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Έισαγωγή 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ισότητα των φύλων. Ως απόδειξη της δέσμευσής του υιοθέτησε το 2019 ένα 
Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) που έχει σχεδιαστεί για να προάγει την ισότητα και την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στις εσωτερικές λειτουργίες του ιδρύματός μας. Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε το πρώτο 
ινστιτούτο έρευνας και πολιτικής που έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει ένα εξατομικευμένο ΣΔΙΦ. Τα περισσότερα 
ερευνητικά ινστιτούτα και ιδρύματα καινοτομίας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα πρόσφατα ξεκίνησαν 
αυτή τη διαδικασία. Το έναυσμα για την ανάπτυξη ενός ΣΔΙΦ ήταν η συμμετοχή του ΕΛΙΑΜΕΠ στο έργο TARGET που 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το TARGET είναι ένα έργο διαρθρωτικής 
παρέμβασης που αποσκοπεί στο να αναπτύξει την ικανότητα των ερευνητικών και ακαδημαϊκών οργανισμών να 
ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στις εσωτερικές δομές και δραστηριότητές τους και να προωθήσουν αλλαγές στην 
οργάνωση και στη νοοτροπία τους1.  Το ΕΛΙΑΜΕΠ άδραξε την ευκαιρία για να διαμορφώσει μια πολιτική ισότητας των 
φύλων σε επίπεδο ιδρύματος. Ανέλαβε επίσης δράση για την προώθηση των ΣΔΙΦ και τη μεταφορά της νεοαποκτηθείσας 
τεχνογνωσίας του στον τομέα αυτό, στην ευρύτερη ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα στην Ελλάδα. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση σχετικά με διαχρονικές ανισότητες μεταξύ των 
φύλων στην έρευνα και τον ακαδημαϊκό χώρο στην Ελλάδα. Ηχηρά είναι τα αιτήματα της επιστημονικής και ακαδημαϊκής 
κοινότητας για την αντιμετώπιση αυτών των ανισοτήτων. Τα εξατομικευμένα ΣΔΙΦ αποτελούν βασικά εργαλεία 
διαρθρωτικής αλλαγής και αλλαγής νοοτροπίας σε επίπεδο ιδρύματος. Προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και εφαρμόζονται ευρέως σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) κυρίως στη δυτική και βόρεια Ευρώπη, και 
πιο περιορισμένα στη νότια και ανατολική Ευρώπη. Κατά την έναρξη του έργου TARGET η ιδέα της υιοθέτησης ενός 
ΣΔΙΦ από έναν οργανισμό ήταν μάλλον άγνωστη στην Ελλάδα. Ακολούθως, οι εξωτερικές εξελίξεις από το 2019 και μετά 
έχουν αναγάγει τα ΣΔΙΦ σε βασικά εργαλεία αλλαγής και ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην έρευνα και τον 
ακαδημαϊκό χώρο, και έχουν προκαλέσει αυξανόμενο ενδιαφέρον. 

Τα ερευνητικά ινστιτούτα και τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα δεν υποχρεούνται από το νόμο να υιοθετήσουν ΣΔΙΦ. 
Ωστόσο, η νομοθεσία που ψηφίστηκε μετά το 2019 κατέστησε έμμεσα την υιοθέτησή τους σε επίπεδο ιδρύματος οιονεί 
υποχρεωτική. Η νομοθεσία για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ των δύο φύλων (η ουσιαστική και όχι 
απλώς η τυπική ισότητα αναγνωρίζεται ρητά στο ελληνικό σύνταγμα από το 2001) ενθαρρύνει δημόσιες και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις να εφαρμόσουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών2.  Κυρίως 
όμως, η ανάπτυξη ΣΔΙΦ έχει οριστεί ως βασική αρμοδιότητα των πρόσφατα συσταθεισών Επιτροπών Ισότητας των 

1 “Taking a reflexive approach to gender equality for institutional transformation” (TARGET). Σύνδεσμος προς τον ιστότοπο του έργου: https://www.
gendertarget.eu/ Υπεύθυνη του έργου και συγγραφέας της παρούσας έκθεσης είναι η Ντία Αναγνώστου, επιστημονική συνεργάτιδα του ΕΛΙΑΜΕΠ 
και επίκουρη καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

2 Νόμος  4604/2019 περί «Προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας»

https://www.gendertarget.eu/
https://www.gendertarget.eu/
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Φύλων στα ελληνικά πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς οργανισμούς (η σύστασή τους απαιτείται από τοn νόμο)3. Οι 
εξελίξεις αυτές αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς να αντιμετωπίσουν 
και να αποκαταστήσουν τις ανισότητες και τις έμμεσες προκαταλήψεις μεταξύ των φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και την επιστημονική έρευνα. Αναμφίβολα, η προϋπόθεση που θέτει το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2027) 
ότι όλα τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια που διεκδικούν χρηματοδότηση θα πρέπει να έχουν ένα ΣΔΙΦ, συνιστά 
ισχυρό καταλύτη για την ανάληψη σχετικών δράσεων που θα προάγουν την ισότητα.  
    
Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό ινστιτούτο και ινστιτούτο πολιτικής στους τομείς της 
εξωτερικής πολιτικής, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Διαθέτει ένα σχετικά ολιγάριθμο 
προσωπικό (38 άτομα το 2020) Στη συντριπτική πλειοψηφία του έχει ολοκληρώσει ανώτερη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, 
και η σύστασή του παρουσιάζει συνολικά ισόρροπη συμμετοχή ως προς το φύλο, με σημαντικές διαφοροποιήσεις στις 
διάφορες κατηγορίες εργαζομένων και συνεργατών. Από το 2017 και μέχρι τη στιγμή της συγγραφής της παρούσας 
έκθεσης (Δεκέμβριος 2021) η ανάπτυξη ενός ΣΔΙΦ στο ΕΛΙΑΜΕΠ πραγματοποιήθηκε μέσα από διαδοχικές φάσεις 
ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης ως προς το φύλο, κατάρτισης του σχεδίου δράσης, υλοποίησης των δράσεών 
του και παρακολούθησης του κατά πόσο αυτές προωθούν τους γενικούς και ειδικούς στόχους. Η παρούσα έκθεση 
κάνει μια επισκόπηση αυτής της διαδικασίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ, των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και των 
κυριότερων αλλαγών που συντελλέστηκαν. Βασίζεται σε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο 
της παρακολούθησης της εφαρμογής του ΣΔΙΦ. Διαμορφώνει επίσης μια στρατηγική βιωσιμότητας για την πολιτική 
ισότητας των φύλων του ΕΛΙΑΜΕΠ και το σχέδιο δράσης του μετά το τέλος του έργου TARGET. 
 

3 Νόμος 4589/2019 που αποσκοπεί στην αναδιάρθρωση ορισμένων πανεπιστημίων, περιλαμβάνει άρθρο που προβλέπει τη σύσταση Επιτροπών 
Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια (άρθρο 33).
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1. Γιατί χρειαζόμαστε ένα Σχέδιο Δράσης για την 
Ισότητα των Φύλων;
Το ΕΛΙΑΜΕΠ υιοθέτησε το πρώτο του ΣΔΙΦ το 2019, το οποίο όρισε για πρώτη φορά την ισότητα των φύλων ως βασικό 
στόχο του οργανισμού μας και σχεδίασε συγκεκριμένες δράσεις για την προώθησή της στην πράξη. Το ΣΔΙΦ δρομολογεί 
μια μακροπρόθεσμη διαδικασία εσωτερικής αλλαγής στο ίδρυμα. Επιδιώκει να ενσωματώσει μια νοοτροπία με επίγνωση 
ως προς το θέμα του φύλου στις εσωτερικές δομές και στη λειτουργία του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθώς και στο περιεχόμενο του 
ερευνητικού του έργου και των προτάσεων πολιτικής που αναπτύσσει. Με αφετηρία αυτή την πρωτοβουλία, το ΕΛΙΑΜΕΠ 
φιλοδοξεί επίσης να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον και να διαδώσει πληροφορίες σχετικά με την αξία των ΣΔΙΦ στο 
διευρυμένο δίκτυο ακαδημαϊκών, ερευνητών και εξωτερικών συνεργατών του. 

Το ΣΔΙΦ υιοθετήθηκε στη βάση μιας αρχικής αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστσης ως προς την ισότητα των φύλων 
(εφεξής ΑΥΚΦ ή «αρχική αξιολόγηση»), την οποίο διενεργήσαμε τον πρώτο χρόνο του έργου TARGET (2017-2018). Η 
αρχική αξιολόγηση παρείχε λεπτομερή περιγραφή των οργανωτικών χαρακτηριστικών του ΕΛΙΑΜΕΠ, της εσωτερικής 
δομής του, του μεγέθους, της σύνθεσης του προσωπικού, των οργάνων λήψης αποφάσεων και της ισορροπίας των 
φύλων στα διάφορα όργανά του. Μέσω μιας κριτικής ανάγνωσης των βασικών εγγράφων του οργανισμού (το Προεδρικό 
Διάταγμα του 1988 με το οποίο ιδρύθηκε το ΕΛΙΑΜΕΠ, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος (ΕΚΛ) και 
ο Κώδικας Ερευνητικής Δεοντολογίας, αξιολογήθηκε επίσης το προϋπάρχον επίπεδο δέσμευσης και ευαισθητοποίησης 
σε θέματα ισότητας των φύλων. Ενώ το ΕΛΙΑΜΕΠ υπήρξε ανέκαθεν σταθερά προσηλωμένο στις θεμελιώδεις αρχές της 
ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, τα βασικά του έγγραφα δεν περιλάμβαναν ρητή δέσμευση σχετικά με 
την ισότητα των φύλων. Η σύνθεση του προσωπικού του παρουσίαζε ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων συνολικά, με 
συχνές διακυμάνσεις λόγω της προσωρινής απασχόλησης των περισσότερων ερευνητών και ερευνητριών. Ωστόσο, η 
παρουσία των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων, κυρίως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος (ΔΣ), ήταν 
χαμηλή. Ο έλεγχος διαπίστωσε επίσης ότι, παρά την υψηλής ποιότητας έρευνα που διεξάγει το επιστημονικό προσωπικό 
του, υπήρχε περιορισμένη αναγνώριση της σημασίας και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα ερευνητικά 
έργα και στις ερευνητικές προτάσεις. 

Με βάση τα ευρήματα της αρχικής αξιολόγησης, προσδιορίσαμε τους ακόλουθους βασικούς στόχους για το ΣΔΙΦ του 
ΕΛΙΑΜΕΠ: α) θεσμοθέτηση της δέσμευσης του Ιδρύματος για την ισότητα των φύλων, β) ανάπτυξη της οργανωτικής 
του ικανότητας να ενσωματώσει την ισότητα των φύλων, γ) προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα 
όργανα διοίκησης και λήψης αποφάσεων, δ) ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και 
ε) προώθηση της ισότητας των φύλων στην επιστημονική έρευνα και στον ακαδημαϊκό χώρο στην Ελλάδα. Από το 2019 
έως τη στιγμή της συγγραφής του παρόντος κειμένου (Δεκέμβριος 2021) σχεδιάστηκε και στη συνέχεια υλοποιήθηκε μια 
σειρά δράσεων για την επίτευξη των στόχων αυτών. Αφορούσαν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τη συλλογή 
δεδομένων, τις αλλαγές στα εσωτερικά έγγραφα λειτουργίας του ιδρύματος, τις δραστηριότητες κατάρτισης, καθώς 
και τη μεταφορά γνώσεων και τη διάδοση της τεχνογνωσίας που σχετίζεται με το ΣΔΙΦ στην ευρύτερη ερευνητική και 
ακαδημαϊκή κοινότητα στην Ελλάδα.  
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2. Σχεδιασμός και έγκριση ενός σχεδίου για την 
ισότητα των φύλων
Το Σχέδιό μας καταρτίστηκε από την ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ που συμμετείχε στο έργο TARGET. Η ανάπτυξή του περιλάμβανε 
μια συνεχή διαδικασία επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων με το προσωπικό και ακολούθησε μια αναστοχαστική 
μεθοδολογία. Η ανατροφοδότηση και οι συζητήσεις με τα μέλη του προσωπικού σε κάθε βήμα της διαδικασίας συνέβαλαν 
στη διαμόρφωση των γενικών στόχων και των προγραμματισμένων δράσεων, καθώς και σε περιοδικές τροποποιήσεις 
του Σχεδίου. Η υλοποίηση του ΣΔΙΦ περιέχει και μια φάση παρακολούθησης που μας επιτρέπει να αξιολογούμε την 
πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων του με βάση ένα λογικό μοντέλο4: ορίστηκε ένα σύνολο δεικτών και το είδος 
των δεδομένων (ή στοιχείων) που είναι απαραίτητα για τη μέτρηση αυτών των δεικτών ως «σημεία προόδου» προς την 
επίτευξη των στόχων του ΣΔΙΦ. Οι δείκτες παρακολούθησης περιλαμβάνουν εκροές (δράσεις), αποτελέσματα (αλλαγή 
συμπεριφοράς) και επιπτώσεις (αλλαγή νοοτροπίας και ευαισθητοποίηση). Προκειμένου να αξιολογήσουμε την πρόοδο 
με βάση αυτούς τους δείκτες συλλέξαμε τόσο ποσοτικά δεδομένα (π.χ. αριθμός έργων που προτάθηκαν ή υλοποιήθηκαν 
με συμπερίληψη της διάστασης του φύλου, αριθμός ερευνητών και ερευνητριών, κ.λ.π.) όσο και ποιοτικά δεδομένα 
(μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων)5.  

