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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29/1/2021 το τελικό διαδικτυακό 

Συνέδριο του Έργου GENDER_PUBLIC DEBATE για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των γυναικών 

πολιτικών και των επαγγελματιών των ΜΜΕ στο δημόσιο διάλογο. 

Το Συνέδριο, που διοργανώθηκε από τη ΓΓΔΟΠΙΦ διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας 

τηλεδιασκέψεων με ταυτόχρονη σύνδεση στα social media και συντόνισε η δημοσιογράφος 

Μπάγια Αντωνοπούλου, χαιρέτησαν η Υφυπουργός Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 

Φύλων κα Μ. Συρεγγέλα, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κος Γ. 

Μαστρογεωργίου, ο Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κος Γ. Πλειός και η κα Άννυ Καμαριώτη, 

Συντονίστρια Διεθνών Προγραμμάτων του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – 

Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου.  

Ομιλητές εκ μέρους των τριών συνεργαζόμενων φορέων-εταίρων ήταν οι ακαδημαϊκοί που 

συμμετείχαν ενεργά στα πλαίσια του Έργου με τη διδακτική, εκπαιδευτική και ερευνητική τους 

συνεισφορά. Οι παρουσιάσεις αφορούσαν αφενός τις διαστάσεις του σεξισμού στο δημόσιο 

λόγο (με επίκεντρο τις γυναίκες πολιτικούς και υποψήφιες και τους επαγγελματίες του κλάδου 

των ΜΜΕ) και αφετέρου το παραγόμενο έργο/τα εργαλεία αντιμετώπισης του σεξισμού στη 

http://nosexism.isotita.gr/
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δημόσια σφαίρα που προέκυψαν από τη διετή πορεία του GENDER_PUBLIC DEBATE (2019-

2021) και αποκρυσταλλώθηκαν στην ηλεκτρονική και έντυπη έκδοση δύο ειδικών  πρακτικών 

Οδηγών για τα ΜΜΕ και για γυναίκες πολιτικούς και υποψήφιες.  

Τέλος, έγινε παρουσίαση ενός Μνημονίου Συνεργασίας των φορέων-εταίρων με 

ενδιαφερόμενους φορείς από τον κλάδο των ΜΜΕ, τους κοινωνικούς εταίρους, τους 

θεσμικούς/δημόσιους και ακαδημαϊκούς φορείς,  στους οποίους έχει απευθυνθεί με ανοικτό 

κάλεσμα, και το οποίο στοχεύει: 

- στη δέσμευσή τους για την προώθηση των στόχων του Έργου 

- στη συμμετοχή τους στη διάχυση και διάδοση των αποτελεσμάτων του Έργου (προβολή 

του σχετικού τηλεοπτικού σποτ, προώθηση των Πρακτικών Οδηγών και του ενημερωτικού 

υλικού του Έργου μέσω των social media κλπ).       

 

 Το Έργο GENDER_PUBLIC DEBATE (Capacity building for women candidates and media stakeholders in 

public debates in Greece) έχει στόχο την ενίσχυση των γυναικών που είναι παρούσες στη δημόσια 

σφαίρα και συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο, δίνοντας έμφαση σε γυναίκες πολιτικούς και 

υποψήφιες και σε επαγγελματίες του χώρου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης όπως δημοσιογράφοι, 

φοιτήτριες/ές επικοινωνίας και δημοσιογραφίας, bloggers κλπ, ώστε να μπορούν αναγνωρίζουν, να 

αντιμετωπίζουν και να προλαμβάνουν το φαινόμενο του σεξισμού και τις διακρίσεις λόγω φύλου στις 

δημόσιες συζητήσεις. 

 

Εταίροι του Έργου είναι το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου- Ίδρυμα Θεμιστοκλή και 

Δημήτρη Τσάτσου (Συντονιστής Εταίρος), το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής 

Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. 

 

Πληροφορίες για τα σχετικά παραδοτέα και το πληροφοριακό υλικό θα βρείτε στην ιστοσελίδα του 

Έργου https://nosexism.isotita.gr και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και 

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων www.isotita.gr  
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