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Εισαγωγή 
 

Η ιστορία των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα Πανεπιστήμια είναι άμεσα συνδεδεμένη με το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το 2014 ιδρύσαμε με απόφαση Συγκλήτου τη πρώτη Επιτροπή Ισότητας και Ίσων 
ευκαιριών με την ονομασία «Αιγαίο 50:50 Ισόρροπη Συμμετοχή» η οποία πρόσφερε πλούσιο έργο, 
άφησε ως παρακαταθήκη σημαντικά κείμενα για τη προώθηση της ισότητας μέσα στο Πανεπιστήμιο, 
και αποτέλεσε καλή πρακτική και πρόδρομο των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων. Η νέα Επιτροπή 
Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Αιγαίου που συγκροτήθηκε το 2019 άντλησε από τη 
προηγούμενη εμπειρία για να συνεχίσει τη δέσμευση του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην προώθηση των 
πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας του και σε όλες τις 
διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής. Το παρόν Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου εστιάζει ακριβώς στην ανάδειξη και υλοποίηση αυτής της δέσμευσης μέσα στην 
επόμενη τριετία. Στόχος είναι μαζί με όλες και όλους τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, τους 
συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, το διοικητικό προσωπικό, και όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας  του Πανεπιστημίου Αιγαίου να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε προς την 
κατεύθυνση της ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων.  

Χρυσή Βιτσιλάκη, Πρυτάνισσα Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

 

Η ενασχόληση με τις σπουδές φύλου υπήρξε σταθερά ένα από τα κεντρικά ερευνητικά και διδακτικά 
ενδιαφέροντα της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου είτε με τη μορφή μεμονωμένων 
μαθημάτων, είτε με τη μορφή κύκλων προπτυχιακών μαθημάτων, ή ολοκληρωμένων προγραμμάτων 
μεταπτυχιακών σπουδών. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε εντός του Πανεπιστημίου σε εκείνες 
τις διαδικασίες και θεσμικές αλλαγές που θα επέτρεπαν τη καλύτερη αντιμετώπιση των έμφυλων 
διακρίσεων. Ωστόσο, παρά τις αλλαγές που έχουν επέλθει τις τελευταίες δεκαετίες προς την 
κατεύθυνση της έμφυλης ισότητας τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στο σύνολο της ελληνικής 
κοινωνίας, πολλά ακόμη μπορούν να γίνουν στον τομέα αυτό ενώ νέες μορφές ανισότητας και 
διακρίσεων έχουν αναδυθεί. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως χώρος έρευνας και γνώσης αλλά και ως χώρος 
εργασίας συνεχίζει να είναι μόνιμα προσανατολισμένο προς την κατεύθυνση της έμφυλης ισότητας και 
καταπολέμησης των διακρίσεων τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Το Σχέδιο Δράσης 
για την Ισότητα των Φύλων του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο αφορά στη τριετία 2022-25 (ΣΔΙΦ 2022-
25) έχει ως στόχο τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και αξιολόγηση πανεπιστημιακών 
στρατηγικών έμφυλης ισότητας και ισότητας ευκαιριών, καθώς και καταπολέμησης των διακρίσεων, με 
αναφορά σε συγκεκριμένες διαδικασίες, τη συμμετοχή εκπροσώπων από το σύνολο της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, καθώς και υλοποιήσιμα χρονοδιαγράμματα. Ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει έναν χρήσιμο 
οδηγό δράσης που θα συμβάλει στην ισότητα, την αναγνώριση της διαφορετικότητας, και τη 
συμπερίληψη. 

Βενετία Καντσά, Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2022-25 διαμορφώθηκε με ευθύνη της Επιτροπής 
Ισότητας των Φύλων του Π. Αιγαίου (2019-2022), στην οποία συμμετείχαν οι: 

1. Βενετία Καντσά, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 
2. Κώστας Γιαννακόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 
3. Χρυσάνθη (Κρίστη) Πετροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας 
4. Διονύσης Γουβιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
5. Αναστασία Ζήση, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας 
6. Ποθητή Χαντζαρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

Ιστορίας 
7. Μαρία Κουρουτσίδου, Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού 
8. Ευστράτιος Μπουλμπούλης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας, Τμήμα Κοινωνιολογίας 
9. Αθανασία Κοντοχρήστου, Υποψήφια Διδακτόρισσα, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

Ιστορίας 
10. Μαρία Γκασούκα (Επίτιμο Μέλος), Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής 

και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  
και τη συμβολή των  
• Αλεξάνδρος Δεληστάθης, Ερευνητής, πρώην Αντιπρόεδρος ΚΕΘΙ 
• Πέρσα Κερεντζή, Μεταπτυχιακός τίτλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Υποψήφια Διδακτόρισσα ΕΚΠΑ 
• Γιώργος Κορδούλης, Πτυχίο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Π.Α.), Dipl. Stat., University of Warwick, 

D.I.C. & Ph.D., Imperial College, University of London. 
 
 
 
 
Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 
Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 22/16.06.2022. 
 
 
 
Δημοσιοποίηση https://www.aegean.gr/equality-committee  
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1. Οι δράσεις για την Ισότητα των Φύλων στο Π.Α. 
 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ήδη από το 2014, έχει δεσμευτεί στο υψηλότερο επίπεδο στην προώθηση 
των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας του και σε όλες τις 
διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.  

Αρχικά, με την ίδρυση το 2014 της Επιτροπής Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών με τη συνοπτική ονομασία 
«ΑΙΓΑΙΟ 50:50 Ισόρροπη Συμμετοχή» και στη συνέχεια με τη συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας των 
Φύλων (ΕΙΦ) το 2019, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει προχωρήσει σε σημαντικές δράσεις και 
καινοτομίες, ορισμένες από τις οποίες είχαν ευρύτερο αντίκτυπο. Το 2020 η ΕΙΦ επικαιροποίησε το 
Ιδρυματικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΙΣΔΙΦ)1 που είχε συνταχθεί το 2017 και το οποίο 
στοχεύει στην υιοθέτηση, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
ενδοπανεπιστημιακών στρατηγικών έμφυλης ισότητας και ισότητας ευκαιριών.  

Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί δραστηριότητες που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες 
της ΕΙΦ ή/και έχουν συμπεριληφθεί στο ΙΣΔΙΦ όπως, η συγκρότηση ομάδας εργασίας για την υπέρβαση 
του γλωσσικού σεξισμού στα διοικητικά έγγραφα του Πανεπιστημίου2, η ενημέρωση για τα μαθήματα 
που προσφέρονται και έχουν ως κύριο ή δευτερεύοντα άξονα το φύλο3, η διοργάνωση ενημερωτικών 
εκδηλώσεων για ευρύτερα ζητήματα φύλου αλλά και για εξειδικευμένα θέματα, όπως η ισότητα στα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως επίσης η έμφυλη βία και η σεξουαλική παρενόχληση4. Επιπλέον, το 2022 
έγινε μια συστηματικότερη προσπάθεια συγκέντρωσης και επεξεργασίας των διαθέσιμων στατιστικών 
στοιχείων από διάφορες πηγές εντός του Πανεπιστημίου (ΜΟΔΙΠ, Τμήματα Διοικητικού, Γραμματείες 
Σχολών, Επιτροπή Ερευνών), ώστε να συμπληρωθεί ο «Έμφυλος Χάρτης» του Πανεπιστημίου, ενώ 
παράλληλα πραγματοποιήθηκε και μια πρώτη απόπειρα συλλογής ποιοτικών δεδομένων με τη 
διενέργεια συνεντεύξεων σε μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού.  

Με βάση τα παραπάνω και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί, η ΕΙΦ προχωρά στην ανασυγκρότηση του 
ισχύοντος Σχεδίου Δράσης καταρτίζοντας ένα τριετές πλάνο με συγκεκριμένες δράσεις, 
χρονοδιάγραμμα και παραδοτέα για το διάστημα 6/2022-6/2025 (ΣΔΙΦ 2022-25). Αν κάτι έχει 
αναδειχθεί από τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι, προκειμένου να σχεδιαστούν και να εφαρμοσθούν 
αποτελεσματικά πολιτικές ισότητας, απαιτούνται τα ακόλουθα: 

o η δέσμευση πόρων (ανθρώπινων και οικονομικών),  
o η λειτουργία αρμόδιων οργάνων και η εξωτερίκευση του έργου τους 
o η βελτίωση της πληρότητας και της ποιότητας των δεδομένων που συλλέγονται και τυγχάνουν 

επεξεργασίας και ανάλυσης,  και  
o η συνεχής επιμόρφωση/ ευαισθητοποίηση/ ενημέρωση του συνόλου της πανεπιστημιακής 

κοινότητας.  

Αυτές τις προϋποθέσεις έρχεται να εξασφαλίσει η εφαρμογή του ΣΔΙΦ 2022-25, το οποίο περαιτέρω 
εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες στους ακόλουθους θεματικούς άξονες: 

o Χρήση μη σεξιστικής γλώσσας  

 
1https://www.aegean.gr/sites/default/files/static/20/07/isdif_pan_aigaioy_dec2020_teliko.pdf  
2https://www.aegean.gr/sites/default/files/static/20/07/eif_pa_sygkrotisi_omadas_ergasias_gia_tin_ypervasi_toy_glossikoy_
sexismoy.pdf  
3 https://www.aegean.gr/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-
%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%B9%CF%86  
4https://www.aegean.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CE%B5%CE%B9%CF%86  



Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ιούνιος 2022 
[6] 

o Συμφιλίωση εργασιακής και προσωπικής ζωής 
o Ισότιμη συμμετοχή σε θέσεις ευθύνης και θέσεις λήψης αποφάσεων 
o Πρόσβαση στην εργασία και στις ευκαιρίες εξέλιξης 
o Ένταξη της οπτικής του φύλου στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία 
o Πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης 

Η εφαρμογή του ΣΔΙΦ 2022-25 θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται από την ΕΙΦ κατά την 
υλοποίησή της, με σκοπό τον πιθανό ανασχεδιασμό/ βελτίωση των δραστηριοτήτων που έχουν 
προβλεφθεί, καθώς και την εκτίμηση του βαθμού επιτυχίας των στόχων που έχουν τεθεί. Επιπλέον, θα 
συμβάλει στον σχεδιασμό συμπληρωματικών/ νέων παρεμβάσεων ή και την προσθήκη νέων θεματικών 
αξόνων που θα αποτελέσουν περιεχόμενο του αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης για την επόμενη 
τριετία.  

Αν και το Σχέδιο Δράσης αφορά κυρίως το εσωτερικό του ιδρύματος και τους δύο ρόλους του 
(εργοδότης και εκπαιδευτικός/ερευνητικός οργανισμός) δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η δυνατότητα 
που δίνεται σε ένα περιφερειακό Πανεπιστήμιο να λειτουργήσει ως υπόδειγμα αλλαγής στις τοπικές 
κοινωνίες. Για τον λόγο αυτό, το ΣΔΙΦ 2022-25 προβλέπει δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ή/και 
απευθύνονται σε μέλη των τοπικών κοινωνιών στα έξι (6) νησιά στα οποία βρίσκεται το Π.Α.  

Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε τον έμφυλο χάρτη, τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας, 
και τις δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της τριετίας. 
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2. Ο Έμφυλος Χάρτης του Π.Α. 
 

