
 

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

UniDiversity 

Πρόσκληση συμμετοχής σε ομάδες εστιασμένης συζήτησης  

 

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Εργαστήριο «ΜΕΘΕΞΗ» του Τμήματος Κοινωνιολογίας), 

συντονιστής φορέας του ευρωπαϊκού έργου «Universities towards Diversity - UniDiversity» 

και στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού, προσκαλεί φοιτητές-τριες (προπτυχιακού, 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου) καθώς και καθηγητές-τριες όλων των βαθμίδων, 

μέλη του επιστημονικού ή διοικητικού προσωπικού Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, να 

λάβουν σε μέρος σε ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) με αντικείμενο τη 

διάγνωση αναγκών αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση διακρίσεων λόγω 

σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή/και χαρακτηριστικών φύλου στο 

ακαδημαϊκό περιβάλλον. 

 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό και υλοποίηση 

ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς και 

συμπεριληπτικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος για όλα τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. 

 

Συγκεκριμένα, θα διοργανωθούν διαδικτυακά (online) δύο (02) ομάδες εστιασμένης 

συζήτησης: 

 Α ομάδα: 8-12 φοιτητές-τριες (προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, ή διδακτορικού 

επιπέδου) Πανεπιστήμιων στην Ελλάδα  

 Β ομάδα: 8-12 μέλη του ακαδημαϊκού, ερευνητικού ή διοικητικού προσωπικού 

Πανεπιστήμιων στην Ελλάδα 

 

Κάθε συζήτηση θα διαρκέσει περίπου δύο ώρες, θα ηχογραφηθεί και θα συντονιστεί από 

τον επικεφαλής ερευνητή του έργου UniDiversity, Θανάση Θεοφιλόπουλο, Κοινωνιολόγο, 

ΜΑ.  

 

Για δηλώσεις συμμετοχής ή/και περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: theofilopoulosthanos@gmail.com  

 

Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής κάθε συζήτησης θα προγραμματιστεί έπειτα από 

συνεννόηση με όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα.  
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Λίγα λόγια για το έργο: 

 

Το UniDiversity είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία στόχος της οποίας είναι η δημιουργία 

ενός συμπεριληπτικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, χωρίς 

διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης ή/και 

χαρακτηριστικών φύλου, ευαισθητοποιώντας και ενισχύοντας τις γνώσεις ολόκληρης 

της ακαδημαϊκής κοινότητας (ακαδημαϊκό, ερευνητικό, διοικητικό, φοιτητικό και άλλο 

προσωπικό) στη χρήση ορθής, αμερόληπτης και συμπεριληπτικής γλώσσας και 

συμπεριφοράς, στην επίλυση συγκρούσεων και στην εφαρμογή άλλων καλών πρακτικών, με 

σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση των προαναφερθεισών 

διακρίσεων στην Ελλάδα, στη Λιθουανία και στην Ιταλία. 

 

Στόχοι του έργου είναι: 

 Η απόκτηση δεδομένων σχετικά με τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, 

ταυτότητας, έκφρασης ή/και χαρακτηριστικών φύλου στο ακαδημαϊκό περιβάλλον των 3 

συμμετεχουσών χωρών και, συνεπώς, η έγκυρη, τεκμηριωμένη ενημέρωση και ο 

επηρεασμός των φορέων χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων. 

 Η βελτίωση της ικανότητας πρόληψης και καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω 

σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης ή/και χαρακτηριστικών φύλου 

εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, μέσω της γνώσης και κατανόησης των σχετικών 

συμπεριληπτικών πρακτικών.  

 Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, τις διακρίσεις και την κακομεταχείριση που υφίστανται οι ΛΟΑΤΚΙ+ 

άνθρωποι και την ισότητα ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, 

έκφρασης ή/και χαρακτηριστικών φύλου. 

 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας (REC) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (963181 - UniDiversity - REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020) και 

υλοποιείται στην Ελλάδα από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών και την Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, στη Λιθουανία από το 

Πανεπιστήμιο Vytautas Magnus και την οργάνωση Diversity Development Group και στην 

Ιταλία από το Πανεπιστήμιο της Μπρέσια και την οργάνωση Avvocatura per i Diritti LGBTI. Το 

έργο συντονίζεται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Εργαστήριο «ΜΕΘΕΞΗ» του Τμήματος 

Κοινωνιολογίας). 


