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ladybizIT
Τεχνολογίες
Πληροφορικής
και Επικοινωνίας
για τη Γυναικεία
Επιχειρηματικότη
τα

ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε

Ως εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ECWT -European Centre for Women and
Technology (Ευρωπαϊκό Κέντρο για Γυναίκες &
Τεχνολογία) συμμετείχα ως Επιστημονικός
Σύμβουλος και μέλος της Επιστημονικής
Επιτροπής για τη δημοσίευση ειδικής έκδοσης
επιστημονικών μελετών για τη γυναικεία
επιχειρηματικότητα με τίτλο “Reflections on
Women in Entrepreneurship and ICT / A
reader” Copyright 2012 Militos Emerging
Technologies & Services. (Hardcopy and ebook)
[In:
www.gender-it.eu
and
in:
http://gender-it.eu/?page_id=1184
version
(downloadable format. Google scholar, etc.]
*Επίσης,
ανέλαβα
ως
Επιστημονική
Συντονίστρια του ευρωπαϊκού συνεδρίου και
την
καταγραφή
των
επιστημονικών
αποτελεσμάτων και συστάσεων τους // του
συνεδρίου
«Περισσότερες
Τεχνολογίες
–
Περισσότερες Γυναίκες Επιχειρηματίες».
Σχετική Ερευνητική δραστηριότητα:
Kamberidou, I. (2013) Women entrepreneurs:
‘we cannot have change unless we have men
in the room’
Journal of Innovation and Entrepreneurship,
SpringerOpen 2013, 2:6 doi:10.1186/21925372-2-6 (Published: 25 May 2013) URL:
http://www.innovationentrepreneurship.com/content/2/1/6
Κamberidou, Irene & Fabry, Eva (2012).
"Redefining Professional Success and Concepts
of
Excellence:
Integrating
a
Gender
Perspective". Reflections on Women in
Entrepreneurship and ICT/ A Reader, pp. 1027.
Kamberidou, Irene & Labovas, Manolis (2012).
"Social Women Share: Technology as an
Enabler".
Reflections
on
Women
in
Entrepreneurship and ICT/ A Reader, p. 6278.

12/2011 –
11/2012

This is IT
Διευκόλυνση και
ενθάρρυνση της
ψηφιακής
δεξιότητας μέσω
εθελοντών για
τις ομάδες
κινδύνου, εκ των
οποίων είναι και
οι γυναίκες

WIRES 3, 2014
Women’s
International
Research
Engineering
Summit //
Παγκόσμια
Ερευνητική
Διάσκεψη για
Γυναίκες
Μηχανικούς και
Επιχειρηματικότητα

BUSINESS
MENTORS /
Επίσημο ελληνικό
τμήμα Ευρωπαϊκού
Δικτύου Μεντόρων
για τη Γυναικεία
Επιχειρηματικότητα
(Σημείωση: το
έργο έχει
χαρακτηριστεί ως
ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
από το European
Training
Foundation)
ΕΛΚΕ
Ειδικός
Λογαριασμός
Κονδυλίων

ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε
//
ECWT European
Centre for
Women and
Technology
(Ευρωπαϊκό
Κέντρο για
Γυναίκες &
Τεχνολογία)

ECWT European
Centre for
Women and
Technology
(Ευρωπαϊκό
Κέντρο για
Γυναίκες &
Τεχνολογία)

ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε

ΕΚΠΑ
Εθνικό
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο

Ως εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ECWT -European Centre for Women and
Technology (Ευρωπαϊκό Κέντρο για Γυναίκες &
Τεχνολογία) συμμετείχα ως Επιστημονικός
Σύμβουλος για τη συλλογή, μελέτη και
ανταλλαγή
πληροφοριών,
λύσεων
και
εργαλείων που βελτιώνουν και προωθούν τον
ψηφιακό γραμματισμό και την ψηφιακή
δεξιότητα. Συγκεκριμένα για τον εντοπισμό
καινοτόμων
προσεγγίσεων
και
καλών
πρακτικών σχετικά με την αξιοποίηση των
εθελοντών, καθώς και τους μηχανισμούς, τα
υλικά, τα εργαλεία και τις εφαρμοζόμενες
μεθόδους για την υποστήριξη των ομάδων
κινδύνου (μεταξύ των οποίων και οι γυναίκες)
στην πρόσβαση και τη χρήση του απαραίτητου
υλικού ΤΠΕ με έναν άμεσο, απλό και φιλικό
τρόπο.
Σχετικές Δημοσιεύσεις: ECWT News, ECWT
e-Newsletter (ως Chief-Editor E-NEWS) και
στο GLOBAL WOMEN NEWS (GWN) 2012-2013
Συμμετοχή
ως
μέλος
της
Εκτελεστικής
Επιτροπής του ECWT στις προετοιμασίες για το
WIRES
3,
2014
[το
οποίο
τελικά
αναβλήθηκε] και πρόκειται για τη μεγαλύτερη
Παγκόσμια Ερευνητική Διάσκεψη για Γυναίκες
Μηχανικούς, και τη διασύνδεσή τους με τον
ιδιωτικό τομέα, καθώς και την ενθάρρυνση της
επιχειρηματικής δραστηριοποίησής τους. Η
προετοιμασία μελετών και εργασιών είναι
διαρκής και αξιολογείται από σημαντικούς
εμπλεκόμενους φορείς όπως το Εθνικό Ίδρυμα
Επιστημών της Αμερικής, καθώς και από
σημαντικά ερευνητικά και πανεπιστημιακά
ιδρύματα, σε συνεργασία πάντα με το ECWT
(στην οποία μετέχω ενεργά).
Επιστημονικός
Συνεργάτης
και
Παρατηρητής του Ελληνικού Δικτύου
Μεντόρων για Γυναίκες Επιχειρηματίες με
αντικείμενο την άντληση στοιχείων και την
καταγραφή αποτελεσμάτων σε δημοσιεύσεις
για
την
ενίσχυση
της
γυναικείας
επιχειρηματικότητας.