Στη βάση των δεικτών που έχει ορίσει το ΙΣΔΙΦ του Π.Α. επιχειρήθηκε η συλλογή και η επεξεργασία 
όλων των διαθέσιμων, κατά φύλο διαχωρισμένων, στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
ιδρύματος. Πιο συγκεκριμένα, στοιχεία για τον φοιτητικό πληθυσμό και το ακαδημαϊκό προσωπικό 
παρείχε η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.),5 για τα μαθήματα η Διεύθυνση Σπουδών, για το 
διοικητικό προσωπικό τα Περιφερειακά Τμήματα Διοικητικών Υποθέσεων, και για την έρευνα ο Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).6 

Η προσπάθεια αυτή απέδωσε πλούτο δεδομένων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων 
του Πανεπιστημίου και των οποίων η συνοπτική παρουσίαση  ακολουθεί στο σημείο 2.1. Τα στοιχεία 
που εξασφαλίσθηκαν αφορούν στα έτη 2015-2016 έως 2019-2020, με το τελευταίο αυτό ακαδημαϊκό 
έτος να έχει τη μεγαλύτερη πληρότητα και να έχει χρησιμοποιηθεί στους περισσότερους πίνακες και 
διαγράμματα που αφορούν στον φοιτητικό πληθυσμό και στο ακαδημαϊκό προσωπικό. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της εργασίας όμως αναδείχθηκαν και ορισμένες αδυναμίες στο επίπεδο των 
στατιστικών στοιχείων με κυριότερη, ίσως, την απουσία συστηματικής και σε βάθος χρόνου συλλογής 
κατά φύλο δεδομένων. Ένας από τους κύριους στόχους του 3ετούς ΣΔΙΦ 2022-25 είναι η υποστήριξη 
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν 
καλυφθεί αυτές οι αδυναμίες. 

Όσο σημαντικά, όμως, και αν είναι τα στατιστικά δεδομένα, δεν παύουν να μας αποκαλύπτουν μια μόνο 
διάσταση των πραγμάτων, την καθαρά ποσοτική. Αναδεικνύουν περιοχές όπου φαίνεται να 
εκδηλώνονται (ή να υπάρχει κίνδυνος να εκδηλωθούν) φαινόμενα έμφυλων ανισοτήτων ή διακρίσεων 
αλλά το τι ακριβώς συμβαίνει και η ανάγκη ή μη σχεδιασμού παρεμβάσεων μπορεί να προέλθει από 
τον συνδυασμό τους με μεθόδους ποιοτικής έρευνας και ανάλυσης.  

Σε αυτή τη φάση, η ανάγκη για ποιοτικά δεδομένα καλύφθηκε με τη διεξαγωγή ατομικών συνεντεύξεων 
σε μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και με στόχο τη διερεύνηση των στάσεων και 
των αντιλήψεών τους σε σχέση με την έμφυλη ισότητα στο Πανεπιστήμιο. Τα αποτελέσματα αυτής της 
εργασίας παρουσιάζονται στο σημείο 2.2 και συμπληρώνουν τον «Έμφυλο Χάρτη» του Π.Α. 

 
  

 
5 https://modip.aegean.gr/ 
6 https://www.ru.aegean.gr/elke_website 
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2.1 Τα στατιστικά στοιχεία 
 

Φοιτητικός Πληθυσμός 
 
Προπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες & Απόφοιτοι/ες Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών  
 

 
Με εξαίρεση την Πολυτεχνική Σχολή και τη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, τόσο ο αριθμός όσο και το 
ποσοστό των γυναικών στις υπόλοιπες Σχολές υπερτερούν σημαντικά των εγγεγραμμένων και 
αποφοίτων ανδρών.  

 
Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες & Απόφοιτοι/ες Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 
 

 
 

Με εξαίρεση την Πολυτεχνική Σχολή, τόσο ο αριθμός όσο και το ποσοστό των γυναικών στις υπόλοιπες 
Σχολές υπερτερούν σημαντικά των εγγεγραμμένων ανδρών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. 
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37.3%, 171

40.8%, 159

54.2%, 45

26.8%, 272

38.0%, 79
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Υποψήφιοι/ες & Νέοι/ες Διδάκτορες/ισσες  
 

 
Η διαφαινόμενη τάση υπεροχής του αριθμού των γυναικών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 
σπουδών ανατρέπεται για τους/τις υποψήφιους/ες και νέους/ες διδάκτορες/ισσες. Στην κατηγορία των 
υποψηφίων, στις Σχολές Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών της Διοίκησης υπάρχει μία σχεδόν 
ισόρροπη συμμετοχή, στις Σχολές Κοινωνικών Επιστημών και Περιβάλλοντος υπερτερούν οι γυναίκες 
ενώ στις Σχολές Θετικών Επιστημών και, ιδίως, στην Πολυτεχνική υπερτερούν οι άνδρες. Στην κατηγορία 
των νέων διδακτόρων/ ισσών η εικόνα παραμένει σχεδόν η ίδια στις Σχολές όπου υπάρχει ισόρροπη 
συμμετοχή ή υπερτερούν οι γυναίκες. Στις Σχολές με μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών υποψηφίων, 
όμως, η ήδη μικρή συμμετοχή γυναικών γίνεται ακόμα χαμηλότερη φτάνοντας ποσοστά της τάξης του 
15,0% με 11,0%.  

Οι διαφορές αυτές σε επίπεδο Σχολής αποκρύπτουν σημαντικές διαφορές σε επίπεδο Τμήματος, που 
αποτελεί και το ενδεδειγμένο επίπεδο ανάλυσης. Ο ακόλουθος πίνακας αναδεικνύει τη διαφορά σε 
επίπεδο Τμήματος του πληθυσμού των εγγεγραμμένων γυναικών και ανδρών, όπως εκφράζεται από 
τον λόγο του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητριών προς τους εγγεγραμμένους φοιτητές για το 
Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20. 

 
Οι τιμές του λόγου του αριθμού των φοιτητριών προς τον αριθμό των φοιτητών εκφράζει σχηματικά – 
εφόσον ο αριθμός αυτός δεν είναι εν γένει ακέραιος αριθμός - τον αριθμό των γυναικών που 
αντιστοιχούν σε έναν άνδρα. Το σημείο της απόλυτα ισόρροπης συμμετοχής είναι το «1». Οι τιμές που 
είναι μεγαλύτερες από αυτό δείχνουν μεγαλύτερη συγκέντρωση γυναικών στα αντίστοιχα Τμήματα ενώ 
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Σχολή Υποψήφιοι/ες Διδακτόρες/ισσες 2019-20

Άνδρες Γυναίκες

53.6%, 15

46.4%, 13

88.9%, 8

43.8%, 14

38.5%, 15

85.0%, 17

46.4%, 13

53.6%, 15

11.1%, 1

56.3%, 18

61.5%, 24

15.0%, 3
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Επιστημών της Διοίκησης

Θετικών Επιστημών

Κοινωνικών Επιστημών

Περιβάλλοντος
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Σχολή Νέοι/ες Διδάκτορες/ισσες 2019-20

Άνδρες Γυναίκες

Ακαδημαϊκό Έτος 2009-20 
Εγγεγραμμένοι/ες 

 Προπτυχιακοί/ές (Π), Μεταπτυχιακοί/ές (Μ) Φοιτητές/ριες & Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/ισσες (Δ) 
Αριθμ. Γυναικών /Αριθμ. Ανδρών 

 Π Μ Δ 
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 3.2 2.7 1.4 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 3.1 3.8 1.0 
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 6.5 2.8 1.6 

 Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 2.2 2.7 1.0 
Σχολή Επιστημών της Διοίκησης 0.7 1.5 0.9 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 0.7 1.9 1.0 
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών  0.7 1.0 0.9 

Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού 1.2   
Σχολή Θετικών Επιστημών 1.0 0.8 0.7 

Τμήμα Μαθηματικών 0.8 0.9 0.5 
 Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 1.1 0.8 1.0 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 1.4 1.7 0.9 
Τμήμα Γεωγραφίας 0.6 0.7 0.8 

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας 2.5 2.8 4.1 
Τμήμα Κοινωνιολογίας 2.7 2.6 1.7 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 1.3 3.5 0.4 
Σχολή Περιβάλλοντος 1.5 1.6 1.2 

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 2.4  1.9 
Τμήμα Περιβάλλοντος 1.3 2.1 1.4 

Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών 1.2 0.8 0.9 
Πολυτεχνική Σχολή 0.6 0.6 0.3 

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 3.4 2.6 0.4 
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 0.6 1.0 0.3 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 0.2 0.3 0.3 
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αυτές που είναι μικρότερες μεγαλύτερη συγκέντρωση ανδρών. Όσο μεγαλύτερη η απόσταση από το 1 
τόσο πιο έντονο το φαινόμενο του οριζόντιου διαχωρισμού στην επιλογή σπουδών.   
 
 
Μαθήματα με Άξονα το Φύλο 
 
Από τα συνολικά 18 Τμήματα του Πανεπιστημίου τα 8 περιλαμβάνουν στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών 
Σπουδών μαθήματα με κύριο ή δευτερεύοντα άξονα το φύλο. Στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα 
Σπουδών ο αριθμός αυτός μειώνεται, φτάνοντας τα 6 στα 18. 

Δύο Σχολές του Πανεπιστημίου (Περιβάλλοντος και Θετικών Επιστημών) με συνολικά 5 Τμήματα δεν 
προσφέρουν κανένα σχετικό μάθημα. 

Μαθήματα με κύριο ή δευτερεύοντα άξονα το φύλο περιλαμβάνουν τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών 
του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20 στα ακόλουθα Τμήματα 
 

Σχολή Τμήμα 
Ανθρωπιστικών Επιστημών 
 

Μεσογειακών Σπουδών 
Προσχολικής Αγωγής &  Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Πολυτεχνική Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων 
Επιστημών Διοίκησης Οικονομικής & Διοίκησης Τουρισμού 

Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Κοινωνικών Επιστημών Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας   

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 

 

Μαθήματα με κύριο ή δευτερεύοντα άξονα το φύλο περιλαμβάνουν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20 στα ακόλουθα Τμήματα 
 

Τμήμα Πρόγραμμα 
Μεσογειακών Σπουδών 
 

• Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές προσεγγίσεις 
• Ανάλυση και Διδασκαλία πρώτης και δεύτερης ξένης/γλώσσας 
• Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη 

Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος Εγγύς Ανατολή 
Προσχολικής Αγωγής & 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

• Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης 
• Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό 
• Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων 

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & 
Συστημάτων 

• Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων 

Διοίκησης Επιχειρήσεων • ΔΠΜΣ "Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας" 
(ακαδ. έτη 2018 - 2019 κ.ε.), "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" (έως και 
το ακαδ. έτος 2017 - 2018) 

• ΠΜΣ "Διοίκηση Επιχειρήσεων  -  ΜΒΑ" 
Πολιτισμικής Τεχνολογίας & 
Επικοινωνίας   

• Πολιτισμική Πληροφορική 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & 
Ιστορίας 

• Φύλο, Πολιτισμός, Κοινωνία 
• Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία 

 
Στα ακόλουθα διαγράμματα αποτυπώνονται το πλήθος και το ποσοστό των μαθημάτων με κύριο ή 
δευτερεύοντα άξονα το φύλο σε Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών και Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
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Με την εξαίρεση των τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας & Ιστορίας, και Μεσογειακών Σπουδών, είναι προφανής η απουσία μαθημάτων με 
κύριο άξονα το φύλο στα υπόλοιπα προπτυχιακά προγράμματα. Επίσης, μόνον ένας μικρός αριθμός 
μαθημάτων με δευτερεύοντα άξονα το φύλο περιλαμβάνεται στα υπόλοιπα προπτυχιακά 
προγράμματα, με εξαίρεση το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας.   

