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Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Πολυτεχνική Σχολή 
ΑΠΘ 

Ο προβληματισμός για ζητήματα φύλου καθορίζει τις νεότερες θεωρήσεις πλείστων 
γνωστικών πεδίων και αποτελεί επιδίωξη των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων παγκοσμίως. 
Η  καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων και η ουσιαστική ισότητα αποτελούν 
στόχους που τίθενται σε προτεραιότητα από μείζονες διεθνείς ενώσεις (UN, EU) και 
συμφωνίες. Η ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις δημόσιες και τοπικές 
πολιτικές (gender mainstreaming) προκαλούν αλλαγές στη νομοθεσία των κρατών. 
Στα πλαίσια αυτά νέες εφαρμογές υλοποιούνται και στη χώρα μας.  

Στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπάρχει 
σημαντική προηγούμενη δραστηριότητα για το θέμα. Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών είχε πρωτοπορήσει προσφέροντας ειδικά μαθήματα για το φύλο και τον 
χώρο ήδη από τα τέλη της δεκαετίας ’80. Από το 2003 λειτούργησε Διατμηματικό 
Πρόγραμμα μαθημάτων σε θέματα φύλου και ισότητας με τη συμμετοχή Τμημάτων 
της Πολυτεχνικής Σχολής, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν οι σπουδές φύλου και σε 
άλλες Σχολές του ΑΠΘ. Το 2008 συγκροτήθηκε το Κέντρο Χώρου, Τεχνολογίας και 
Φύλου (https://www.eng.auth.gr/ereyna/kentro-choroy-technologias-kai-fyloy.html) με 
σκοπό την διερεύνηση και υποστήριξη της ισότιμης συμμετοχής των μελών της 
Πολυτεχνικής Σχολής στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, με έμφαση 
σε θέματα διαχείρισης του δημόσιου χώρου και σχεδιασμού, περιβάλλοντος και 
χρήσης νέων τεχνολογιών τα οποία θέματα ανταποκρίνονται στην ποικιλία των 
επιστημονικών αντικειμένων της Σχολής. Το  Κέντρο αυτό είναι δυστυχώς εδώ και 
κάποια χρόνια σε κατάσταση αδράνειας. 

Σήμερα, θεωρούμε απαραίτητη την επαναδραστηριοποίησή μας στα ζητήματα φύλου 
και ισότητας, καθώς και την επίκαιρη διερεύνηση τους στον τομέα της έρευνας και της 
διδασκαλίας, με διαγενεακή συνέχεια και ενδογενεακή συνέργεια στο πλαίσιο της 
αειφορίας.  

Προτείνουμε την δημιουργία Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Πολυτεχνική 
Σχολή ΑΠΘ 

Η επιτροπή αποτελεί πρωτοβουλία μελών του Διδακτικού Προσωπικού της 
Πολυτεχνικής Σχολής με ακαδημαϊκή εμπειρία, έρευνα και ενασχόληση σε θέματα 
φύλου, ισότητας και βιωσιμότητας, και θα λειτουργήσει ως κόμβος διασύνδεσης των 
θεμάτων αυτών με τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης που θεραπεύει η 
Πολυτεχνική Σχολή. Αρχικά, συγκροτείται από έξι (6) μέλη  ΔΕΠ και ΕΔΙΠ της 
Πολυτεχνικής Σχολής και είναι ανοιχτή και σε άλλα μέλη της κοινότητας της 
Πολυτεχνικής, και ιδιαίτερα στη συμμετοχή φοιτητών/τριών. 

Η Επιτροπή ως Κόμβος διασύνδεσης έχει σκοπό:  

1) τη διερεύνηση και υποστήριξη της ισότιμης συμμετοχής και εκπροσώπησης 
των μελών της Σχολής στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές 
δραστηριότητες, και  

2) την ένταξη της διάστασης του φύλου, της ισότητας και των ετεροτήτων σε 
θέματα βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και διακυβέρνησης, ηγεσίας, 
διαχείρισης του δημόσιου χώρου, νέων τεχνολογιών, ψηφιοποίησης 
υπηρεσιών, καταναλωτικών προτύπων, περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και 
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ευαισθητοποίησης κ.ά., τα οποία αναφέρονται στο μεγάλο εύρος ειδικών αλλά 
και διεπιστημονικών αντικειμένων της Πολυτεχνικής Σχολής. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Οι στόχοι μας κινούνται στους παρακάτω άξονες: 

