
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Απολογισμός επιτροπής

 ΦΥΛΟΥ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Ε-mail:  isotita-comm@auth.gr

Στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΠΘ στο:https://www.auth.gr/committee/1073
Μπορείτε να μας βρείτε και στο FACEBOOK

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ: 1/4/2015 – 31/07/2015
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Συντάκτρια: Δήμητρα Κογκίδου, Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης στο ΑΠΘ, Πρόεδρος της Επιτροπής 

                                             
                                             Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2015

1. Μέλη της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ

 Εποπτεία: Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα, Αναπλ. Πρύτανης Ανθρώπινων
Πόρων,  καθηγήτρια Ιατρικής

 Μέλη ΔΕΠ

 Δήμητρα Κογκίδου, Πρόεδρος της Επιτροπής, καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης

dkogidou@eled.auth.gr



 Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος 

randreop  @  for  .  auth  .  gr  

 Τέσσα Δουλκέρη, καθηγήτρια στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας

doulkeri  @  jour  .  auth  .  gr  

 Μαρία Εμποριάδου-Πετικοπούλου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιατρικής

eboriad  @  auth  .  gr  

 Δέσποινα Κακλαμανίδου, Λεκτόρισσα στο Τμήμα Κινηματογράφου

kaklamad  @  film  .  auth  .  gr  

 Αικατερίνη Κίτση, Αναπλ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

katkit  @  enl  .  auth  .  gr  

 Ευαγγελία Κουϊδή, Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού

 kouidi  @  phed  .  auth  .  gr  

 Μαρία Μικέ, Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας

mmike  @  lit  .  auth  .  gr  

 Σοφία Παπαδοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού

sophpapa  @  phed  .  auth  .  gr  

 Αναστασία Τσιγκοτζίδου, Επίκ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Κτηνιατρικής

3



astsing  @  vet  .  auth  .  gr  

 Εργαζόμενες άλλων κατηγοριών

 Βάσω Αγκαθίδου, ΠΕ ΙΔΑΧ, Κοσμητεία Παιδαγωγικής Σχολής
agathi  @  educ  .  auth  .  gr      

 Ελισάβετ Νεοφυτίδου, ΠΕ ΙΔΑΧ, ΚΕΣΥΨΥ 

eneofyti@psy.auth.gr

     
 Ιωάννα Κορπίδου, ΠΕ ΙΔΑΧ, Τμήμα Σπουδών 

iwanna  @  ad  .  auth  .  gr  

2.  Σκοποί και στόχοι της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ 

 Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας ΑΠΘ έχει ως σκοπό  την
προαγωγή της ισότητας των  φύλων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας στο
ΑΠΘ.

 Πιο συγκεκριμένα, στους σκοπούς της περιλαμβάνονται:

 Η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στις δραστηριότητες, στα
προγράμματα, στις επιτροπές και στα όργανα του ΑΠΘ 

 Η  ανάπτυξη  μηχανισμών  υποστήριξης  των  γυναικών  πανεπιστημιακών  /άλλων
εργαζομένων  γυναικών, καθώς και των φοιτητριών 

 Η προώθηση του διαλόγου γενικά για έμφυλα θέματα και ειδικότερα για ζητήματα που
αφορούν τη σχέση κοινωνίας και επιστήμης από την οπτική του φύλου

 Η προαγωγή της έρευνας σχετικά με την επίδραση της έμφυλης ιδεολογίας στην παραγωγή
της  γνώσης,  στην  κατασκευή των  κυρίαρχων  επιστημονικών  παραδειγμάτων  και  στη
δημιουργία μηχανισμών παραγωγής και αναπαραγωγής τους. 



 Η προώθηση προγραμμάτων σπουδών και μαθημάτων  που ενσωματώνουν τη διάσταση
του φύλου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο

 Η  συνεργασία  με  ανάλογες  επιτροπές,  δίκτυα,  οργανώσεις,  ιδρύματα,  εταιρείες,
συμβούλια, ενώσεις, φορείς κλπ., εντός και εκτός Ελλάδας, που ασχολούνται με την
ισότητα των φύλων 

 Η  ενασχόληση  με  ζητήματα  (επιστημονικά,  υπηρεσιακά,  κοινωνικά)  που
αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι/ες στο ΑΠΘ

 Η παροχή ενημέρωσης και επιμόρφωσης  με τη μορφή σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων,
εκδηλώσεων, ανακοινώσεων, εκδόσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων  σε θέματα σχετικά
με την ισότητα των φύλων.