Μικρός αριθμός μαθημάτων με κύριο άξονα το φύλο περιλαμβάνεται στα μεταπτυχιακά προγράμματα, 
με την εξαίρεση του μεταπτυχιακού προγράμματος Φύλο, Πολιτισμός, Κοινωνία του Τμήματος 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας. Επίσης, μόνον ένας μικρός αριθμός μαθημάτων με 
δευτερεύοντα άξονα το φύλο περιλαμβάνεται στα υπόλοιπα μεταπτυχιακά προγράμματα, με εξαίρεση  
το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας. 

 

Ακαδημαϊκό Προσωπικό 
 
Η έμφυλη κατανομή του Ακαδημαϊκού προσωπικού για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-20 αποτυπώνεται στα 
ακόλουθα διαγράμματα. 
 
 

  
 
Με εξαίρεση το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) ο αριθμός των ανδρών και το αντίστοιχο 
ποσοστό είναι σημαντικά υψηλότερα σε όλες τις άλλες κατηγορίες με υψηλότερες τις τιμές για τα μέλη 
Δ.Ε.Π., με 234 άνδρες (72,4%) και 89 γυναίκες (27,6%).  
 
Εντούτοις, υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των Πανεπιστημιακών Σχολών. 
 
Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών εμφανίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών (47,9%) στο 
Ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των κατηγοριών και ακολουθούν οι Σχολές Κοινωνικών Επιστημών 
(34,4%) και Επιστημών της Διοίκησης (με 33.3%). 
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Η Σχολή Θετικών Επιστημών, η Πολυτεχνική Σχολή και η Σχολή Περιβάλλοντος εμφανίζουν τα 
χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής γυναικών στο Ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των κατηγοριών, και 
συγκεκριμένα με 10,5%, 22,5% και 25,4% αντίστοιχα. 
 
Οι διαφορές αυτές παραμένουν περίπου σταθερές για την περίοδο που διατίθενται τα αντίστοιχα 
δεδομένα με εμφανή βελτίωση των διαφορών στην περίοδο από το 2015-16 στο 2019-20 για την 
Πολυτεχνική Σχολή και τη Σχολή Διοίκησης, όπου το πηλίκο του αριθμού των ανδρών προς τον αριθμό 
των γυναικών του Ακαδημαϊκού προσωπικού όλων των κατηγοριών μειώνεται από 2.36 σε 2.00 και από 
4.45 σε 3.44 αντίστοιχα, όπως αποτυπώνεται στα επόμενα διαγράμματα. Αντιθέτως, η παράμετρος 
αυτή για τη Σχολή Περιβάλλοντος αυξάνεται από 1.67 στο 2.94 για την αντίστοιχη περίοδο και από 2.09 
στο 2.25 για το σύνολο των Σχολών του Πανεπιστημίου. 
 
 

  
 
 
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης 
 
Στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, όπως είναι η νέα ονομασία του οργάνου, μετά την αλλαγή του 
θεσμικού πλαισίου ορισμού των μελών της Επιτροπής Ερευνών το 2017 (Ν 4485/2017), κάθε Τμήμα του 
Ιδρύματος εκπροσωπείται από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος. Πρόεδρος της Επιτροπής, 
ορίζεται ο/η εκάστοτε Αντιπρύτανης/ισσα Έρευνας που συμπεριλαμβάνεται στα τακτικά μέλη.  
 
Η έμφυλη εκπροσώπηση του Ακαδημαϊκού προσωπικού στο σύνολο των μελών της επιτροπής έχει 
παραμείνει σταθερή μετά το 2017 και μέχρι το 2020, με το ποσοστό των ανδρών να παραμένει 
μεγαλύτερο του 85% και των γυναικών μικρότερο του 15%, παρόλο τον υπερτριπλασιασμό των μελών 
από 11 σε 35 μέλη και την εκπροσώπηση των γυναικών από την Πρόεδρο για όλα τα έτη.  
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΄Ερευνα 
 

Στο επόμενο διάγραμμα, αποτυπώνεται η έμφυλη κατανομή των Επιστημονικά Υπευθύνων νέων έργων, 
δηλαδή των ερευνητικών έργων με έναρξη κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος. 
 

Επί του συνόλου 150 Επιστημονικά 
Υπευθύνων των νέων έργων για το 2020 η 
συμμετοχή των ανδρών ανέρχεται σε ποσοστό 
79,3% (119 άνδρες) και των γυναικών σε 20,7% 
(31 γυναίκες). Το ποσοστό συμμετοχής των 
γυναικών είναι μικρότερο από τα ποσοστά 
συμμετοχής 30,8% και 27,6% των γυναικών 
στο σύνολο του Ακαδημαϊκού προσωπικού και 
των μελών Διδακτικού & Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) αντίστοιχα. 

 
 
Διοικητικό Προσωπικό 
 

Το σύνολο του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου του Αιγαίου ανέρχεται σε 293 άτομα (96 
άνδρες ή ποσοστό 32,8% και 197 γυναίκες ή ποσοστό 67,2%). Ενδιαφέρον έχει ο αριθμός των 
Διοικητικών υπαλλήλων και η αντίστοιχη έμφυλη κατανομή ανά κατηγορία εργασιακής σχέσης (είδος 
σύμβασης) και εκπαιδευτικού επιπέδου, όπως αποτυπώνεται στα ακόλουθα διαγράμματα. 
 

 
 
Οι γυναίκες αποτελούν το 69,1% του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, το 63,8% της κατηγορίας ΤΕ, το 60,0% 
της κατηγορίας ΔΕ και το 78,4% της κατηγορίας ΥΕ. Αντίστοιχα υψηλά είναι και τα ποσοστά των 
γυναικών ανά είδος σύμβασης (66,7% των μονίμων, 64,3% των αορίστου χρόνου και το 88,0% των 
ορισμένου χρόνου).  
 
Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2020 θέσεις ευθύνης (Διευθυντή/ριας ή Προϊσταμένου/ης) 
κατείχαν 79 άτομα, το 27,0% του συνόλου του Διοικητικού προσωπικού, εκ των οποίων 52 (65,8%) είναι 
γυναίκες και 27 (34,2%) είναι άνδρες. 
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Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2020 είναι καταγεγραμμένα 10 άτομα, 3 (30,0%) άνδρες και 
7 (70,0%) γυναίκες που αιτούνται/κάνουν χρήση γονικής άδειας συνολικής διάρκειας 620 και 1007 
ημερών7 αντίστοιχα.  
 
Ο αριθμός και τα ποσοστά των συνολικών ημερών άδειας ανδρών και γυναικών από την εργασία και το 
είδος άδειας αποτυπώνονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 
 

 

Από το διάγραμμα τεκμαίρεται πως οι άνδρες 
αξιοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό την ευκαιρία 
μιας επιστημονικής/επιμορφωτικής άδειας σε 
αντιδιαστολή με τις γυναίκες, παρότι 
αντιπροσωπεύουν μικρότερα ποσοστά στους 
υπαλλήλους Πανεπιστημιακής (44.8) και 
Τεχνολογικής (17.7%) εκπαίδευσης, αλλά και 
μικρότερο ποσοστό (34.2%) στο σύνολο των 
Διοικητικών υπαλλήλων. 

 
Επίσης, από το διάγραμμα προκύπτει ότι οι γυναίκες είναι αυτές που κάνουν χρήση των αδειών 
ασθένειας τέκνων, σε ποσοστό άνω του 70,0%, κάτι που σε συνδυασμό και με το προηγούμενο 
αναδεικνύει τα ζητήματα συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής που κατά κύριο λόγο οι 
γυναίκες αντιμετωπίζουν. 
 
  

 
7 Ο υπολογισμός βασίσθηκε στην αντιστοιχία τριάντα (30) ημερών για κάθε ημερολογιακό μήνα άδειας 
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2.2 Τα ποιοτικά δεδομένα 
 
Εκτός από τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στατιστικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε επίσης 
μικρής κλίμακας ποιοτική έρευνα με μέλη του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και 
με ανώτερα διοικητικά στελέχη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πρόσκληση απευθύνθηκε σε 18 μέλη ΔΕΠ 
(6 εκ των οποίων κατέχουν θέση ευθύνης), τα οποία επιλέχθηκαν με κριτήριο να εκπροσωπούνται τα 
18 Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και σε 6 μέλη του διοικητικού προσωπικού.  

Πιο αναλυτικά, η έρευνα βασίστηκε στη διεξαγωγή και ανάλυση ημι-δομημένων συνεντεύξεων με 14 
μέλη ΔΕΠ (εννέα γυναίκες και πέντε άνδρες) και 6 μέλη του διοικητικού προσωπικού (τέσσερις γυναίκες 
και δύο άνδρες), και οι θεματικές των συνεντεύξεων συγκροτήθηκαν με βάση τους ακόλουθους άξονες: 
α) Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής/προσωπικής ζωής, β) Έμφυλη ισορροπία στην 
ηγεσία και στις θέσεις λήψης αποφάσεων, γ) Έμφυλη ισότητα στις προσλήψεις και την επαγγελματική 
εξέλιξη, και δ) Ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Η 
ηλικία των πληροφορητ(ρι)ών κυμαίνεται από 40 – 65 ετών και εργάζονται στο οικείο ίδρυμα από 12 
έως 30 χρόνια. Ειδικότερα, αναφορικά με το διδακτικό προσωπικό, τέσσερις συμμετέχοντες/ουσες της 
έρευνας κατέχουν τη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας, πέντε κατέχουν τη βαθμίδα 
του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας, και πέντε την ανώτατη καθηγητική βαθμίδα. Όσον αφορά 
το διοικητικό προσωπικό τέσσερις συμμετέχοντες/ουσες είναι προϊστάμενοι περιφερειακών και 
γενικών διευθύνσεων, και δύο είναι προϊστάμενοι γραμματειών σχολής και τμήματος.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά ευρήματα, όπως αντλούνται από τις αφηγήσεις των 
συμμετεχόντων/ουσών της έρευνας, για κάθε επιμέρους άξονα του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των 
Φύλων.  

 

Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής/προσωπικής ζωής  
 

§ Οι άνισες επιφορτίσεις της γονεϊκότητας παρουσιάζονται από την πλειονότητα των γυναικών 
που συμμετείχαν στην έρευνα να έχουν λειτουργήσει ως πρόσκομμα στην επαγγελματική 
σταδιοδρομία τους, καθώς σημαντικός χρόνος από αυτόν που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν για την ανέλιξή τους, αφιερώθηκε στην ανατροφή των παιδιών τους.8 

§ Η γεωγραφική απόσταση του ιδρύματος από μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία συχνά αποτελούν 
τόπο διαμονής της οικογένειας καταγωγής των συμμετεχόντων/ουσών, δυσχεραίνει επιπλέον 
την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς δεν μπορούν να λάβουν 
βοήθεια από τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας τους σε πρακτικά ζητήματα που αφορούν τη 
φροντίδα των παιδιών.  

