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Γραφείο Πολυμορφίας, Ενσωμάτωσης και Ισότητας 

Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

Στόχος  
 
Η προώθηση της ενσωμάτωσης, της πολυμορφίας, της ισότητας και της εξάλειψης όλων των 
μορφών διακρίσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και 
ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και 
το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι 
υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. 
 

 

Όροι Εντολής 

1. Να υποστηρίξει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην υλοποίηση του Στρατηγικού του 
Σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη την ισότητα, την πολυμορφία και την ενσωμάτωση στην 
πανεπιστημιακή κοινότητα. 
 

1.1 Συσχέτιση Οράματος, Αποστολής και Αξιών του Πανεπιστημίου Κύπρου με 
τους στόχους του Γραφείου Πολυμορφίας, Ισότητας και Ενσωμάτωσης 

 
2. Να ηγηθεί της ανάπτυξης και υλοποίησης της στρατηγικής και πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, με την ετοιμασία σχεδίου δράσης με συγκεκριμένες ενέργειες 

και μετρήσιμους στόχους, για προαγωγή ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ 

των φύλων και σεβασμού στη διαφορετικότητα, την ενσωμάτωση και την πολυμορφία.  

 
3. Να υποβάλλει εκθέσεις στο Συμβούλιο, στη Σύγκλητο και σε άλλες επιτροπές, ανάλογα 

με την περίπτωση, σχετικά με την πρόοδο προς την εκπλήρωση των εκ του νόμου 
υποχρεώσεων του Πανεπιστημίου, όσον αφορά την ισότητα, την πολυμορφία και την 
ενσωμάτωση.  

 
4. Να παρακολουθεί τις διαδικασίες του οργανισμού ως προς τη συνάφεια και 

συμμόρφωσή τους σε θέματα ισότητας, πολυμορφίας και ενσωμάτωσης. 

 

5. Να επιδιώξει αμφίδρομη επικοινωνία με τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ώστε 

να διασφαλιστεί ότι οι απόψεις τους αναζητούνται και εκπροσωπούνται ανάλογα με την 

περίπτωση. 

 

6. Να λαμβάνει, εξετάζει και ετοιμάζει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις στατιστικές 

παρακολούθησης της ισότητας, όσον αφορά το προσωπικό και τη φοιτητική κοινότητα 

και να τηρεί σχετικούς δείκτες. 

 

6.1 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης – Mapping the terrain 

6.2 Δημιουργία αρχείου για τη τήρηση δεικτών παρακολούθησης και καταγραφής 

της προόδου σε θέματα ενσωμάτωσης και ισότητας 

 

7. Να προτείνει τη σύσταση και να συντονίζει ad hoc υποομάδες, σε σχέση με 

συγκεκριμένους τομείς ισότητας, διαφορετικότητας και ενσωμάτωσης. 

 

 

 



2 
 

 

8. Να προτείνει στα αρμόδια σώματα και να παρακολουθεί τη διαδικασία αναφοράς 

περιστατικών εκφοβισμού, διάκρισης, άνισης μεταχείρισης ή/και παρενόχλησης σε 

μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

 

8.1 Καταγραφή τρόπων αντιμετώπισης καταστάσεων διάκρισης ή και 

παρενόχλησης και ενημέρωση του προσωπικού και των φοιτητών/τριών με 

βάση και τους Κώδικες που έχουν εγκριθεί. 

 

8.2 Δημιουργία εγχειριδίου που να περιλαμβάνει και να περιγράφει με απλό και 

ξεκάθαρο τρόπο τη διαδικασία αναφοράς περιστατικού εκφοβισμού ή και 

παρενόχλησης, τους τρόπους επικοινωνίας και διαδικασίας αξιολόγησης και 

παραπομπής στο αρμόδιο άτομο για χειρισμό. 

 

 

9 Να παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας σε 

θέματα Διαφορετικότητας, Ισότητας και Ενσωμάτωσης, με τη μορφή σεμιναρίων, 

ημερίδων, εκδηλώσεων, ανακοινώσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων σε ηλεκτρονική μορφή 

και τη δημιουργία ιστοσελίδας. 

 

9.1 Εντοπισμός αναγκών και κατάλληλης θεματολογίας κατάρτισης προσωπικού 

και φοιτητών/τριών στα θέματα Πολυμορφίας, Ισότητας και Ενσωμάτωσης, 

διαφορετικότητας (συμπεριλαμβανομένου και training of trainers). 

 

9.2 Ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για συμμόρφωση με τις σχετικές 

κυβερνητικές και ευρωπαϊκές απαιτήσεις και νόμους κατά των διακρίσεων.  

 

 

10 Να συνεργάζεται με δίκτυα ή/και ομάδες πολυμορφίας προσωπικού και φοιτητών/τριών 

αλλά και εξωτερικούς φορείς και σχετικά κοινωνικά δίκτυα. 

 

 

 

 


