Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί την Τρίτη 3
Μαΐου 2022 και ώρα 11.00-13.30 στη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «Η γυναικεία
χειραφέτηση στην ψηφιακή εποχή».
Η εκδήλωση διεξάγεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ΕQUALS-EU
μέρος της πρωτοβουλίας των UN Women και International Telecommunications
Union, ΕQUALS Global Partnership, για την ενδυνάμωση και ενίσχυση του ρόλου των
γυναικών στην επιχειρηματικότητα και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της
τεχνολογίας.
Το EQUALS-EU συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού μέσω της παροχής
πραγματικών ευκαιριών ανάπτυξης και ενίσχυσης, που θα ξεκινήσουν την επομένη
της εκδήλωσης με τη διοργάνωση ενός Hackathon και στη συνέχεια με την ένταξη των
νικητών αυτού σε ένα εξάμηνο πρόγραμμα «θερμοκοιτίδας».

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Στο τέλος θα δοθούν βεβαιώσεις
παρακολούθησης.
Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος και Γενική Διευθύντρια στην
οικονομική και πολιτική, ηλεκτρονική εφημερίδα Grtimes.gr, κ. Μαρία Σαμολαδά.

Για διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2103637547 ή στο email:
altiparmakis.a@kmop.org.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11.00 - 11.10

Καλωσόρισμα, Μαρία Σαμολαδά, Δημοσιογράφος

11.10 - 11.20

Χαιρετισμός, Δρ Αντωνία Τορρένς, Γενική Διευθύντρια του ΚΜΟΠ και Αντιπρόεδρος της COFACE Europe

11.20 - 11.30

Το έργο Εquals, Απόστολος Αλτιπαρμάκης, Υπεύθυνος έργου Equals
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προοπτικές

11.30 - 11.40

Χαιρετισμός, Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα
Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας

11.40 - 11.50

Στέλλα Κάσδαγλη, Συνιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Women On Top

11.50 - 12.00
12.00 - 12.10

Μαίη Ζαννή, Συνιδρύτρια & Πρόεδρος, Women Act
Συζήτηση

Γυναίκες στην τεχνολογία: Με ποιους τρόπους πρέπει να διεκδικήσουν τα κορίτσια την παρουσία τους στον χώρο της
καινοτομίας;

12.10 - 12.20

Δήμητρα Λέτσα, CEO & Publisher, Moonshot.news

Έρη Παυλάκη, Συνιδρύτρια & CEO, Women Do Business
12.20 - 12.30

12.30 - 12.40

12.40 - 12.50

Νατάσα Γρηγοράκη, Συνιδρύτρια του Women Do Business & Συνιδιοκτήτρια - CEO καταστήματος
τηλεφωνίας

Δάφνη Τσεβρένη, Co-Founder και Οικονομική Διευθύντρια, Clio Muse Tours
Συζήτηση
Γυναίκες στην πολιτική: Eμπόδια και σύγχρονες διεκδικήσεις

12.50 - 13.00

Χριστίνα Αλεξοπούλου, Βουλευτής Αχαΐας ΝΔ, Πολιτικός Μηχανικός

13.00 - 13.10

Εύα Καϊλή, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

13.10 - 13.20

Ράνια Σβίγκου, Υπεύθυνη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

13.20 - 13.30

Συζήτηση

H ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
Η δημοσιογράφος Μαρία Σαμολαδά είναι Γενική Διευθύντρια
στην οικονομική και πολιτική, ηλεκτρονική εφημερίδα
Grtimes.gr, πραγματοποιώντας τηλεοπτικές συνεντεύξεις στην
WebTV και αρθρογραφώντας. Έχει καθημερινή ενημερωτική
ραδιοφωνική εκπομπή στον Real Fm 107.1, έχει την επιμέλεια
της εφημερίδας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης, είναι υπεύθυνη του γραφείου τύπου του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κ. Μακεδονίας και επιμελείται
και παρουσιάζει την τηλεοπτική εκπομπή «Μπλε Φεγγάρι» με
συνεντεύξεις προσωπικότητας στην TV100.
Ξεκίνησε την καριέρα της το 2000 και έχει εργαστεί σε όλα τα είδη δημοσιογραφίας και
μέσων, μεταξύ των οποίων Alter Channel, Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5, ThessNews, RealNews,
Myportal, κάνοντας ρεπορτάζ, εκπομπές, αλλά και δελτία ειδήσεων.
Από το 2015 αναγνωρίζοντας το ρόλο που επιβάλλεται να επιτελεί όποιος υπηρετεί το
δημοσιογραφικό λειτούργημα, αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου και της εμπειρίας της
στη διάδοση του καινοτόμου προγράμματος αντιμετώπισης και καταπολέμησης του
εκφοβισμού LiveWithoutBullying.com, δράση για την οποία έχει τιμηθεί με το
δημοσιογραφικό βραβείο του Ιδρύματος Μπότση.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου ζει και εργάζεται από πεποίθηση, είναι μητέρα ενός γιου
και μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ).