§ Αντίστοιχες ιστορίες «δυσκολίας συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» δεν 
εντοπίζονται στις αφηγήσεις των ανδρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Πιο αναλυτικά, οι 
υποχρεώσεις και οι περιορισμοί χρόνου που ακολουθούν τη γονεϊκότητα απουσιάζουν (σχεδόν) 
πλήρως από τον λόγο τους. Ακολούθως, η γονεϊκότητα παρουσιάζεται να παρεμποδίζει 
σημαντικά περισσότερο τις επαγγελματικές σταδιοδρομίες γυναικών που εργάζονται στο 

 
8 Δώδεκα από τις δεκατρείς συμμετέχουσες της έρευνας και έξι από τους εφτά συμμετέχοντες είναι έγγαμοι/ες 
και έχουν (τουλάχιστον ένα) παιδί.  
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πανεπιστήμιο συγκριτικά με των ανδρών συναδέλφων τους, λόγω των πολιτισμικών έμφυλων 
επιφορτίσεων της φροντίδας εντός της οικογένειας.  

§ Οι συμμετέχοντες/ουσες της έρευνας επισημαίνουν μία σειρά από σχετικές δράσεις που θα 
συνέβαλαν στη «συμφιλίωση μεταξύ της επαγγελματικής και οικογενειακής/προσωπικής 
ζωής», όπως τη δημιουργία χώρων εντός του πανεπιστημίου για τη φροντίδα των παιδιών των 
εργαζομένων (παιδικοί σταθμοί, κατασκηνώσεις, κ.ά.), τη δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου και 
τηλεκπαίδευσης, καθώς και την ενεργή στήριξη της εφαρμογής ήδη υπαρχόντων μέτρων (π.χ. 
άδειες ανατροφής). Επιπλέον, επισημαίνουν ότι η υποστήριξή τους σε διοικητικά ζητήματα εκ 
μέρους του πανεπιστημίου θα τους επέτρεπε να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο τόσο στην 
προσωπική και οικογενειακή ζωή τους, όσο και στην επαγγελματική ανέλιξη τους. Τέλος, 
σύμφωνα με τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες της έρευνας, η οργάνωση δράσεων και 
εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για ίση κατανομή των 
υποχρεώσεων της φροντίδας σε εξαρτόμενα μέλη της οικογένειας (παιδιά, ηλικιωμένα άτομα) 
θα μπορούσε να ενισχύσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
οικογενειακής/προσωπικής ζωής.  

 

 Έμφυλη ισορροπία στην ηγεσία και στις θέσεις λήψης αποφάσεων  
 

§ Οι γυναίκες παρουσιάζεται να αναλαμβάνουν περισσότερο θέσεις χαμηλότερης ευθύνης και 
αποφασιστικής αρμοδιότητας και λιγότερο ηγετικές θέσεις και θέσεις εξουσίας. Οι θέσεις 
ευθύνης εντός του πανεπιστημίου εννοιολογούνται περισσότερο συμβατές με στερεοτυπικά 
αρρενωπά χαρακτηριστικά, ενώ αντίστοιχα οι θέσεις προϊσταμένων του διοικητικού 
προσωπικού με στερεοτυπικά θηλυκά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, οι γυναίκες αναλαμβάνουν 
λιγότερο θέσεις ευθύνης σε επιτροπές του Ιδρύματος με υψηλή αναγνώριση.   

§ Οι άνισες επιφορτίσεις της γονεϊκότητας νοηματοδοντούνται από τις συμμετέχουσες της 
έρευνας ως επιπλέον «εμπόδιο» για την ανάληψη ηγετικών θέσεων ή θέσεων ευθύνης εντός 
του ιδρύματος. Οι ήδη υψηλές απαιτήσεις του ακαδημαϊκού επαγγέλματος και οι υποχρεώσεις 
της γονεϊκότητας παρουσιάζονται να τις αποτρέπουν να αναλάβουν ηγετικές θέσεις στο ίδρυμα 
που εργάζονται.  

§ Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες της έρευνας, η συζήτηση για την 
έμφυλη ισορροπία στις θέσεις ευθύνης και ηγεσίας συνομιλεί με την ισχύουσα αναλογία ως 
προς το φύλο των μελών ΔΕΠ του οργανισμού, καθώς σε τμήματα και σχολές όπου οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται ή/και βρίσκονται στις χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες δεν υπάρχει 
«θεσμική προσβασιμότητα» εκ μέρους των γυναικών στις εν λόγω θέσεις. Πιο αναλυτικά, όσο 
διατηρείται η άνιση έμφυλη κατανομή γυναικών και ανδρών πανεπιστημιακών, και ιδιαίτερα 
στις ανώτερες ιεραρχικά βαθμίδες είναι σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί η ισχύουσα συνθήκη.  

§ Οι συμμετέχοντες/ουσες της έρευνας προτείνουν για την ενίσχυση της εξισορρόπησης των 
φύλων σε θέσεις ευθύνης την εφαρμογή ποσόστωσης όπου υπάρχει σχετική νομοθετική 
ρύθμιση, τη δημιουργία μίας ευρύτερης κουλτούρας μέσω δράσεων και εκδηλώσεων που θα 
στηρίζει τη συμμετοχή ανδρών και  γυναικών εξίσου σε όλες τις θέσεις της ανώτερης διοίκησης, 
καθώς και μέτρα για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής που θα 
επιτρέψουν σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να αναλάβουν τις εν λόγω θέσεις.  
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 Έμφυλη ισότητα στις προσλήψεις και την επαγγελματική εξέλιξη 
 

§ Εντοπίζεται χρονικό προβάδισμα των ανδρών μελών Δ.Ε.Π. (περίπου 3 χρόνια) σε σχέση με το 
διάστημα που μεσολαβεί για την εξέλιξη τους από τη μία στην άλλη βαθμίδα, καθώς και μεταξύ 
της λήψης του διδακτορικού διπλώματος και της πρόσληψής τους. Επιπλέον, πάνω από το 
ήμισυ των συμμετεχουσών είχε ολοκληρώσει μία (τουλάχιστον) μεταδιδακτορική έρευνα πριν 
από την πρόσληψη τους στο οικείο πανεπιστήμιο, ενώ δεν εντοπίστηκε κάτι αντίστοιχο στις 
ακαδημαϊκές σταδιοδρομίες των ανδρών συμμετεχόντων.  

§ Ο φόρτος εργασίας για διοικητικά ζητήματα επισημαίνεται από τις συμμετέχουσες της έρευνας 
που εργάζονται ως μέλη Δ.Ε.Π. ότι αποτελεί (επιπλέον) τροχοπέδη, καθώς δεσμεύει πολύτιμο 
χρόνο από την ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα που είναι σημαντική για την 
ακαδημαϊκή ανέλιξη τους.  

§ H συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων/ουσών της έρευνας υποστήριξε ότι δεν 
αναγνωρίζουν το φύλο ως παράγοντα που έχει επηρεάσει την επαγγελματική σταδιοδρομία 
τους. Αντίθετα, εστίασαν στις αφηγήσεις τους αναφορικά με την επαγγελματική εξέλιξη τους 
στην προσωπική προσπάθεια που κατέβαλαν προκειμένου να εξελιχθούν, καθώς και στην 
κουλτούρα του ιδρύματος εντός του οποίου εργάζονται, το οποίο ισχυρίζονται ότι προωθεί εν 
γένει την ισότητα των φύλων. Το τελευταίο εδράζεται, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες και τις 
συμμετέχουσες της έρευνας, τόσο στην παρουσία γυναικών στις πρυτανικές αρχές του 
ιδρύματος τη δεδομένη στιγμή, όσο και στη μακρόχρονη ιστορία των Σπουδών Φύλου στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  

§ Αν και ειδικότερα τα μέλη Δ.Ε.Π. περιέγραψαν συχνά το εργασιακό περιβάλλον τους ως έναν 
χώρο που ανδροκρατείται εντόνως αριθμητικά, δεν αμφισβητούν τον άφυλο και αντικειμενικό 
χαρακτήρα της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας. Πιο αναλυτικά, υποστήριξαν ότι οι διαδικασίες και 
τα κριτήρια πρόσληψης και επαγγελματικής ανέλιξης δεν ενέχουν έμφυλες προκαταλήψεις (σε 
αντίθεση με όσα υποστηρίζει η υπάρχουσα βιβλιογραφία), και απέδωσαν στα υποκείμενα την 
ευθύνη για τις αποτυχίες ή τις επιτυχίες τους.  

§ Οι συμμετέχοντες/ουσες της έρευνας πρότειναν σεμινάρια και δράσεις εντός και εκτός του 
πανεπιστημίου προκειμένου να ενισχυθεί η παρουσία των γυναικών σε ανδροκρατούμενους 
επιστημονικά χώρους, όπως είναι οι Πολυτεχνικές Σχολές και οι Σχολές Θετικών Επιστημών.  

 

Ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
 

§ Οι συμμετέχοντες/ουσες της έρευνας εργάζονται κυρίως σε τμήματα που δεν εντάσσουν στα 
προγράμματα σπουδών τους μαθήματα (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου) τη 
διάσταση του φύλου. Επιπλέον, σπανίως ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου στις έρευνες 
που εκπονούν.   

§ Αν και κατανοούν τη σημασία της ένταξης θεμάτων σχετικών με το φύλο για την προαγωγή της 
επιστημονικής γνώσης και της έρευνας, αλλά και την προώθηση της ισότητας, δε γνωρίζουν με 
ποιους τρόπους θα μπορούσε να ενταχθεί η έμφυλη διάσταση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
τους, ιδιαίτερα όσοι και όσες εργάζονται σε πεδία που δεν ανήκουν στις Κοινωνικές και 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες.   
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§ Σύμφωνα με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες της έρευνας, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, θα ήταν 
σημαντικό να οργανωθούν σεμινάρια και δράσεις για τη σχετική επιστημονική κατάρτιση των 
μελών Δ.Ε.Π., καθώς επίσης οι επιτροπές που οργανώνουν τα προγράμματα σπουδών των 
τμημάτων να υποστηρίξουν την ανάπτυξη μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού 
επιπέδου με κύριο άξονα ή επιμέρους θεματική το φύλο.  Επιπλέον, κρίνεται ιδιαίτερα 
βοηθητικό να συλλεχθούν και να καταγραφούν τόσο τα προγράμματα σπουδών και τα 
μαθήματα που περιλαμβάνουν τη διάσταση του φύλου, όσο και οι σχετικές έρευνες που έχουν 
εκπονηθεί. Το τελευταίο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε επιστημονικούς χώρους, 
όπως είναι οι Πολυτεχνικές Σχολές και οι Σχολές Θετικών Επιστημών, καθώς οι υπάρχουσες 
(εγχώριες και διεθνείς) σχετικές μελέτες αγνοούνται σε μεγάλο βαθμό.  

