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Μία από τις βασικές αλλαγές του νέου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, του HORIZON Europe, αποτελεί η προϋπόθεση να διαθέτουν οι δικαιούχοι 
φορείς Σχέδιο Ισότητας Φύλων (Gender Equality Plan - GEP) συγκεκριμένων 
προδιαγραφών. Όπως αναφέρεται στο τελευταίο μέρος του ενημερωτικού δελτίου για το 
Σχέδιο Ισότητας Φύλων που έχει ανακοινωθεί από το πρόγραμμα πλαίσιο, η 
διαθεσιμότητά του εκ μέρους του δικαιούχου φορέα αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας 
για δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα για την υποβολή 
προτάσεων σε Προσκλήσεις με καταληκτική ημερομηνία το 2022 και έπειτα. 
  
Διευκρινίζεται επίσης ότι ένας οργανισμός μπορεί να μη διαθέτει Σχέδιο (GEP) κατά το 
στάδιο υποβολής της πρότασης, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ενεργό Σχέδιο (GEP), τη 
χρονική στιγμή της υπογραφής του Grant Agreement. 
  
Σε αυτή την κατεύθυνση, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναμένεται να έχει 
ολοκληρώσει την εκπόνηση της ανάπτυξης του Σχεδίου Ισότητας των Φύλων - Gender 
Equality Plan το Νοέμβριο του 2021, στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκού 
χρηματοδοτούμενου έργου HORIZON 2020, με τίτλο: «TRANSPARENT AND RESILIENT 
GENDER EQUALITY THROUGH INTEGRATED MONITORING PLANNING AND 
IMPLEMENTATION- TARGETED-MPI». Την επιστημονική ευθύνη του ιδρυματικού έργου 
έχει η κυρία Αποσπόρη Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας.  
  
Σε περίπτωση υποβολής πρότασης στο HORIZON EUROPE για την τρέχουσα περίοδο στο 
ερώτημα που περιλαμβάνεται στη φόρμα υποβολής πρότασης για τη διαθεσιμότητα ή 
μη Σχεδίου (GEP) από το Ο.Π.Α. η απάντηση που πρέπει να συμπληρώνεται από τις 
ερευνήτριες και τους ερευνητές είναι ΝΑΙ. 
  
Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, θα ενημερωθείτε και πάλι μέσω σχετικής ανακοίνωσης, 
ενώ για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Διαχείρισης 
Προτάσεων και Νέων Έργων του ΕΛΚΕ Ο.Π.Α. στη διεύθυνση: proposals@rc.aueb.gr και 
στα τηλέφωνα: 210 8203 104 & 210 8203 105. 