Η ανάπτυξη ενός ΣΔΙΦ στο ΕΛΙΑΜΕΠ απολάμβανε εξ αρχής την ισχυρή στήριξη της διοίκησης, η οποία αναγνώρισε την 
αξία του και υποστήριξε την προετοιμασία του. Επίσης, παρείχε συνεχή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
και λειτούργησε ως κρίσιμος σύνδεσμος μεταξύ του προσωπικού και του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ). Κατά τη διάρκεια 
της διενέργειας της αρχικής αξιολόγησης και της διαμόρφωσης του ΣΔΙΦ, η ομάδα TARGET του ΕΛΙΑΜΕΠ παρουσίασε 
το έργο και τους στόχους του σε συνεδρίαση του ΔΣ τον Δεκέμβριο του 2017. Τα περισσότερα μέλη του δεν ήταν 
εξοικειωμένα με τα ΣΔΙΦ ως εργαλεία που χρησιμοποιούνται από οργανισμούς για την προώθηση αλλαγών για την 
ισότητα των φύλων. 

Η ομάδα TARGET του ΕΛΙΑΜΕΠ συζήτησε επίσης με αρκετά μέλη του διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού 
προκειμένου να διαμορφώσει τους γενικούς στόχους του ΣΔΙΦ, να αναδείξει τη σημασία της ανάπτυξης ενός ΣΔΙΦ και 
να συγκεντρώσει την υποστήριξή τους. Χρησιμοποίησε επίσης το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την ενημέρωση όλων σε 
κάθε βήμα της διαδικασίας. Αρκετοί ερευνητές, ερευνήτριες και μέλη του προσωπικού συμμετείχαν επίσης στα δύο πρώτα 
εργαστήρια του TARGET, στα οποία εξοικειώθηκαν με το ΣΔΙΦ ως εργαλείο. Το σχετικά μικρό μέγεθος του ΕΛΙΑΜΕΠ 
και οι καλές διασυνδέσεις του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών του επέτρεψαν τη μέγιστη διάδοση της 
πληροφορίας και την περαιτέρω ευαισθητοποίηση. 

Από την αρχή δημιουργήσαμε μια Κοινότητα Δράσης (ΚΔ), ακολουθώντας τη μεθοδολογία που έργου TARGET. Αποτελείτο 

4 Το σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι ένα έγγραφο που βοηθά στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των 
παρεμβάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του ΣΙΦ.

5 Για να αξιολογήσουμε τη συμπεριφορική και πολιτισμική αλλαγή (δηλαδή την αλλαγή ως προς την ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου), 
συλλέξαμε ποιοτικά δεδομένα. Κατ’ αρχάς, δημιουργήσαμε το 2020 ένα ερωτηματολόγιο προς το ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του 
ΕΛΙΑΜΕΠ για να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων που υλοποιήσαμε στο πλαίσιο του ΣΙΦ. Επιπλέον, το 2021 πραγματοποιήσαμε 
επίσης 11 συνεντεύξεις με το προσωπικό, τη διοίκηση και τα μέλη του ΔΣ για να κατανοήσουμε τοΝ βαθμό στον οποίο το ΣΙΦ ενίσχυε τον βαθμό 
ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου και αλλαγής κουλτούρας.
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κυρίως από το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ και τα μέλη του ΔΣ, αλλά και από εξωτερικούς ακαδημαϊκούς συνεργάτες και 
ερευνητές με ευαισθητοποίηση και ενδιαφέρον για θέματα φύλου. Παρότι η ΚΔ δεν συνεδρίασε ποτέ ως ομάδα, κυρίως 
λόγω της δυσκολίας εξεύρεσης κατάλληλων ημερομηνιών για τακτικές συνεδριάσεις, και ελλείψει συγκεκριμένου κοινού 
αντικειμένου εργασίας, παρείχε έμπνευση, βοήθεια και νέες ιδέες. Από την αρχή της διαδικασίας η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ 
συνεργάστηκε με την Ελληνική Εταιρία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ), τα μέλη της οποίας παρείχαν υποστήριξη 
και βοήθησαν στη διάχυση των πληροφοριών σχετικά με το έργο TARGET και τα ΣΔΙΦ στην ευρύτερη ακαδημαϊκή 
κοινότητα στην Ελλάδα. Η ομάδα αλληλεπιδρούσε τακτικά με μέλη της ΚΔ εκτός του ΕΛΙΑΜΕΠ στο πλαίσιο άλλων 
συνεργατικών δραστηριοτήτων, όπως η διδασκαλία στο πανεπιστήμιο. 

Πολλά από τα μέλη της ΚΔ που ήταν ερευνητές και ερευνήτριες του ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχαν μαζί με άλλα μέλη του 
προσωπικού σε τακτικές μηνιαίες συναντήσεις. Οι συναντήσεις αυτές αναδείχθηκαν ως ένα πολύ σημαντικό φόρουμ 
στο οποίο η ομάδα TARGET του ΕΛΙΑΜΕΠ γνωστοποιούσε και συζητούσε τους στόχους του ΣΔΙΦ και ενημέρωνε για 
την εφαρμογή και την πρόοδό του. Οι παρουσιάσεις που γίνονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα συχνά έδιναν το 
έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση μεταξύ των ερευνητών/ερευνητριών και του προσωπικού για θέματα όπως η χρήση 
γλώσσας ουδέτερης ως προς το φύλο και ο τρόπος ενσωμάτωσης του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας, μεταξύ άλλων. 
Επίσης, παρείχαν την ευκαιρία και το πλαίσιο για την έκφραση διαφωνιών και την ανάδειξη νέων ζητημάτων. Συνολικά, 
οι συναντήσεις αυτές ήταν χρήσιμες και πολύ παραγωγικές. Προέκυψαν νέες ιδέες και προτάσεις από ερευνητές και 
ερευνήτριες από άλλους τομείς και προγράμματα. Αα μέλη της ΚΔ συμμετείχαν με πολύ υποστηρικτικό τρόπο, τονίζοντας 
τη σημασία του ΣΔΙΦ και υποστηρίζοντας τους στόχους και τις δραστηριότητές του.

Το ΣΔΙΦ του ΕΛΙΑΜΕΠ εκπονήθηκε στα μέσα του 2018 και διανεμήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλο το 
προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης. Μερικά μέλη του προσωπικού έστειλαν παρατηρήσεις 
και σχόλια που ελήφθησαν υπόψη κατά την αναθεώρησή του. Ένα από τα κύρια θέματα που συζητήθηκε μεταξύ των 
μελών του προσωπικού και της διοίκησης του ιδρύματος ήταν ο καταλληλότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος για τη 
βελτίωση της ισορροπίας των φύλων στο ΔΣ. 

Το ΣΔΙΦ έλαβε προκαταρκτική έγκριση από τον Διευθυντή και την Διευθύντρια Διοίκησης του ΕΛΙΑΜΕΠ τον Νοέμβριο 
του 2018 και τον Απρίλιο του 2019 υποβλήθηκε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) σε μία από τις τακτικές 
συνεδριάσεις του. Τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν υπέρ του ΣΔΙΦ ήταν τα εξής: α) Το ΕΛΙΑΜΕΠ θα έθετε σε χρήση 
ένα σημαντικό εργαλείο «ήπιας» πολιτικής, το οποίο η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την 
καινοτομία (Ε&Κ) προέτρεπε τα κράτη μέλη και τους ερευνητικούς οργανισμούς να εφαρμόσουν για λόγους προώθησης 
της αριστείας, β) το ΕΛΙΑΜΕΠ θα επεξεργαζόταν εσωτερικά μια πολιτική ισότητας των φύλων, ευθυγραμμιζόμενο με 
μια πρακτική άλλων έγκριτων ερευνητικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται σε θέματα Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
τα οποία ήδη εφαρμόζουν ανάλογα σχέδια, και γ) με την υιοθέτηση ενός ΣΔΙΦ, το ΕΛΙΑΜΕΠ θα πρωτοπορούσε και θα 
ενθάρρυνε άλλους ερευνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια στην Ελλάδα να ακολουθήσουν το παράδειγμά του, υπό 
το πρίσμα της προαναφερθείσας εθνικής νομοθεσίας του 2019. Το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε την οριστική του έγκριση 
στο ΣΔΙΦ, αναγνωρίζοντας ότι η συμμετοχή του ΕΛΙΑΜΕΠ στο έργο TARGET αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την 
απόκτηση της ικανότητας εφαρμογής ενός σχεδίου που θα προωθήσει την ισότητα των φύλων. Το ΣΔΙΦ του ΕΛΙΑΜΕΠ 
συντάχθηκε στα αγγλικά και στη συνέχεια μεταφράστηκε στα ελληνικά. Μια πλήρης έκδοσή του διανεμήθηκε σε όλα τα 
μέλη του προσωπικού του ΕΛΙΑΜΕΠ.
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3. Κύριες δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν
Από την έγκρισή του από το ΔΣ τον Απρίλιο του 2019, το ΣΔΙΦ έχει επίσημο χαρακτήρα μεταξύ των εγγράφων εσωτερικής 
λειτουργίας του ΕΛΙΑΜΕΠ, μαζί με τον εσωτερικό κανονισμό, το καταστατικό του Ιδρύματος και τον Κώδικα Ερευνητικής 
Δεοντολογίας. Μια ανακοίνωση και μία σύντομη περίληψη του ΣΔΙΦ αναρτήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, 
τόσο στα αγγλικά6  όσο και στα ελληνικά7. Για πρώτη φορά το ΣΔΙΦ του ΕΛΙΑΜΕΠ χαρακτηρίζει την ισότητα των φύλων ως 
ρητό στόχο του Ιδρύματός μας και περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση του στόχου αυτού στην πράξη. 
Το ΣΔΙΦ επιδιώκει να επιφέρει αλλαγές σε επίπεδο ιδρύματος και να ενσωματώσει μια νοοτροπία ευαισθητοποίησης 
ως προς το φύλο στην εσωτερική λειτουργία του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθώς και στο περιεχόμενο των ερευνητικών και πολιτικών 
του προτάσεων. Φιλοδοξεί επίσης να δημιουργήσει ενδιαφέρον και να διαδώσει πληροφορίες σχετικά με την αξία των 
ΣΔΙΦ μεταξύ του διευρυμένου δικτύου εξωτερικών συνεργατών του, ακαδημαϊκών και ερευνητών. Από το 2019 έχουν 
υλοποιηθεί διάφορες δράσεις για την επίτευξη των γενικών στόχων του σχεδίου δράσης, όπως περιγράφονται συνοπτικά 
στην παρούσα ενότητα. 

3.1 Θεσμοθέτηση της δέσμευσης του Ιδρύματος για την ισότητα των φύλων

Το ΕΛΙΑΜΕΠ προέβη σε ορισμένες αναθεωρήσεις των εσωτερικών εγγράφων λειτουργίας του προκειμένου να διατυπώσει 
ρητά τη δέσμευσή του για την ισότητα των φύλων, παράλληλα με τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και της 
ισότητας γενικότερα. Συγκεκριμένα, εισήγαγε στον εσωτερικό κανονισμό του α) την αρχή ίσων ευκαιριών όσον αφορά 
στην πρόσληψη και την αξιολόγηση του προσωπικού του8 και β) ρητή δέσμευση για την προώθηση της ισόρροπης 
συμμετοχής των φύλων μεταξύ των μελών του προσωπικού και της διοίκησής του9.  Με τις αναθεωρήσεις αυτές, η ισότητα 
και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων προσδιορίστηκαν ρητά ως θεμελιώδεις αξίες του ιδρύματος. Κατόπιν αυτών, 
στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ και στην ενότητα ευκαιριών απασχόλησης συμπεριλήφθηκε δήλωση που εκφράζει τη 
δέσμευση του Ινστιτούτου για την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων κατά την πρόσληψη προσωπικού10.  
Επιπλέον, ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσα χρησιμοποιήθηκε στα εσωτερικά έγγραφα του ΕΛΙΑΜΕΠ (τον εσωτερικό 
κανονισμό, το Παράρτημα Ι και ΙΙ και τον Κώδικα Δεοντολογίας), ενώ ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσα χρησιμοποιείται 
πλέον συστηματικά σε όλη την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία. Η σημαντικότερη πρόκληση στη χρήση ουδέτερης 
ως προς το φύλο γλώσσας στα ελληνικά είναι η αλλαγή της χρήσης του αρσενικού γραμματικού γένους ως καθολικού 
όρου, ακόμη και όταν αναφέρεται σε γυναίκες ή σε πολλά άτομα διαφορετικού φύλου.

6 https://www.eliamep.gr/en/ισότητα-των-φύλων/

7 https://www.eliamep.gr/ισότητα-των-φύλων/

8 Η αρχή αυτή ορίζει ότι “το ΕΛΙΑΜΕΠ δεσμεύεται για ίσες ευκαιρίες κατά την αξιολόγηση και την πρόσληψη του προσωπικού του και δεν κάνει 
διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές και άλλες πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία 
ή τη σωματική ικανότητα”.

9 Ο εσωτερικός κανονισμός περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση: “Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεσμεύεται για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων και 
διασφαλίζει ότι επιτυγχάνεται συνολικά ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στη διαδικασία πρόσληψης καθώς και στις θέσεις της Ανώτατης 
Διοίκησης”.

