
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ενισχύοντας τη συμμετοχή των γυναικών στο δημόσιο διάλογο 

Έναρξη υλοποίησης του Έργου GENDER_PUBLIC DEBATE 
 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Απριλίου η εναρκτήρια 

συνάντηση του Έργου ‘’GENDER_PUBLIC DEBATE’’ για την ενίσχυση των δεξιοτήτων 

των γυναικών υποψηφίων και των επαγγελματιών των ΜΜΕ στο δημόσιο λόγο 

(Capacity building for women candidates and media stakeholders in public debates 

in Greece). 

Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Rights, Equality and 

Citizenship της Ευρωπαϊκής Ένωσης (REC-AG-2018/REC-RGEN-WWLB-AG-2018), 

είναι διάρκειας 22 μηνών και έχει ως Φορέα-Συντονιστή το Κέντρο Ευρωπαϊκού 

Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλής και Δημήτρης Τσάτσος (ΚΕΣΔ) και ως 

εταίρους το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και τη Γενική 

Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ).  

Κύριοι στόχοι του Έργου είναι η ενίσχυση της ικανότητας, αφενός των γυναικών 

πολιτικών και υποψηφίων για δημόσια αξιώματα και αφετέρου των επαγγελματιών 

των ΜΜΕ (δημοσιογράφων, φοιτητριών/τών επικοινωνίας, bloggers), να 

αναγνωρίζουν, επισημαίνουν και να αποτρέπουν τις διακρίσεις λόγω φύλου στο 

δημόσιο διάλογο.  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προβλέπεται να υλοποιηθεί ένα πλέγμα 

δράσεων που περιλαμβάνει: 

- Αξιολόγηση των αναγκών των γυναικών πολιτικών και υποψηφίων στις 

εκλογές  

- Σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού απευθυνόμενου 

στις/τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης 



- Διοργάνωση εργαστηρίων για δημοσιογράφους και φοιτήτριες/τές ΜΜΕ, 

καθώς και για γυναίκες πολιτικούς και υποψήφιες 

- Εκπόνηση πρακτικών οδηγών για τους/τις εκπροσώπους των ΜΜΕ, καθώς 

και για τις γυναίκες πολιτικούς και υποψήφιες, που θα περιλαμβάνουν 

πρακτικές συμβουλές, παραδείγματα, πρότυπα έκφρασης και προτεινόμενες 

λύσεις στα προβλήματα που θα έχουν εντοπιστεί 

- Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω ιστοσελίδας, πλατφόρμας 

αλληλεπίδρασης, ημερίδας και τηλεοπτικού σποτ 

- Εμπλοκή των αρμόδιων φορέων μέσω της υπογραφής Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας για την καταπολέμηση του σεξισμού στα ΜΜΕ 

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν μέλη των Ομάδων Εργασίας των εταίρων 

του προγράμματος, παρουσιάστηκαν τα Πακέτα Εργασίας και οι δραστηριότητες 

που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Έργου, συζητήθηκαν θέματα οργάνωσης και 

διαχείρισης και επιβεβαιώθηκε αφενός η πίστη των εταίρων στην αναγκαιότητα του 

Έργου και αφετέρου η δέσμευσή τους για στενή συνεργασία και αποτελεσματική 

υλοποίηση των δράσεων του Έργου. 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                                    

Το  Γραφείο Τύπου, 25/04/2019 
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