OMIΛΗΤΕΣ/ ΟΜΙΛΗΤΡΙΕΣ

Η Δρ. Αντωνία Τορρένς είναι εκπαιδευτική ψυχολόγος, Γενική
διευθύντρια του ΚΜΟΠ (1998 – συνεχ.) και Αντιπρόεδρος της
Συνομοσπονδίας Οικογενειακών Οργανώσεων της Ευρώπης
(COFACE 2014- συνεχ.)
Είναι Απόφοιτος του Εθνικού
Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών και κάτοχος M.ED και Ph.D
εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Παν/μίου του Sheffield στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2004, ανέλαβε στο ΚΜΟΠ (Κέντρο
Κοινωνικής Δράσης & Καινοτομίας) την ίδρυση και λειτουργία
τριών στεγαστικών δομών και ενός κέντρου ημέρας ψυχικά
ασθενών στα πλαίσια του εθνικού προγράμματος «Ψυχαργώς».
Επιβλέπει ως επιστημονικά υπεύθυνη πολυάριθμα έργα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο
στο χώρο του φυσικού αντικειμένου των έργων, όσο και στην παραγωγή εκπαιδευτικών
εργαλείων που συμβάλουν στην καλύτερη διαβίωση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, όπως
ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανέργων, θυμάτων βίας και εμπορίας ανθρώπων, ηλικιωμένων,
εθνικών μειονοτήτων και πολλών άλλων.
Από το 2016 δημιούργησε και είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα Live Without Bullying «Ζήσε
Χωρίς Εκφοβισμό», ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού
και διαδικτυακού εκφοβισμού που υλοποιεί το ΚΜΟΠ με ίδια μέσα.

O K. Απόστολος Αλτιπαρμάκης είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού
τίτλου στη Διεθνή Ασφάλεια και τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές,
SciencesPo Παρισίων, πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης και
Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, και σπουδάζει
Νομική, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Έχει εργαστεί στο
Υπουργείο Εξωτερικών και τη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έχει
εργαστεί για περισσότερα από 3 χρόνια ως Ερευνητής και
Διαχειριστής Ευρωπαϊκών Ερευνητικών, Αναπτυξιακών και
Περιφερειακής Συνεργασίας έργων σε συμβουλευτικές
εταιρείες και Πανεπιστήμια. O K. Απόστολος Αλτιπαρμάκης εργάζεται στο ΚΜΟΠ ως
Διαχειριστής Έργων, στελεχώνοντας το τμήμα Κοινωνίας των Πολιτών και Δημοκρατίας και
ως Συντονιστής Δικτύου και Συνεργασιών.

Η Μαρία Συρεγγέλα είναι η Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική και
Οικογενειακή Πολιτική και την Ισότητα των Φύλων. Διετέλεσε
Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2021.
Είναι αντιπρόεδρος των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος (EPP Women).
Διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών Θεμάτων
Ισότητας) από το 2013 έως και τον Μάρτιο του 2015. Διετέλεσε
αντιπρόεδρος του YEPP (Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος), από το 2001 έως το
2005 και εκπρόσωπος του YEPP στο Western Balkan Democracy Initiative και στο
Southeastern European Forum, την ίδια περίοδο. Υπήρξε μέλος του Ε.Γ. της ΟΝΝΕΔ, ως
υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων, από το 2001-2004 και στην Κ.Ε. από το 1998-2005. Ήταν
υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στις Ευρωεκλογές του 2004. Απόφοιτη της Φιλοσοφικής
Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση
Υπηρεσιών για Στελέχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διπλωματική εργασία
στην Πολιτική και Στρατηγική της Νέας Δημόσιας Διοίκησης (New Public Management). Έχει
υπηρετήσει σε νευραλγικές θέσεις, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα με
ειδίκευση, κυρίως, σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Μέλος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος. Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Τούρκικα. Είναι παντρεμένη με τον
Φώτη Κυριακόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό και μητέρα δύο παιδιών, του Βασίλη και του
Κωνσταντίνου.

