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                        Θεσσαλονίκη  21/ 09 /2021 
                       Αριθμ. πρωτ.:  ΔΦ 2.1/ 15532  
 
                      ΠΡΟΣ: 

                      Τα Μέλη ΔΕΠ 
                      Τα Μέλη ΕΕΠ 
                      Τα Μέλη ΕΔΙΠ 
                      Τα Μέλη ΕΤΕΠ 
                      Τους / τις Διοικητικούς  ές 
                      Υπαλλήλους 
                      Τους / τις προπτυχιακούς /ές, 
                      μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ τριες                         
                      και υποψήφιους /ες διδάκτορες του 
.                     ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

 

 

 
 
➢ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας 

των Φύλων,  του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 
 

 
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)  
Έχοντας υπόψη: 
1. Το ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 70). 

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των 
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει 
σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του,  (Α’ 195). 

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 114) . 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες ΕΚΠΑ, Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13),.  

5. Το Κεφάλαιο ΙΑ΄ Ψηφιακή Διαφάνεια Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). 
6. Την υπ’ αρ. ΔΦ 2.1/3763/17-12-2019, απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. «Έγκριση σχεδίου οργάνωσης και δομής διοικητικών υπηρεσιών του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)» (Β΄ 4760). 
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7. Την υπ’ αρ. ΔΦ 2.1/17090/6-11-2020 απόφαση έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β’ 4889). 

8. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 
(αριθμ. συνεδρίαση 34/08-09-2021, Θέμα 10)  

9. Την υπ΄αρ. 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 106) 

απευθύνει 
 
Ανοιχτή πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής υποψηφιοτήτων προς  τα  
μέλη  του  Διδακτικού   Ερευνητικού  Προσωπικού  (Δ.Ε.Π.),  τα  μέλη  του  Ειδικού  
Εκπαιδευτικού  Προσωπικού  (Ε.Ε.Π.),  τα  μέλη  του  Εργαστηριακού  Διδακτικού 
 Προσωπικού  (Ε.ΔΙ.Π.),  τα  μέλη  του  Ειδικού  Τεχνικού  Εργαστηριακού  Προσωπικού  
(Ε.Τ.Ε.Π.),  τους  Διοικητικούς  Υπαλλήλους,  και  τους  Προπτυχιακούς  φοιτητές,  
Μεταπτυχιακούς  Φοιτητές  και  τους  Υποψήφιους  Διδάκτορες  του  Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος  που  επιθυμούν  να  ορισθούν  ως  μέλη  της  Επιτροπής  
Ισότητας  των  Φύλων  (Ε.Ι.Φ.)  του  Διεθνούς Πανεπιστημίου  της Ελλάδος,  σε  
εφαρμογή  των  διατάξεων  του  άρθρου  33  του ν.  4589/2019 (Α΄13), και  προκειμένου  
να  συσταθεί  και  συγκροτηθεί  η  εν  θέματι  Επιτροπή,  να  υποβάλουν ως  την  11η-10-
 2021,  ημέρα Δευτέρα και  ώρα 15.00, τα  κάτωθι  δικαιολογητικά:  
 1. Αίτηση Υποψηφιότητας   
2. Βιογραφικό  Σημείωμα  από  το  οποίο  να  προκύπτει  το  έργο  και  γενικότερα  η  
συνεισφορά  του/της  υποψηφίου/ας  στα  πεδία  της  ισότητας  των  φύλων,  της  
καταπολέμησης  των  ανισοτήτων  και  διακρίσεων  και  της  αντιμετώπισης  του  
κοινωνικού αποκλεισμού. 
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Πρωτοκόλλου και 
Αρχείου και κατόπιν διαβιβάζονται σε Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, που ορίζεται από 
τη Σύγκλητο, προκειμένου να αξιολογηθούν και να συνταχθεί ο σχετικός πίνακας 
κατάταξης, ο οποίος υποβάλλεται ως εισήγηση στην Σύγκλητο, η οποία και επιλέγει τα 
μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. 
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 ο Πρύτανης.  
Η Επιτροπή λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των 
Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και 
σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.  
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,  
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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.  
 
Σημειώνεται  ότι το  πλήρες  κείμενο  της  προκήρυξης,  θα  σταλεί  μέσω  ηλεκτρονικού  
ταχυδρομείου  σε  όλα  τα  μέλη  των  κατηγοριών  (Δ.Ε.Π.,  Προσωπικό,  Φοιτητές)  του  
Ιδρύματος,  ως  άνω,  δια  των  ακαδημαϊκών  και  υπηρεσιακών  μονάδων  του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου  της Ελλάδος. 
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιεύεται στον 
ιστότοπο του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 
 
 

 
                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                              της Διοικούσας Επιτροπής του 
                                                                                 Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

                        
 
                                                                                                       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ 

                                       Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ 
 
Συνημμένα: 
Υπόδειγμα δήλωσης υποψηφιότητας 

 
Εσωτερική διανομή 

Υ.Δ.Μ. 
 
 

              
Nομικός Έλεγχος 
 
Κ. Γκράτζιου              
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Αίτηση Υποψηφιότητας 

 Προς: 

Την  Τριμελή  Επιτροπή  Αξιολόγησης  

υποψηφιοτήτων  για  τη  θέση  μέλους  

της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων 

(Ε.Ι.Φ.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 

Ελλάδος. 

 
Όνομα: 

………………………………..………………………… 

Με  την  παρούσα  αίτηση  υποβάλλω  
την υποψηφιότητά  μου  για  την  
Επιτροπή Ισότητας  των  Φύλων  (Ε.Ι.Φ.)  
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 33 του ν. 4589/2019 (Α’ 13). 

Επώνυμο: 

………………………………………..……………. 

Ιδιότητα: 

……………………………………………………….. 

(Μέλος ΔΕΠ / Ε.Ε.Π./ Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π./ 

Διοικητικός υπάλληλος/ Φοιτητής)  

Βαθμίδα: 

………………………………………………………. 

Τηλέφωνο: 

……………………………………………………. 

Τμήμα: 

………………………………………………………….. 

 

Email: 

……………………………………………………………. 

 

Θέμα: «Υποψηφιότητα για τη θέση μέλους  
της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.)  
του  Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» 
 
 
 
 
Ημερομηνία: …………………………………….. 

Η αιτούσα / Ο αιτών  

 

 

 

 

 

Συνημμένα: Βιογραφικό σημείωμα  
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