 Αναλυτική  περιγραφή  των  μέσων  για  την  πραγματοποίηση  των
σκοπών της Επιτροπής Φύλου και  Ισότητας ΑΠΘ υπάρχει στην
ιστοσελίδα  της  Επιτροπής  στην  κεντρική  ιστοσελίδα  του  ΑΠΘ
στο:https://www.auth.gr/committee/1073

3. Συνεδριάσεις της Επιτροπής  Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ

Πραγματοποιήθηκαν 4 συνεδριάσεις  (οι ημερομηνίες και οι ημερήσιες διατάξεις
είναι ανηρτημένες στη σελίδα της Επιτροπής στον κεντρικό ιστοχώρο του ΑΠΘ)

Πέραν των παραπάνω συνεδριάσεων, η πρόεδρος της Επιτροπής συμμετείχε σε συνάντηση
της ολομέλειας προέδρων των Επιτροπών του ΑΠΘ και σε  συνάντηση των προέδρων των
επιτροπών  κοινωνικού  χαρακτήρα  που  συγκροτούν  θεματικό  κύκλο  για  εναρμόνιση  της
πολιτικής  τους.  Επιπλέον,  συμμετείχε  και  σε  συνάντηση   της  Επιτροπής  Κοινωνικής
Πολιτικής  και  Υγείας  για  θέματα  αναπηρίας  μαζί  με  στελέχη  του  Κέντρου  Ενταξιακής
Πολιτικής (ΚΕΠ) της Παιδαγωγικής Σχολής.

4. Πεπραγμένα

1. Πριν από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής σχεδιάστηκε από την πρόεδρο ένα
πλαίσιο αρχών για τη συζήτηση σχετικά με τους σκοπούς /στόχους/ δράσεις της
Επιτροπής για Θέματα Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ (το κείμενο αυτό δόθηκε
και στους/στις προέδρους των επιτροπών για ενημέρωση).

2.  Καταρτίστηκε:

* κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών  
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*λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου isotita-comm@lists.auth.gr  για εσωτερική
επικοινωνία των μελών 

*ψευδοδιεύθυνση isotita-comm@auth.gr  έτσι ώστε να επικοινωνούν με την
επιτροπή όποια άτομα εκτός των μελών της επιτροπής θέλουν και

* ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία mycloud.auth.gr για όλα τα μέλη της επιτροπής 

 (σε συνεργασία με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ).

3. Σχεδιάσθηκε το λογότυπο της Επιτροπής και χαρτί αλληλογραφίας

4. Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας βρίσκεται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΠΘ 

           στο:https://www.auth.gr/committee/1073

      4.5  Μπορείτε να μας βρείτε και στο FACEBOOK: Επιτροπή Φύλου και Ισότητας του 
Α.Π.Θ. 
 

5. Δράσεις

1. ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στις Σπουδές Φύλου

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ.

Σχεδιάστηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2015/16 /Χειμερινό και εαρινό εξάμηνο μάθημα με
τίτλο: «Εισαγωγή στις Σπουδές Φύλου» και έγιναν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη
διεξαγωγή του. Η δημοσιοποίηση του μαθήματος θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβρη.

Είναι επιλεγόμενο συλλογικό ‘’Διατμηματικό μάθημα Φύλου και Ισότητας’’ στο ΑΠΘ που είναι
ανοικτό σε όλους /ες φοιτητές/τριες (στο βαθμό που το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός
τους επιτρέπει ελεύθερες επιλογές από άλλα τμήματα). Το μάθημα τυπικά έχει κωδικό του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) στο ΑΠΘ και την επιστημονική
ευθύνη έχει η Δήμητρα Κογκίδου, Καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ε-68 (στο Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης)

2. Έγιναν ενέργειες σχετικά με τη  χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στο δημόσιο
λόγο του  ΑΠΘ και  καθορίστηκαν  οι  προτεραιότητες  (σε  πρώτη  φάση  στην
κεντρική ιστοσελίδα Α.Π.Θ., στην ιστοσελίδα e-learning και στο Γραφείο Τύπου
Πρυτανείας)  (σε εξέλιξη-αναμένεται απάντηση).

