
                          
 

 

 
Το έργο “Καταπολεμώντας τις έμφυλες ανισότητες στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα 
(GENDRHED)” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Ελληνικό Ίδρυμα 
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). 
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5εκ, 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. 
Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr 
 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Δεύτερο Σεμινάριο απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματική 
υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) 

στα ΑΕΙ 
 
 
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργανώνει στις 
23 – 24 Φεβρουαρίου 2023 το δεύτερο σεμινάριο κατάρτισης για τα Σχέδια Δράσης για την 
Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ). Το σεμινάριο 
διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου “Καταπολεμώντας τις έμφυλες ανισότητες στην έρευνα 
και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα (GENDRHED)”, το οποίο χρηματοδοτεί το 
πρόγραμμα Active citizens fund. Τα τελευταία δύο χρόνια, τα περισσότερα ΑΕΙ στην Ελλάδα 
έχουν διαμορφώσει Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ). Η υλοποίησή τους 
αποτελεί βασική προϋπόθεση που πρέπει να πληρεί ένα ΑΕΙ προκειμένου να λάβει 
χρηματοδότηση για ερευνητικά και άλλα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2026).  
 
Σε συνέχεια του πρώτου σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 
2022, σκοπός του εργαστηρίου της 23 – 24 Φεβρουαρίου είναι να μεταφέρει επιπλέον 
τεχνογνωσία σε μέλη του διοικητικού προσωπικού των πανεπιστημίων, αλλά και της 
ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας, προκειμένου να υποστηρίξουν την υλοποίηση, 
παρακολούθηση και βιωσιμότητα των Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ). 
Επίσης θα δώσει την ευκαιρία για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των 
ελληνικών πανεπιστημίων. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά, και θα έχει διάρκεια 1.5 
μέρα (Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 10.00 – 15.00, και Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 10.00 – 
13.15). Είναι το δεύτερο από τα δύο εργαστήρια κατάρτισης που απευθύνονται στα ΑΕΙ στην 
Ελλάδα.  
 
Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να διαδώσετε την πρόσκληση αυτή σε μέλη του διοικητικού 
προσωπικού του ιδρύματός σας, καθώς και σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, ερευνητές και 
ερευνήτριες, καθώς και υποψήφιους διδάκτορες και υποψήφιες διδακτόρισσες. Το σεμινάριο 
είναι δωρεάν, και στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες θα δοθούν βεβαιώσεις 
παρακολούθησης. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή 
εδώ. 
 
Οι δράσεις κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για τη διοίκηση και το προσωπικό των ΑΕΙ, όπως 
αυτό το σεμινάριο, είναι βασικό στοιχείο στην υλοποίηση των ΣΔΙΦ, σύμφωνα με τις 
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προϋποθέσεις που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
Ευρώπη».  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αλεξία Μητσικώστα 
(alexia.m@eliamep.gr) και μαζί μου (danagnos@eliamep.gr) ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.  
 
Με εκτίμηση, 
 

 
 
Ντία Αναγνώστου (τηλ. 6945973493) 
Επιστημονική συνεργάτιδα ΕΛΙΑΜΕΠ  
Επίκουρη καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των 
Φύλων του Παντείου Πανεπιστημίου 
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Δεύτερο Σεμινάριο απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματική 
υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) 

στα ΑΕΙ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

1η Ημέρα 

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, 09.45-15.10 
 

09.45 – 10.00 
 

10.00 – 10.10 
 

Σύνδεση 
 
Καλωσόρισμα και παρουσίαση προγράμματος ημέρας και στόχοι 
εκπαίδευσης 
Ντία Αναγνώστου, ΕΛΙΑΜΕΠ / Πάντειο Πανεπιστήμιο 
 
Κυριακή Καρύδου, ViLabs 
 

10.10 – 10.30 
 

 
10.30 – 10.40 

 

Η δημιουργία Μονάδων Ισότητας στα ΑΕΙ 
Δήμητρα Κογκίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
 
Συζήτηση 
 

10.40 – 11.00 
 
 
 
11.00 – 11.15 
 
11.15 – 11.55 
 
 
 
 
 
 
11.55 – 12.10 

 
 

Supporting change agents 
Μέλη προσωπικού αρμόδια για την ισότητα των φύλων και ρόλοι 
Κυριακή Καρύδου, ViLabs 
 
Διάλειμμα 
 
Υλοποίηση των ΣΔΙΦ I: το παράδειγμα του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου 
Ειρήνη Νικάνδρου, Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
 
Υλοποίηση των ΣΔΙΦ II: το παράδειγμα του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, Μαρία Φλουρή, ΕΜΠ 
 
Συζήτηση 
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12.10 – 12.30 

 
 
12.30 – 13.00 
 
13.00 – 13.20 
 
13.20 – 13.50 
 
 
13.50 – 14.00 
 
14.00 – 15.00 

 
 

 
 
15.00 – 15.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αντιστάσεις στην υλοποίηση των ΣΔΙΦ 
Κυριακή Καρύδου, ViLabs 
 
Συζήτηση σε ομάδες (breakout rooms) και παρουσίαση 
 
Διάλειμμα 
 
Άρρητες προκαταλήψεις και μη-σεξιστική γλώσσα 
Δήμητρα Κογκίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
 
Συζήτηση 
 
Αντιμετωπίζοντας τη σεξουαλική παρενόχληση  

- Κυριακή Καρύδου, ViLabs  
- Nτία Αναγνώστου, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
- Καλλιόπη Λυκοβαρδή, Συνήγορος του Πολίτη 

 
Ερωτήσεις και Συζήτηση 
 
 
 
 
Τέλος 1ης ημέρας 
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2η Ημέρα 
Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023, 09.45-13.15 
 

09.45 – 10.00 
 

10.00 – 10.10 
 

Σύνδεση 
 
Καλωσόρισμα και πρόγραμμα ημέρας 
Ντία Αναγνώστου, ΕΛΙΑΜΕΠ / Πάντειο Πανεπιστήμιο 
 
Κυριακή Καρύδου, ViLabs 
 

10.10 – 10.30 
 
 

10.30 – 10.50 
 
 

10.50 – 11.10 
 
 
 

11.10 – 11.25 
 

11.25 – 11.45 
 

11.45 – 12.05 
 
 
 

12.05 – 12.15  

Καλές πρακτικές για τη βιωσιμότητα Σχεδίου Ισότητας Φύλων 
Κυριακή Καρύδου, ViLabs 
 
Η υλοποίηση του ΣΔΙΦ στο Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ 
Anamari Nakic, Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ 
 
Η εμπειρία της Υπεύθυνης Ισότητας (Gender Equality Officer) 
του Central European University,   
Αna Belen Amil, Central European University  
 
Ερωτήσεις και συζήτηση 
 
Διάλειμμα 
 
Καλές πρακτικές και εμπόδια για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση Σχεδίων Ισότητας Φύλων 
Κυριακή Καρύδου, ViLabs 
 
Ερωτήσεις και συζήτηση 

  
12.15 – 12.50 

 
 
 

12.50 – 13.00 
 

 
 

Συνέργειες με κοινωνικούς φορείς και κοινότητες δράσης 
- Μαρία Κακαλή, Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων 
- Μαρία Φλουρή, ΕΜΠ, CALIPER Research Innovation Hub 

 
Ερωτήσεις και συζήτηση 
 
 
Τέλος σεμιναρίου 
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