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ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ 

 

 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:  

 

«ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 

Βάσει του Ν. 4589/2019 (άρθρο 33), έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε όλα σχεδόν τα 

ΑΕΙ της χώρας Επιτροπές Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) ως συµβουλευτικά όργανα των 

Συγκλήτων και των Διοικήσεων των Σχολών και Τµηµάτων των ΑΕΙ για την προώθηση 

της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της 

ακαδηµαϊκής ζωής. Μια από τις σηµαντικότερες αρµοδιότητες των ΕΙΦ είναι η 

εκπόνηση µεσοπρόθεσµων Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων για κάθε ΑΕΙ. 

 

Οι ΕΙΦ έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των πρώτων 

Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ), τα οποία έχουν εγκρίνει ή 

πρόκειται σύντοµα να εγκρίνουν οι Σύγκλητοι των Πανεπιστηµίων. Σηµειωτέον, ότι η 

εκπόνηση, υιοθέτηση και υλοποίηση των ΣΔΙΦ επιβάλλεται για τα πανεπιστήµια και τους 

ερευνητικούς φορείς της χώρας από την ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας, δεδοµένου ότι, 

σε πρώτο χρόνο, αποκλείονται από τη συµµετοχή στο νέο χρηµατοδοτικό πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτοµία HORIZON Europe (2021-2027) 

όσα πανεπιστήµια και ερευνητικοί φορείς των χωρών της ΕΕ δεν διαθέτουν επίσηµα 

εγκεκριµένα και εν ισχύ ΣΔΙΦ συγκεκριµένων προδιαγραφών. Σε δεύτερο χρόνο, 

προϋπόθεση για πρόσβαση στη χρηµατοδότηση του HORIZON Europe θα αποτελεί η 

αποδεδειγµένη µε στοιχεία υλοποίηση των δράσεων των εγκεκριµένων ΣΔΙΦ. 
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Θεωρώντας: 

 

§ ότι η πολιτική ισότητας των φύλων στην ανώτατη εκπαίδευση πρέπει όχι µόνο 

να συνεχιστεί αλλά και να αναβαθµιστεί, 

§ ότι ο θεσµικός ρόλος των ΕΙΦ είναι κοµβικός για τον σχεδιασµό και την 

υλοποίηση αυτής της πολιτικής εντός κάθε ΑΕΙ, 

§ ότι καµία κυβέρνηση δεν θα ήθελε να στερήσει τα ΑΕΙ της χώρας από τη 

χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

 

προτείνουµε ανά κεφάλαιο του Σχεδίου Νόµου τα εξής: 

 

Κεφάλαιο ΚΕ’ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

Πρόταση: Ένταξη των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων µε κατοχύρωση ή και 

αναβάθµιση των σηµερινών αρµοδιοτήτων τους. 

 

Σύµφωνα µε τον Ν. 4589/2019, η ΕΙΦ κάθε ΑΕΙ έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

 

1. 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, 

2. εισηγείται στα αρµόδια όργανα µέτρα για την προώθηση της ισότητας και την 

καταπολέµηση του σεξισµού, 

3. παρέχει ενηµέρωση και επιµόρφωση στα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας σε 

θέµατα σχετικά µε το φύλο και την ισότητα, 

4. παρέχει υπηρεσίες διαµεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική 

µεταχείριση ή παρενοχλητική συµπεριφορά, 

5. προωθεί την εκπόνηση ΠΜΣ και τη διενέργεια σεµιναρίων και διαλέξεων που 

εστιάζουν στη µελέτη του φύλου, 

6. προωθεί την εκπόνηση µελετών και ερευνών σχετικά µε θέµατα που σχετίζονται 

µε το πεδίο της αρµοδιότητάς της, 
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7. παρέχει συνδροµή προς θύµατα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική 

µεταχείριση. 

