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

Αθήνα, 15 Μαϊου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.) ανακοινώνει την έναρξη της συμβουλευτικής
υπηρεσίας που θα παρεχεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://student.elegyp.gr/.
Οι φοιτήτριες μπορούν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική
πλατφόρμα προκειμένου να ζητήσουν συμβουλή/βοήθεια για κάποιο θέμα που τις αφορά από ψυχολόγο ειδική σε
θέματα φύλου που θα απαντά στα ερωτήματά τους.
Τα θέματα για τα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι φοιτήτριες στη συμβουλευτική υπηρεσία, μπορεί να
εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:







Θέματα σπουδών, επαγγελματικού προσανατολισμού και εξέλιξης
Θέματα υγείας (αρνητική εικόνα για το σώμα, ανορεξία, βουλιμία, ψυχοσωματικά προβλήματα,
θέματα αναπαραγωγής-αντισύλληψης)
Βία κατά των Γυναικών
Εξισορρόπηση επαγγελματικής-προσωπικής ζωής
Διακρίσεις με βάση το φύλο στον πανεπιστημιακό χώρο, αφάνεια και μη αναγνώριση του
ακαδημαϊκού τους έργου, διεκδίκηση ίσων ευκαιριών
Σεξουαλική βία, βία στο πλαίσιο μιας σχέσης, σεξουαλική παρενόχληση στο πανεπιστήμιο

Η συμβουλευτική των φοιτητριών υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης με τίτλο «Ανάδειξη
της Οπτικής του Φύλου και Καταπολέμηση των Έμφυλων Διακρίσεων στα Α.Ε.Ι. (ΑΦΑΙΑ)» 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).
Για περισσότερες πληροφορίες: evi@elegyp.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.

H Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013. O Δικαιούχος είναι η Ειδική
Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ).
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Είσαι
Φοιτήτρια;
Ζήτα
Συμβουλή!

Η ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π. προσφέρει δωρεάν συμβουλευτική
υποστήριξη σε φοιτήτριες για:
Θέματα σπουδών
■ Εξισορρόπηση επαγγελματικής - προσωπικής ζωής
■ Διακρίσεις με βάση το φύλο στον πανεπιστημιακό χώρο
■ Θέματα υγείας
■ Βία κατά των Γυναικών
■ Σεξουαλική παρενόχληση
■

Πληροφορίες:

url: http://student.elegyp.gr/
Στείλε email στο evi@elegyp.gr

H Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013. O Δικαιούχος είναι η Ειδική
Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ).

