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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της ΑΣΚΤ συγκροτήθηκε με απόφαση της 

Συγκλήτου της ΑΣΚΤ (Συνεδρίαση της 12ης Ιουλίου 2021, θέμα 2ο, ΑΔΑ: 

9ΡΘΦ46Ψ8ΝΖ-ΧΝΕ) και ανασυγκροτήθηκε με απόφαση της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ 

(Συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου 2021, θέμα 3α, ΑΔΑ: ΨΤΠΖ46Ψ8ΝΖ-ΛΜΝ) σε 

εφαρμογή του νόμου 4589/2019 (άρθρο 33). 

Η Ε.Ι.Φ. έχει σύμφωνα με το νόμο, 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 Π.Μ.Σ. 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. 

Τα μέλη της επιτροπής είναι τα εξής: 

1. Άντα (Αντωνία) Διάλλα, Καθηγήτρια του Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της 

ΣΚΤ της ΑΣΚΤ (Πρόεδρος),  

2. Poka Yio (Πολύδωρος Καρυοφύλλης), Αν. Καθηγητής του Τμήματος 

Εικαστικών Τεχνών της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ (Αντιπρόεδρος),  

3. Φωτεινή Ζήκα, Αντιπρύτανις, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Θεωρίας & 

Ιστορίας της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ, 

4. Ερατώ Χατζησάββα, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της 

ΣΚΤ της ΑΣΚΤ, 
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5. Γεωργία Σαγρή, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΣΚΤ 

της ΑΣΚΤ,  

6. Καλλιρρόη Λινάρδου, Επικ. Καθηγήτρια του Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας 

της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ,  

7. Αικατερίνη Αθανασίου, μέλος Ε.Ε.Π. της ΑΣΚΤ,  

8. Μάρθα Αγιουτάκη, διοικητική υπάλληλος της ΑΣΚΤ,  

9. Εύα Αγγελάκα, φοιτήτρια της ΑΣΚΤ,  

 

Ως νεοσύστατη Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) της ΑΣΚΤ, οφείλουμε να 

ενημερώσουμε όλα τα μέλη της ακαδημαικής κοινότητας της Σχολής μας ότι, με βάση 

τις αρμοδιότητες που μας δίνει ο Ν. 4589/2019, η Ε.Ι.Φ. δέχεται καταγγελίες για 

παρενοχλητική συμπεριφορά, παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης και συνδράμει τα 

θύματα. Λειτουργεί με σκοπό τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων σε όλες τις 

εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Πανεπιστημίου, καθώς και 

στην καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων και του σεξισμού. 

Η Ε.Ι.Φ. της Σχολής είναι έτοιμη και αποφασισμένη να παρέχει τις υπηρεσίες της στα 

μέλη της σχολής της ΑΣΚΤ που θα καταγγείλουν φαινόμενα έμφυλης βίας και να 

σταθεί στο πλευρό των θυμάτων. 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων ΑΣΚΤ 

Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://www.asfa.gr/epitropi-isothtas-filwn  

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: eif@asfa.gr 
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