Η Στέλλα Κάσδαγλη είναι συγγραφέας και Συνιδρύτρια του μη
κερδοσκοπικού οργανισμού Women On Top, του πιο έμπειρου
οργανισμού στην Ελλάδα για την επαγγελματική ενδυνάμωση
των γυναικών και την ισότητα στη δημόσια σφαίρα. Σχεδιάζει
και υλοποιεί δράσεις για την άρση των εμποδίων που ακόμα και
σήμερα συναντούν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, γράφει
για θέματα που θα ήθελε να συζητιούνται πιο πολύ, μεταφράζει
βιβλία και συντονίζει λέσχες ανάγνωσης και εργαστήρια για την
προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική αλλαγή. Έχει τιμηθεί με
το Social Impact UK Alumni Award, είναι απόφοιτη του
προγράμματος IVLP του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, και τα βιβλία της κυκλοφορούν
από τις εκδόσεις Πατάκη.

Η Μαίη Ζαννή γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από τη
Σχολή Μωραΐτη. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Ιστορία στο
Queen Mary College και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε
European Politics στο Birkbeck College και Politics of Empire and
Post-Imperialism στο London School of Economics. Έμεινε στο
εξωτερικό για 11 χρόνια, όπου εργάστηκε στη Βρετανική Βουλή
των Κοινοτήτων, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην UNESCΟ,
στο Trans European Policy Studies Association (TEPSA), ενώ επί
σειρά ετών ήταν στέλεχος στο Διεθνές Επιμελητήριο Εμπορίου.
Στην Ελλάδα έχει δουλέψει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο
Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια στον ιδιωτικό τομέα ως πολιτική αναλύτρια. Έχει
ασχοληθεί με τις Διεθνείς Σχέσεις και τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας από
το 2011. Σήμερα είναι Ειδική Σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού. Το 2017
ίδρυσε την Women Act, μια οργάνωση με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών στη δημόσια
ζωή. Έχει μια κόρη, την Ολυμπία.

Η Δήμητρα Λέτσα εργάζεται για πάνω από δύο δεκαετίες στο
σταυροδρόμι ειδησεογραφίας και τεχνολογίας: πότε από τη μία
μεριά (Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων), πότε από την άλλη
(Microsoft και Google) υπηρετώντας πάντα την πεποίθηση ότι
η γνώση είναι δύναμη και πως η δύναμή μας ως πολίτες
αυξάνεται μέσω της ενημέρωσης.
Πρόσφατα, ίδρυσε το Moonshot News - IT and Media powered
by women, μια ειδησεογραφική ιστοσελίδα για όλους τους
επαγγελματίες του χώρου αυτού που ενδιαφέρονται για τις
τελευταίες εξελίξεις, αλλά και για την επίτευξη της ισότητας στον εργασιακό χώρο. Θεωρεί
πως τα βασικά της επαγγελματικά προσόντα είναι ότι δεν φοβάται να μάθει κάτι που δεν
ξέρει και ότι ποτέ δεν εγκαταλείπει χωρίς προσπάθεια. Προς έκπληξή της, ζει και εργάζεται
στη Σουηδία.