▪ Ερευνητικοί και αναλυτικοί στόχοι 
Μέσα από διεπιστημονική συνεργασία, σκοπεύουμε να εξετάσουμε ζητήματα 
φύλου και ισότητας που σχετίζονται με τα επιστημονικά αντικείμενα των 
Τμημάτων της Πολυτεχνικής, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον, η 
πράσινη ενέργεια και η ενεργειακή μετάβαση, η ανθεκτικότητα, η αρχιτεκτονική 
και ο αστικός χώρος, ο σχεδιασμός και διαδικασίες διαχείρισής του, η ανάπτυξη 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού μεταφορών, η κυκλική 
οικονομία, η ψηφιακή τεχνολογία και ψηφιοποίηση διεργασιών, η 
παρακολούθηση προσαρμογής στους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών  κ.ά. Η συστηματική συλλογή δεδομένων με βάση το φύλο σε 
διοικητικό (δομές διοίκησης, ακαδημαϊκούς ρόλους) και ερευνητικό επίπεδο 
(προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, συμμετοχή στην έρευνα) αποτελεί 
προτεραιότητα. 
 

▪ Εκπαιδευτικοί και μετασχηματιστικοί στόχοι 
Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε την κοινότητα της Πολυτεχνικής 
Σχολής (διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτήτριες 
και φοιτητές κλπ.) στα θέματα του φύλου, της ετερότητας και της ισότητας, μέσα 
από την δημιουργία ανοικτού διαλόγου και την επιμόρφωση στον προπτυχιακό 
και μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών. Εστιάζοντας στην εκπαίδευση των 
φοιτητών/τριών σε θέματα φύλου και ισότητας σκοπεύουμε στη δημιουργία και 
από κοινού συμμετοχή σε ένα νέο διατμηματικό μάθημα επιλογής τρίτου κύκλου 
σπουδών προσφερόμενο σε όλα τα Τμήματα, και στη διοργάνωση θερινών 
σχολείων, σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων κλπ., αλλά και στη συνεργασία με 
ενεργές φοιτητικές ομάδες (BEST, ΚΟΜΒΟΣ, RMEI-GAMe, ΕυΖην, Ομάδα 
Θεάτρου,  κλπ.) . 
  

▪ Κοινωνικοί στόχοι 
Στοχεύουμε στη στήριξη και ενδυνάμωση των μελών της κοινότητας του 
Πολυτεχνείου, και ιδιαίτερα των νέων στις διάφορες πτυχές της ζωής τους, από 
το άμεσο περιβάλλον της Σχολής έως την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Προτείνουμε μια σειρά από οριζόντιες δράσεις : 

▪ Ενημέρωση και επικοινωνία   
Έχουμε πρόθεση να παρέχουμε ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα, μέσα από 
διάφορες δράσεις και καλές πρακτικές (ανάπτυξη ιστοσελίδας, ανακοινώσεις, 
εκδηλώσεις, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ.).  
 

▪ Συνεργασίες και εξωστρέφεια    
Θα υποστηρίζουμε διεπιστημονικές συνεργασίες και συνέργειες σε θέματα 
φύλου και ισότητας με Ελληνικά και Διεθνή δίκτυα που συμμετέχει η Πολυτεχνική 
Σχολή (SDSN, BUA, RMEI, TIME, AESOP, EAAE, κ.ά.), με επαγγελματικούς 
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φορείς (ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΣΑΔΑΣ/ΣΑΘ, κ.ά.) καθώς και με Πανεπιστήμια και ερευνητικά 
κέντρα (Εργαστήριο Σπουδών Φύλου Παντείου Παν/μίου, Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών, ΕΛΙΑΜΕΠ, κ.α.). Η επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται και 
να υποστηρίζει φορείς Τοπικής Ανάπτυξης (Δήμοι, Περιφέρειες, Επιμελητήρια 
κ.ά.) για την ένταξη της διάστασης του φύλου στις συναφείς πολιτικές. 
 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ θα συνεργάζεται και 

θα αλληλοεπιδρά, όποτε χρειάζεται, με την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ του ΑΠΘ 

(ΕΙΦ) σύμφωνα και με την Πολιτική Ποιότητας του ΑΠΘ, και θα την υποστηρίζει σε 

διεπιστημονικά θέματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά πεδία της Πολυτεχνικής 

Σχολής. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις αρμοδιότητες της ΕΙΦ του Ν.4589/19, 

α.33 στο ΑΠΘ. 

Η πρωτοβουλία ξεκινά από εμάς, τα Ιδρυτικά Μέλη, αλλά είναι ανοικτή σε όλη την 
κοινότητα της Πολυτεχνικής Σχολής για την ενδυνάμωση της δραστηριότητάς μας για 
το φύλο και την ισότητα στην Πολυτεχνική Σχολή. 

 

Θεσσαλονίκη, 5 Φεβρουαρίου 2021 
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