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Δημόσια Διακήρυξη της ΕΙΦ της ΑΣΚΤ 

 

Βασικός σκοπός της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 

είναι η προώθηση και εμπέδωση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες 

τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.  

 

Πιο συγκεκριμένα στοχεύουμε στην υιοθέτηση, εφαρμογή και παρακολούθηση-

αξιολόγηση μιας σειράς στρατηγικών εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας της ΑΣΚΤ, οι 

οποίες θα προωθούν την ισότητα των φύλων, θα εξασφαλίζουν την ισότητα ευκαιριών στο 

χώρο σπουδών, έρευνας, καλλιτεχνικής δημιουργίας και εργασίας. Μακροπρόθεσμα, 

ευελπιστούμε ότι η διάσταση του φύλου θα ενσωματωθεί οριζόντια τόσο στη δομή των 

θεσμικών οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος και στα λοιπά κέντρα λήψης αποφάσεων 

εντός της Σχολής, αλλά και στις επίσημες διαδικασίες που διέπουν την επιλογή, πρόσληψη 

και επαγγελματική ανέλιξη των μελών της κοινότητας. Απώτερος στόχος είναι η διάσταση 

του φύλου να εμπεδωθεί σταδιακά στη διοίκηση, στο χώρο της διδασκαλίας και της 

έρευνας, και να αναδειχθεί η κομβική σημασία των έμφυλων ταυτοτήτων για τη 

συγκρότηση του σύγχρονου καλλιτεχνικού υποκειμένου και τη θεραπεία των τεχνών.    

 

Η ένταξη της διάστασης του φύλου είναι μια μακρά και δυναμική διαδικασία, η οποία 

προϋποθέτει αλλαγές στο εσωτερικό περιβάλλον του Ιδρύματος. Διαγραμματικά, η 

εσωτερική αναδιοργάνωση της Σχολής προς αυτή την κατεύθυνση απαιτεί ενδελεχή 

χαρτογράφηση της υπάρχουσας κατάστασης και των υφιστάμενων παθογενειών, καλό 

σχεδιασμό και εξειδίκευση του οδικού χάρτη-σχεδίου δράσης, λαμβάνοντας υπόψιν την 

ιστορία, την ιδιαιτερότητα και το μέγεθος της ΑΣΚΤ. Τέλος, απαιτείται επαρκής χρόνος, 

η εξασφάλιση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, σε συνδυασμό με την ειλικρινή 

δέσμευση των πρυτανικών αρχών προς αυτή την κατεύθυνση και τη γνώση των εθνικών 

και ευρωπαϊκών πολιτικών ισότητας. 

 

Οι στόχοι της ΕΙΦ της ΑΣΚΤ όπως εκ του Νόμου ορίζονται (βλ. και Ν. 4589/2019, άρθρο 

33 , ΦΕΚ 13/τ. Α΄/29-1-2019) θα μπορούσαν να συνοψισθούν ως εξής:  

 

 Σύνταξη Έμφυλου Χάρτη της ΑΣΚΤ από τον οποίο θα προκύψουν οι προτάσεις 

για πιθανές διορθωτικές επεμβάσεις. 

 Επιμόρφωση διοικητικού, διδακτικού και φοιτητικού πληθυσμού σε θέματα 

φύλου, ξεκινώντας με την υιοθέτηση ενός λεξιλογίου τόσο στον γραπτό όσο και στον 

δημόσιο λόγο, καταρχάς εντός της Σχολής, το οποίο θα είναι απαλλαγμένο από 

σεξιστικά στερεότυπα και θα προάγει τη συμπερίληψη όλων των έμφυλων ταυτοτήτων. 

 Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για 

διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά.  

 Παροχή συνδρομής προς θύματα διακρίσεων, εφόσον προηγούνται 

καταγγελίες.  

 Προώθηση δομών Συμβουλευτικής για το φοιτητικό πληθυσμό σε ζητήματα 

έμφυλων διακρίσεων, σεξουαλικής παρενόχλησης και εν γένει κακοποιητικής 

συμπεριφοράς. 

 Διαμόρφωση ολοκληρωμένου προγράμματος οριζόντιας ένταξης μαθημάτων 

φύλου στα Τμήματα, όπου αυτά απουσιάζουν ή κρίνονται ανεπαρκή. 
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 Ένταξη θεμάτων φύλου σε έρευνες και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το 

Ίδρυμα. 

 Υποστήριξη Τμημάτων στη διαδικασία υλοποίησης  Π.Μ.Σ. και διδακτορικών 

διατριβών & μετα-διδακτορικών ερευνών σε θέματα φύλου. 

 Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εργαστηρίων και σεμιναρίων με 

πρόσκληση ακαδημαϊκών, ερευνητών/τριών  και άλλων ειδικών σε θέματα φύλου. 

 Ανάπτυξη εστιασμένης ερευνητικής-εκδοτικής δραστηριότητας είτε με τη 

μορφή άρθρων σε περιοδικά είτε με τη μορφή συλλογικών τόμων. 

 Δράσεις δημοσιότητας/performance ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου και 

ισότητας.  

 Επεξεργασία πρωτοκόλλων συνεργασίας με τις Επιτροπές Ισότητας των Φύλων 

διαφόρων Α.Ε.Ι. της χώρας, με τις Περιφερειακές και τις Δημοτικές αρχές, με την 

Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ), το 

ΚΕΘΙ και το ΕΚΔΔΑ, καθώς και με το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

 Δικτύωση του Ιδρύματος με φορείς και φόρα που προωθούν δράσεις ισότητας 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 

 


