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ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΛΗ ΔΕΠ  

 

Αγαπητές συναδέλφισσες,  

Επικοινωνούμε μαζί σας, ως ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών , 

ια να σας γνωστοποιήσουμε την Εταιρεία και να σας προσκαλέσουμε να ενισχύσετε 

το έργο της με την εγγραφή σας ως μέλος της.  

Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.) ιδρύθηκε το 2008 και 

είναι ένα μη-κερδοσκοπικό, επιστημονικό σωματείο που έχει ως βασικό σκοπό του τη 

βελτίωση της θέσης και του κύρους των γυναικών στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της 

χώρας μας και την ανάδειξη του επιστημονικού τους έργου και της κοινωνικής τους 

προσφοράς. 

Μέχρι σήμερα η ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π έχει ασχοληθεί με την έρευνα σχετικά με τη θέση των 

Γυναικών Πανεπιστημιακών στα ΑΕΙ της χώρας, έχει οργανώσει Συνέδρια και ημερίδες 

και έχει υλοποιήσει προγράμματα για την ενδυνάμωση και την αποτελεσματική 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας φοιτητριών και νέων γυναικών πτυχιούχων. Πιο 

συγκεκριμένα, με την ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π., επιδιώκουμε  

• Να αναπτύξουμε μηχανισμούς υποστήριξης των γυναικών πανεπιστημιακών στο 

χώρο εργασίας τους,  

• Να εξασφαλίσουμε την ισότιμη συμμετοχή μας σε όλα τα όργανα, επιτροπές, 

προγράμματα και δραστηριότητες του Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκουμε και  

• Να προαγάγουμε τον διάλογο, την διδασκαλία και την έρευνα σχετικά με θέματα 

φύλου, κοινωνίας και επιστήμης. 

Η ανάγκη δραστηριοποίησής μας για τη διασφάλιση της ισότητας ανάμεσα σε άνδρες 

και γυναίκες πανεπιστημιακούς (εκτός από τους προφανείς λόγους που αναφέρονται 

και στο καταστατικό) έχει αποκτήσει μια νέα επικαιρότητα για δύο λόγους: 

Ο πρώτος λόγος είναι ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί πλέον υποχρέωση των 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και η συγκρότηση Επιτροπών Ισότητας των Φύλων σε όλα 

τα ΑΕΙ ορίζεται από τον Νόμο. Η συνεργασία όλων μας μπορεί να υποστηρίξει το έργο 

των Επιτροπών αναδεικνύοντας προβλήματα και δυσλειτουργίες στο χώρο εργασίας 

μας.  

Η δημιουργία ενός διαδικτυακού κόμβου πληροφόρησης (η ιστοσελίδα της ΕΛΕΓΥΠ) 

για τη συμμετοχή των γυναικών στα όργανα των Πανεπιστημίων, τυχόν διακρίσεις σε 
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βάρος των γυναικών στην ακαδημαϊκή εξέλιξη, στον τρόπο αντιμετώπισης της 

σεξουαλικής παρενόχλησης, όπως επίσης και για συστηματική ενημέρωση για τις 

ευρωπαϊκές πολιτικές και τα προγράμματα που προωθούν την ισότητα στην έρευνα και 

την τεχνολογία, μπορεί να αποτελέσει, κατά τη γνώμη μας, χρήσιμο εργαλείο για την 

ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών πανεπιστημιακών.  

Ο δεύτερος λόγος της επικαιρότητας των στόχων της ΕΛΕΓΥΠ συνδέεται με το γεγονός 

ότι η πανδημία ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο των γυναικών στην αντιμετώπιση της 

κρίσης. Είτε σε θέσεις αρχηγών κρατών, είτε σε θέσεις εργαζομένων στην πρώτη 

γραμμή, είτε στην ιατρική έρευνα και τον τομέα της υγείας, οι γυναίκες είχαν 

αποφασιστική συμβολή στην αντιμετώπιση της πανδημίας και αντιμετώπισαν με 

επιτυχία πολλές προκλήσεις. Το αίτημα για περισσότερες γυναίκες, τόσο σε διοικητικές 

θέσεις ευθύνης, όσο και σε ερευνητικές ομάδες αιχμής επαναδιατυπώθηκε με 

μεγαλύτερη έμφαση σε όλα τα κέντρα λήψης πολιτικών και επιστημονικών 

αποφάσεων, μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών των γυναικείων οργανώσεων, αλλά 

και της ΕΕ στην κατεύθυνση αυτή.  

Ελπίζουμε ότι θα θελήσετε να ενημερωθείτε περισσότερο για τις δράσεις μας από την 

ιστοσελίδα μας και θα εκδηλώσετε ενδιαφέρον να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί 

σας.  

Ακόμα καλύτερα θα ήταν φυσικά να γίνετε ενεργό μέλος του Σωματείου μας στο 

Πανεπιστήμιό σας. Η ετήσια συνδρομή είναι 25 ευρώ και αποτελεί την μοναδική πηγή 

εσόδων της ΕΛΕΓΥΠ. O τραπεζικός λογαριασμός της Εταιρείας είναι: IBAN GR03 0172 

0500 0050 5007 0526 340 και SWIFT-BIC PIRBGRAA.  

Θα πληροφορούμε συστηματικά τα μέλη μας με ηλεκτρονικό μήνυμα για τις 

εκδηλώσεις μας, καθώς επίσης και τα νέα από τον χώρο της ισότητας των φύλων στην 

έρευνα και τη πανεπιστημιακή διδασκαλία στην Ελλάδα και την ΕΕ.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων  

Τα μέλη του ΔΣ  
 
Μαρία Στρατηγάκη, Αν. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος 

Ελένη Νίνα -Παζαρζή, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς, Αντιπρόεδρος 

Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Ομότιμη Καθηγήτρια ΟΠΑ, Γεν. Γραμματέας 

Βάσω Φαρμάκη, καθηγήτρια ΕΚΠΑ Ταμίας 

Βάσω Κιντή, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Ειδική Γραμματέας 

Μαρία Μιμίκου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ, Μέλος 

Ειρήνη Νικάνδρου, Επικ. Καθηγήτρια ΟΠΑ, Μέλος 

 

Website: www.elegyp.gr 

e-mail: mstrati@panteion.gr 

Facebook: Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών 

http://www.elegyp.gr/