 

Τέλος, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η παρούσα έρευνα αποτελεί μία μελέτη μικρής κλίμακας, 
η οποία δε στοχεύει στη γενίκευση συμπερασμάτων, αλλά σε μία περισσότερο εις βάθος κατανόηση 
των υφιστάμενων συνθηκών αναφορικά με την έμφυλη (αν)ισότητα στο πανεπιστήμιο, καθώς και την 
αποτύπωση των αναγκών των άμεσα ενδιαφερομένων και των λύσεων που προτείνουν οι ίδιοι/ες 
εργαζόμενοι/ες σε αυτό. Ωστόσο, κρίνεται επιτακτική η συστηματική διεξαγωγή ερευνών εντός του 
πανεπιστημίου προκειμένου να χαρτογραφηθούν λεπτομερώς οι τρόποι με τους οποίους 
αναπαράγονται οι έμφυλες διακρίσεις, οι συνέπειες που έχουν αυτές στα υποκείμενα που εργάζονται 
στο πανεπιστήμιο, καθώς και τα μέτρα που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση τους.  
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3. Το Σχέδιο Δράσης 2022-2025 (ΣΔΙΦ 2022-25) 
 

Ο σχεδιασμός του ΣΔΙΦ βασίστηκε στα υπάρχοντα κείμενα και στη στοχοθεσία του Πανεπιστημίου, στη 
συλλογή και στην επεξεργασία των διαθέσιμων κατά φύλο στατιστικών στοιχείων, καθώς και στα 
ποιοτικά στοιχεία που προέκυψαν από τη διενέργεια συνεντεύξεων με μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας, όπως αυτά παρουσιάστηκαν προηγουμένως. Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν την πρώτη 
αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στο Πανεπιστήμιο και βοήθησαν στον σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων της επόμενης τριετίας με τρόπο ώστε αυτές να απαντούν σε πραγματικές ανάγκες. Την 
αποτύπωση και τον σχεδιασμό θα ακολουθήσει η εφαρμογή, η οποία θα παρακολουθείται και θα 
αξιολογείται κατά τη διάρκεια, και ο ανασχεδιασμός στη βάση της κατάστασης που θα έχει 
διαμορφωθεί μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.  

Το Σχέδιο Δράσης θα αποτελεί πλέον μόνιμη δέσμευση του Πανεπιστημίου για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων, η οποία θα αναθεωρείται κάθε τρία (3) χρόνια, ενισχύοντας επιτυχίες, 
διορθώνοντας αστοχίες και εντάσσοντας νέες προκλήσεις που θα προκύπτουν. 

Το Σχέδιο Δράσης δεν θα αποτελέσει ένα εσωτερικό κείμενο, αλλά αντίθετα θα επιδιωχθεί η ευρύτερη 
δυνατή δημοσιοποίησή του. Με τον τρόπο αυτό, θα γίνει γνωστή η σταθερή δέσμευση του ιδρύματος 
στην επίτευξη της έμφυλης ισότητας, οι δράσεις θα είναι γνωστές σε κάθε ενδιαφερόμενο/η, όπως 
επίσης οι στόχοι που έχουν τεθεί για την επόμενη τριετία, ενώ παράλληλα τα αποτελέσματα των 
παρεμβάσεων επίσης θα τίθενται στη διάθεση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και 
των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται το Πανεπιστήμιο.  

Στο παρόν ΣΔΙΦ 2022-25, δόθηκε έμφαση στη δημιουργία των εργαλείων εκείνων που αποτελούν 
προϋπόθεση για την υλοποίηση των παρεμβάσεων (δράσεις 1 και 2) και επελέγη η ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων σε έναν μεγάλο αριθμό θεματικών αξόνων (δράσεις 3 έως 8). Πιο συγκεκριμένα, το 
σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 

Δράση 1: Δημιουργία υποστηρικτικού μηχανισμού για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 
αξιολόγηση πολιτικών ισότητας 

Δράση 2: Συλλογή, επεξεργασία, πρόσβαση και παρουσίαση κατά φύλο στατιστικών δεδομένων 

Δράση 3: Υπέρβαση του γλωσσικού σεξισμού σε διοικητικά έγγραφα και σε όλο το υλικό (έντυπο/ 
ηλεκτρονικό) που δημοσιεύει το Π.Α.  

Δράση 4: Ανάπτυξη πολιτικών για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής γυναικών και 
ανδρών 

Δράση 5: Διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής σε θέσεις ευθύνης και σε θέσεις λήψης αποφάσεων  

Δράση 6: Εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εργασία και στις ευκαιρίες εξέλιξης και καριέρας 

Δράση 7: Ένταξη της οπτικής του φύλου στην εκπαίδευση και στο ερευνητικό έργο 

Δράση 8: Πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης. 
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Δράση 1: Δημιουργία υποστηρικτικού μηχανισμού για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 
αξιολόγηση πολιτικών ισότητας 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου δράσης, αλλά και για κάθε άλλη 
πρωτοβουλία που μπορεί να αναληφθεί στην κατεύθυνση της έμφυλης ισότητας, είναι η δέσμευση 
πόρων, οικονομικών και ανθρώπινων. Θα πρέπει, με άλλα λόγια, να υπάρχει ένας διοικητικός 
μηχανισμός που θα έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα τις πολιτικές ισότητας. Η πρώτη δράση του ΣΔΙΦ 
2022-25 είναι ακριβώς η σύσταση ενός Γραφείου Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης 
(«Γραφείο»), το οποίο θα στελεχωθεί κατάλληλα και θα έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα εργαλεία, 
προκειμένου να ανταποκριθεί στον ρόλο του. Το Γραφείο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 
κατευθύνσεις της ΕΙΦ, θα αναλάβει την ευθύνη πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων που προβλέπει 
το ΣΔΙΦ 2022-25, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζει την Επιτροπή Ισότητας σε σχέση με τις αρμοδιότητες 
που αυτή έχει.  

Οι δραστηριότητες του Γραφείου σε σχέση με το ΣΔΙΦ 2022-25 είναι: 

• Συντονισμός των εργασιών όλων των εμπλεκόμενων στις δράσεις και εξασφάλιση των 
προϋποθέσεων για την ολοκλήρωση των παραδοτέων της κάθε μίας εντός του χρονοδιαγράμματος 
και του προβλεπόμενου προϋπολογισμού. 

• Διοργάνωση όλων των εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων/γεγονότων. 
• Διαμόρφωση προτάσεων για πιθανό ανασχεδιασμό ή/και ένταξη νέων δράσεων, εφόσον 

προκύπτουν τέτοιες ανάγκες κατά την υλοποίηση. 
• Ενημέρωση του συνόλου της πανεπιστημιακής κοινότητας για την εξέλιξη των δράσεων, καθώς και 

για σημαντικά γεγονότα που θα πραγματοποιούνται (εκπαιδεύσεις, εκδηλώσεις, κ.λπ.). 
• Εκπόνηση ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων υλοποίησης και δημοσιοποίησή τους. 
• Βελτίωση της παρουσίας της ΕΙΦ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 
Επιπλέον, το Γραφείο θα κληθεί να αποτελέσει έναν κόμβο πληροφόρησης και παροχής 
εμπειρογνωμοσύνης εντός του Πανεπιστημίου. Με ειδικές θεματικές στην ιστοσελίδα της ΕΙΦ,  αλλά 
και με την αποστολή ενημερώσεων για εξειδικευμένα ζητήματα, το Γραφείο θα μπορεί να πληροφορεί 
την πανεπιστημιακή κοινότητα, ενδεικτικά, για: 
• Τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση των έμφυλων ανισοτήτων στην 

έρευνα και την καινοτομία.  
• Καλές πρακτικές από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
• Ευκαιρίες χρηματοδότησης ερευνητικών έργων με αντικείμενο το φύλο και δυνατότητες δικτύωσης 

και συνεργασίας.  
• Θέματα φύλου, έμφυλης δημοκρατίας, έμφυλης βίας και καταπολέμησης των διακρίσεων. 

Το σύνολο των δραστηριοτήτων του Γραφείου θα περιλαμβάνεται ως παράρτημα στις ετήσιες εκθέσεις 
για την υλοποίηση του ΣΔΙΦ 2022-25. 

Συμμετέχοντες/ουσες: Το Γραφείο θα στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό, το οποίο μπορεί να προέλθει 
από το υπάρχον προσωπικό του Πανεπιστημίου ή να προσληφθεί ειδικά για αυτό τον σκοπό. Η 
γεωγραφική διασπορά του Πανεπιστημίου σε έξι (6) νησιά δημιουργεί επιπλέον την ανάγκη να υπάρχει 
ένα άτομο σε κάθε νησί, εκτός της έδρας του Γραφείου, το οποίο θα δεσμεύσει χρόνο για τις ανάγκες 
συνεργασίας με τις κατά τόπους πανεπιστημιακές μονάδες.  

Παραδοτέα/ Χρονοδιάγραμμα:  
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Παραδοτέο 
Β’ 

εξάμηνο 
2022 

Α’ 
εξάμηνο 

2023 

Β’ 
εξάμηνο 

2023 

Α’ 
εξάμηνο 

2024 

Β’ 
εξάμηνο 

2024 

Α’ 
εξάμηνο 

2025 

Ίδρυση και στελέχωση Γραφείου Χ      

Ενημερωτικά δελτία (10)  Χ Χ Χ Χ Χ 

Ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης (3)  Χ  Χ  Χ 
 

Δράση 2: Συλλογή, επεξεργασία, πρόσβαση και παρουσίαση κατά φύλο στατιστικών δεδομένων 

Η ύπαρξη κατά φύλο στατιστικών σε βάθος χρόνου επιτρέπει την εκτίμηση της υπάρχουσας κάθε φορά 
κατάστασης, τον εντοπισμό περιοχών στις οποίες απαιτείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σχετικών 
παρεμβάσεων, καθώς και τη μέτρηση της προόδου που επιτυγχάνεται. Κατά τη διάρκεια κατάρτισης 
του ΣΔΙΦ 2022-25 συλλέχθηκαν όσα στοιχεία ήταν διαθέσιμα με την πολύτιμη συνεργασία του συνόλου 
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου (βλ. σημείο 2.2). Η εργασία αυτή, αν και παρείχε 
πληροφόρηση απαραίτητη για τον σχεδιασμό των δράσεων, ανέδειξε παράλληλα και τα κενά που 
υφίστανται. Ενδεικτικά:  

• δεν υπάρχουν διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στοιχεία για έτη παλαιότερα του 2015 – 2016 
• ακόμα και σε όσες κατηγορίες είναι διαθέσιμα, η κατά φύλο αποτύπωση εισάγεται σταδιακά με 

αποτέλεσμα σε κάποια βασικά μεγέθη να μην υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία  
• σε αρκετές κατηγορίες δεδομένων τα στοιχεία δεν συλλέγονται με βάση το φύλο 
• απαιτείται περαιτέρω διασταύρωση των δεδομένων με άλλες μεταβλητές, όπως για παράδειγμα η 

ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση, για την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων. 
 

Η δράση 2 στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων που ήδη συλλέγονται και στη 
συμπλήρωση των κενών, όπου αυτά εντοπίζονται. Με την ολοκλήρωση του ΣΔΙΦ 2022-25 το 
Πανεπιστήμιο θα έχει στη διάθεσή του έναν πλήρη Έμφυλο Χάρτη, καθώς και τα εργαλεία που 
απαιτούνται, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα συλλογής σε όλες τις πανεπιστημιακές μονάδες και 
σε όλα τα επίπεδα από όπου μπορούν να αντληθούν χρήσιμα δεδομένα.  

