ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) σας προσκαλεί
να συμμετάσχετε στην εναρκτήρια εκδήλωση του έργου «Καταπολεμώντας τις έμφυλες
ανισότητες στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα (GENDRHED)» το
οποίο ξεκίνησε το Μάρτιο του 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2023.
Η ανώτατη εκπαίδευση και η επιστημονική έρευνα είναι κατεξοχήν τομείς που ευδοκιμούν σε
ένα πλαίσιο αξιοκρατίας και αριστείας, παρόλ’ αυτά, εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από
βαθιές έμφυλες ανισότητες και προκαταλήψεις. Η Ελλάδα παρουσιάζει μια εικόνα υστέρησης
στον τομέα αυτό, όπως αποτυπώνεται σε έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έμφυλες
ανισότητες διαπερνούν, συχνά έμμεσα και αδιόρατα, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού,
τις δομές λήψης αποφάσεων, το περιεχόμενο της έρευνας, και την αξιολόγηση των
επιστημονικών αποτελεσμάτων, εμποδίζοντας την αριστεία, την καινοτομία και εν τέλει την
ουσιαστική ισότητα.
Σκοπός του έργου (GENDRHED) είναι να υποστηρίξει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
(ΑΕΙ) και τα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις
έμφυλες ανισότητες. Θα εκπονήσει μια σειρά από δράσεις κατάρτισης του ακαδημαϊκού, του
ερευνητικού και του διοικητικού τους προσωπικού για να ενισχύσει τις γνώσεις και την
ικανότητά τους να διαμορφώνουν και να εφαρμόζουν προσαρμοσμένα Σχέδια Δράσης για την
Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ). Όπως είναι γνωστό, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα σε
όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται πλεόν να υλοποιήσουν ΣΔΙΦ ως
βασική προϋπόθεση για να λάβουν ερευνητική χρηματοδότηση. Τα σχέδια αυτά αποτελούν
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που μπορούν να εκπονήσουν δημόσιοι οργανισμοί στο
εσωτερικό τους για να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες έμφυλες ανισότητες, να ενσωματώσουν
τη διάσταση του φύλου στις δομές, στις πρακτικές και στην εσωτερική λειτουργία τους, και να
εμπεδώσουν αντιλήψεις που προάγουν την ισότητα. Στην Ελλάδα τα πανεπιστημιακά και
ερευνητικά ιδρύματα μόλις πρόσφατα ξεκίνησαν να διαμορφώνουν τέτοια σχέδια δράσης. Το
έργο GENDRHED φιλοδοξεί να τους παράσχει την απαραίτητη βάση τεχνογνωσίας για να
εφαρμόσουν τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα ΣΔΙΦ, αξιοποιώντας την εμπειρία του Ελληνικού
Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) στον τομέα αυτό.

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

Στην εναρκτήρια εκδήλωση στις 13 Απριλίου 2022 θα παρουσιάσουμε τους στόχους και τις
δράσεις του έργου GENDRHED, και θα συζητήσουμε για τις προσπάθειες των πανεπιστημίων
και των ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν ΣΔΙΦ. Η
παρουσία και η συμμετοχή σας στην εκδήλωση αυτή θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. Θα είναι επίσης
εξαιρετικά σημαντικό στη συζήτηση που θα ακολουθήσει να ακούσουμε από τους
συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες για τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα γύρω από την υλοποίηση των ΣΔΙΦ, προκειμένου να
σχεδιάσουμε τα επιμορφωτικά εργαστήρια του έργου GENDRHED.
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.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Απρίλιου 2022 και ώρα 10:00-12:15 στο
Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144, 11854, Αθήνα).
Για τη συμμετοχή σας με φυσική παρουσία, παρακαλώ απαντήστε έως την Τετάρτη 6
Απριλίου 2022 στην Μαριάννα Βασιλοπούλου: events@eliamep.gr, 210 7257124.
Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε διαδικτυακά την εκδήλωση μέσω της πλατφόρμας
Zoom. Για να κάνετε εγγραφή, πατήστε εδώ και θα οδηγηθείτε στην αίτηση εγγραφής. Μετά
την εγγραφή σας θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και το σύνδεσμο Zoom.
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«Καταπολεμώντας τις Έμφυλες Ανισότητες στην Έρευνα και
στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα (GENDRHED)»
Εναρκτήρια Εκδήλωση
Τετάρτη 13 Απριλίου 2022, 10.00-12.15
Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10.00 – 10.15

Προσέλευση

10.15 – 10.25

Καλωσόρισμα
Χαιρετισμός
Φαίη Κουτζούκου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Πρόγραμμα Active
citizens fund

10.25 – 10.45

Παρουσίαση του έργου: Στόχοι & Δράσεις
Ντία Αναγνώστου, Κύρια Ερευνήτρια, ΕΛΙΑΜΕΠ / Επίκουρη Καθηγήτρια
Συγκριτικής Πολιτικής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

10.45 – 11.15

Τα ΣΔΙΦ στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα
Η σημασία των Σχεδίων Δράσης για την προώθηση της ουσιαστικής
ισότητας των φύλων στα ΑΕΙ: Προκλήσεις και προοπτικές
Δήμητρα Κογκίδου, Καθηγήτρια & Πρόεδρος, Επιτροπή Ισότητας των
Φύλων, ΑΠΘ/ Συντονίστρια, Δίκτυο Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα
ΑΕΙ
Τα Σχέδια Δράσης στα ερευνητικά ιδρύματα
Μαρία Κλάπα, Εκπρόσωπος ΕΙΦ ΙΤΕ, Κύρια Ερευνήτρια, Επικεφαλής
Εργαστηρίου Μεταβολικής Μηχανικής και Συστημικής Βιολογίας,
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

11.15 – 12.15

Συζήτηση για τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα στην υλοποίηση ΣΔΙΦ
Συντονισμός: Ντία Αναγνώστου
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