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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
 

Μυτιλήνη 30/06/2021 
 

 
Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
 
Η συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου έγινε 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 33 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α’/29-1-2019), 
σύµφωνα µε το οποίο, µε απόφαση της Συγκλήτου, συνίσταται και συγκροτείται σε 
κάθε Α.Ε.Ι. άµισθη Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) ως συµβουλευτικό όργανο 
της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τµηµάτων για την προώθηση της 
ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδηµαϊκής 
ζωής. 
Η Ε.Ι.Φ. είναι εννεαµελής και αποτελείται από έξι (6) µέλη Δ.Ε.Π., ένα (1) µέλος 
Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., έναν/µία (1) διοικητικό/ή υπάλληλο και έναν/µία (1) 
φοιτητή/ήτρια. Τα µέλη της Επιτροπής έχουν τριετή θητεία. 

Η Ε.Ι.Φ. έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

α) εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας 
στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύµατος και 
καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο 

β) εισηγείται στα αρµόδια όργανα µέτρα για την προώθηση της ισότητας και την 
καταπολέµηση του σεξισµού 

γ) παρέχει ενηµέρωση και επιµόρφωση στα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας σε 
θέµατα σχετικά µε το φύλο και την ισότητα 

δ) παρέχει υπηρεσίες διαµεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική 
µεταχείριση ή παρενοχλητική συµπεριφορά 
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ε) προωθεί την εκπόνηση Π.Μ.Σ. και τη διενέργεια σεµιναρίων και διαλέξεων που 
εστιάζουν στη µελέτη του φύλου 

στ) προωθεί την εκπόνηση µελετών και ερευνών σχετικά µε θέµατα που σχετίζονται 
µε το πεδίο της αρµοδιότητάς της 

ζ) παρέχει συνδροµή προς θύµατα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική 
µεταχείριση. Με τον εσωτερικό Κανονισµό του Α.Ε.Ι. ρυθµίζονται ειδικότερα τα 
θέµατα υποστήριξης των θυµάτων διακριτικής µεταχείρισης από την Επιτροπή. 

Η Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου συγκροτήθηκε 
µε απόφαση Συγκλήτου υπ’ αριθµ. 08/06.06.2019 και ανασυγκροτήθηκε µε 
απόφαση Συγκλήτου υπ’ αριθµ.10/06.12.2019 

Στο Πανεπιστήµιιο Αιγαίου υπήρχε λόγω της προηγούµενης δράσης της Επιτροπής 
«ΑΙΓΑΙΟ 50:50» µια πολύ σηµαντική παρακαταθήκη γνώσης, εµπειρίας, υλικού και 
έρευνας. 

  
Β. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΑΙΓΑΙΟ 50:50» 2014-2019 

Στις 4.9.2014 ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Στέφανος Γκρίτζαλης θα 
συγκροτήσει την Επιτροπή Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών µε τη συνοπτική ονοµασία 
«ΑΙΓΑΙΟ 50:50 Ισόρροπη Συµµετοχή». Από τη στιγµή της έναρξης λειτουργίας της 
µέχρι το 2019 η Επιτροπή "ΑΙΓΑΙΟ 50:50 - Ισόρροπη Συµµετοχή": 

•  Συνέταξε το Ιδρυµατικό σχέδιο δράσης για την Ισότητα των Φύλων του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

• Δηµιούργησε έναν αρχικό έµφυλο χάρτη του Πανεπιστηµίου  

• Πραγµατοποίησε µια σειρά από σηµαντικές εκδηλώσεις και έκανε ανακοινώσεις 
και παρεµβάσεις. 