10 https://www.eliamep.gr/en/opportunities/

https://www.eliamep.gr/en/ισότητα-των-φύλων/
https://www.eliamep.gr/ισότητα-των-φύλων/
 https://www.eliamep.gr/en/opportunities/
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3.2 Ανάπτυξη οργανωτικής ικανότητας για την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων

Προκειμένου να οικοδομηθεί η οργανωτική ικανότητα για την υλοποίηση των αλλαγών σε σχέση με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου, το 2019 το ΕΛΙΑΜΕΠ όρισε μία υπεύθυνη για την ισότητα των φύλων (ΥΙΦ), όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 3 του εσωτερικού κανονισμού. Η ΥΙΦ αναλαμβάνει να μεριμνήσει α) για την εφαρμογή και την παρακολούθηση του 
ΣΔΙΦ μετά το τέλος του έργου TARGET, β) για την επίβλεψη της συλλογής δεδομένων με ανάλυση κατά φύλο σχετικά με 
τις προσλήψεις, την προαγωγή και την παραμονή μελών του προσωπικού σύμφωνα με το ΣΔΙΦ, γ) για την προετοιμασία 
έκθεσης για την ισότητα των φύλων σε ετήσια βάση, και γ) για την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποκατάσταση τυχόν 
αναδυόμενων ανισοτήτων και τη διασφάλιση ότι το ΕΛΙΑΜΕΠ προωθεί με συνέπεια την ισότητα των φύλων και την 
πολυμορφία στην πράξη. 

Επιπλέον, το 2020 το ΕΛΙΑΜΕΠ εφάρμοσε μια εσωτερική διαδικασία για τη συλλογή δεδομένων με βάση την κατανομή των 
φύλων όσον αφορά το προσωπικό του, τις προσλήψεις και τις προαγωγές, τις δραστηριότητες έρευνας και διαμόρφωσης 
προτάσεων πολιτικής, τις δημόσιες εκδηλώσεις και τις παρεμβάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η συστηματική 
συλλογή δεδομένων (σε ετήσια βάση) μας επιτρέπει να αξιολογούμε και να παρακολουθούμε την ισορροπία των φύλων 
μεταξύ του προσωπικού και των συμμετεχόντων σε όλες τις δραστηριότητες, και στη σύνθεση των ερευνητικών μας 
ομάδων. Μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να εκτιμούμε τον βαθμό στον οποίο η διάσταση του φύλου ενσωματώνεται 
στις προτάσεις που υποβάλλουμε για χρηματοδότηση και στα ερευνητικά μας έργα. Τα δεδομένα παρουσιάζονται και 
αναλύονται στις ετήσιες εκθέσεις για το φύλο. Η συστηματική συλλογή δεδομένων με ανάλυση κατά φύλο μας επιτρέπει 
να παρακολουθούμε την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων για την ισότητα των φύλων όπως ορίζονται στο σχέδιο 
δράσης μας. Αποτελεί επίσης βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό των σχεδίων δράσεις για την ισότητα των φύλων, τα 
οποία απαιτεί το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-27) από όλους τους οργανισμούς που υποβάλλουν αίτηση για 
χρηματοδότηση11.  

3.3 Προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα όργανα διαχείρισης και λήψης αποφάσεων 
στον τομέα της έρευνας

Η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς είναι ένα βασικό βήμα (απαραίτητο, αν και 
όχι επαρκές) για τη διασφάλιση της αριστείας και των ποιοτικών επιδόσεων στην επιστημονική έρευνα. Το ΕΛΙΑΜΕΠ 
διαθέτει σχετικά μικρό αριθμό μόνιμων στελεχών πλήρους απασχόλησης και μεγάλο αριθμό ερευνητών που συνδέονται 
με το ΕΛΙΑΜΕΠ στο πλαίσιο έργων τα οποία υλοποιούνται. Το διοικητικό και ερευνητικό προσωπικό του είναι ιδιαίτερα 
καταρτισμένο, με τη συντριπτική πλειονότητά του να κατέχει τίτλο ανώτερης εκπαίδευσης (36 από τους 38 υπαλλήλους 
του έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και 23 από αυτούς είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος). Η κατανομή των 
φύλων στην εσωτερική διάρθρωση του ΕΛΙΑΜΕΠ για το 2020 φαίνεται στον Πίνακα 1: οι γυναίκες αποτελούν το 55% 
του συνολικού προσωπικού του ΕΛΙΑΜΕΠ (μόνιμο και έκτακτο), το 73% του διοικητικού προσωπικού και το 48% του 

11 Σχετικά με τα σχέδια για την ισότητα των φύλων ως κριτήριο επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα “Ορίζοντας Ευρώπη”, δείτε τις πληροφορίες που 
παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/demo-
cracy-and-citizens-rights/gender-equality-research-and-innovation_en#gender-equality-plans-as-an-eligibility-criterion-in-horizon-europe

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/democracy-and-citizens
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/democracy-and-citizens
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ερευνητικού προσωπικού. Μία από τις δύο υψηλές διοικητικές θέσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ αντιστοιχεί σε γυναίκα. Επιπλέον, 
το ΕΛΙΑΜΕΠ διαθέτει έναν ευρύ κύκλο εξωτερικών συμβούλων και συνεργατών που παρέχουν ad hoc τεχνογνωσία και 
εξειδικευμένες συμβουλές για τις δραστηριότητες και τις δημόσιες παρεμβάσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ. Το 2020 το ΕΛΙΑΜΕΠ 
είχε επίσης 24 ασκούμενους, έντεκα άνδρες και δεκατρείς γυναίκες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν πρακτική άσκηση διάρκειας 
μεταξύ δύο και τεσσάρων μηνών ο καθένας και η καθεμιά.

Πίνακας 1: Στοιχεία για το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ κατά φύλο το 2020 

Προσωπικό Συνολικός 
αριθμός Άνδρες Γυναίκες

Ανώτατη διοίκηση 2 1 1

Διοικητική υποστήριξη 11 3 8

Έρευνα 25 13 12

ΣΥΝΟΛΟ 38 17 21

Πίνακας 2: Διαχωρισμένα κατά φύλο στοιχεία του ερευνητικού προσωπικού του ΕΛΙΑΜΕΠ το 2020

Ερευνητές και ερευνήτριες Συνολικός 
αριθμός Άνδρες Γυναίκες

Ερευνητές/τριες Α 9 7 2

Ερευνητικοί υπότροφοι 14 5 9

Μεταδιδακτορικοί υπότροφοι 2 1 1

ΣΥΝΟΛΟ 25 13 12

Σε αντίθεση με τη συνολική σύνθεση του προσωπικού και της διοίκησης, η παρουσία των γυναικών στο 15μελές ΔΣ 
παραμένει μικρή παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Μετά τη ρητή δέσμευση για την ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων που περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό και την αυξανόμενη συζήτηση και ευαισθητοποίηση γύρω 
από το θέμα, το 2019-2020 ο αριθμός των γυναικών στο ΔΣ διπλασιάστηκε από 2 σε 4. Καθώς ο συνολικός αριθμός 
των μελών του ΔΣ αυξήθηκε επίσης από 13 σε 15 κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η αύξηση του αριθμού των 
γυναικών δεν βελτίωσε την ισορροπία με βάση το φύλο συνολικά. Περαιτέρω βελτιώσεις αναμένεται να γίνουν εν ευθέτω 
χρόνω, όταν λήξει η θητεία ορισμένων μελών και η θέση τους θα είναι ανοικτή για τον ορισμό νέων μελών. Η διαδικασία 
αναστοχασμού και ευαισθητοποίησης που ξεκίνησε στο πλαίσιο του έργου TARGET συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση 
της αποφασιστικότητας των υφιστάμενων μελών του ΔΣ να βελτιωθεί περαιτέρω η σύνθεσή του ως προς την ισόρροπη 
συμμετοχή των φύλων. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι θα αναζητήσουν και θα ορίσουν ιδιαίτερα καταξιωμένες γυναίκες 
στη θέση μελών του ΔΣ των οποίων η θητεία λήγει στο εγγύς μέλλον.
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3.4 Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός ΣΔΙΦ, το ΕΛΙΑΜΕΠ προσπάθησε να ενθαρρύνει τους ερευνητές του να ενσωματώσουν 
τη διάσταση του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνάς τους και στις προτάσεις που υποβάλλουν για χρηματοδότηση. 
Το 2020 το ΕΛΙΑΜΕΠ υλοποίησε είκοσι τέσσερα έργα έρευνας και δράσης, τα περισσότερα εκ των οποίων με 
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ορίζοντας 2020 ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία). Το φύλο αποτελεί 
διακριτό ή κεντρικό θέμα μόνο σε 4 από τα 24 έργα που υλοποιήθηκαν το 2020, ενώ είναι περιφερειακό θέμα σε άλλα 7 
έργα. Αυτό αντανακλά την αυξανόμενη ενσωμάτωση θεμάτων που σχετίζονται με το φύλο στο περιεχόμενο της έρευνας 
που διεξάγεται στο ΕΛΙΑΜΕΠ σε σύγκριση με το παρελθόν. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, 
δεδομένου ότι η διάσταση του φύλου δεν ενσωματώνεται ή δεν εξετάζεται καθόλου στα υπόλοιπα 13 έργα. 

Τα τελευταία χρόνια, με το έργο TARGET σε εξέλιξη, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον των ερευνητών και των 
ερευνητριών του ΕΛΙΑΜΕΠ να ενσωματώσουν και την έμφυλη διάσταση στην έρευνά τους, όπως φαίνεται από τις 
ερευνητικές προτάσεις που υποβάλλουν για χρηματοδότηση. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη συλλογή περισσότερων 
πληροφοριών σχετικά με τις πτυχές του φύλου και τη διατύπωση ερωτήσεων που λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ 
των φύλων στα ερευνητικά έργα και τις προτάσεις για χρηματοδότηση επιβεβαιώθηκε επίσης από τις απαντήσεις σε 
ερωτηματολόγιο που διανείμαμε το 2019 στο προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ. Στις τακτικές συναντήσεις των ερευνητών του 
ΕΛΙΑΜΕΠ τέθηκε και συζητήθηκε η ιδέα οι επικεφαλής των διαφόρων προγραμμάτων (μετανάστευση, εξωτερική πολιτική, 
Νοτιοανατολική Ευρώπη κ.λπ.) να ενσωματώσουν μια πτυχή του φύλου στις δραστηριότητες που διοργανώνουν (με 
έναν προσκεκλημένο ομιλητή, διοργάνωση πάνελ ή άλλο τρόπο). Αυτό θα βοηθούσε αφενός τους ερευνητές και της 
ερευνήτριες να εξοικειωθούν με τα ζητήματα φύλου στον τομέα εξειδίκευσής τους, αφετέρου θα ενίσχυε την ισορροπία 
των φύλων στα πάνελ και στα συνέδρια. Η ιδέα αυτή έτυχε θερμής υποδοχής, με τους ερευνητές και τις ερευνήτριες να τη 
θεωρούν τόσο δυνατή, όσο και επιθυμητή.

Τον Ιούνιο του 2020 πραγματοποιήθηκε ένα εργαστήριο με θέμα «Το φύλο στην έρευνα στις κοινωνικές και πολιτικές 
επιστήμες» με τη συμμετοχή 20 μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών και νέων επιστημόνων εντός και εκτός ΕΛΙΑΜΕΠ. 
Μέσω της παρουσίασης ερευνητικών εργασιών και της συζήτησης και ανατροφοδότησης από έμπειρους επιστήμονες, το 
εργαστήριο επεδίωξε να παρακινήσει και να εκπαιδεύσει τους νέους επιστήμονες να ασχοληθούν με θέματα φύλου στη 
διδακτορική ή μεταδιδακτορική τους έρευνα. Για την προώθηση της διάστασης του φύλου στο ερευνητικό περιεχόμενο το 
ΕΛΙΑΜΕΠ σχεδιάζει επίσης τη διοργάνωση θεματικών συνεδρίων ή εργαστηρίων για την προώθηση της ενσωμάτωσης 
θεμάτων φύλου σε διάφορους τομείς της έρευνας (ένα τέτοιο εργαστήριο διεξήχθει τον Δεκέμβριο του 2021). 

3.5 Προώθηση της ισότητας των φύλων στην ελληνική έρευνα και τον ακαδημαϊκό χώρο  

Για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην ελληνική έρευνα και τον ακαδημαϊκό χώρο, η ομάδα TARGET του 
ΕΛΙΑΜΕΠ επεδίωξε τη δικτύωση με ενδιαφερόμενους φορείς εκτός του ιδρύματός μας. Συγκεκριμένα, η ομάδα διατηρούσε 
τακτική επαφή με την ΕΛΕΓΥΠ, και παρουσίασε το ΣΔΙΦ του ΕΛΙΑΜΕΠ στο Δίκτυο Επιτροπών Ισότητας των Φύλων των 
ελληνικών πανεπιστημίων. Παρουσιάσαμε την εμπειρία του ΕΛΙΑΜΕΠ ως προς τη δημιουργία ενός ΣΔΙΦ και το έργο 
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TARGET σε διάφορες συναντήσεις και εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από τους προαναφερθέντες, καθώς και από 
άλλους φορείς. Τα εξωτερικά μέλη που συμμετείχαν στην ΚΔ συνέβαλαν καθοριστικά στη σφυρηλάτηση δεσμών με 
ενδιαφερόμενους φορείς της ελληνικής έρευνας και του ακαδημαϊκού χώρου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά 
της γνώσης και της μεθοδολογίας σε ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης 
θεσμικών ΣΙΦ, η ομάδα TARGET του ΕΛΙΑΜΕΠ συνέταξε ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο με κατευθυντήριες γραμμές, 
βασισμένο στην αναστοχαστική προσέγγιση12.  Όντας ο πρώτος ολοκληρωμένος πρακτικός οδηγός για το θέμα αυτό στα 
ελληνικά, το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τα ερευνητικά και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που 
βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης ΣΙΦ. Το εγχειρίδιο διανεμήθηκε ευρέως σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια και σε 
πολλά ερευνητικά ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα.