Οι δραστηριότητες που προβλέπονται είναι: 

• Σύνταξη εγχειριδίου με προδιαγραφές και οδηγίες για τη συλλογή κατά φύλο δεδομένων, το οποίο 
θα απευθύνεται σε όλες τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.  

• Εξειδίκευση των δεικτών (ποσοτικών και ποιοτικών) που θα παρακολουθούνται, καθορισμός 
αρμοδιοτήτων σε σχέση με την ανταλλαγή και την επεξεργασία των δεδομένων και την εξασφάλιση 
της πρόσβασης στα δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς, σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας 
προσωπικών δεδομένων. 

• Διεξαγωγή ενημερωτικών/ εκπαιδευτικών συναντήσεων με το προσωπικό που έχει τη σχετική 
αρμοδιότητα. 

• Εκπόνηση ετήσιων ενημερωτικών δελτίων με την εξέλιξη των βασικών δεικτών και διάθεσή τους 
προς την πανεπιστημιακή κοινότητα και ενδιαφερόμενα μέρη. 

Συμμετέχοντες/ουσες: Το Γραφείο Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης θα συντονίσει τη 
δράση στην οποία προβλέπεται η ενεργητική συμμετοχή εκπροσώπων από όλες τις υπηρεσίες που θα 
κληθούν να διαφοροποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν τα δεδομένα. Η εμπλοκή τους στις 
διαδικασίες και η δυνατότητα να συμβάλουν με τη γνώση και την εμπειρία τους στη διαμόρφωση του 
νέου συστήματος θα διευκολύνει κατά πολύ την εφαρμογή των αλλαγών και θα εγγυηθεί την 
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αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Η αρχική ενημέρωση/ εκπαίδευσή τους θα ενισχύσει τις 
δεξιότητές τους και θα ακολουθηθεί από ετήσιες συναντήσεις εργασίας με αφορμή και αντικείμενο την 
εκπόνηση των αντίστοιχων εκθέσεων. Στις συναντήσεις αυτές θα δίνεται επιπλέον η δυνατότητα 
αναθεώρησης και εμπλουτισμού των δεικτών με στόχο τη συνεχή βελτίωση του συστήματος 
παραγωγής στατιστικών με βάση το φύλο. Τόσο στην εκπόνηση των εγχειριδίων/ ενημερωτικών 
δελτίων, όσο και στην ενημέρωση/ εκπαίδευση θα κληθούν να συμμετέχουν εμπειρογνώμονες με 
ειδικές γνώσεις στα στατιστικά με βάση το φύλο. Οι εμπειρογνώμονες μπορεί να προέρχονται από το 
εσωτερικό του Ιδρύματος, εφόσον υπάρχουν, ή από άλλους φορείς. 

Παραδοτέα/ Χρονοδιάγραμμα:  

Παραδοτέο 
Β’ 

εξάμηνο 
2022 

Α’ 
εξάμηνο 

2023 

Β’ 
εξάμηνο 

2023 

Α’ 
εξάμηνο 

2024 

Β’ 
εξάμηνο 

2024 

Α’ 
εξάμηνο 

2025 

Συγκρότηση ομάδας εργασίας Χ      
Εγχειρίδιο Προδιαγραφών και 
Οδηγιών & Εξειδίκευση δεικτών 
(1) 

 Χ     

Συναντήσεις Ενημέρωσης/ 
Εκπαίδευσης (4) Χ Χ  Χ  Χ 

Ετήσιες εκθέσεις (3)  Χ  Χ  Χ 
 

Δράση 3: Υπέρβαση του γλωσσικού σεξισμού σε διοικητικά έγγραφα και σε όλο το υλικό (έντυπο/ 
ηλεκτρονικό) που δημοσιεύει το Π.Α.  

Η Επιτροπή «ΑΙΓΑΙΟ 50:50 Ισόρροπη Συμμετοχή», η πρώτη θεσμοθετημένη, με απόφαση Πρύτανη, 
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων σε ελληνικό Α.Ε.Ι. που συγκροτήθηκε το Σεπτέμβριο του 2014, ανέλαβε 
την παροχή εμπειρογνωμοσύνης για τον τρόπο σύνταξης των διοικητικών και λοιπών εγγράφων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με σκοπό την υπέρβαση του γλωσσικού σεξισμού και προχώρησε στην 
επιμόρφωση σημαντικού αριθμού διοικητικών υπαλλήλων του ιδρύματος, ενώ συμπεριέλαβε 
ανάλογες δράσεις στο Ιδρυματικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΙΣΔΙΦ20) που συνέταξε. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η καινοτομία του Πανεπιστημίου, μέσω μελών της Επιτροπής που 
συμμετείχαν, μεταφέρθηκε σε εθνικό επίπεδο με τη σύνταξη του «Οδηγού χρήσης μη σεξιστικής 
γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων», ο οποίος αργότερα  
(Μάρτιος 2018) εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο, και η τήρησή του προβλέπεται από το νόμο 
4604/2019 για την ουσιαστική ισότητα. 

Από τον Απρίλιο του 2021 η ΕΙΦ του Πανεπιστημίου Αιγαίου προχώρησε στη συγκρότηση εξαμελούς 
Ομάδας Εργασίας για την υπέρβαση του γλωσσικού σεξισμού στα έγγραφα του Π.Α. Η Ομάδα Εργασίας 
σε πρώτη φάση εξέτασε ως μελέτη περίπτωσης διοικητικά έγγραφα και δύο (2) ιστοσελίδες  του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και διαπίστωσε σημαντική σεξιστική διάσταση, ταυτόχρονα με την  ανάγκη 
παρέμβασης προς την υπέρβαση του φαινομένου.  

Στο πλαίσιο του ΣΔΙΦ 2022-25 προβλέπεται η συνέχιση και ενίσχυση των εργασιών της Ομάδας 
Εργασίας και η ανάπτυξη δράσεων στη βάση των συμπερασμάτων και οδηγιών της. Πιο συγκεκριμένα, 
προβλέπεται η επέκταση του ελέγχου στο σύνολο των εγγράφων/ιστοσελίδων του Π.Α., η διαμόρφωση 
ενός οδηγού που θα απευθύνεται προς τις υπηρεσίες, καθώς και η πραγματοποίηση 
ενημερωτικών/επιμορφωτικών δραστηριοτήτων προς το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών/ριών. 
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Συμμετέχοντες/ουσες: Το Γραφείο Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης θα συντονίσει τη 
δράση και θα υποστηρίξει την ολοκλήρωση των εργασιών της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας. Στις 
διαδικασίες αναμόρφωσης/ βελτίωσης του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού θα συμμετέχουν στελέχη 
από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, ενώ οι επιμορφωτικές δράσεις θα απευθύνονται στο σύνολο της 
πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Παραδοτέα/ Χρονοδιάγραμμα:  

Παραδοτέο 
Β’ 

εξάμηνο 
2022 

Α’ 
εξάμηνο 

2023 

Β’ 
εξάμηνο 

2023 

Α’ 
εξάμηνο 

2024 

Β’ 
εξάμηνο 

2024 

Α’ 
εξάμηνο 

2025 
Ολοκλήρωση εργασιών Ομάδας 
Εργασίας  Χ     

Οδηγός για την υπέρβαση του 
γλωσσικού σεξισμού (1)   Χ    

Εκπαιδευτικές/ επιμορφωτικές 
δράσεις (4)   Χ Χ Χ Χ 

 

Δράση 4: Ανάπτυξη πολιτικών για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής γυναικών 
και ανδρών 

Το θέμα της συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η ανάπτυξη σχετικών πολιτικών 
αγγίζει την εργασιακή κουλτούρα κάθε οργανισμού και αποτελεί κύριο συστατικό της προσπάθειας 
αλλαγής της προς την κατεύθυνση της έμφυλης ισότητας. Οι πολιτικές για τη συμφιλίωση εξασφαλίζουν 
ότι τα μέλη του προσωπικού (ακαδημαϊκού και διοικητικού) λαμβάνουν την κατάλληλη στήριξη, ώστε 
να προχωρούν στην καριέρα τους σε συνδυασμό με άλλες προσωπικές υποχρεώσεις/ ανάγκες που 
μπορεί να έχουν, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας ανήλικων ή/και εξαρτώμενων μελών. Ακριβώς 
επειδή τις υποχρεώσεις φροντίδας αναλαμβάνουν κυρίως οι γυναίκες, είναι και αυτές που πλήττονται 
περισσότερο από την απουσία αυτών των πολιτικών, καλούμενες πολλές φορές να «θυσιάσουν» ένα 
από τα τρία (καριέρα, οικογένεια, ελεύθερος χρόνος). 

Είναι ενδεικτικό το εύρημα από την επεξεργασία των στατιστικών του διοικητικού προσωπικού από 
όπου προκύπτει ότι αν και οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία σε όλες τις κατηγορίες κάνουν 
ελάχιστη χρήση των δυνατοτήτων επιστημονικών/ επιμορφωτικών αδειών σε αντίθεση με τους άνδρες 
συναδέλφους τους. Κάνει επίσης εντύπωση ο μικρός αριθμός μελών του προσωπικού που κάνει χρήση 
γονικών αδειών. Αντίστοιχα δεδομένα για το ακαδημαϊκό προσωπικό δεν είναι διαθέσιμα αλλά θα 
συλλεγούν μέσω της Δράσης 2, ώστε να φανεί αν και στην περίπτωση των μελών ΔΕΠ προκύπτουν τα 
ίδια μοτίβα.  

Παρόλα αυτά, για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης και τον σχεδιασμό ουσιαστικών 
παρεμβάσεων δεν αρκούν τα στατιστικά δεδομένα. Θα απαιτηθούν επιπλέον ποιοτικά δεδομένα που 
θα συγκεντρωθούν με ευθύνη του Γραφείου Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης σε δύο 
επίπεδα. Το πρώτο αφορά στις διαδικασίες  του ιδρύματος ως εργοδότη (ρυθμίσεις για γονικές άδειες 
και ευέλικτο ωράριο, στήριξη των εργαζομένων με ευθύνες φροντίδας, διαχείριση του φόρτου εργασίας 
με τρόπο που δεν δυσχεραίνει τη συμφιλίωση, δημιουργία δομών/υπηρεσιών για παιδιά εντός του 
Πανεπιστημίου, κ.λπ.), ενώ το δεύτερο αφορά στις εμπειρίες των ίδιων των ενδιαφερομένων. Αν και η 
συλλογή των δεδομένων αφορά κυρίως στα μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, στη 
σχετική διερεύνηση θα συμπεριληφθεί και ο φοιτητικός πληθυσμός, ώστε να εκτιμηθεί η πιθανή 
ύπαρξη αντίστοιχων αναγκών.   



Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ιούνιος 2022 
[24] 

Παράλληλα με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και με τον σχεδιασμό παρεμβάσεων, θα 
πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης όλων των μελών της πανεπιστημιακής 
κοινότητας ενδεικτικά για τα έμφυλα στερεότυπα και τους ρόλους των φύλων στην εργασία και στην 
οικογένεια, την ανάγκη συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τη συμμετοχή των ανδρών 
στις ευθύνες φροντίδας και οικιακών ευθυνών. 