• Συνέταξε τον Οδηγός χρήσης µη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα 

 

Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΟΥ 
ΔΚΕΜΕΜΒΡΙΟΣ 2019 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 

Από την επανασυγκρότησή της τον Δεκέµβριο του 2019 µέχρι τον Ιούνιο του 2021 
η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου έχει ολοκληρώσει τις 
παρακάτω δράσεις: 

• Δηµιουργία Ιστότοπου στη κεντρική σελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου όπου 
βρίσκονται αναρτηµένες όλες οι δράσεις, εκδηλώσεις και ανακοινώσεις της 
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων https://www.aegean.gr/equality-committee 

• Επικαιροποίηση του Ιδρυµατικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 
[ΙΣΔΙΦ] του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
https://www.aegean.gr/sites/default/files/static/20/07/isdif_pan_aigaioy_de
c2020_teliko.pdf 
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• Επικαιροποίηση εφαρµογής του Οδηγού Μη Σεξιστικής Γλώσσας. Τη 1.4.2021 
συγκροτήθηκε οµάδα εργασίας µε στόχο την υπέρβαση γλωσσικού σεξισµού 
στα έγγραφα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

• Προετοιµασία για τη Σύνταξη Πρωτοκόλλου Σεξουαλικής Παρενόχλησης και 
συνεργασία µε τις Πρυτανικές Αρχές α) για την αναθεώρηση και εµπλουτισµό 
του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής που θα προβλέπει θέµατα 
συµπεριφορών και διακρίσεων στη βάση φύλου, β) τη δηµιουργία τοπικών 
δικτύων ανά νήσο που θα αντιµετωπίζουν ζητήµατα µε τοπική δυναµική και 
ανάγκες. 

• Παρουσιάσεις ερευνών προπτυχιακών/ µεταπτυχιακών φοιτητριών/ών και 
Υποψήφιων Διδακτόρων/ισσών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου που αφορούν στο 
φύλο. 

• Συνεργασία µε τις ΕΙΦ άλλων ΑΕΙ στα πλαίσια του άτυπου Δικτύου Επιτροπών 
Ισότητας των Φύλων στα ΑΕΙ. 

• Ολοκλήρωση και ετήσια επικαιροποίηση του καταλόγου µαθηµάτων φύλου 
που προσφέρονται στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου σε προπτυχιακό και 
µεταπτυχιακό επίπεδο. 

• Πραγµατοποίηση των παρακάτω ηµερίδων: 

  - 8.03.2021 Διαδικτυακή ηµερίδα µε τίτλο «Αγώνες γυναικών στη 
µεταπολεµική Ελλάδα. Γνωστές και άγνωστες ιστορίες» 
https://www.youtube.com/watch?v=hd17Hwg_WWA 

  - 20.01.2021 Διαδικτυακή ηµερίδα µε τίτλο  «Επιµέλεια των παιδιών. Μια 
συζήτηση για τη γονεϊκότητα, το φύλο και την ισότητα στην ελληνική 
κοινωνία» https://www.youtube.com/watch?v=lG2ocAL3zWs 

  - 25.11.2020 Διαδικτυακή ηµερίδα µε θέµα «Σεξουαλική παρενόχληση. 
Δρούµε για την εξάλειψη της βίας» για τις 25 Νοεµβρίου, Διεθνή Ηµέρα για 
την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών 
https://www.youtube.com/watch?v=Zqi0nKdz5M8  

  - 6.03.2020 Ηµερίδα µε θέµα Αντιστρέφοντας τις βεβαιότητες: Έµφυλη βία και 
συλλογικές δράσεις» για τις 8 Μαρτίου, Διεθνής Ηµέρα των Γυναικών 
https://www.youtube.com/watch?v=EwdTjPpbDdY 

• Άλλες δράσεις: 
- Σε συνεργασία µε τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
κατατέθηκε και εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2021 πρόταση στο ΕΚΔΔΑ 
(Εθνικό κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης) για πιστοποιηµένο 
πρόγραµµα επιµόρφωσης του επιστηµονικού/διδακτικού και διοικητικού 
προσωπικού µας µε θέµα «Φύλο, Επιστήµη, Απασχόληση και Δηµόσια 
Διοίκηση» τετραήµερης διάρκειας.  
 