Επιπλέον, δημοσιεύσαμε δύο κείμενα πολιτικής (στα ελληνικά και στα αγγλικά) το 2019 για να διαδώσουμε σε Έλληνες 
ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, ινστιτούτα και πανεπιστήμια πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με τα ΣΔΙΦ να τους ενθαρρύνουμε 
να εφαρμόσουν παρόμοια σχέδια δράσης (βλ. Παράρτημα II)13. Τα κείμενα πολιτικής μας υποστηρίζουν σθεναρά την 
ανάγκη ενσωμάτωσης και διάχυσης της διάστασης του φύλου στη μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την 
ανάπτυξη σχεδίων δράσης, και παραπέμπουν στην εφαρμογή του ΣΔΙΦ στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένες 
προτάσεις πολιτικής που διατυπώσαμε για το πώς οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων μπορούν να υποστηρίξουν την 
ανάπτυξη των ΣΔΙΦ στην έρευνα, την καινοτομία και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα σχετικά κείμενα πολιτικής του 
ΕΛΙΑΜΕΠ διανεμήθηκαν σε πάνω από 80 ακαδημαϊκούς και ερευνητές σε ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και στα μέλη 
της Κοινότητας Δράσης. 

12 Ο Πρακτικός Οδηγός για την Ανάπτυξη Σχεδίων Ισότητας των Φύλων σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Οργανισμούς είναι διαθέσιμος στον 
σύνδεσμο https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2021/01/TARGET_DIGITAL_WEBSITE_USE.pdf

13 Τα δύο κείμενα πολιτικής είναι διαθέσιμα στους συνδέσμους https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2019/11/Policy-Paper-No-30-Anagnos-
tou.pdf και https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2019/09/The-European-Union-and-gender-equality-in-research-and-higher-education-4.pdf

https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2021/01/TARGET_DIGITAL_WEBSITE_USE.pdf
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2019/11/Policy-Paper-No-30-Anagnostou.pdf
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2019/11/Policy-Paper-No-30-Anagnostou.pdf
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2019/09/The-European-Union-and-gender-equality-in-research
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4. Κύριες αλλαγές στο καθεστώς της ισότητας των 
φύλων στο ΈΛΙΑΜΈΠ
Στις προηγούμενες ενότητες κάναμε ήδη μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων (εκροών) που υλοποιήσαμε στο πλαίσιο 
του ΣΔΙΦ και αναφερθήκαμε σε ορισμένες αλλαγές συμπεριφοράς (αποτελέσματα) που σχετίζονται με τις δράσεις που 
εκπονήσαμε στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Το ΣΔΙΦ εγκρίθηκε το 2019, και αξιολογήσαμε την εφαρμογή και τα αποτελέσματά του σε 
τρεις γύρους παρακολούθησης μέχρι σήμερα (Δεκέμβριος 2021). Στον πρώτο γύρο παρακολούθησης, έγινε διανομή 
γραπτού ερωτηματολογίου στο προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ και αναλύσαμε τις απαντήσεις. Αξιολογήθηκε το  α) κατά πόσο 
το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ είχε ενημερωθεί για το ΣΔΙΦ και τις σχετικές αλλαγές που εισήχθησαν στην εσωτερική 
μας οργάνωση και β) η πιθανή επίδραση που είχε το ΣΔΙΦ στις απόψεις και στις αντιλήψεις του προσωπικού γύρω 
από τα ζητήματα φύλου. Οι απαντήσεις στο εν λόγω ερωτηματολόγιο συζητήθηκαν λεπτομερώς. Έδειξαν σαφώς ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού του ΕΛΙΑΜΕΠ όχι μόνο ήταν καλά ενημερωμένη για το ΣΔΙΦ αλλά και θετικά 
προδιατεθειμένη ως προς τις δράσεις που υλοποιήθηκαν. 

Στην παρούσα ενότητα στρέφουμε την προσοχή μας στον ευρύτερο αντίκτυπο της εφαρμογής του ΣΔΙΦ στην αλλαγή 
νοοτροπίας και στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου στο ίδρυμά μας. Βασιζόμαστε σε ποιοτικά 
δεδομένα που συλλέξαμε μέσω 11 συνεντεύξεων με το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 2021. Οι ερωτηθέντες και οι ερωτηθείσες γνώριζαν σχετικά με το έργο TARGET και 
τις αλλαγές που εισήχθησαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΣΔΙΦ. Εξέφρασαν πολύ θετικές απόψεις για το γεγονός 
ότι υλοποιήθηκε ένα έργο όπως το TARGET και ότι προκάλεσε μια συνεχή συζήτηση για θέματα που σχετίζονται με το 
φύλο. Επίσης, εκτίμησαν ότι πρόκειται για μια διαδικασία παραγωγής νέας γνώσης ακόμη και για το ίδιο το ΕΛΙΑΜΕΠ, το 
οποίο θεωρείται από τους περισσότερους εργαζόμενούς του ένας ανοιχτός και αξιοκρατικός χώρος εργασίας. Αυτό που 
αναδεικνύεται εντυπωσιακά και ξεκάθαρα από τις συνεντεύξεις είναι η βαθιά επίδραση που είχε η εφαρμογή του ΣΔΙΦ 
στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού του ΕΛΙΑΜΕΠ. Το σχέδιο έγινε αφορμή για να ξεκινήσει ένας συνεχής διάλογος 
και συνεχίζει να τροφοδοτεί μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τα θέματα του φύλου και της ισότητας στο ίδρυμα. 

Κατ’ αρχάς, γίνεται συνειδητή και συστηματική προσπάθεια για την εφαρμογή της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων 
ως αρχής σε όλες τις δραστηριότητες του ιδρύματος, κάτι που δεν συνέβαινε πριν από το έργο TARGET. Οι ερωτηθείσες 
και οι ερωτηθέντες αναφέρθηκαν στο πώς αντιλαμβάνονται και προσπαθούν να διασφαλίσουν την ισόρροπη συμμετοχή 
των φύλων στη σύνθεση των ερευνητικών ομάδων. Το πράττουν ως θέμα αρχής, ανεξάρτητα από το αν το θεωρούν 
άμεσα παραγωγικό. Τα μέλη του προσωπικού και οι ερευνητές/ερευνήτριες εξέφρασαν αβεβαιότητα και ποικίλες απόψεις 
σχετικά με το αν οι γυναίκες και γενικότερα η ποικιλομορφία ως προς το φύλο εισφέρουν διαφορετικά πλεονεκτήματα 
και ιδέες σε μια ομάδα εργασίας. Ενώ ορισμένοι επέμειναν ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι 
αυτά που έχουν σημασία, άλλοι τόνισαν πώς οι γυναίκες και άτομα με διαφορετικές έμφυλες ταυτόττηες συνεισφέρουν 
ιδιαίτερα στοιχεία και εμπειρίες στη γνώση που δημιουργείτε μέσα από την ομαδική εργασία. Συμβάλλουν σε μια πιο 
ολιστική προσέγγιση στην έρευνα, και ενδεχομένως έχουν μια πιο άμεση διαπροσωπική επικοινωνία και την ικανότητα 
να επιτελούν ταυτόχρονα διαφορετικά καθήκοντα (τέτοιες απόψεις εκφράστηκαν κυρίως από ερωτηθείσες γυναίκες). Το 
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ζήτημα της εξισορρόπησης της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής τέθηκε αλλά δεν συζητήθηκε, ακόμη και όταν 
η πανδημία COVID-19 επιδείνωσε τις σχετικές συνθήκες κυρίως για τις γυναίκες. Ωστόσο, η ευελιξία που παρέχεται όσον 
αφορά στο περιβάλλον και τις ώρες εργασίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ, καθώς και η υποστηρικτική προσέγγιση της διοίκησης, 
καθιστούν τις συνθήκες εργασίας ιδιαίτερα φιλικές για μέλη του προσωπικού με οικογένεια, όπως αναγνώρισαν μέλη 
του προσωπικού.

Συνολικά, το ΣΔΙΦ προκάλεσε ευρύ ενδιαφέρον μεταξύ του προσωπικού και των ερευνητών και των ερευνητριών του 
ΕΛΙΑΜΕΠ για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, τόσο σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών 
στους τομείς όπου υποεκπροσωπούνται, όσο και αναφορικά με τη σκέψη για το πώς μπορούν να ενσωματωθούν 
θέματα φύλου στις ερευνητικές προτάσεις και σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Το προσωπικό και οι ερευνητές του 
ΕΛΙΑΜΕΠ επιβεβαίωσαν ότι πλέον επιδιώκουν συνειδητά και συστηματικά να απευθύνουν περισσότερες προσκλήσεις 
σε γυναίκες για συμμετοχή στις διάφορες εκδηλώσεις και τα πάνελ που διοργανώνονται. Επισημάνθηκε ότι το τελευταίο 
είναι ευκολότερο σε ορισμένους τομείς από ό,τι σε άλλους, όπως στην εξωτερική πολιτική και τις σπουδές ασφάλειας, οι 
οποίοι ήταν παραδοσιακά και σε μεγάλο βαθμό εξακολουθούν να είναι περισσότερο ανδροκρατούμενοι. 

Το ζήτημα των ποσοστώσεων τέθηκε συχνά ως ένα πιθανό μέσο για την αποκατάσταση της υποεκπροσώπησης των 
γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων και στις δραστηριότητες που διοργανώνει το ΕΛΙΑΜΕΠ. Αν και δεν το απέρριψαν 
κατηγορηματικά, πολλοί ερωτηθέντες και ερωτηθείσες εξέφρασαν επιφυλάξεις και διαφώνησαν με τη χρήση τους, ιδίως 
εάν οι ποσοστώσεις εφαρμόζονται με τρόπο που παραβλέπει ή παραμερίζει τα αξιοκρατικά κριτήρια και τα ατομικά 
προσόντα. Τα μέτρα για την ισόρροπη συμμετοχή και εκπροσώπηση των φύλων θεωρούνται ευρέως επιθυμητά και 
προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά σαφώς ανεπαρκή για την επίτευξη ουσιαστικών αλλαγών. Οι ποσοστώσεις και άλλα 
σχετικά μέτρα για την επίτευξη ισόρροπης συμμετοχής ατόμων από υποκεπροσωπούμενα φύλα χωρίς άλλες ουσιαστικές 
αλλαγές στη νοοτροπία και στις αντιλήψεις, θα οδηγήσουν στη διατήρηση των ίδιων έμφυλων στερεοτύπων σχετικά με 
τον καταμερισμό της εργασίας. Ορισμένοι ερωτηθέντες και ερωτηθείσες θεώρησαν ιδιαίτερα σημαντική τη δέσμευση 
του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΕΛΙΑΜΕΠ ως βασικού οργάνου λήψης αποφάσεων να προάγει την ισόρροπη 
συμμετοχή των φύλων στην πράξη. Κάτι τέτοιο θεωρείται μεγάλης συμβολικής σημασίας. Εκφράστηκε η προσδοκία ότι ο 
μικρός αριθμός γυναικών στο ΔΣ, θα αλλάξει στις επόμενες φάσεις ορισμού νέων μελών προς βελτίωση της ισορροπίας 
στη συμμετοχή των φύλων. 

Η εφαρμογή του ΣΔΙΦ (και το έργο TARGET) είχε σημαντική επίδραση στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού και της 
διοίκησης του ιδρύματος ως προς τη χρήση μη σεξιστικής και ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας. Όλοι οι ερωτηθέντες 
και οι ερωτηθείσες υποστήριξαν σθεναρά την απάλειψη της σεξιστικής γλώσσας, και οι περισσότεροι συμφώνησαν για 
την ανάγκη χρήσης γλώσσας που να είναι ουδέτερη ως προς φύλο. 

Ταυτόχρονα, εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις και διαφωνίες ως προς τις αλλαγές που θα πρέπει να εφαρμοστούν 
σε μια γλώσσα όπως η ελληνική που διαθέτει γραμματικά γένη (σε αντίθεση με την αγγλική). Διαφωνίες εκφράστηκαν 
σχετικά με την πρακτική της χρήσης θηλυκού γένους για λέξεις που είναι αρσενικού γένους (π.χ. από τη λέξη πρύτανης 
πανεπιστημίου δημιουργείται η λέξη «πρυτάνισσα» για το θηλυκό). Δεν συμφωνούν όλοι ότι το υπάρχον πρότυπο 
της χρήσης του αρσενικού γραμματικού γένους, ακόμη και όταν αναφέρονται σε γυναίκες ή σε μικτές ομάδες, πρέπει 



 13  -  Eλληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)  TARGET - 741672

να αποφευχθεί. Αντιθέτως, ορισμένοι πιστεύουν ότι στη σημερινή κοινωνία η διατήρηση του τυπικού αρσενικού 
γραμματικού γένους στον γραπτό ή προφορικό λόγο δεν αναπαράγει (ή τουλάχιστον δεν αναπαράγει πλέον, δεδομένων 
των κοινωνικών αλλαγών που έχουν συντελλεστεί) τις παραδοχές ότι τα διάφορα επαγγέλματα και ο κόσμος στο σύνολό 
του καταλαμβάνεται αποκλειστικά από άνδρες. Αρκετοί συνέστησαν προσοχή απέναντι σε ακραίες απόψεις και την τάση 
πολιτικοποίησης του ζητήματος της ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας. Σημείωσαν επίσης την ανάγκη να λαμβάνεται 
υπόψη το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις. 

