
                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση της ΓΓΙΦ με την Αναπληρώτρια Υπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) 

 
Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, την Πέμπτη, 20 

Οκτωβρίου 2016, πραγματοποίησε συνάντηση με την Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Σία Αναγνωστοπούλου. 

 
Η συνάντηση, που έλαβε χώρα στο γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού, είχε ως 

αντικείμενο συζήτησης την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 
 

Η Γενική Γραμματέας, συνοδευόμενη από στέλεχος της ΓΓΙΦ – εκπαιδευτικό, εξέθεσε 
στην Αναπληρώτρια Υπουργό τις θέσεις της ΓΓΙΦ για την ανάγκη ένταξης της διάστασης του 
φύλου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και την ενημέρωσε για  τις  εκπαιδευτικές 
δράσεις της Γραμματείας από την προσχολική έως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.  
 

Στη συνέχεια, η Γενική Γραμματέας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις στην 
Αναπληρώτρια Υπουργό, οι οποίες σχετίζονται με τρείς βασικούς πυλώνες της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και αφορούν: 

 
στην αξιοποίηση και ενίσχυση του υπάρχοντος θεσμικού νομικού πλαισίου, όπως: 

- η ανάπτυξη μηδενικής ανοχής στη βία στο πανεπιστημιακό περιβάλλον 

- η λειτουργία αρμόδιου γραφείου για την ισότητα σε κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα 

και η δυνατότητα υποβολής καταγγελιών σε περιπτώσεις διακριτικής 

μεταχείρισης λόγω φύλου  

- η δημιουργία Επιτροπών Ισότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

στη διατήρηση και ενίσχυση των Προγραμμάτων Σπουδών Φύλου, όπως: 

- η ανάλογη αύξηση θέσεων εργασίας και η ενθάρρυνση της σχετικής με τα 

ανωτέρω έρευνας  

- η δημιουργία θέσεων ερευνητριών στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας 

- η θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου επικοινωνίας ως χώρου πληροφόρησης και 

διαλόγου για τις Σπουδές Φύλου 

στη λήψη μέτρων προστασίας και ενίσχυσης, με πρακτικές που συμβάλλουν στην 

εναρμόνιση του επαγγελματικού με τον οικογενειακό βίο, όπως: 

- η δημιουργία κινήτρων και προϋποθέσεων, ώστε η μητρότητα να μην τίθεται σε 

βάρος της προαναφερθείσας εναρμόνισης 



- η δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις γυναίκες ερευνήτριες και 

επιστημόνισσες, όπως η παροχή υπηρεσιών φύλαξης και απασχόλησης παιδιών 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των Σπουδών 

Φύλου, ενημέρωσε τη Γενική Γραμματέα ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προτίθεται να στηρίξει τον εν λόγω 

τομέα σπουδών ως σημαντικό αντικείμενο έρευνας και μελέτης. Πιο συγκεκριμένα,  

αναφέρθηκε στην πρόθεσή της να ιδρυθεί ένα Δυιδρυματικό Ινστιτούτο Σπουδών Φύλου για 

Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές.  

Επίσης, εξέφρασε τη βούληση του Υπουργείου να ονοματίσει θέσεις στο πεδίο των 

Σπουδών Φύλου στο πλαίσιο των νέων 500 θέσεων μελών ΔΕΠ, που πρόκειται να εξαγγείλει. 

Ταυτόχρονα, εστίασε στο θέμα της ισόρροπης συμμετοχής των γυναικών σε ηγετικές θέσεις 

λήψης των αποφάσεων εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας,  αναφέροντας ενδεικτικά τον 

αριθμό των (3) τριών γυναικών στο σύνολο των 22 (είκοσι δύο) Πρυτάνεων στο σύνολο της 

Επικράτειας.  

 Επίσης, η Αναπληρώτρια Υπουργός ενημέρωσε την Γενική Γραμματέα για την 

βούληση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να επανεξετάσει  το νόμο για την ποσόστωση φύλου στην έρευνα, 

διεκδικώντας το ισόρροπο 50-50.  

Τέλος, με κοινή παραδοχή και των δυο πλευρών για άμεση ανάγκη προώθησης της 

ισότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμφωνήθηκε η συνέχιση της συνεργασίας  

τους για δράσεις και πρωτοβουλίες που θα ενσωματώσουν την ισότητα των φύλων ως καίρια 

θεματική στο Πανεπιστημιακό περιβάλλον . 
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