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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την ανάδειξη των μελών που θα απαρτίσουν την Επιτροπή Ισότητας
των Φύλων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών.
ΠΡΟΣ:
- τα μέλη ΔΕΠ,
- τα μέλη ΕΕΠ,
- τα μέλη ΕΔΙΠ,
- τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π.,
- τους/τις διοικητικούς/ές υπαλλήλους
- τους/τις προπτυχιακούς/ες, μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και
υποψήφιους/ες διδάκτορες (μέσω των Γραμματειών) του Παντείου
Πανεπιστημίου
Η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου, αφού έλαβε υπόψη:
α) τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις»,
β) τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13)
«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες
διατάξεις»,
γ) την υπ’ αριθμ. 104748/Z1/10.8.20 Διαπιστωτική Πράξη της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων
(4) Αντιπρυτάνεων του Παντείου Πανεπιστημίου» (ΦΕΚ: 637/τ.
ΥΟΟΔ/14.8.20),
δ) τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112)
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν
και
ε) την από 11/9/2020 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (1η
συνεδρίαση, Θέμα 4ο)

Προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες μέλη
ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό και φοιτητές/τριες, που
επιθυμούν να οριστούν μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του
Παντείου Πανεπιστημίου, να υποβάλουν έως την 09η/10/2020 και ώρα
15:00, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Παντείου Πανεπιστημίου:
1. Αίτηση υποψηφιότητας και
2. Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει το έργο και
γενικότερα η συνεισφορά του/ης υποψήφιου/ας στα πεδία της ισότητας
των φύλων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διακρίσεων και της
αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού.
Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4589/2019, η Επιτροπή Ισότητας των
φύλων έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της
ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές
διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία
υποβάλλει στη Σύγκλητο,
β) εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας
και την καταπολέμηση του σεξισμού,
γ) παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα,
δ) παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για
διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά,
ε) προωθεί την εκπόνηση ΠΜΣ και τη διενέργεια σεμιναρίων και
διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου,
στ) προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που
σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της,
ζ) παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν
διακριτική μεταχείριση. Με τον εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι.
ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα υποστήριξης των θυμάτων διακριτικής
μεταχείρισης από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων είναι εννεαμελής και αποτελείται από
έξι (6) μέλη ΔΕΠ, ένα (1) μέλος ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ, έναν/μία (1)
διοικητικό/ή υπάλληλο και έναν/ μία (1) φοιτητή/τρια.
Τα μέλη της Επιτροπής έχουν τριετή θητεία και ορίζονται ύστερα από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύει η Πρύτανις. Οι
υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο και
κατόπιν διαβιβάζονται, δια της Γραμματείας Πρύτανη, στην Τριμελή
Επιτροπή Αξιολόγησης, που ορίστηκε με την από 11/9/2020 απόφαση
της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, αξιολογούνται και συντάσσεται ο
σχετικός πίνακας κατάταξης, ο οποίος υποβάλλεται ως εισήγηση στην
Πανεπιστημιακή Σύγκλητο.
Η Πρύτανις
Καθηγήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

