
 
 
Προς 
Επιστημονικούς/ές Υπευθύνους/Διευθύντριες/Διευθυντές  
των Συμβουλευτικών Κέντρων / Γραφείων Σταδιοδρομίας των ΑΕΙ 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2021 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,  

 

Επικοινωνούμε μαζί σας σε συνέχεια προηγούμενης επαφής μας το Μάιο 2020 αναφορικά με το 
Πρόγραμμα WOMENTORS: Ενδυνάμωση Νέων Γυναικών, το οποίο απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 18-
35 ετών σε όλη τη χώρα με στόχο την πολύπλευρη ενδυνάμωσή τους, ώστε να ενισχυθούν και να 
αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους, με δεδομένο ότι η χώρα μας βρίσκεται ακόμα στην 
τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών.  

Λόγω των υγειονομικών συνθηκών που επέβαλε η πανδημία, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε διαδικτυακά 
αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά. Παρά τις δυσκολίες που συνδέονται με την πανδημία, το Πρόγραμμα 
έτρεξε με επιτυχία και μάλιστα τέθηκε υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας 
Κατερίνας Σακελλαροπούλου, αλλά και βραβεύτηκε από τα Education Leaders Awards και τα Bravo 
Sustainability Awards 2021. 

Για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά σκοπεύουμε, εφόσον το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες, το 
πρόγραμμα να υλοποιηθεί όπως σχεδιάστηκε εξαρχής, δηλαδή με δια ζώσης σεμινάρια. 

Γνωρίζοντας την ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση που έχετε αλλά και το έργο που επιτελείτε στο 
Πανεπιστημιακό σας Ίδρυμα προς όφελος των φοιτητριών και φοιτητών σας, θα θέλαμε να ζητήσουμε 
και πάλι τη συνδρομή σας ως προς τα εξής:  

α) να μας βοηθήσετε κοινοποιώντας την πρόσκληση συμμετοχής προς γυναίκες 18-35 ετών  

β) να μεριμνήσετε ώστε να εξασφαλιστεί μια αίθουσα χωρητικότητας 30 ατόμων1, με υπολογιστή 
projector, και σύνδεση στο διαδίκτυο μέσα στην οποία οι νέες γυναίκες που έχουν επιμορφωθεί για το 
ρόλο των Leaders του προγράμματος να υλοποιήσουν τα επιμορφωτικά σεμινάρια προς άλλες 
γυναίκες.  Κάθε Leader που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα θα χρειαστεί την αίθουσα 4 φορές στη 
διάρκεια του έτους. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί επί δύο ακαδημαϊκά έτη (2021-23).  

Ελπίζοντας στη θετική σας ανταπόκριση, σας ευχόμαστε υγεία και δύναμη! 

                                                           
1
 Λόγω των έκτακτων συνθηκών και κανόνων που επιβάλλονται εξαιτίας της πανδημίας θα πρέπει το μέγεθος της αίθουσας να 

είναι τέτοιο, που να επιτρέπει τη συνύπαρξη 30 γυναικών. Επιπλέον, σε περίπτωση σχετικής απαγόρευσης κατά τη διάρκεια των 
ακαδημαϊκών ετών 2021-23, θα ληφθεί μέριμνα ώστε τα σεμινάρια να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου. 

https://www.womentors.gr/ti-ine-to-womentors/
https://www.womentors.gr/i-anagki/
https://www.womentors.gr/i-anagki/
https://www.womentors.gr/ypo-tin-aigida-tis-a-e-tis-proedrou-tis-dimokratias-katerinas-sakellaropoulou-tethike-to-programma-endynamosis-neon-gynaikon-womentors/
https://www.womentors.gr/ypo-tin-aigida-tis-a-e-tis-proedrou-tis-dimokratias-katerinas-sakellaropoulou-tethike-to-programma-endynamosis-neon-gynaikon-womentors/
https://www.womentors.gr/chrysi-vravefsi-gia-to-womentors-apo-ta-education-leaders-awards/
https://www.womentors.gr/vraveio-gia-to-womentors-apo-ta-bravo-sustainability-awards/
https://www.womentors.gr/vraveio-gia-to-womentors-apo-ta-bravo-sustainability-awards/
https://www.womentors.gr/prosklisi-symmetochis-sta-dorean-seminaria-endynamosis-neon-gynaikon-tou-womentors-2021-22/


 

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το 
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.  
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας 
των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των  δημοκρατικών 
διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active 
citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το 
SolidarityNow. 
 

Με εκτίμηση και ευχαριστίες εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας σε αυτήν την προσπάθεια 
ενδυνάμωσης των νέων γυναικών της χώρας μας, 

 

Κάλλια Κουνενού 
Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ 

Επιστημονική Υπεύθυνη WOMENTORS 

Σεβαστή-Σοφία Ανθοπούλου 
Γενική Διευθύντρια Ιδρύματος Λαμπράκη 

 

https://www.activecitizensfund.gr/

