή από άρθρα, συνεντεύξεις και παρεµβάσεις 
 
Άρθρα 
 
21-12-2012 “Οι µύθοι καταρρέουν. Η γυάλινη οροφή παραµένει.” - ένθετο BUSINESS 
LEADERS IN GREECE της ICAP http://www.rodikratsa.gr/Category.asp?ID=1797  
 
13-11-2012 "Μοχλός ανάπτυξης η γυναικεία επιχειρηµατικότητα" - ιστότοπος 
EPIXEIRO.info http://www.rodikratsa.gr/Category.asp?ID=1789  
 
16-04-2012 "Getting more women on company boards" - The Parliament Magazine  
http://www.rodikratsa.eu/Category.asp?ID=1624&lang=en 
 
12-07-2011 "Women and business leadership: new European challenge" - magazine EP 
Today (European Parliament Today) 
http://www.rodikratsa.eu/Category.asp?ID=1536&lang=en  
 
01-03-2011 "Περισσότερες γυναίκες στην κορυφή" – εφηµερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  
Συνυπογράφουν η  Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Viviane Reding και η 
Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Ρόδη Κράτσα 
http://www.rodikratsa.eu/Category.asp?ID=1426 
 
Συνεντεύξεις 
 
01-12-2011 "Using women's potential a necessity for economic growth in the EU" - 
Magazine EUROPEAN BUSINESS REVIEW 
http://www.rodikratsa.eu/Category.asp?ID=1591&lang=en  
 
08-03-2011 "Ηµέρα της Γυναίκας 2011 - Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου: η γυναίκα ως 
επιχειρηµατίας" - επίσηµη ιστοσελίδα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
http://www.rodikratsa.eu/Category.asp?ID=1427  
 
Παρεµβάσεις 
 
10-02-2012 Intervention Conference "Quota for Women in Business Leadership Positions - 
Does the European Union have to intervene?", Académie de la Fondation Konrad Adenauer, 
Berlin 
http://www.rodikratsa.eu/Category.asp?ID=1607&lang=en  
 
08-03-2011 "Projet d'allocution de la Vice-présidente Rodi KRATSA Exposition de photos 
numériques '100 ans - 100 femmes'", Strasbourg-France 
http://www.rodikratsa.eu/Category.asp?ID=1435&lang=en   
 
07-04-2010 "Présentation des conclusions du colloque 'Horizon 2014: Quels liens entre les 
femmes et l'Union européenne?'", Commission des droits de la femme et de l'égalité des 
genres, Bruxelles http://www.rodikratsa.eu/Category.asp?ID=733&lang=en   
 
Εκδόσεις 

 
April 2009 “Women in the Euro-Mediterranean region: Pillars of progress”, 
published by Rodi Kratsa, EP Vice-President responsible for 
euromediterranean relations and the Group of the European People’s Party 
and European Democrats (EPP-ED) in the European Parliament accessible at 

http://stream.eppgroup.eu/Activities/docs/year2009/femmes_euromed-
en.pdf  
 
 

 
Για κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και παρεµβάσεις δείτε την κατηγορία “κοινοβουλευτική 
δραστηριότητα” στην επίσηµη ιστοσελίδα της Ρόδης Κράτσα http://www.rodikratsa.eu/   


