
        
 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται, εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις 
των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι’ αυτές. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Νέες Γυναίκες στην Ψηφιακή Εποχή: 

Προκλήσεις και Ευκαιρίες στον Τομέα της Τεχνολογίας 
 

 

 

 

 

 

 

Τρίτη 24 Μαΐου 2022, ώρα 18:00 

Διαδικτυακή Εκδήλωση 
 

Το EUROPE DIRECT Πελοπόννησος σε συνεργασία με το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» σας προσκαλούν 

στη διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Νέες Γυναίκες στην Ψηφιακή Εποχή: Προκλήσεις και Ευκαιρίες 

στον Τομέα της Τεχνολογίας» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00. 

Η ραγδαία εξέλιξη και ευρεία χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη σημερινή 

ψηφιακή εποχή, επηρεάζουν άμεσα κάθε πτυχή της δημόσιας, προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των 

πολιτών. 

Μία από τις κύριες επιδιώξεις της ΕΕ είναι η προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους 

τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής. Επ’ ευκαιρίας της Διεθνούς Ημέρας της 

Συμμετοχής των Κοριτσιών στις ΤΠΕ (25 Απριλίου), η προώθηση της ποιοτικής αύξησης της συμμετοχής 

των κοριτσιών και γυναικών στους τομείς των ΤΠΕ, καθώς και η ευρύτερη γεφύρωση του ψηφιακού 

χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, αποτελεί προαπαιτούμενο για την επιτυχία της «κοινωνίας της 

πληροφορίας», η οποία παρέχει δυνατότητες διαμόρφωσης ενός πλαισίου αξιοκρατίας, δημιουργώντας 

κατά συνέπεια τις προϋποθέσεις για επί ίσοις όροις διεκδικήσεις όλων των συμμετεχόντων, με την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση να αποτελούν κάποιες από τις έννοιες – κλειδιά.   

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην εκδήλωση θα επικεντρωθούν στην ενημέρωση και στην παρότρυνση 

των γυναικών να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον τομέα της τεχνολογίας, στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων στις ΤΠΕ από πλευράς γυναικών, μέσω της επιλογής των κλάδων αυτών για σκοπούς ανώτερης 

εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας, ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού με την κατάλληλη 

τεχνογνωσία και εξειδίκευση προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες απασχόλησης στις 

ΤΠΕ, τομείς καίριας σημασίας για την πλήρη ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, αλλά και 
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στη διευκόλυνση παραμονής των νέων γυναικών στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό επαγγελματικό 

γίγνεσθαι των ΤΠΕ. 

Την εκδήλωση θα τιμήσει με τη συμμετοχή της η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική, την Οικογένεια και την Ισότητα των Φύλων, κυρία Μαρία 

Συρεγγέλα. 

 

Σύνδεσμος Εγγραφής: https://tinyurl.com/yckntkcu 

 

Πρόγραμμα 
 

18:00-18:10 Καλωσόρισμα 

 
Δημήτρης Καφαντάρης, Πρόεδρος Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» - Γενικός 

Γραμματέας ΚΕΔΕ 

18:10-18:40 Χαιρετισμοί  

 

Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για 

τη Δημογραφική Πολιτική, την Οικογένεια και την Ισότητα των Φύλων 

Αθανάσιος Κατσής, Πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

Άννα Δάντη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής               

Επιτροπής στην Ελλάδα 

Κακαλή Μαρία, Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας ΚΕΔΕ  

18:40-19:20 Ομιλίες 

 

Στέλλα Κάσδαγλη, Συν ιδρύτρια του Women On Top 

Δώρα Ανδρινοπούλου, Διευθύντρια Datagrid 

Αγγελική Θωμά, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου  

19:20-20:00 Παρεμβάσεις  

 

Μαίη Ζαννή, Συν ιδρύτρια και Πρόεδρος της Women Act 

Ευαγγελία Μπαλατσού, Ιδρύτρια Greek Girls Code 

Ιωάννης Γεώργιζας, Γενικός Διευθυντής Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» 

Ελένη Τζανή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου & Πολλαπλασιαστής EURODESK 

Πελοποννήσου 

Τζένη Ρόμπα, απόφοιτη της σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του τμήματος 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

20:00-20:30 Συζήτηση 

Συντονίστρια: Βίκυ Ιγγλέζου, Διευθύντρια Μανιατακείου Ιδρύματος - Επικεφαλής EUROPE DIRECT 

Πελοπόννησος  
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