Συμμετέχοντες/ουσες: Το Γραφείο Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης θα συντονίσει τη 
δράση. Τα στοιχεία θα αντληθούν από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ενώ θα διενεργηθούν 
συνεντεύξεις σε μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού καθώς και σε φοιτητές/τριες. Οι 
δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης θα πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία εξειδικευμένων 
ατόμων/φορέων.  

Παραδοτέα/ Χρονοδιάγραμμα:  

Παραδοτέο 
Β’ 

εξάμηνο 
2022 

Α’ 
εξάμηνο 

2023 

Β’ 
εξάμηνο 

2023 

Α’ 
εξάμηνο 

2024 

Β’ 
εξάμηνο 

2024 

Α’ 
εξάμηνο 

2025 
Συλλογή, ανάλυση ποσοτικών και 
ποιοτικών δεδομένων   Χ Χ   

Πραγματοποίηση δράσεων 
ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης 
(4) 

  Χ Χ Χ  

 

Δράση 5: Διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής σε θέσεις ευθύνης και σε θέσεις λήψης αποφάσεων  

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου φαίνεται να υπάρχουν δύο πραγματικότητες. Αυτή του διοικητικού 
προσωπικού, όπου οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά σε όλες τις κατηγορίες αποτελώντας το 67,24% 
του συνολικού προσωπικού και αντίστοιχα το 65,8% όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης (Διευθύντριες, 
Προϊστάμενες). Και αυτή του ακαδημαϊκού προσωπικού όπου οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται 
αποτελώντας το 27,6% του συνόλου. Σε αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνεται και η συμμετοχή των γυναικών 
ακαδημαϊκών στα όργανα λήψης αποφάσεων (Τακτικά Μέλη Συγκλήτου 29% μέσο όρο την 
πενταετία.2016 - 2021, Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης 16%, Επταμελές 29%). Εκεί όπου 
εντοπίζονται αποκλίσεις είναι στην Πρυτανεία και στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Στα συγκεκριμένα όργανα 
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί εξαίρεση από τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών ΑΕΙ  με 
συμμετοχή γυναικών στο 60% και στο 57% αντίστοιχα. Η εικόνα όμως ανατρέπεται όταν δούμε τις 
θέσεις Κοσμητόρων/ισσών και Προέδρων Τμημάτων. Στο Πανεπιστήμιο υπάρχει μία Κοσμητόρισσα σε 
σύνολο 6 (17%) και μόλις 3 Πρόεδροι Τμημάτων σε σύνολο 18 (17%).  

Προφανώς η επιδίωξη για μεγαλύτερη, και όπου το δυνατόν ισόρροπη, συμμετοχή στις θέσεις ευθύνης/ 
λήψης αποφάσεων δεν θα πρέπει να αγνοεί ότι αυτή από μόνη της δεν διασφαλίζει και την επίτευξη 
της ισότητας. Θα πρέπει για παράδειγμα να διερευνηθεί το κατά πόσον η παρουσία μεγάλου αριθμού 
γυναικών στις θέσεις ευθύνης της διοίκησης έχει βελτιώσει τη λειτουργία του οργανισμού ως προς την 
ισότητα και αντίστοιχα θα πρέπει να διερευνηθούν οι λόγοι που οδηγούν σε τόσο χαμηλή συμμετοχή 
των γυναικών στο επίπεδο διοίκησης των Σχολών και των Τμημάτων.   

Παράλληλα με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων και με τον σχεδιασμό παρεμβάσεων, 
θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης όλων των μελών της πανεπιστημιακής 
κοινότητας για την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών, τα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες 
όταν διεκδικούν μια θέση ευθύνης, τα έμφυλα στερεότυπα, κ.λπ. 
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Συμμετέχοντες/ουσες: Το Γραφείο Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης θα συντονίσει τη 
δράση. Τα στοιχεία θα αντληθούν από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ενώ θα διενεργηθούν 
συνεντεύξεις σε μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού. Οι δράσεις ενημέρωσης/ 
ευαισθητοποίησης θα πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία εξειδικευμένων ατόμων/ φορέων. 

Παραδοτέα/ Χρονοδιάγραμμα:  

Παραδοτέο 
Β’ 

εξάμηνο 
2022 

Α’ 
εξάμηνο 

2023 

Β’ 
εξάμηνο 

2023 

Α’ 
εξάμηνο 

2024 

Β’ 
εξάμηνο 

2024 

Α’ 
εξάμηνο 

2025 
Συλλογή, ανάλυση ποσοτικών και 
ποιοτικών δεδομένων  Χ Χ    

Πραγματοποίηση δράσεων 
ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης 
(2) 

  Χ  Χ  

 

Δράση 6: Εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εργασία και στις ευκαιρίες εξέλιξης και καριέρας 

Οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπως και στα υπόλοιπα ΑΕΙ και φορείς 
του δημοσίου, καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας μια φαινομενική ουδετερότητα 
ως προς το φύλο. Οι προσκλήσεις για νέες θέσεις δημοσιοποιούνται και είναι ανοικτές προς όλες και 
όλους, ενώ τα κριτήρια που τίθενται αφορούν κάθε φορά το αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να 
καλυφθεί. 

Σύμφωνα και με την αποτύπωση του έμφυλου χάρτη, στο διοικητικό προσωπικό οι γυναίκες 
εργαζόμενες αποτελούν την πλειοψηφία, ενώ η εξέλιξη καθορίζεται από τον νόμο και προβλέπει την 
παραμονή σε κάθε βαθμό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αντίθετα στο ακαδημαϊκό και 
ερευνητικό προσωπικό, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εντοπίζονται προβλήματα που σχετίζονται 
με το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ (27,6%) καθώς και 
με το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο προσωπικό που απασχολείται σε έργα Έρευνας 
& Ανάπτυξης (περίπου 35% κατ’ έτος). Επιπλέον, η συμμετοχή των γυναικών μελών ΔΕΠ ως 
Επιστημονικά Υπευθύνων σε ερευνητικά έργα κινείται σε αντίστοιχα χαμηλά ποσοστά (20% στα νέα 
έργα του 2020 και 25,6% στα νέα έργα του 2021). Λείπουν, παρόλα αυτά, ποσοτικά και ποιοτικά 
δεδομένα που θα βοηθούσαν στην καλύτερη αποτύπωση της κατάστασης. Ενδεικτικά, διαφοροποίηση 
στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα, εντοπισμός των 
εμποδίων που οδηγούν σε αυτή τη διαφοροποίηση και σχεδιασμός σχετικών παρεμβάσεων, είδος 
έργων στα οποία έχουν την επιστημονική ευθύνη και προϋπολογισμοί τους, κ.ά. 

Ένα μεγάλο μέρος των σχετικών δεδομένων θα αποτελέσει αντικείμενο της δράσης 2, συμπληρώνοντας 
τον Έμφυλο Χάρτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ παράλληλα θα διεξαχθεί ποιοτική έρευνα ώστε να 
διερευνηθούν παράμετροι που δεν αποτυπώνονται στα στατιστικά στοιχεία. Θα υπάρξουν επίσης 
δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα και τα αόρατα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον επαγγελματικό/ακαδημαϊκό χώρο και θα επιδιωχθεί η υιοθέτηση 
καλών πρακτικών εκ μέρους του ιδρύματος σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες προσέλκυσης, επιλογής και 
εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, θα αναπτυχθούν ειδικές δράσεις που θα απευθύνονται 
στις νέες διδακτόρισσες και νέες ερευνήτριες με στόχο την ενίσχυσή τους στην προσπάθεια εισόδου και 
διεκδίκησης καριέρας στον ακαδημαϊκό χώρο.  

Συμμετέχοντες/ουσες: Το Γραφείο Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης θα συντονίσει τη 
δράση. Τα στοιχεία θα αντληθούν από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ενώ θα διενεργηθούν 
συνεντεύξεις σε μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού καθώς και σε υποψήφιες 
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διδακτόρισσες και νέες ερευνήτριες. Δράσεις ενίσχυσης των νέων ερευνητριών, καθώς και δράσεις 
ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων που θα 
προέρχονται τόσο από το ίδρυμα όσο και από φορείς εκτός Πανεπιστημίου. 

Παραδοτέα/ Χρονοδιάγραμμα:  

Παραδοτέο 
Β’ 

εξάμηνο 
2022 

Α’ 
εξάμηνο 

2023 

Β’ 
εξάμηνο 

2023 

Α’ 
εξάμηνο 

2024 

Β’ 
εξάμηνο 

2024 

Α’ 
εξάμηνο 

2025 
Συλλογή, ανάλυση ποσοτικών και 
ποιοτικών δεδομένων   Χ Χ   

Σχεδιασμός και υλοποίηση 
δράσεων ενίσχυσης νέων 
ερευνητριών με τη μορφή 
εργαστηρίων/ σεμιναρίων (2) 

  Χ  Χ  

Παραγωγή και διάχυση 
ενημερωτικού υλικού (1)    Χ   

Διοργάνωση εκδήλωσης για τα 
ζητήματα της επαγγελματικής 
εξέλιξης των γυναικών στον 
ακαδημαϊκό χώρο (1) 

    Χ  

 

Δράση 7: Ένταξη της οπτικής του φύλου στην εκπαίδευση και στο ερευνητικό έργο 

Η ΕΙΦ του Πανεπιστημίου συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί τον κατάλογο των μαθημάτων σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τα οποία έχουν ως κύριο ή δευτερεύοντα άξονα το φύλο. 
Συγκρίνοντας τα δεδομένα από το 2015-2016 και μετά, παρατηρούμε ότι το πλήθος των μαθημάτων 
που προσφέρονται παραμένει σχετικά σταθερό (μεταξύ 23 και 25). Σταθερή μένει και η αναλογία 
μεταξύ όσων προπτυχιακών μαθημάτων έχουν το φύλο ως κύριο άξονα και όσων ως δευτερεύοντα, με 
τα πρώτα να αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 20%. Η αναλογία αυτή βελτιώνεται λίγο στα 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όπου τα μαθήματα με κύριο άξονα το φύλο αντιστοιχούν στο 
περίπου 35% του συνόλου των μαθημάτων που εντάσσουν τα ζητήματα φύλου, προφανώς και λόγω 
του ΜΠΣ «Φύλο, Πολιτισμός, Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι σε 2 από τις 6 Σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου δεν υπάρχει κανένα μάθημα που 
να έχει ως άξονα το φύλο.  

Στόχος της δράσης είναι να αυξηθεί ο αριθμός των μαθημάτων σε όλα τα τμήματα, ενώ στο πλαίσιο 
ευαισθητοποίησης των φοιτητών/τριών σε θέματα φύλου και της διαμόρφωσης νέας συλλογικής 
συνείδησης σε θέματα έμφυλων σχέσεων, και δεδομένου ότι η έμφυλη διάσταση διατρέχει όλα τα 
επιστημονικά πεδία, προτείνεται η διαμόρφωση μαθημάτων κατάρτισης σε θέματα φύλου τα οποία –
εφόσον το νομικό πλαίσιο επιτρέπει - θα ενταχθούν στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων, και 
ιδίως σε όσα Τμήματα δεν προσφέρουν σχετικά μαθήματα. 

Η οργάνωση συναντήσεων με υπεύθυνους/ες των προγραμμάτων σπουδών, η διάχυση εμπειριών και 
καλών πρακτικών σε σχέση με την ένταξη της ισότητας στις σπουδές και στην έρευνα και η στενή 
συνεργασία με εκπροσώπους σχολών και τμημάτων θα διευκολύνει τη σχετική διαδικασία. 