Η Έρη Παυλάκη είναι Συνιδρύτρια και CEO του Women Do
Business και έχει διακριθεί ως μία από τις Top 100 Women στη
Social Enterprise το 2022. Είναι κάτοχος Msc στο Διεθνές
Δίκαιο, Διπλωματικές Σπουδές & Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε διάφορους κλάδους, ενώ
είχε αναλάβει και το management οικογενειακής επιχείρησης
στον τομέα των εισαγωγών &amp; του εμπορίου. Τα τελευταία
χρόνια ασχολήθηκε με τον χώρο του Marketing προωθώντας
μία εφαρμογή σε συνεργασία με την Αμερική καθώς και σε Β2Β
sales με διάφορες εταιρίες στην Κρήτη. Είναι founder και
πρώην πρόεδρος στο εθελοντικό σωματείο «Είμαι Ακόμα Παιδί» για κακοποιημένα και
άπορα παιδιά. Παράλληλα, έχει επιλεχθεί ως εκπαιδευόμενη και mentor σε δράσεις
Erasmus+. Έλαβε εκπαίδευση σε πλήθος προγραμμάτων Προσωπικής Ανάπτυξης και
Ηγεσίας. Τέλος, με την κοινωνική δράση της, έχει υποστηρίξει ως Leader ή Project Manager
αρκετά κοινωνικά project και μέσω των δράσεών της στην Κοινωνία των Πολιτών, έχουν
ωφεληθεί έμμεσα ή άμεσα σχεδόν 11.000 άτομα.

Η Νατάσα Γρηγοράκη είναι Συνιδρύτρια του Women Do
Business. Σπούδασε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο με κύρια
ειδικότητα την κολύμβηση. Λόγω της μεγάλης της αγάπης για
την θάλασσα απέκτησε δίπλωμα ναυαγοσωστικής αλλά και 3
ερασιτεχνικά αστέρια στην κατάδυση. Τα πρώτα χρόνια της
επαγγελματικής της διαδρομής εργάστηκε ως Καθηγήτρια
Φυσικής Αγωγής και instructor αερόμπικ, αλλά και σε
εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή όπου προωθούσε την αξία
της άσκησης. Στη συνέχεια, δραστηριοποιήθηκε σε διοικητικές
θέσεις σε κέντρα υγείας και ομορφιάς και ειδικότερα στη διαχείριση πελατολογίου, την
διεύθυνση πωλήσεων και την μέριμνα της συνολικής διοικητικής τους λειτουργίας. Από το
2007 έως και σήμερα είναι συνιδιοκτήτρια και υπεύθυνη στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας
«ΓΕΡΜΑΝΟΣ». Το κατάστημα βραβεύτηκε ως καλύτερο κατάστημα Περιφέρειας το 2011 και
επί σειρά ετών βραβεύεται για την ετήσια επίτευξη στόχων. Είναι σύζυγος και μητέρα τριών
παιδιών. Αρκετά χρόνια συνεισφέρει ως εκπρόσωπος των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η Δάφνη Τσεβρένη, Συνιδρύτρια και Οικονομική Διευθύντρια
της Clio Muse Tours είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Συνδυάζοντας την αγάπη της για τον τουρισμό και τον
πολιτισμό και την εμπειρία της στα οικονομικά, ίδρυσε τη
βραβευμένη εταιρεία ψηφιακών ξεναγήσεων για μουσεία,
αρχαιολογικούς χώρους και διαδρομές στην πόλη. Από την
αρχή ανέλαβε την οικονομική διαχείριση της εταιρείας αλλά και
την προώθηση των προϊόντων στις μεγαλύτερες παγκοσμίως
τουριστικές πλατφόρμες όπως το TripAdvisor, GetYourGuide
και την Booking.com δημιουργώντας μέσα στα χρόνια ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών. Με
όραμα να συνεισφέρει στον βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα
τις τοπικές κοινωνίες, η Δάφνη μαζί με τους συνιδρυτές της Clio Muse Tours, Ανδρέα
Φατούρο και Γιάννη Νικολόπουλο δημιούργησε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που
έχει αποσπάσει διάφορα διεθνή και εγχώρια βραβεία. Από τις πιο χαρακτηριστικές
διακρίσεις της εταιρείας για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών είναι από την Booking.com
το 2018 και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO) για
τον Στόχο 8 «Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη» το 2021.

