
                          
 

 

 
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 
 
 

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

στα Ερευνητικά Ιδρύματα 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
1η Ημέρα 
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022, 09.45-15.00 
 

09.45 – 10.00 
 

10.00 – 10.15 
 

Σύνδεση 
 
Καλωσόρισμα, παρουσίαση έργου GENDRHED, και παρουσίαση 
προγράμματος ημέρας και στόχοι εκπαίδευσης 
 
Ντία Αναγνώστου, Κύρια Ερευνήτρια, ΕΛΙΑΜΕΠ / Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
 
Κυριακή Καρύδου, ViLabs 
 

   10.15 – 10.30 
 
 
 
 
10.30 – 10.40 

Εισαγωγή στο πολιτικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων που 
δίνει προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση 
Αθανασία Μουγγού, Διοικητικός Υπάλληλος στην ισότητα των φύλων, 
Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 
Συζήτηση 

 
10.40 – 10.55 

 
 
 

10.55 – 11.15 

 
Βασικοί ορισμοί και (Ερευνητικοί) οργανισμοί υπό την οπτική του 
φύλου 
Κυριακή Καρύδου, ViLabs 
 
Έμφυλες ανισότητες στους ερευνητικούς φορείς: υφιστάμενη 
κατάσταση και νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα 
Μαρία Κλάπα, Ερευνήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Μεταβολικής 
Μηχανικής και Βιολογίας Συστημάτων-ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ 

 
   11.15 – 11.30 

 
11.30 – 11.45 
 

 
Συζήτηση 
 
Διάλειμμα 
 

http://www.activecitizensfund.gr/
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   11.45 – 12.10 
 
 
 
 
 

   12.10 – 12.40 
 

 
 
12.40 – 13.00 
 

 
13.00 – 13.20 
 
13.20 – 14.00 
 
14.00 – 14.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.20 – 14.40 
 

 
14.40 – 15.00 
 
15.00 

 
 
 

Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) – Στάδια 
διαμόρφωσης και υλοποίησης - Οριζόντιες δράσεις και συλλογή 
δεδομένων, βασικές θεματικές και προϋποθέσεις σύμφωνα με τον 
Ορίζοντα Ευρώπη 
Κυριακή Καρύδου, ViLabs 
 
Case studies: Συλλογή δεδομένων 
Βενετία Καντσά, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Ντιάνα Μάνεση, Παρατηρητήριο για την Έμφυλη Ισότητα, ΑΠΘ 
 
Μέλη προσωπικού αρμόδια για την ισότητα των φύλων και ρόλοι 
Κυριακή Καρύδου, ViLabs 
 
Συζήτηση 
 
Διάλειμμα 
 
Βασικοί θεματικοί άξονες, καλές πρακτικές και εμπόδια στην 
υλοποίηση των ΣΔΙΦ: 

• Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 
και νοοτροπία και αντιλήψεις εντός του οργανισμού 

• Ισόρροπη συμμετοχή των φύλων σε ηγετικές θέσεις, θέσεις 
ευθύνης και λήψης αποφάσεων 

• Ισότητα των φύλων στις διαδικασίες πρόσληψης και 
επαγγελματικής εξέλιξης 

Κυριακή Καρύδου, ViLabs 
 
Σεξουαλική παρενόχληση και ΣΔΙΦ 
Ντία Αναγνώστου   
 
Συζήτηση 
 
Τέλος 1ης ημέρας 
 
 

 
 
 
 

http://www.activecitizensfund.gr/
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2η Ημέρα 
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, 09.45-13.30 
 

09.45 – 10.00 
 

10.00 – 10.10 
 

Σύνδεση 
 
Καλωσόρισμα και πρόγραμμα ημέρας 
 

10.10 – 11.00 Παρουσίαση ΣΔΙΦ από ερευνητικά κέντρα 
Μιχάλης Βερυκοκάκης, Ερευνητής – Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών 
Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» 
Όλγα-Τζόαν Κτενίδου, Δρ. Εντεταλμένη Ερευνήτρια, Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών 
Μαρία Κωνσταντοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών, Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” 
 

   11.00 – 11.30 Συζήτηση 
 

11.30 – 11.45 
 
11.45 – 12.10 
 
 
12.10 – 12.30 
 
12.30 – 12.45 

 
 
 
12.45 – 13.05 
 
 
 
 

 
   13.05 – 13.30 

 
13.30 

 
 

 
Διάλειμμα 
 
Παρακολούθηση, Αξιολόγηση και Βιωσιμότητα ΣΔΙΦ 
Κυριακή Καρύδου, ViLabs 
 
Συζήτηση 
 
Η οπτική του φύλου στην έρευνα  - Εισαγωγή σε βασικές έννοιες 
και ορισμούς 
Κυριακή Καρύδου, ViLabs 
 
Iσότητα των φύλων, μια απαραίτητη προϋπόθεση στα 
Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα - Καλές πρακτικές και 
μεθοδολογίες που συμβάλλουν στη βελτίωση ισότητας των 
φύλων σε Ευρωπαϊκά έργα 
Κυριακή Καρύδου, ViLabs 
 
Ερωτήσεις και συζήτηση 
 
Τέλος σεμιναρίου 
 
 

 

http://www.activecitizensfund.gr/