Το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί οδηγίες να χρησιμοποιεί γλώσσα ουδέτερη ως προς το φύλο σε κάθε εσωτερική 
και εξωτερική επικοινωνία, γραπτή ή προφορική, και να εφαρμόζει τέτοια γλώσσα σε όλα τα κείμενα πολιτικής και 
τα έγγραφα που δημοσιεύει το ΕΛΙΑΜΕΠ. Επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία επανεξέτασης και 
αναθεώρησης του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε η ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσα στα εσωτερικά έγγραφα 
του ΕΛΙΑΜΕΠ. Η προσέγγιση της χρήσης δύο γραμματικών φύλων (αρσενικό και θηλυκό) σε όλα τα ουσιαστικά και 
τα επίθετα (με κάθετους χαρακτήρες) δυσκόλεψε την ανάγνωση των κειμένων. Συνολικά η χρήση ουδέτερης ως προς 
το φύλο γλώσσας είναι ένα ζήτημα, για το οποίο όλα τα μέλη του προσωπικού που ερωτήθηκαν είχαν επίγνωση και 
ενδιαφέρονται ιδιαίτερα. Η ζωηρή συζήτηση και η ευαισθησία γύρω από αυτό το θέμα αντανακλούν μια αλλαγή που έχει 
επέλθει τα τελευταία χρόνια στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Οι ερωτηθέντες και οι ερωτηθείσες αναγνώρισαν ότι οι επαναλαμβανόμενες 
συζητήσεις γύρω από τα ζητήματα φύλου έχουν συμβάλει σε ένα πιο κριτικό τρόπο σκέψης και σε αλλαγές στις αντιλήψεις 
και στον τρόπο έκφρασης των ανθρώπων, και στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

Συνολικά, η εφαρμογή του ΣΔΙΦ έδωσε σημαντικά κίνητρα για σκέψη και προβληματισμό γύρω από τις σιωπηρές 
προκαταλήψεις και τις παγιωμένες παραδοχές που βασίζονται στο φύλο, οι οποίες αντανακλώνται έντονα, έστω και 
ανεπαίσθητα, στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Για παράδειγμα, ένα μέλος του προσωπικού αναρωτήθηκε γιατί οι 
γυναίκες προτιμώνται έναντι των ανδρών για ορισμένες θέσεις, όπως οι διοικητικές θέσεις, καθώς και πώς τείνουμε να 
συνδέουμε αυτόματα ορισμένα επαγγέλματα με ένα συγκεκριμένο φύλο, όπως ο μηχανικός ή η νοσηλεύτρια. Τα μέλη 
του προσωπικού (άνδρες και γυναίκες) άρχισαν να αμφισβητούν τις δικές τους αυθόρμητες απόψεις ακόμη και για 
καθημερινές εργασίες ρουτίνας. Τέλος, οι περισσότεροι ερωτηθέντες και οι περισσότερες ερωτηθείσες θεώρησαν ότι η 
συλλογή δεδομένων με ανάλυση κατά φύλο ήταν εξαιρετικά σημαντική τόσο για την καταγραφή του τρόπου με τον οποίο 
εξελίσσονται οι έμφυλες σχέσεις, όσο και για την ανατροφοδότηση συνεχιζόμενων συζητήσεων και προβληματισμών 
που καθιστούν βιώσιμη την εφαρμογή του ΣΔΙΦ. 
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5. Προοπτικές και βιωσιμότητα
Η ανάπτυξη ενός ΣΔΙΦ στο ΕΛΙΑΜΕΠ για πρώτη φορά άνοιξε τον δρόμο για τον αναστοχασμό και την ανοιχτή συζήτηση 
περί θεμάτων φύλου και ισότητας εντός του οργανισμού μας. Ξεκίνησε μια διαδικασία συστηματικού προβληματισμού 
για το πώς το φύλο επηρεάζει και στη συνέχεια αναδιαμορφώνεται μέσα από τις δομές, τις πρακτικές και την παραγωγή 
γνώσης και έρευνας στο ίδρυμά μας. Tο ΣΔΙΦ που τέθηκε σε εφαρμογή με το έργο TARGET τα τελευταία δύο χρόνια 
(και οι σχετικές δράσεις που γίνονται) έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο εσωτερικής λειτουργίας που προάγει έμπρακτα 
την ισότητα των φύλων στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Η έμφυλη ισότητα αναγνωρίζεται πλέον ως μια σημαντική διάσταση που πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη στις δομές, στις αξίες και στις πρακτικές του οργανισμού μας. Ο ορισμός μιας υπεύθυνης για την 
ισότητα των φύλων, η συστηματική συλλογή δεδομένων τα οποία διαχωρίζονται με βάση φύλο, η χρήση μη σεξιστικής 
και ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας, η ενσωμάτωση της αρχής της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων σε όλες 
τις δραστηριότητες και τις δομές, καθώς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη μελέτη της διάστασης του φύλου στο 
περιεχόμενο της έρευνας, είναι αλλαγές που δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς τον ΣΔΙΦ. 

Κυρίως δε η διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής ενός ΣΔΙΦ συνέβαλε ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού, των ερευνητών, των ερευνητριών και της διοίκησης του ΕΛΙΑΜΕΠ σε θέματα φύλου. Πολλοί ομολόγησαν ότι 
συνειδητοποίησαν πιο ξεκάθαρα και έγιναν πιο ευαίσθητοι έναντι των πολλαπλών τρόπων με τους οποίους η διάσταση 
του φύλου μπορεί να παρεισφρέει, συχνά ανεπαίσθητα, στις δραστηριότητες και στις σχέσεις μας. Αντιλήφθηκαν επίσης 
και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τυχόν διακρίσεις που διαιωνίζουν μια μειονεκτική θέση στην εργασιακή ζωή και στην 
κοινωνία γενικότερα. Αυτή η ευαισθητοποίηση καλλιεργήθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΣΔΙΦ, τροφοδότησε την 
εφαρμογή του και δημιούργησε τις συνθήκες για τη βιωσιμότητά του σχεδίου μετά το τέλος του έργου TARGET. 

Η βιωσιμότητα θα διασφαλιστεί επίσης μέσω της παρουσίας της υπεύθυνης για την ισότητα των φύλων (ΥΙΦ), η οποία 
κατέχει θέση στη διοίκηση του Ιδρύματος. Η ΥΙΦ θα παρακολουθεί τακτικά την κατάσταση και εσωτερική λειτουργία 
μέσω της συλλογής και της εξέτασης των δεδομένων κατά φύλο και θα συντάσσει σχετική έκθεση στο τέλος κάθε έτους. 
Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ήδη σε θέση να εκπληρώσει τη νέα απαίτηση του πλαισίου «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2027), 
σύμφωνα με την οποία όλα τα υποψήφια ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν ΣΔΙΦ προκειμένου να τύχουν χρηματοδότησης. 
Η προϋπόθεση αυτή αποτελεί αναμφίβολα ένα ισχυρό κίνητρο για τη διατήρηση των προσπαθειών στον τομέα της 
ισότητας των φύλων, τουλάχιστον για τα επόμενα έξι χρόνια. Πέρα από το έργο TARGET, το ΕΛΙΑΜΕΠ θα εντείνει τη 
δραστηριότητά του για τη μεταφορά γνώσεων και μεθοδολογικών εργαλείων στην ευρύτερη ερευνητική και ακαδημαϊκή 
κοινότητα της χώρας μας μέσω μιας σειράς εκπαιδευτικών εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν το 2022-23. Αυτά 
θα εκπαιδεύσουν το προσωπικό και το διδακτικό προσωπικό ερευνητικών οργανισμών και πανεπιστημίων στην Ελλάδα 
σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρμογής των ΣΔΙΦ, με χρηματοδότηση που έχει εγκριθεί από το πρόγραμμα 
επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Xώρου. 
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Παράρτημα Ι: Ποσοτικοί δείκτες
Η σύνθεση του προσωπικού του ΕΛΙΑΜΕΠ με βάση το φύλο κατά το έτος 2020 αποτυπώνεται στον Πίνακα 1.  Οι γυναίκες 
αποτελούν συνολικά το 55% του προσωπικού: είναι το 75% του διοικητικού προσωπικού και το 51% του επιστημονικού 
και ερευνητικού προσωπικού.  Ένα από τα δύο διοικητικά στελέχη του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι γυναίκα. Το 2020, το ΕΛΙΑΜΕΠ 
είχε 24 ασκούμενους/ες, μεταξύ των οποίων έντεκα ήταν άντρες και δεκατρείς ήταν γυναίκες. 

Πίνακας 1: Στοιχεία για το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ με βάση το φύλο κατά το 2020 

Προσωπικό Σύνολο Άντρες Γυναίκες

Διοικητικά στελέχη 2 1 1

Διοικητικό προσωπικό 11 3 8

Ερευνητές/ερευνήτριες 25 13 12

ΣΥΝΟΛΟ 38 17 21

Πίνακας 2: Ερευνητικό προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ με βάση το φύλο κατά το 2020 

Ερευνητικό προσωπικό Σύνολο Άντρες Γυναίκες

Ερευνητές/τριες Α 9 7 2

Ερευνητες/τριες Β 14 5 9

Μεταδιδακτορικοί υπότροφοι/φες 2 1 1

TOTAL 25 13 12
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Παράρτημα II: Δημοσιεύσεις, εκδηλώσεις και 
παρουσιάσεις 

A Δημοσιεύσεις και άρθρα σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα 

1. Ντία Αναγνώστου, Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων σε Πανεπιστήμια και Οργανισμούς Έρευνας – 
Κατευθυντήριες Γραμμές και Εργαλεία, Αθήνα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (2021).   
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2021/01/TARGET_DIGITAL_WEBSITE_USE.pdf

2. Ντία Αναγνώστου και Ναταλία Αυλώνα, “The European Union and gender equality in research and higher educa-
tion: A view from Greece”, ELIAMEP Policy Paper, No. 28, September 2019.  
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2019/09/The-European-Union-
and-gender-equality-in-research-and-higher-education-4.pdf

3. Ντία Αναγνώστου, “Η ισότητα των φύλων στη μεταρρύθμιση για τη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα”, ΕΛΙΑΜΕΠ, 
Κείμενο Πολιτικής Νο. 29, Νοέμβριος 2019.  
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2019/11/Policy-Paper-No-30-Anagnostou.pdf

4. «Οι έμφυλες ανισότητες είναι βαθειά ριζωμένες». Συνέντευξη της Ντίας Αναγνώστου στην Athens Voice, 10 
Φεβρουαρίου 2021.  
https://www.athensvoice.gr/greece/701492_ntia-anagnostoy-oi-emfyles-prokatalipseis-einai-vathia-rizomenes

5. Ντία Αναγνώστου, «Έμφυλες ανισότητες και διδάγματα», Tα Νέα, 16 Ιουνίου 2020.  
https://www.tanea.gr/print/2020/06/16/world/emfyles-anisotites-kai-didagmata/

6. Ντία Αναγνώστου, «Η ισότητα των φύλων στην μεταρρύθμιση για την ανώτατη εκπαίδευση», Το Βήμα, 17 
Νοεμβρίου 2019.  
https://www.tovima.gr/printed_post/i-isotita-lfton-fylon-lfsti-metarrythmisi-gia-tin-anotati-ekpaideysi/

7. Ντία Αναγνώστου, «Η ‘γυάλινη οροφή’ της νέας κυβέρνησης», Tο Βήμα, 14 Ιουλίου 2019.  ht-
tps://www.tovima.gr/2019/07/20/opinions/i-gyalini-orofi-tis-neas-kyvernisis/

8. «Οι ελληνίδες ερευνήτριες αναζητούν την ισότητα», Νέα Σελίδα, 23 Ιουνίου 2019.

https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2021/01/TARGET_DIGITAL_WEBSITE_USE.pdf 
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2019/09/The-European-Union-and-gender-equality-in-research
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2019/09/The-European-Union-and-gender-equality-in-research
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2019/11/Policy-Paper-No-30-Anagnostou.pdf 
https://www.athensvoice.gr/greece/701492_ntia-anagnostoy-oi-emfyles-prokatalipseis-einai-vathia-rizo
https://www.tanea.gr/print/2020/06/16/world/emfyles-anisotites-kai-didagmata/ 
https://www.tovima.gr/printed_post/i-isotita-lfton-fylon-lfsti-metarrythmisi-gia-tin-anotati-ekpaide
https://www.tovima.gr/2019/07/20/opinions/i-gyalini-orofi-tis-neas-kyvernisis/
https://www.tovima.gr/2019/07/20/opinions/i-gyalini-orofi-tis-neas-kyvernisis/
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B Εκδηλώσεις

1. First institutional workshop was held by ELIAMEP in Athens on “Promoting and Improving Equality in Research 
and Higher Education: Views from Greece”, 21 February 2018 (20 participants).

2. Second institutional workshop was held by ELIAMEP on “Integrating gender perspective in social science re-
search”,   on 2 July 2018. It was a training seminar conducted by two trainers from the Research Centre for Gender 
Equality (KETHI) in Greece, and it targeted both ELIAMEP’s and external researchers (22 participants). 

3. Third institutional workshop on “Gender & Diversity Leadership in Research and Academia”, ELIAMEP, Athens, 
15 March 2019 (33 participants). 

4. Fourth institutional workshop on “Integrating the Gender Dimension into Social Science Research”, ELIAMEP, 
Athens, 2 June 2020. 

