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Προς
 τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της ΑΣΚΤ
 τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) της ΑΣΚΤ
 τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) της ΑΣΚΤ
 τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) της ΑΣΚΤ
 τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού της ΑΣΚΤ
 το φοιτητικό πληθυσμό (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και
Υποψήφιους Διδάκτορες) της ΑΣΚΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των μελών
της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.)
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ),
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ
13α/29.1.2019)
Ο Πρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 «Επιτροπή ισότητας των φύλων» του ν.
4589/2019 (ΦΕΚ 13α/29.1.2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου
Αθηνών,
Γεωπονικού
Πανεπιστημίου
Αθηνών,
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»,
2. Την απόφαση της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ (συνεδρία 25.2.2021, θέμα 2ο),
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195α/6.9.2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114α/29.1.2019) «Περί οργάνωσης και
λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
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4. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός (άρθρο 7 του ν. 4485/2017)
και ο Εσωτερικός Κανονισμός (άρθρο 8 του ν. 4485/2017) της ΑΣΚΤ,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112α/2010) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει με το ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254α/21.11.2013, το ν.
4305/2014 (ΦΕΚ 237α/31.10.2014) και το Π.Δ/γμα 28/2015 (ΦΕΚ
34α/23.3.2015), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’
αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30.9.2010 απόφαση και την
ΥΑΠ/Φ.40/3404/2.6.2014 [ΑΔΑ: ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ] εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
αποφασίζουμε
Προσκαλούμε
τους/τις
ενδιαφερόμενους
υποψηφίους/ενδιαφερόμενες
υποψήφιες, ήτοι τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), τα
μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), τα μέλη του Ειδικού
Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ), τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού, το φοιτητικό
πληθυσμό (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους
Διδάκτορες) της ΑΣΚΤ, που επιθυμούν να ορισθούν ως μέλη της Επιτροπής
Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 33 «Επιτροπή ισότητας των φύλων» του ν.
4589/2019 (ΦΕΚ 13α/29.1.2019), και προκειμένου να συσταθεί και να
συγκροτηθεί η προαναφερόμενη Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.), να
υποβάλουν έως και την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ.,
αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας,
2. Βιογραφικό Σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει το έργο και η
γενικότερη συνεισφορά του/της υποψηφίου/υποψηφίας στα πεδία της
ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διακρίσεων
και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού.
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Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ως εξής:
 Αυτοπροσώπως, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης στο Τμήμα
Διοικητικής Μέριμνας (υπηρεσία Πρωτοκόλλου) της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών (κεντρικό κτήριο Διοίκησης επί της οδού Πατησίων 42,
106 82 Αθήνα), τηλέφωνα επικοινωνίας 210.38.97.115, είτε
 Ηλεκτρονικώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση eif@asfa.gr με κοινοποίηση
στην ηλεκτρονική διεύθυνση dd@asfa.gr του Τμήματος Διοικητικής
Μέριμνας (υπηρεσία Πρωτοκόλλου) της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση θα πρέπει να φέρει την
υπογραφή του/της υποψήφιου/υποψήφιας.
Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων είναι εννεαμελής.
Η διαδικασία που ακολουθείται για την συγκρότηση της Επιτροπής
Ισότητας των Φύλων είναι:
α. Έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς την
ακαδημαϊκή κοινότητα της ΑΣΚΤ για την υποβολή υποψηφιοτήτων,
β. Απόφαση της Συγκλήτου συγκρότησης Τριμελούς Εισηγητικής
Επιτροπής (μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων),
για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων ως μέλη της ΕΙΦ. Το έργο
της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής είναι: (i) η αξιολόγηση των
υποψηφιοτήτων ως μέλη ΕΙΦ, (ii) η σύνταξη πίνακα με αξιολογική
κατάταξη των υποψηφιοτήτων, και (iii) υποβολή εισήγησης – στην
οποία θα επισυνάπτεται και ο πίνακας με την αξιολογική κατάταξη
των υποψηφιοτήτων – προς την Σύγκλητο, και
γ. Απόφαση της Συγκλήτου (μετά την υποβολή της εισήγησης και του
πίνακα με την αξιολογική κατάταξη των υποψηφιοτήτων από την
Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή) συγκρότησης εννεαμελούς Επιτροπής
Ισότητας των Φύλων. Η ΕΙΦ συγκροτείται ως εννεαμελής και
αποτελείται από: έξι (6) μέλη ΔΕΠ, ένα (1) μέλος από τις κατηγορίες
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ένα (1) μέλος από το Διοικητικό προσωπικό, και
ένα (1) μέλος από το φοιτητικό πληθυσμό του Ιδρύματος, καθώς
επίσης και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη αυτών. Η Σύγκλητος
κατά την επιλογή των μελών της ΕΙΦ λαμβάνει υπόψη το έργο και
γενικότερα την συνεισφορά των υποψηφίων στα πεδία της ισότητας
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των φύλων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διακρίσεων και
της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού.
Η θητεία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων είναι ενιαύσια και δύναται
να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται – μετά από
πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου – λίγο πριν τη λήξη της θητείας, κατ’
ανώτατο όριο για δύο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 «Επιτροπή ισότητας των φύλων»
του ν. Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13α/29.1.2019), η ΕΙΦ θα λειτουργεί ως
συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και των
Τμημάτων, με σκοπό την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας
και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα
σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη των κατηγοριών (ΔΕΠ,
ΕΕΠ – ΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό, Φοιτητικό πληθυσμό) της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, θα αναρτηθεί με μέριμνα του Γραφείου του
Πρύτανη στην κεντρική ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ, και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο
του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Επίσης, θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων (σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή) με τη μέριμνα των Γραμματέων των αντίστοιχων
Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών μονάδων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Ο Πρύτανης
Καθηγητής Νίκος Τρανός

Συνημμένα:
Υπόδειγμα αίτησης/δήλωσης υποψηφιότητας
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Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου
που τηρείται στα αρχεία της ΑΣΚΤ
Η Αν. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
των Διοικητικών Υπηρεσιών της ΑΣΚΤ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINA SPYROPOULOU
Ημερομηνία: 2021.02.28 20:51:11 EET

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
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