Επιπλέον, όπως περιγράφεται και στη Δράση 1, το Γραφείο Ισότητας, Διαφορετικότητας και 
Συμπερίληψης θα προωθεί ευκαιρίες χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενο το 
φύλο προς τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, ενώ θα παρέχει εμπειρογνωμοσύνη σε σχέση με την 
ένταξη της οπτικής του φύλου στα ερευνητικά έργα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο Ίδρυμα. 
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Προβλέπεται η διοργάνωση μίας ενημερωτικής εκδήλωσης με αντικείμενο το Φύλο στην Έρευνα, η 
οποία θα απευθύνεται στο σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας του Αιγαίου. 

Συμμετέχοντες/ουσες: Το Γραφείο Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης θα συντονίσει τη 
δράση. Στις συναντήσεις και συνεργασίες θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των σχολών και τμημάτων,  ενώ 
το σύνολο της κοινότητας του Π.Α. θα κληθεί να συμμετέχει στην ενημερωτική εκδήλωση. 

Παραδοτέα/ Χρονοδιάγραμμα:  

Παραδοτέο 
Β’ 

εξάμηνο 
2022 

Α’ 
εξάμηνο 

2023 

Β’ 
εξάμηνο 

2023 

Α’ 
εξάμηνο 

2024 

Β’ 
εξάμηνο 

2024 

Α’ 
εξάμηνο 

2025 
Οδηγός Καλών Πρακτικών για την 
ένταξη του φύλου στα 
προγράμματα σπουδών και στην 
έρευνα (1)  

   Χ   

Πραγματοποίηση συναντήσεων 
με μέλη ΔΕΠ και υπεύθυνους/ες 
σπουδών από τις σχολές του Π.Α. 
(6) 

   Χ Χ  

Παραγωγή και διάχυση 
ενημερωτικού υλικού (2)    Χ Χ  

Διοργάνωση εκδήλωσης για το 
Φύλο στην Έρευνα (1)      Χ 

 

Δράση 8: Πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης. 

Η εκπαίδευση, ανεξαρτήτου βαθμίδας, συνιστά τον κατεξοχήν τόπο συνειδητοποίησης και πρόληψης 
των έμφυλων ανισοτήτων αλλά και κάθε μορφής αδικίας, αποδόμησης των στερεοτύπων και των 
πρακτικών που διαιωνίζουν τις ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό συγκεκριμένων κοινωνικών 
ομάδων, όπως οι μειονότητες, οι γυναίκες εργαζόμενες, τα μέλη της LGBT κοινότητας και οι πολίτες με 
αναπηρία. Η ακαδημία συνιστά ένα περιβάλλον το οποίο φροντίζει για την ασφάλεια, την υγεία και την 
ευημερία των μελών της ενώ αποτελεί κατεξοχήν κέντρο παραγωγής γνώσης για όλα τα κοινωνικά 
φαινόμενα, μεταξύ αυτών οι έμφυλοι διαχωρισμοί, και οι μηχανισμοί που τους διαιωνίζουν. 

Στην κατεύθυνση αυτή η ΕΙΦ του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ήδη συντάξει το σχέδιο ενός Κώδικα για 
την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης, ο οποίος 
περιλαμβάνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προτάσεις για τη δημιουργία και την προαγωγή μιας 
κουλτούρας συμπερίληψης στην ακαδημαϊκή ζωή, η οποία βασίζεται στις αρχές της ισοτιμίας, της 
ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Στο πλαίσιο του ΣΔΙΦ 2022-25 θα υλοποιηθούν δραστηριότητες που στοχεύουν τόσο στην πρόληψη 
των σχετικών φαινομένων όσο και στην αντιμετώπισή τους στη βάση των προβλέψεων του Κώδικα, 
αφού αυτός εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο, και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

Στο επίπεδο της πρόληψης προβλέπεται η διενέργεια σειράς επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών 
γεγονότων που θα απευθύνονται στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό και στο φοιτητικό 
πληθυσμό στα έξι (6) νησιά όπου έχει παρουσία το Πανεπιστήμιο. Θα προετοιμαστούν τα κατάλληλα 
εκπαιδευτικά εγχειρίδια ενώ θα παραχθεί και σχετικό ενημερωτικό υλικό το οποίο θα διαχυθεί 
ευρύτερα. Επιπλέον θα διερευνηθεί η δυνατότητα σύστασης Παρατηρητηρίου για την Έμφυλη Βία που 
θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Γραφείου Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης με στόχο τη 
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διερεύνηση και εκτίμηση της έκτασης του φαινομένου. Το Παρατηρητήριο θα επιδιώξει τη δικτύωση 
και συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στις τοπικές κοινωνίες (Συμβουλευτικά Κέντρα, 
Ξενώνες, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών).       

Στο επίπεδο της αντιμετώπισης, και σε εφαρμογή του Κώδικα, θα αναπτυχθούν υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης ως ενδιάμεσο στάδιο υποδοχής και πρώτης διαχείρισης παραπόνων εντός του 
Πανεπιστημίου με στόχο την επίλυση των προβλημάτων εφόσον αυτό είναι δυνατόν στο πλαίσιο μιας 
εσωτερικής διαδικασίας. Παράλληλα θα δημιουργηθεί ο απαραίτητος μηχανισμός που θα μπορεί να 
ανταποκρίνεται άμεσα στις περιπτώσεις καταγγελιών. Ο μηχανισμός αυτός, με τη μορφή ενός 
διακλαδικού οργάνου, θα έχει την κατάλληλη πλαισίωση από τον/την Αντιπρύτανη/ισσα σε θέματα 
φοιτητικής μέριμνας, την ΕΙΦ, τη νομική υπηρεσία, επαγγελματία ψυχικής υγείας και το συνήγορο 
φοιτητή/τριας, ενώ θα πρέπει να λειτουργεί σε κάθε νησί ώστε κατά τόπους να αντιμετωπίζει τα 
συμβάντα. Ο μηχανισμός θα είναι και η αρμόδια αρχή για την παραπομπή και δρομολόγηση της 
καταγγελίας τόσο εντός του Πανεπιστημίου όσο και προς τις άλλες αρμόδιες αρχές κατά περίπτωση. 

Συμμετέχοντες/ουσες: Το Γραφείο Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης θα συντονίσει το 
σύνολο της δράσης και θα αναλάβει την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών εγχειριδίων καθώς και του 
ενημερωτικού υλικού. Στις δράσεις εκπαίδευσης/επιμόρφωσης θα συμμετέχουν μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας του Π.Α. καθώς και εμπειρογνώμονες από φορείς των τοπικών κοινωνιών στο πλαίσιο της 
δικτύωσης. Στη δημιουργία και λειτουργία των υπηρεσιών διαμεσολάβησης και του οργάνου 
διαχείρισης των καταγγελιών θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της διοίκησης και των υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου. 

Παραδοτέα/ Χρονοδιάγραμμα:  

Παραδοτέο 
Β’ 

εξάμηνο 
2022 

Α’ 
εξάμηνο 

2023 

Β’ 
εξάμηνο 

2023 

Α’ 
εξάμηνο 

2024 

Β’ 
εξάμηνο 

2024 

Α’ 
εξάμηνο 

2025 

Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια (2)   Χ     
Παραγωγή και διάχυση 
ενημερωτικού υλικού (3)  Χ Χ    

Εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές 
δράσεις (6)   Χ Χ Χ Χ 

Συγκρότηση και λειτουργία 
υπηρεσίας διαμεσολάβησης  Χ     

Δημιουργία μηχανισμού 
διαχείρισης καταγγελιών  Χ     
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4. Συγκεντρωτικός Πίνακας Δραστηριοτήτων ΣΔΙΦ 2022-25 Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Δράση Παραδοτέο 
Β’ 

εξάμηνο 
2022 

Α’ 
εξάμηνο 

2023 

Β’ 
εξάμηνο 

2023 

Α’ 
εξάμηνο 

2024 

Β’ 
εξάμηνο 

2024 

Α’ 
εξάμηνο 

2025 

ΔΡΑΣΗ 1 
Γραφείο Ισότητας, 
Διαφορετικότητας και 
Συμπερίληψης 

Ίδρυση και στελέχωση Γραφείου Χ      

Ενημερωτικά δελτία (10)  Χ Χ Χ Χ Χ 

Ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης (3)  Χ  Χ  Χ 

ΔΡΑΣΗ 2 
Συλλογή, επεξεργασία, 
παρουσίαση στατιστικών 
κατά φύλο 

Συγκρότηση ομάδας εργασίας Χ      
Εγχειρίδιο Προδιαγραφών και Οδηγιών & Εξειδίκευση 
δεικτών (1)  Χ     

Συναντήσεις Ενημέρωσης/ Εκπαίδευσης (4) Χ Χ  Χ  Χ 

Ετήσιες εκθέσεις (3)  Χ  Χ  Χ 

ΔΡΑΣΗ 3 
Γλωσσικός Σεξισμός 
 

Ολοκλήρωση εργασιών Ομάδας Εργασίας  Χ     
Οδηγός για την υπέρβαση του γλωσσικού σεξισμού (1)   Χ    
Εκπαιδευτικές/ επιμορφωτικές δράσεις (4)   Χ Χ Χ Χ 

ΔΡΑΣΗ 4 
Συμφιλίωση επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής 

Συλλογή, ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων   Χ Χ   
Πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης/ 
ευαισθητοποίησης (4)   Χ Χ Χ  

ΔΡΑΣΗ 5 
Θέσεις ευθύνης/ λήψης 
αποφάσεων 

Συλλογή, ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων  Χ Χ    
Πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης/ 
ευαισθητοποίησης (2)   Χ  Χ  

ΔΡΑΣΗ 6 
Εργασία και καριέρα 

Συλλογή, ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων   Χ Χ   
Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης νέων 
ερευνητριών με τη μορφή εργαστηρίων/ σεμιναρίων (2)   Χ  Χ  

Παραγωγή και διάχυση ενημερωτικού υλικού (1)    Χ   
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Διοργάνωση εκδήλωσης για τα ζητήματα της 
επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών στον ακαδημαϊκό 
χώρο (1) 

    Χ  

ΔΡΑΣΗ 7 
Το φύλο στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και στην έρευνα 

Οδηγός Καλών Πρακτικών για την ένταξη του φύλου στα 
προγράμματα σπουδών και στην έρευνα (1)     Χ   

Πραγματοποίηση συναντήσεων με μέλη ΔΕΠ και 
υπεύθυνους/ες σπουδών από τις σχολές του Π.Α. (6)    Χ Χ  

Παραγωγή και διάχυση ενημερωτικού υλικού (2)    Χ Χ  

Διοργάνωση εκδήλωσης για το Φύλο στην Έρευνα (1)      Χ 

ΔΡΑΣΗ 8 
Έμφυλη Βία και Σεξουαλική 
Παρενόχληση 

Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια (2)   Χ     
Παραγωγή και διάχυση ενημερωτικού υλικού (3)  Χ Χ    
Εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές δράσεις (6)   Χ Χ Χ Χ 
Συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσίας διαμεσολάβησης  Χ     
Δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης καταγγελιών  Χ     

 

 

 

 