5. “Understanding Sexual Harassment”, on-line event organized by ELIAMEP and moderated by Dia Anagnostou, 
26 January 2021, 16.00 – 17.30. (90 participants live, total views 2,324 through youtube and facebook)

6. Thematic workshop on “Integrating gender in studies on South-East Europe and Turkey”, on-line event, 10 
December 2021, 13.30-17.30. 
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C Παρουσιάσεις (της Ντίας Αναγνώστου)

1. “The TARGET Project: Supporting Gender Equality Innovating Institutions in the Mediterranean”, presented 
in the conference on “Implementing Gender Equality Plans in Research Organisations” which was organized by the 
General Secretariat for Gender Equality, Athens, 3 April 2019. 

2. “Designing a Gender Equality Plan: Lessons learned from TARGET Project”, at the training event ‘Enhancing 
Gender Equality and the Gender Dimension in Research and Innovation’, Athens, National Documentation Centre, 
20 June 2019.

3. “Adopting a Gender Equality Plan at the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy”, at the con-
ference “Women’s Organizations Meet-up for Education and Networking (WOMEN)”. It was organized by the NGO 
“Women on Top” with the support of the USA embassy in Athens. Athens, 22 October 2019.

4. Seminar with lecture by Dia Anagnostou on “Wither Away or Mainstream Gender? European Union Gender 
Policy in Higher Education and Scientific Research”, in the seminar series of ELIAMEP’s Program on Southeast 
Europe, 17 July 2020, 15:00 - 16:30. [40 participants]

5. “Customized Gender Equality Plans in research organizations: the experience of ELIAMEP”, presentation at 
the meeting of the Gender Equality Committees Network of Greek universities, 6 November 2020, 17.00 – 19.00 
(70 participants). 

6. Dia Anagnostou spoke about GEPs in Greece in the panel on “New opportunities for equality and inclusion in 
the ERA” at the conference  “Deepening the ERA through Gender Equality Conference” organized by the GENDE-
RACTION Project jointly with the Slovenian Presidency, 8 July 2021.

7. Dia Anagnostou spoke about GEPs in Greek universities and research organizations at the inauguration event 
of the Gender Equality Committee of the Foundation for Research and Technology. Athens, 14 September 2021, 
13.00 – 15.00. [90 participants]
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1. ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Το Eλληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) είναι ένας ανεξάρτητος, 
μη-κερδοσκοπικός οργανισμός-δεξαμενή σκέψης (think tank), που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1988. 
Αποστολή του είναι να διεξάγει έρευνες και να παρέχει στους αρμόδιους για τη διαμόρφωση 
πολιτικής, την πανεπιστημιακή κοινότητα και το ευρύ κοινό, έγκυρες πληροφορίες και 
εμπεριστατωμένες προτάσεις πολιτικής. Ο απώτερος στόχος είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση 
επιστημονικά τεκμηριωμένων λύσεων απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής 
και εξωτερικής πολιτικής. Το ΕΛΙΑΜΕΠ ενθαρρύνει τον ανοιχτό διάλογο και τη δημόσια συζήτηση 
σε θέματα πολιτικής, την έρευνα, την εκπαίδευση και άλλες δράσεις που εμπίπτουν στις θεματικές 
του. Το έργο του ΕΛΙΑΜΕΠ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων, θεματικά και γεωγραφικά, που 
σχετίζονται με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις πολιτικές, τη διαχείριση της μετανάστευσης, την 
ασφάλεια, τις διεθνείς σχέσεις και την επίλυση συγκρούσεων (με έμφαση στις περιοχές των 
Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της Μεσογείου, της Μέσης 
Ανατολής και της Ασίας), τις ευρωπαϊκές και διατλαντικές σχέσεις, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη συμμετοχή των πολιτών, τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου, τη 
θρησκεία και τον πολιτισμό, το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην εποχή των «ψευδών» 
ειδήσεων, καθώς και την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Επιπροσθέτως, τα καταστατικά 
έγγραφα του ΕΛΙΑΜΕΠ ορίζουν ρητά τις αρχές της ισότητας και των μη διακρίσεων ως βασικές 
αρχές του Οργανισμού. 

Σε αυτό το πλαίσιο των εδραιωμένων αρχών και αξιών, τις οποίες ασπάζεται το ΕΛΙΑΜΕΠ, η 
προώθηση της ισότητας των φύλων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι. Δίνοντας προσοχή στο πώς οι 
έμφυλες κοινωνικές αντιλήψεις και μορφές εξουσίας διαπερνούν και επηρεάζουν τα φαινόμενα που 
μελετούμε, διευρύνει το γνωσιακό μας υπόβαθρο. Παράλληλα, η συνειδητοποίηση και η προσπάθεια 
εξάλειψης των προκαταλήψεων γύρω από τα φύλο, τόσο στους κανόνες όσο και στις πρακτικές, 
μπορούν να μετασχηματίσουν με θετικό τρόπο τους ερευνητικούς θεσμούς και τους θεσμούς 
ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτή η συνειδητοποίηση είναι ένα σημαντικό βήμα στην προώθηση της 
αξιοκρατίας και στην βελτίωση της αποδοτικότητας στους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς 
οργανισμούς. Η προώθηση της ισότητας των φύλων επίσης ενθαρρύνει την ανοιχτότητα σε ιδέες 
και σε διαφορετικές απόψεις. Ενισχύει την δυνατότητα ενός οργανισμού να προάγει την καινοτομία, 
τη γνώση και την αριστεία, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υποστήριξη στη διαμόρφωση πολιτικής 
βασισμένης σε τεκμηριωμένα στοιχεία.  

Αυτό το Σχέδιο Δράσης, για πρώτη φορά ορίζει την ισότητα των φύλων ως βασικό στόχο του 
ΕΛΙΑΜΕΠ και το δεσμεύει να αναλάβει μία σειρά απο δράσεις που να την προάγουν στην πράξη. 
Έχει διαμορφωθεί με βάση το πρότυπο του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (Gender 
Equality Plan), ένα εργαλείο «ήπιας» πολιτικής, που πρoωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός των 
Σχεδίων Δράσης είναι να προάγουν έμπρακτα την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και την 
εφαρμογή μέτρων για την ισότητα σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων και των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. 

Το παρόν Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων που έχει υιοθετήσει το ΕΛΙΑΜΕΠ 
περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις, και αποτελεί αφετηρία μιας μακροπρόθεσμης διαδικασίας 
οργανωσιακού μετασχηματισμού του ιδρύματος. Στοχεύει στο να καλλιεργήσει μια κουλτούρα 
ευαισθητοποίησης γύρω από τις έμφυλες αντιλήψεις και πρακτικές, τόσο στην εσωτερική λειτουργία 
του ΕΛΙΑΜΕΠ, όσο και στο περιεχόμενο της έρευνας που εκπονεί και των προτάσεων πολιτικής 
που διαμορφώνει. Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένας σχετικά μικρός οργανισμός ως προς τον αριθμό του 
δικοικητικού και επιστημονικού του προσωπικού. Ταυτόχρονα, διατηρεί έναν ευρύτερο κύκλο 
εξωτερικών συνεργατών, πολλές/πολλοί  από τις οποίες/οποίους είναι ερευνήτριες/ερευνητές στον 
ακαδημαϊκό χώρο και καθηγήτριες και καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ). 
Επομένως, ένας επιπρόσθετος στόχος του παρόντος Σχεδίου Δράσης είναι να ενημερώσει αυτό το 
ευρύτερο δίκτυο των ακαδημαϊκών και ερευνητριών/ερευνητών σχετικά με την αξία τέτοιων 
σχεδίων δράσης, και να ζητήσει την στήριξη και κινητοποίηση τους. Το ΕΛΙΑΜΕΠ, κατέχοντας μια 
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κομβική θέση σε μία διευρυμένη κοινότητα ακαδημαϊκών και ερευνητών/τριών, θα προσπαθήσει να 
ενημερώσει και να παρακινήσει, στο βαθμό που αυτό ειναι εφικτό, και άλλους ερευνητικούς 
οργανισμούς και πανεπιστήμια στην Ελλάδα να υιοθετήσουν αντίστοιχα Σχέδια Δράσης.   
 

2. Το Ελληνικό νομικό και πολιτικό πλαίσιο στην έρευνα και ανώτατη εκπαίδευση 
Η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες Ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες το Σύνταγμα αναγνωρίζει μία 
ουσιαστική, και όχι μόνο τυπική αντίληψη για την ισότητα. Η έννοια της ουσιαστικής ισότητας 
(substantive equality) καθιερώθηκε με την συνταγματική αναθεώρηση του 2001. Βασίστηκε στην 
παραδοχή ότι οι υφιστάμενες κοινωνικές δομές εξακολουθούν να θέτουν εμπόδια στο να 
απολαμβάνουν οι γυναίκες τα ίσα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες που εγγυάται ο νόμος. Για να 
αντιμετωπιστούν τέτοια εμπόδια, το Ελληνικό Σύνταγμα όπως διαμορφώθηκε το 2001 αναγνωρίζει 
ότι τα θετικά μέτρα μπορεί να είναι αναγκαία και χρήσιμα ώστε να επιτευχθεί η ουσιαστική ισότητα 
μεταξύ των φύλων (Άρθρο 116, παρ. 2). Επομένως, η Ελλάδα έχει ένα εξαιρετικά ευνοϊκό 
συνταγματικό πλαίσιο για την προώθηση της ισότητας των φύλων, σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά 
κράτη. Παρόλα αυτά, η κοινωνική αλλαγή ειναι μία δύσκολη και αργή διαδικασία ακόμα και όταν 
υπάρχει ένα επαρκές πλαίσιο κανόνων και νομικού καθεστώτος.  
Παρά το ευνοϊκό κανονιστικό πλαίσιο, η εθνική νομοθεσία και οι πολιτικές για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων στην έρευνα και σε ανώτατους εκπαιδευτικούς θεσμούς δεν έχουν αναπτυχθεί 
επαρκώς. Η Ελλλάδα έχει καθυστερήσει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα για 
να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες ανισότητες στους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς. 
Η Ελληνική Στρατηγική για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) - Eθνικός Οδικός Χάρτης 2016-
2010, ορίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ως μία από τις προτεραιότητες του. Ο Νόμος 
4386/2016 “Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” αναγνωρίζει την ανάγκη για την επίτευξη 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στη σύνθεση των επιτροπών αξιολόγησης 
προτάσεων/ανεξάρτητων αξιολογητών καθώς και σε διάφορους φορείς στον τομέα της έρευνας, 
τεχνολογίας και καινοτομίας. Επίσης καθιερώνει την ποσόστωση, σύμφωνα με την οποία 
τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών αυτών των συμβουλευτικών φορέων και των επιστημονικών 
επιτροπών των ερευνητικών ινστιτούτων θα πρέπει να προέρχεται από το ένα φύλο, “εφόσον οι 
υποψήφιες/υποψήφιοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για την κάθε θέση” (Α.25, 
Ν. 4386/2016). Παρόλα αυτά, η εφαρμογή αυτών των νομικών διατάξεων υπήρξε μέχρι τώρα 
περιορισμένη λόγω της απουσίας επιβολής τους στην πράξη, την μη παρακολούθηση της εφαρμοής 
τους, και την έλλειψη σταθερής πολιτικής βούλησης. 
Η Ελληνική Στρατηγική για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (EΧΕ) 2016-2010 παρακινεί τους 
δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς και τα πανεπιστήμια “να καθιερώσουν Σχέδια για την Ισότητα 
των Φύλων και να περιλάβουν σχετικές διατάξεις στους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας και 
τα στρατηγικά τους σχέδια” (σελ. 36). Τα τελευταία χρόνια οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου  στην έρευνα, 
στον ακαδημαϊκό χώρο και στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουν προς το παρόν υιοθετηθεί ως νόμοι. Ο 
Νόμος 4604/2019 “Προωθώντας την ουσιαστική ισότητα των φύλων, την πρόληψη και 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας” περιορίζεται στο να “ενθαρρύνει” τα πανεπιστήμια και τους 
ερευνητικούς οργανισμούς στο να ενσωματώσουν το φύλο στα προγράμματα σπουδών τους και στο 
περιεχόμενο της έρευνας (Άρθρο 13). Ενθαρρύνει επίσης τις ιδιωτικές και εμπορικές επιχειρήσεις 
να υιοθετήσουν πολιτικές ίσων ευκαιριών, ειδικότερα μέσω της διαμόρφωσης Σχεδίων Δράσης για 
την Ισότητα των Φύλων (Άρθρο 18). Για όσες εταιρίες υιοθετήσουν τέτοιες πολιτικές, προβλέπεται 
ως επιβράβευση μία επίσημη διάκριση με την μορφή του “Σήματος Ισότητας”. 
Η ανάγκη και ίσως και η πολιτική βούληση να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες σε σχέση με τα φύλο 
στα ελληνικά πανεπιστήμια φαίνεται να είναι μεγαλύτερη τώρα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 
Ένας πρόσφατος νόμος για την αναδιάρθρωση μερικών πανεπιστημίων, για πρώτη φορά προβλέπει 
την ίδρυση Επιτροπών για την Ισότητα των Φύλων (Ε.Ι.Φ) σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια  είναι 
(Νόμος 4589/2019 “Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού 
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Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις”, Άρθρο 33). Στόχος αυτών των επιτροπών είναι να 
λειτουργούν ως συμβουλευτικοί φορείς που θα βοηθούν τη διοίκηση των πανεπιστημίων στις 
προσπάθειές τους να προωθήσουν την ισότητα των φύλων. Μία από τις κύριες ευθύνες των 
Επιτροπών για την Ισότητα των Φύλων είναι να αναπτύξουν Σχέδια Δράσης που θα προωθούν την 
ουσιαστική ισότητα στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δομές των ΑΕΙ. Η εφαρμογή 
και η λειτουργία των Επιτροπών για την Ισότητα των Φύλων στην πράξη αναμφίβολα αποτελεί μια 
μεγάλη πρόκληση, αποτελώντας ταυτόχρονα και μία πολύ σημαντική ευκαιρία. 