 

Κεφάλαιο ΚΔ’ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

 

Πρόταση: Σύσταση Μονάδας Ισότητας των Φύλων και την ένταξή της στον Οργανισµό 

κάθε ΑΕΙ. Η Μονάδα Ισότητας των Φύλων θα πρέπει να υπάγεται διοικητικά στον/στην 

αρµόδιο/α αντιπρύτανη/ισσα για την πολιτική ισότητας του πανεπιστηµίου, να 

καθοδηγείται από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και να αποτελέσει τη διοικητική 

δοµή που θα υποστηρίξει την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων για την υλοποίηση των 

δράσεων του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ), που εµπίπτουν στις 

αρµοδιότητές της. 

 

Κεφάλαιο ΚΣΤ’ ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Άρθρο 224 Στρατηγικό Σχέδιο Ιδρύµατος 

 

Πρόταση: Ενσωµάτωση της εξής φράσης: «Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των 

Φύλων που εκπονεί η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων αποτελεί οργανικό µέρος του 

Στρατηγικού Σχεδίου Ιδρύµατος και ενσωµατώνεται σε αυτό µετά την έγκριση του από 

τη Σύγκλητο». 

 

Κεφάλαιο ΚΒ’ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 180 Πειθαρχικά παραπτώµατα - ποινές 

 

Πρόταση: Ενσωµάτωση της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης ως διακριτών 

παραπτωµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την κείµενη νοµοθεσία (Ν. 4531/2018 
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και 4808/2021) κατόπιν κύρωσης των Διεθνών Συµβάσεων Κωνσταντινούπολης και 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΣΕ 190). 

 

Κεφάλαιο ΚΓ’ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Άρθρο 197 Πειθαρχικά παραπτώµατα 

 

Πρόταση: Ενσωµάτωση της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης ως διακριτών 

παραπτωµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την κείµενη νοµοθεσία (Ν. 4531/2018 

και 4808/2021) κατόπιν κύρωσης των Διεθνών Συµβάσεων Κωνσταντινούπολης και 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΣΕ 190). 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 

 

Στο σχέδιο νόµου παρατηρείται γλωσσικός σεξισµός, µε τη γενικευτική χρήση του 

αρσενικού φύλου για άτοµα διαφορετικών φύλων. Δηλαδή, το αρσενικό φύλο 

εµφανίζεται να εκπροσωπεί όλα τα φύλα, καθώς νοµιµοποιείται να «οµιλεί» για 

λογαριασµό όλων (καθηγητές, φοιτητές, ερευνητές κ.ά.). 

 

Πρόταση: Αναδιατύπωση του σχεδίου νόµου µε χρήση συµπεριληπτικής ως προς το 

φύλο γλώσσας µε βάση την κείµενη νοµοθεσία (Ν.4604/2019, άρθρα 12 και 14) και τη 

σύσταση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση του 

σεξισµού CM/REC (2019). 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΔΙΦ 

 

Η υλοποίηση των ΣΔΙΦ απαιτούν τόσο ανθρώπινους όσο και χρηµατοδοτικούς πόρους. 

Η σύσταση της Μονάδας Ισότητας των Φύλων, που προτείνουµε ανωτέρω, αποσκοπεί 

στην εξασφάλιση των ανθρώπινων πόρων. 

 

Πρόταση: Να εξασφαλιστεί άµεσα η χρηµατοδότηση των ΑΕΙ για την υλοποίηση των 

ΣΔΙΦ, είτε µέσω του κρατικού προϋπολογισµού είτε µέσω του ΕΣΠΑ. 
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Οι Επιτροπές Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) των ΑΕΙ: 

1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 

2. Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) 

3. Διεθνές Πανεπιστήµιο 

4. Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (ΔΠΘ) 

5. ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο) 

6. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) 

7. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) 

8. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο 

9. Ιόνιο Πανεπιστήµιο 

10. Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ) 

11. Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

12. Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττική 

13. Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας 

14. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

15. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

16. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) 

17. Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών 

18. Πανεπιστήµιο Πατρών 

19. Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

20. Πολυτεχνείο Κρήτης 

21. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο 

 

Στο Δίκτυο συµµετέχει και η Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστηµιακών (ΕΛΕΓΥΠ) η 

οποία και συνυπογράφει. 


