
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.) 

 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.)  ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος 

δράσης με τίτλο «Ανάδειξη της Οπτικής του Φύλου και Καταπολέμηση των Έμφυλων Διακρίσεων στα Α.Ε.Ι. 

(ΑΦΑΙΑ)» στο πλαίσιο της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων») (α’ & β’ κύκλου ), του 

Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» (Kωδικός ΟΠΣ 302424). Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με δικαιούχο την «Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών 

(ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ)».  

Η πρόταση επιχορήγησης εγκρίθηκε για χρηματικό ποσό της τάξεως των 60.000 € για το χρονικό διάστημα 

10/2013-10/2015. Το Έργο θα περιλαμβάνει ενέργειες συμβουλευτικής προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

φοιτητριών σε ΑΕΙ της χώρας, ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας και 

ενέργειες δημοσιότητας με τη μορφή ημερίδων και συνεδρίων σχετικών με τις παράλληλες δράσεις που θα 

αναπτύσσονται.  

 Οι άμεσα ωφελούμενες από τη δράση του προγράμματος θα είναι φοιτήτριες (προπτυχιακές, 

μεταπτυχιακές και υποψήφιες διδάκτορες) από τα συμμετέχοντα Α.Ε.Ι. στο πρόγραμμα. Στόχος είναι η ενθάρρυνση 

των φοιτητριών για τη συνέχιση των σπουδών τους σε ανώτατο επίπεδο και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους 

προκειμένου να επιδιώξουν μία υψηλού επιπέδου καριέρα σε τομείς και επιστήμες όπου μέχρι σήμερα η γυναικεία 

παρουσία είναι χαμηλή. 

Στοιχεία επικοινωνίας: Καθηγήτρια Στέλλα Βοσνιάδου 

Τηλ: 2103688190 – 6974459904 ,  Φαξ: 210 3688190, e-mail: elegyp1@gmail.com, svosniad@phs.uoa.gr  

 

Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.) είναι ένα μη-κερδοσκοπικό, 
επιστημονικό σωματείο που έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα της χώρας μας και την ανάδειξη του επιστημονικού τους έργου. Μέσα από τις δράσεις της, 
επιδιώκει την ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης των γυναικών στον ακαδημαϊκό χώρο, την εξασφάλιση 
της ισότιμης συμμετοχής τους σε όλα τα όργανα και δραστηριότητες στα Α.Ε.Ι. και την προαγωγή του 
διαλόγου, της διδασκαλίας και της έρευνας σχετικά με θέματα κοινωνικού φύλου, κοινωνίας και επιστήμης. 
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