 

3. Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων του ΕΛΙΑΜΕΠ 
Με το παρόν Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, το ΕΛΙΑΜΕΠ αποδεικνύει τη σημασία 
που δίνει στην ισότητα των φύλων και αναθέτει αρμοδιότητα σε μέλη του προσωπικού του να 
εφαρμόσουν τις προγραμματισμένες δράσεις για την επίτευξη των σχετικών στόχων. Διαμορφώθηκε 
στη βάση μιας εμπεριστατωμένης καταγραφής και εκτίμησης της υπάρχουσας κατάστασης (Gender 
Equality Audit) στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Υποστηρίζεται από το έργο TARGET 
(https://www.gendertarget.eu/), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας 
2020, και έχει αξιοποιήσει τις συμβουλές και την εμπειρία εξειδικευμένων επαγγελματιών στον 
τομέα αυτό. Προσδιορίζει μία σειρά από στόχους και συγκεκριμένες δράσεις, και ορίζει 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη τους. Οι προβλεπόμενες δράσεις αφορούν τα 
όργανα διαχείρισης και λήψης αποφάσεων του Ιδρύματος, την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, 
και το περιεχόμενο της έρευνας που εκπονεί το ΕΛΙΑΜΕΠ. Μέχρι τώρα, δεν γνωρίζουμε κάποιον 
ερευνητικό οργανισμό ή ΑΕΙ στην Ελλάδα που να έχει υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο 
Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. Αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας ένα τέτοιο σχέδιο δράσης 
το ΕΛΙΑΜΕΠ μπορεί να αποτελέσει και ένα πρότυπο για άλλους φορείς στον τομέα της έρευνας 
και της ανώτατης εκπαίδευσης που θέλουν να κάνουν το ίδιο.  

 

4. Κύριοι Στόχοι 
2.1 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 
Τα καταστατικά έγγραφα του ΕΛΙΑΜΕΠ καθώς και οι αρχές οργάνωσής του περιέχου ρητά αλλά 
υπό την ευρεία έννοια την αρχή της ισότητας. Η εκπροσώπηση αντρών και γυναικών στο ερευνητικό 
και διοικητικό προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι σε γενικές γραμμές ισορροπημένη, παρουσιάζοντας 
κάποιες διακυμάνσεις ανά χρονικές περιόδους. Παρόλα αυτά, η ευαισθητοποίηση γύρω από τα 
ζητήματα του κοινωνικού φύλου είναι σχετικά χαμηλή. Αυτό το Σχέδιο Δράσης θέτει τρεις στόχους: 
1) την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα έγγραφα εσωτερικής λειτουργίας του 
ΕΛΙΑΜΕΠ, 2) η ενίσχυση της δυνατότητας του Ιδρύματος να συλλέγει δεδομένα που αφορούν την 
εσωτερική λειτουργία του και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων (προσλήψεις, προαγωγές, 
διατήριση του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού) συμπεριλαμβανομένων και δεδομένων 
που αφορούν τις διαφοροποιήσεις και τις μακροπρόθεσμες τάσεις με βάση το κοινωνικό φύλο. Αυτοί 
οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσα απο μία σειρά ειδικών δράσεων οι οποίες αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα: τον ορισμό Υπεύθυνης/ου για την Ισότητα των Φύλων (ΥΙΦ), τη συστηματική 
συλλογή στοιχείων ξεχωριστά για κάθε φύλο όσον αφορά τις προσλήψεις, τις προαγωγές, και τη 
διατήρηση του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, και την υιοθέτηση μιας επίσημης και 
ρητής δέσμευσης του Ιδρύματος (στους Κανόνες Εσωτερικής Λειτουργίας, ΚΕΛ) να απαγορεύει τις 
διακρίσεις και να προάγει την ισότητα των φύλων. Η Υπεύθυνη για την Ισότητα των Φύλων (ΥΙΦ) 
θα είναι αρμόδια για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης στον οργανισμό σε συνεργασία με την 
ανώτατη διοίκηση του ΕΛΙΑΜΕΠ.1 

 
1 Ο Ορισμός μίας Υπεύθυνης για την Ισότητα των Φύλων αποτελεί έναν από τους οριζόντιους στόχους του Σχεδίου 
Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (Πίνακας 4). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ/-ΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ

ΜΑ 

Ενίσχυση  της  
δυνατότητας  του  
Ιδρύματος  να  
ενσωματώσει  τη  
διάσταση  του  φύλου 

Ορισμός μίας 
Υπεύθυνης για την 
Ισότητα των Φύλων  
 
Εκπαίδευση της 
Υπεύθυνης για την 
Ισότητα των Φύλων 

Διευθυντής, 
Υποδιευθύντρια, 
Διοικητικό 
Συμβούλιο  

Aνάθεση 
αρμοδιότητας 
για την εφαρμογή 
του Σχεδίου Δράσης 
μέσα στον οργανισμό 

Μάρτιος 2019 

Αναγνώριση  των  
έμφυλων  μοτίβων  
στην  διαχείριση  του  
ανθρώπινου  
δυναμικού 

Συστηματική 
συλλογή ξεχωριστών 
δεδομένων για κάθε 
φύλο 
 
Επισκόπηση των 
ξεχωριστών για κάθε 
φύλο δεδομένων 
κάθε έτος 

Υπεύθυνη για την 
Ισότητα των Φύλων, 
Υποδιευθύντρια 

Τακτική 
παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της 
ισόρροπης 
συμμετοχής των 
φύλων στις 
διαδικασίες 
πρόσληψης, 
προαγωγής και 
διατήρησης του 
προσωπικού 

Ιανουάριος 2020 
μέχρι το Δεκέμβριο 
του 2021 

Επίσημη  δέσμευση  
του  Ιδρύματος  να  
προάγει  την  ισότητα  
των  φύλων  στις  
δομές  και  στη  
λειτουργία  του   

Αναθεώρηση του 
Εσωτερικού 
Κανονισμού 
Λειτουργίας 
(Στοιχείο 4) που να 
περιλαμβάνει την 
εξής δήλωση: "Το 
ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει 
ίσες ευκαιρίες στις 
διαδικασίες 
πρόσληψης και 
αξιολόγησης του 
προσωπικού, και δεν 
κάνει διακρίσεις με 
βάση το φύλο, τη 
φυλή, την εθνική 
καταγωγή, τις 
θρησκευτικές ή 
άλλες πεποιθήσεις, το 
σεξουαλικό 
προσανατολισμό, την 
ηλικία, ή την 
αναπηρία.” 
  

Υπεύθυνη για την 
Ισότητα των Φύλων, 
Υποδιευθύντρια,  
Διοικητικό 
Συμβούλιο 

Ορισμός της 
ισότητας των Φύλων 
και της μη-διάκρισης 
ως θεμελιωδών 
αρχών και στόχων 
στη διαχείριση των 
ανθρωπίνων πόρων. 

Μάιος 2019 
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 Αναθεώρηση του 
Εσωτερικού 
Κανονισμού 
Λειτουργίας 
(Στοιχείο 7) που να 
περιλαμβάνει την 
δήλωση ότι το 
ΕΛΙΑΜΕΠ 
προσπαθεί να 
διατηρεί 
ισορροπημένη 
εκπροσώπηση των 
αντρών και γυναικών 
στις διαδικασίες 
πρόσληψης και 
προαγωγής του 
διοικητικού και 
επιστημονικού 
προσωπικού. 

Υπεύθυνη για την 
Ισότητα των Φύλων, 
Διευθυντής,  
Υποδιευθύντρια, 
Διοικητικό 
Συμβούλιο 

Επίσημη και ρητή 
δέσμευση για την 
ισόρροπη συμμετοχή 
των φύλων στις 
διαδικασίες της 
πρόσληψης, 
προαγωγής και 
διατήρησης 
προσωπικού 
 
Ενσωμάτωση σε όλα 
τα έγγραφα που 
σχετίζονται με 
προσλήψεις 
προσωπικού, της 
δήλωσης ότι το 
ΕΛΙΑΜΕΠ είναι 
εργοδότης ίσων 
ευκαιριών   

Μάιος 2019 

 Αναθεώρηση του 
Εσωτερικού 
Κανονισμού 
Λειτουργίας 
(Στοιχείο 6) και του 
Κώδικα 
Δεοντολογίας για την 
εξάλειψη του 
σεξισμού στη χρήση 
της γλώσσας 

Υπεύθυνη για την 
Ισότητα των Φύλων, 
Διευθυντής,  
Υποδιευθύντρια, 
Διοικητικό 
Συμβούλιο 

Χρήση ουδέτερης 
γλώσσας αναφορικά 
με το κοινωνικό 
φύλο σε όλα τα 
έγγραφα εσωτερικής 
λειτουργίας του 
ΕΛΙΑΜΕΠ 

Μάιος 2019 

 
 
 
 
2.2 Λήψη Αποφάσεων 
Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν είχε μέχρι τώρα μία ρητή και επίσημη πολιτική σχετικά με την έμφυλη σύνθεση 
στα όργανα λήψης αποφάσεων και στις ανώτερες διοικητικές θέσεις. Οι γυναίκες αποτελούν την 
πλειοψηφία όσον αφορά το διοικητικό προσωπικό (89%) του Οργανισμού και αποτελούν το 40-50% 
του επιστημονικού του προσωπικού. Η παρουσία τους ωστόσο στο 13-μελές Διοικητικό Συμβούλιο 
(Δ.Σ.) είναι 15%. Το Δ.Σ. είναι το κύριο όργανο αποφάσεων μαζί με τον Διευθυντή του Οργανισμού 
(ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και της Υποδιευθύντριας (ο Διευθυντής και η 
Αναπληρώτρια Διευθύντρια αποτελούν τις δύο ανώτατες θέσεις). Κάθε δύο χρόνια επιλέγονται τα 
μισά μέλη του Δ.Σ. Αυτά τα μέλη εκλέγονται από τα υπάρχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
για ένα διάστημα τεσσάρων ετών και πρέπει να προέρχονται από τους ακόλουθους τομείς: τον 
ακαδημαϊκό χώρο, τον διπλωματικό χώρο, τον στρατό, τις επιχειρήσεις και την δημοσιογραφία. Τα 
τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με την έλλειψη ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το ζήτημα έχει 
επανειλημμένως συζητηθεί. Αυτό το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων θέτει δύο στόχους: 
1) να προάγει την ισότητα των φύλων στα όργανα λήψης αποφάσεων, και 2) να διατηρήσει την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις ανώτατες θέσεις διοίκησης του Ιδρύματος (Διευθυντής και 
Υποδιευθύντρια). Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί  
περιλαμβάνουν α) την επίσημη δέσμευση για την προώθηση της ισότητας των Φύλων στον 
Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ιδρύματος και β) τον προγραμματικό στόχο να βελτιωθεί 
η έμφυλη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε σχέση με το τελευταίο, ένας εθελοντικός στόχος 
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να υπάρχει τουλάχιστον 25% από κάθε φύλο στο Δ.Σ.2 θα μπορούσε να τεθεί για τα επόμενα 4 
χρόνια, και 34% 3 για τα επόμενα πέντε χρόνια. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 
ΣΚΟΠΟΣ   ΔΡΑΣΕΙΣ   ΥΠΕΥΘΥΝΗ/-ΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ

ΜΑ 

Ισόρροπη  
εκπροσώπηση  των  
φύλων  στις  δομές  
λήψης  αποφάσεων 

Να συμπεριληφθεί 
στους Κανόνες 
Εσωτερικής 
Λειτουργίας του 
ΕΛΙΑΜΕΠ η 
δήλωση ότι ο 
οργανισμός 
προσπαθεί να 
επιτύχει την 
ισόρροπη 
εκπροσώπηση των 
φύλων στο 
Διοικητικό του 
Συμβούλιο 
 
Ενδεικτικός στόχος 
για αύξηση των 
γυναικών μεταξύ των 
μελών του 
Διοικητικού 
Συμβουλίου στο 25% 
τα επόμενα τρία 
χρόνια και 34 % στο 
διάστημα των 
επόμενων πέντε 
ετών. 