H Χριστίνα Αλεξοπούλου είναι Βουλευτής Αχαΐας με τη Νέα
Δημοκρατία. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του
Πανεπιστημίου Πατρών. Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής της
δραστηριότητας είναι Γραμματέας της Διαρκούς Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Βιβλιοθήκης της
Βουλής καθώς και Μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Περιφερειών. Είναι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
Φιλίας Ελλάδας-Ελβετίας και μέλος των αντίστοιχων ομάδων με
τις χώρες της Σλοβακίας, της Ρωσίας και της Ινδίας. Από το 1998,
οι επαγγελματικές της δραστηριότητες καλύπτουν την
ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και των Ιονίων Νήσων, όπου έχει
συμμετάσχει -είτε ως μηχανικός είτε ως εργολάβος- στην υλοποίηση πληθώρας
κατασκευαστικών έργων τοπικών, περιφερειακών, και εθνικής εμβέλειας. Έχει επίσης
δραστηριοποιηθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) όπου και υπηρέτησε ως Μέλος
της Κεντρικής Αντιπροσωπείας.

Η Εύα Καϊλή είναι Ελληνίδα πολιτικός και Αντιπρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2022. Είναι εκλεγμένη
ευρωβουλευτής με την Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και
Δημοκρατών (S&D) από το 2014 και αποτελεί την πρώτη
γυναίκα Πρόεδρο της Επιτροπής για το Μέλλον της Επιστήμης
και της Τεχνολογίας STOA (2017- 2022) καθώς και του Κέντρου
για την Τεχνητή Νοημοσύνη (C4AI).
Ως Αντιπρόεδρος, η Εύα Καϊλή είναι αρμόδια για τo Ευρωπαϊκό
Συστήμα Στρατηγικής και Πολιτικής Ανάλυσης, την
Πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καθώς και για την
Επιτροπή για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (STOA). Παράλληλα, κατέχει την
Προεδρία της ομάδας εργασίας για τη στρατηγική καινοτομίας στην Τεχνολογία
Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT). Επιπλέον, αναπληρώνει την Πρόεδρο σε επαφές με
ευρωπαϊκές οργανώσεις επιχειρηματιών, πολυμερείς οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων
των Ηνωμένων Εθνών, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και του ΟΟΣΑ, και στην
περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επιπρόσθετα, είναι μέλος στις Επιτροπές Βιομηχανίας,
Έρευνας και Ενέργειας, Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, Προϋπολογισμού και στην
Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ψηφιακή Εποχή (AIDA). Έχει δημιουργήσει το
Κέντρο για την Τεχνητή Νοημοσύνη (C4AI) και από το 2019, συνεργάζεται με το Παγκόσμιο
Κοινοβουλευτικό Δίκτυο του ΟΟΣΑ. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις
σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ (2014-2019). Το 2018 βραβεύτηκε ως
ευρωβουλευτής της χρονιάς για τις Ψηφιακές Πολιτικές και το 2020 κατετάγη 1η στην
κατηγορία «Διαμόρφωση Ψηφιακής Πολιτικής της ΕΕ» του δείκτη επιρροής VoteWatch, ενώ
έλαβε τη 13η θέση στην κατηγορία “Ανάπτυξη Πολυδιάστατων Συνεργασιών”. Το POLITICO
Europe 2018 την συμπεριέλαβε μεταξύ των «Γυναικών που διαμορφώνουν τις Βρυξέλλες»
και μεταξύ των κορυφαίων ευρωβουλευτών που ηγούνται της ψηφιακής επανάστασης.

Η Ράνια Σβίγκου είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και υπεύθυνη για τον Τομέα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Έχει διατελέσει
εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, από το 2015 έως το 2019.
Ξεκίνησε τις σπουδές της στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο
τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ενώ είναι κάτοχος
δύο μεταπτυχιακών, στην Πολιτική Επιστήμη (ΠΜΣ «Πολιτική
Επιστήμη και Κοινωνιολογία», ΕΚΠΑ, Σχολή ΟΠΕ), και στην
Κοινωνιολογία της Εργασίας, (Παρίσι, Πανεπιστήμιο της
Ναντέρ) αντικείμενο στο οποίο ξεκίνησε και διδακτορική
διατριβή. Παράλληλα με τις σπουδές της, εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ήδη από τα
φοιτητικά της χρόνια έχει παρουσία και συμμετοχή στο φεμινιστικό κίνημα διεκδικώντας ίσες
αμοιβές για ίση εργασία, ισότητα και ορατότητα γυναικών και θηλυκοτήτων.