3.  Επαναβεβαιώθηκε  η πρόθεση για  Θεσμοθέτηση πολιτικών στον υπό σύσταση
Οργανισμό και Εσωτερικό Κανονισμό του ΑΠΘ για την καταπολέμηση της
σεξουαλικής (ή ετεροσεξιστικής) παρενόχλησης.

4. Συλλέχθηκαν  στοιχεία  για  τα  σχετικά  με  το  φύλο  μαθήματα  που



πραγματοποιούνται  σε  διάφορα  τμήματα  του  Α.Π.Θ.  κατά  το  τρέχον
ακαδημαϊκό έτος (2014-2015).

5. Καταρτίστηκε κατάλογος με μαθήματα σχετικά με το φύλο (σε συνεργασία με
τις γραμματείες των Τμημάτων) που θα πραγματοποιηθούν κατά το επόμενο
ακαδημαϊκό έτος (2015-2016) στο ΑΠΘ.  Η δημοσιοποίηση της  λίστας  θα
παροτρύνει και θα διευκολύνει  όσους φοιτητές και  όσες φοιτήτριες επιθυμούν
να τα επιλέξουν.

6. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ημερίδα που διοργάνωσε η Επιτροπή Φύλου και
Ισότητας  του  ΑΠΘ  σε  συνεργασία  με  την  αντίστοιχη  Επιτροπή  της
Παιδαγωγικής  Σχολής   με  τίτλο  «Σεξουαλική  Διαφορετικότητα:  Υπό
Διωγμό;» στις 26 Μαΐου 2015. 

6. Προγραμματισμός δράσης (βραχυπρόθεσμος)

 Η Επιτροπή Φύλου και  Ισότητας  στο ΑΠΘ, σε  συνέχεια σχετικής  προηγούμενης
καμπάνιας  που είχε  πραγματοποιηθεί  το  2012 στο ΑΠΘ για την προώθηση   της
θεσμοθέτησης  πολιτικών  για  την  καταπολέμηση της  σεξουαλικής  (ή  προτιμότερο
ετεροσεξιστικής) παρενόχλησης στο ΑΠΘ, θα πραγματοποιήσει εκδηλώσεις με τίτλο:
«ΜΗΔΕΝΙΚΗ  ΑΝΟΧΗ  ΣΤΗ  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ  ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ»  κατά  το
ακαδημαϊκό έτος 2015 –16

7. Στα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου (εξ αναβολής) και
θα προωθηθούν άμεσα είναι:

 Συζητείται η πρόταση για διοργάνωση ενός summer school τον Ιούνιο του 2016 με
τίτλο ‘’Gender and Sexuality in Crisis’’. 

 Διοργάνωση  ενός  Διεθνούς  Διεπιστημονικού  Συνεδρίου  για  το
φθινόπωρο του 2016 και  δημιουργία ενός ηλεκτρονικού περιοδικού ελεύθερης
πρόσβασης με κριτές (peer reviewed open access journal). 

 Δημοσιοποίηση της Επιτροπής και του έργου της (εντός και εκτός ΑΠΘ) 

 Διασύνδεση και συνεργασία με άλλες επιτροπές/υπηρεσιακές μονάδες στο
ΑΠΘ 

 Συνεργασία  και  συντονισμός  δράσης  με  όσες  επιτροπές  Φύλου  και
Ισότητας υπάρχουν σε Τμήματα /Σχολές στο ΑΠΘ. 

 Ενθάρρυνση  για  δημιουργία  επιτροπών  Φύλου  και  Ισότητας  σε  κάθε
Σχολή στο ΑΠΘ

 Συνεργασία με άλλες επιτροπές στο ΑΠΘ που έχουν κοινούς στόχους
(όπως,  Κοινωνικής  Πολιτικής  &  Υγείας,  Εθελοντισμού,  Παρατηρητηρίου 
Φοιτητών/τριών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων,  Ψυχολογικής  Υποστήριξης,
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Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) 

 Επιδίωξη για ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές όλων των
επιτροπών και των υπηρεσιακών μονάδων του ΑΠΘ