Αντικείμενο Έρευνας:
(1η ενότητα)
Η προβολή των αθλητών/τριών και του
γυναικείου αθλητισμού στα ελληνικά

01/2012 – σε
εξέλιξη νέες
δράσεις

Υπό-εξέλιξη

01/2012 –
07/2013

Εγκρίθηκε τον
07/2011 και
ολοκληρώθηκε
το 2012

Έρευνας

Αθηνών

ΕΛΚΕ
Ειδικός
Λογαριασμός
Κονδυλίων
Έρευνας

ΕΚΠΑ
Εθνικό
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

ESTIA-EARTH
Υποστήριξη
Γυναικών σε
Ακαδημαϊκές
Καριέρες, ως
Ερευνήτριες και
Επαγγελματίες ΤΠΕ

ΤΕΦΑΑ

Gender-IT
Ενσωμάτωση της
διάστασης του
φύλου σχετικά
με την ΕΕΚ στον
τομέα των ΤΠΕ

ΕΛΚΕ
Ειδικός
Λογαριασμός
Κονδυλίων
Έρευνας

ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε //
ECWT European
Centre for
Women and
Technology
(Ευρωπαϊκό
Κέντρο για
Γυναίκες &
Τεχνολογία)

ΕΚΠΑ
Εθνικό
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

ΜΜΕ.
(2η ενότητα)
Αθλητισμός, ρατσισμός και ξενοφοβία.
Αντικείμενο Έρευνας:
Φύλο, Τεχνολογία και Αθλητισμός
(1η ενότητα)
Η τεχνολογία του αθλητισμού: βιονική
αθλητές/τριες και το μέλλον του
αθλητισμού.
(2η ενότητα)
Η γυναικεία συμμετοχή στην έρευνα, στην
επιστήμη και στον αθλητισμό.
Επιστημονική
υπεύθυνη
[scientific
responsible] επιστημονικών εργαστηρίων
επιμόρφωσης και τριών συνεδρίων στο πλαίσιο
του προγράμματος. Συμμετοχή στο “1st Expert
Meeting “Development of MSc Programs &
Jointly
the
3rd
International
steering
Committee
Meeting”
ESTIA-EARTH.
Παρουσιάσαμε δύο εισηγήσεις και στη συνέχεια
συμμετείχαμε με δύο εισηγήσεις (17-19
Ιουνίου 2010) στο Ταλλίν της Εσθονίας, και το
Μάιο του 2011 στο συνέδριο στην Τουρκία.
Ως εκπρόσωπος της Διοικούσας Επιτροπής του
ECWT -European Centre for Women and
Technology (Ευρωπαϊκό Κέντρο για Γυναίκες &
Τεχνολογία) συμμετείχα ως Επιστημονικός
Σύμβουλος και ως Συντονίστρια για τη
θεματολογία
και
υλοποίηση
ευρωπαϊκού
διεθνούς συνεδρίου, καθώς και την καταγραφή
αποτελεσμάτων και συστάσεων για την
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εικονικού
κέντρου
πόρων
για
ενθάρρυνση
της
συμμετοχής των γυναικών σε προγράμματα
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με
στόχο τη μελλοντική απασχόλησή τους στον
τομέα των ΤΠΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς
και για την προαγωγή ορθών πρακτικών και
καινοτόμων προσεγγίσεων στην επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση με στόχο την
προώθηση της απασχόλησης των γυναικών
στον τομέα των ΤΠΕ και κατ' επέκταση, την
ένταξη της ισότητας των φύλων στον τομέα
αυτό.

22/10/2007 Ολοκληρώθηκε
2011

2009-2012

06/2010 –
11/2010

Αντικείμενο Έρευνας:
Προϋποθέσεις Ενσωμάτωσης της
Μουσουλμάνας της Δυτικής Θράκης στην
Ελληνική κοινωνία σήμερα
Μέλος ομάδας έργου

30/5/2006 –
22/10/2007