Υπεύθυνη για την 
Ισότητα των Φύλων, 
Διευθυντής,  
Υποδιευθύντρια 

Να τεθεί ο στόχος 
της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των 
φύλων στις δομές 
λήψης αποφάσεων 

Ιανουάριος 2019 
μέχρι Δεκέμβριο του 
2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δεκέμβριος 2022 
μέχρι Δεκέμβριο του  
2024 

Ισόρροπη  
εκπροσώπηση  των  
φύλων  στις  
ανώτερες  
διοικητικές  θέσεις 

Να περιληφθεί στους 
Κανόνες Εσωτερικής 
Λειτουργίας του 
ΕΛΙΑΜΕΠ η 
δήλωση ότι ο 
οργανισμός 
προσπαθεί να 
επιτύχει την 
ισόρροπη 
εκπροσώπηση των 
φύλων στις ανώτερες 
διοικητικές θέσεις 

 Διατήρηση της 
ισόρροπησης 
εκπροσώπησης των 
φύλων στις ανώτερες 
διοικητικές θέσεις 

Διαρκής  

     
 
 

 
2  Αυτό υπολείπεται του 30%, το οποίο θεωρείται ως το ελάχιστο ποσοστό για τη δημιουργία μίας "κρίσιμης μάζας” 
γυναικών η οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να επιφέρει μια ουσιαστική αλλαγή στη λειτουργία των επιστημονικών 
και διοικητικών επιτροπών. (Βλέπε Gerlind Wallon, Sandra Bendiscioli, and Michele S. Garfinkel, Exploring Quotas in 
Academia, Robert Bosch Stiftung and EMBO, August 2015.) 
3  Το 36-38 % των γυναικών στα επιστημονικά και δοικητικά συμβούλια στον ακαδημαϊκό χώρο είναι ο μέσος όρος 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. (Βλέπε Gerlind Wallon, Sandra Bendiscioli, and Michele S. Garfinkel, Exploring Quotas in 
Academia, σελ. 7.) 
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2.3 Η διάσταση του Φύλου στο περιεχόμενο της κοινωνικής έρευνας 
Παρότι οι ερευνήτριες και ερευνητές του ΕΛΙΑΜΕΠ σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα πάνω σε 
θεματικές με τις οποίες το κοινωνικό φύλο έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη συνάφεια, σχετικά μικρός 
αριθμός των έργων το ενσωματώνει στα ερωτήματα και στη μεθοδολογία της έρευνας, καθώς και 
στα στοιχεία που συλλέγει. Για παράδειγμα, η οπτική του φύλου είναι κεντρική στην μελέτη για τη 
μετανάστευση, ένας από τους βασικούς τομείς έρευνας που καλύπτει το ΕΛΙΑΜΕΠ. Είναι επίσης 
σημαντική στη μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή ενοποίηση, την περιφερειακή 
και τη διεθνή ασφάλεια, τους πολιτικούς θεσμούς, την οικονομική ανάπτυξη και τη 
ριζοσπαστικοποίηση. Ωστόσο, υπολογίζεται πως περίπου δέκα από τα εκατό έργα που έχουν 
υλοποιηθεί από το 2010 και μετά, ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου στη διατύπωση των 
ερωτημάτων και στο σχεδιασμό της έρευνάς τους. Παρότι πολλές και πολλοί είναι ανοιχτές/-οι και 
ενδιαφέρονται να δώσουν περισσότερη προσοχή στην οπτική του φύλου στην έρευνα που εκπονούν, 
εκφράζουν έναν δισταγμό λόγω της περιορισμένης εμπειρίας και γνώσης στο πώς να προχωρήσουν 
προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως είναι αναγκαίο να ενισχύσουμε τη γνώση και την 
ευαισθητοποίηση, και να αναδείξουμε τη σημασία και την αξία της ενσωμάτωσης του κοινωνικού 
φύλου στα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούν και στις προτάσεις που υποβάλουν οι 
ερευνήτριες και οι ερευνητές του ΕΛΙΑΜΕΠ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ενίσχυση του 
παραγωγικού δυναμικού του ΕΛΙΑΜΕΠ, στοχεύοντας κυρίως στις νέες ερευνήτριες και στους νέους 
ερευνητές εντός και εκτός του ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία ωστόσο με τις ερευνήτριες/ερευνητές και 
τους υποτρόφους του. 4 Η οπτική του κοινωνικού φύλου μπορεί επίσης να ενσωματωθεί στην 
περιγραφή των κύριων θεματικών στις οποίες εστιάζει το ΕΛΙΑΜΕΠ. 

Αναφορικά με την πρόοδο επίτευξης του στόχου της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο 
περιεχόμενο της έρευνας, θα χρησιμοποιήσουμε τους ακόλουθους δείκτες: 
α) τον αριθμό των ερευνητών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στα σχετικά εκπαιδευτικά εργαστήρια και 
β) στον αριθμό των έργων που έχουν υλοποιηθεί και των προτάσεων που θα υποβληθούν από το 
ΕΛΙΑΜΕΠ και περιλαμβάνουν την διάσταση του φύλου. 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 
ΣΚΟΠΟΣ   ΔΡΑΣΕΙΣ   ΥΠΕΘΥΝΗ/-ΟΣ ΣΤΟΧΟΣ   ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ

ΜΑ 

Ενσωμάτωση  της  
διάστασης  του  
φύλου  στο  
περιεχόμενο  της  
έρευνας 

Εργαστήρια που 
στοχεύουν να 
εκπαιδεύσουν τους 
ερευνητές/τριες του 
ΕΛΙΑΜΕΠ και νέες 
Ερευνήτριες και 
Ερευνητές εκτός του 
ΕΛΙΑΜΕΠ 

Ερευνήτριες/-τες 
Κοινότητα Δράσης  

Δημιουργία 
ικανοτήτων και 
κατάρτιση των 
ερευνητριών και 
ερευνητών στο πώς 
να ενσωματώνουν τη 
διάσταση του φύλου 
στο περιεχόμενο της 
έρευνάς τους 

Ιούνιος 2018 μέχρι 
Δεκέμβριο του 2021 

 
4  ΤΟ ΕΛΙΑΜΕΠ δεν έχει Υποψήφιες Διδακτόρισσες/Διδάκτορες αλλά έχει ανώτερες ερευνήτριες/ερευνητές και και 
ερευνήτριες/ερευνητές υποτρόφους, οι οποίες είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού ελληνικών ΑΕΙ και επιβλέπουν 
υποψήφιες διδακτόρισσες και διδάκτορες. 
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 Αναδιατύπωση των 
ερευνητικών 
θεματικών στην 
ιστοσελίδα του 
ΕΛΙΑΜΕΠ καθώς 
και σε άλλα έγγραφα 
επικοινωνίας 

Υπεύθυνη για τη 
διάσταση του Φύλου, 
Ερευνήτριες/Ερευνητ
ές, 
Διαχειρίστρια της 
Ιστοσελίδας 

Συμπερίληψη του 
φύλου ως οριζόντια 
θεματική στους 
τομείς έρευνας του 
ΕΛΙΑΜΕΠ  

Δεκέμβριος 2019 

 
 
 
 
5. Οριζόντια Μέτρα 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ προκειμένου να προωθήσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην έρευνα 
και στα πανεπιστήμια θα σχεδιάσει μια σειρά οριζόντιων μέτρων, που θα έχουν διπλό στόχο: 
Πρώτον να ενισχύσουν τη δυνατότητα του ΕΛΙΑΜΕΠ να δημιουργήσει ένα σύστημα συλλογής 
δεδομένων στην εσωτερική του οργάνωση και λειτουργία. Δεύτερον να προάγουν την 
ευαισθητοποίηση γύρω από την ισότητα των φύλων και σε άλλους ερευνητικούς οργανισμούς και 
πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει αυτό, καθώς η διοίκηση 
του ΕΛΙΑΜΕΠ έχει ήδη την πρόθεση να καθιερώσει μία διαδικασία ευρείας και συστηματικής 
συλλογής δεδομένων, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική, και όχι μόνον για λόγους τήρησης 
αρχείων. Η Υπεύθυνη για την Ισότητα των Φύλων, προκειμένου να ενσωματώσει τη διάσταση του 
φύλου, θα έχει εποπτεία και θα παρακολουθεί τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και την πρόοδο γύρω 
από τον στόχο της ισότητας των φύλων μέσα στον Ίδρυμα (Δες ενότητα 2.1 για τη Διαχείριση 
Ανθρωπίνων Πόρων). Θα έχει επίσης την ευθύνη της συστηματικής συλλογής δεδομένων ξεχωριστά 
για κάθε φύλο σε σχέση με τις διαδικασίες πρόσληψης, προαγωγής και διατήρησης του προσωπικού.  

Το ΕΛΙΑΜΕΠ αποτελεί το μόνο ερευνητικό ίδρυμα στην Ελλάδα, το οποίο έχει υιοθετήσει ένα 
ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. Η υλοποίησή του είναι συστηματική, 
παρακολουθείται, και είναι μετρήσιμη με βάση σειρά δεικτών που έχουμε διαμορφώσει. Θεωρούμε 
επομένως ιδιαίτερα σημαντικό να μεταφέρουμε αυτή την εμπειρία και σε άλλους οργανισμούς 
έρευνας και σε ΑΕΙ, και να τους ενθαρρύνουμε να να δράσουν αναλόγως. Γι’ αυτόν το λόγο, μία 
σειρά απο δράσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να επικοινωνήσει το ΕΛΙΑΜΕΠ τη σημασία αυτής της 
διαδικασίας που επικεντρώνεται στην υιοθέτηση ενός Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα. 
Επιπρόσθετα, έχουμε σχεδιάσει τη δικτύωση και οργάνωση δράσεων με μέλη ΔΕΠ, και με 
ερευνήτριες και ερευνητές  ώστε να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε εμπειρίες και καλές 
πρακτικές, αλλά και για να δημιουργήσουμε μία διευρυμένη Κοινότητα Δράσης (Community of 
Practice) γύρω από το στόχο αυτό. Το ΕΛΙΑΜΕΠ μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπάρχον δίκτυο 
επαφών και συνεργασιών που έχει με καθηγητές/τριες και ερευνητές/τριες σε διαφορετικά 
Πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Οι δείκτες με τους οποίους θα μετρηθεί 
ο βαθμός στον οποίον έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι οι εξής: α) ο αριθμός των ακαδημαϊκών 
και ερευνητριών και ερευνητών που συμμετέχουν στα εργαστήρια ώστε να προάγουν την γνώση και 
τις εμπειρίες γύρω από την διαμόρφωση ενός Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, β) ο 
αριθμός των ακαδημαϊκών και ερευνητριών και ερευνητών που μετέχουν στην Κοινότητα Δράσης. 
 

 

 

 

 

 



 

10 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ/-ΟΣ   ΣΤΟΧΟΣ   ΧΡΟΝΙΚΟ  

ΠΛΑΙΣΙΟ 

Δημιουργία  
οργανωτικής  
ικανότητας  και  
καθιέρωσης  
συστήματος  
συλλογής  
δεδομένων   

Συστηματική 
συλλογή δεδομένων 
με βάση το φύλο σε 
σχέση με τις 
προσλήψεις, 
προαγωγές και 
διατήρηση του 
προσωπικού 

Υπεύθυνη για την 
Ισότητα των Φύλων  

Να εντοπιστούν 
συγκεκριμένα 
έμφυλα μοτίβα στη 
διαχείριση των 
ανθρωπίνων πόρων 

Ιανουάριος 2020 
μέχρι Δεκέμβριο του 
2021  

 Συστηματική 
παρακολούθηση της 
ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου 

Υπεύθυνη για την 
Ισότητα των Φύλων,  
Υποδιευθύντρια,  
Διευθυντής  

Παρακολούθηση της 
ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου 
στης ετήσιες εκθέσεις 
του Οργανισμού 

Ιανουάριος 2019 και 
έπειτα 

Προώθηση  της  
Ισότητας  των  
Φύλων  στον  
ελληνικό  
ακαδημαϊκό  και  
ερευνητικό  χώρο   

Εργαστήρια και 
άλλες εκδηλώσεις με 
πανεπιστημιακούς, 
ερευνήτριες, 
ερευνητές και 
διοικητικό 
προσωπικό  

Υπεύθυνη για την 
Ισότητα των Φύλων,  
Υποδιευθύντρια,  
Διευθυντής 

Διάδοση της γνώσης 
και της εμπειρίας που 
προκύπτει από την 
υιοθέτηση του 
Σχεδίου Δράσης για 
την Ισότητα των 
Φύλων σε άλλους 
ακαδημαϊκούς και 
ερευνητικούς 
οργανισμούς στην 
Ελλάδα 

Ιανουάριος 2019 
μέχρι Απρίλιος 2021  

 Δημιουργία μίας  
διευρημένης 
Κοινότητας Δράσης 

Υπεύθυνη για την 
Ισότητα των Φύλων,  
Υποδιευθύντρια  

Προώθηση της 
ευαισθητοποίησης 
γύρω από τις 
έμφυλες ανισότητες 
στα ελληνικά 
πανεπιστήμια και 
ερευνητικούς 
οργανισμούς 

Ιανουάριος 2019 και 
μετά 

 
 
 
 
6. Δείκτες Παρακολούθησης 
Προκειμένου να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει την πρόοδο σχετικά με την εφαρμογή του 
Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία 
και έχει διαμορφώσει δείκτες (τόσο ποιοτικούς όσο και ποσοτικούς) για να μετρήσει την επίτευξη 
των στόχων, και την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο των δράσεων που υλοποιούνται. Για 
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κάποιους από τους στόχους του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, όπως η αύξηση της 
ευαισθητοποίησης, έχουν αναπτυχθεί ποιοτικοί δείκτες. Για άλλους στόχους, όπως η ενσωμάτωση 
του φύλου στην έρευνα, έχουν ήδη διαμορφωθεί κατάλληλοι ποσοτικοί δείκτες. Αρμόδια για την 
διαδικασία παρακολούθησης στη βάση των συγκεκριμένων δεικτών είναι η Υπεύθυνη για την 
Ισότητα των Φύλων στον ΕΛΙΑΜΕΠ. Η Κοινότητα Δράσης θα έχει ρόλο στην δημιουργία ενός 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για την αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης, μέσω  τακτικών 
συναντήσεων και συζητήσεων γύρω από την προόδο της εφαρμογής του, και τον εντοπισμό 
προβλημάτων που μπορεί να ανακύψουν. 
 



Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 
2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Συμφωνίας Επιχορήγησης Νο 741672.

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις της συγγραφέως και σε 
καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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