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Η έμφυλη κατανομή του επιστημονικού προσωπικού
του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κατανομή των ακαδημα ϊκών θέσεων ανά φύλο στις διάφορες Σχολές .
Το επιστημονικό προσωπικό στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών ανέρχεται σε 20 61 μέλη ΔΕΠ εκ των οποίων τα 749 (δηλ. το 36, 5%)
είναι γυναίκες και τα 1312 (63,5%) είναι άνδρες 2. Στις διάφορες Σχολές το
ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 24% -34% του συνόλου του
επιστημονικού προσωπικού με εξαίρεση τη Φιλοσοφική Σχολή όπου οι
γυναίκες καλύπτουν το 62% των θέσεων. Τα ακριβή στοιχε ία
παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.

Αναλυτικοί πίνακες με όλα τα στατιστικά στοιχεία της μελέτης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Γραφείου ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ (http://thefyliscentre.uoa.gr/)
2Το ποσοστό των γυναικών ΔΕΠ στο ΕΚΠΑ είναι από τα υψηλότερα σε ελληνικά Α.Ε.Ι. Ενδεικτικά
αναφέρεται πως στην πανελλήνια μελέτη του Προγράμματος ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. για τη θέση των γυναικών στο
σύνολο των Α.Ε.Ι. για το ακ. έτος 2003-04, οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ αποτελούσαν το 35%, δεύτερο
καλύτερο ποσοστό μετά το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τούτο οφείλεται καταρχήν στην έλλειψη Πολυτεχνικής
Σχολής, όπου συνήθως όλα τα Τμήματα πλην της Αρχιτεκτονικής πληρούνται στη συντριπτική πλειοψηφία
τους από άνδρες μέλη ΔΕΠ. Επίσης, είχαμε παρατηρήσει την τάση να υπάρχουν καλύτερα ποσοστά των
γυναικών στα μέλη ΔΕΠ σε Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στα αστικά κέντρα της χώρας, συγκριτικά με εκείνα που
βρίσκονται σε πιο αποκεντρωμένες περιοχές της Ελλάδας. Το σύνολο των στατιστικών στοιχείων της
πανελλήνιας έρευνας για το ακ. έτος 2003-04, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ.
(http://thefyliscentre.uoa.gr/)
1

1

Σχήμα 1
Μέλη ΔΕΠ ανά Φύλο και Σχολή (ακ. έτος 2010-11 ΕΚΠΑ)
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Η κατανομή του επιστημονικού προσωπικού με βάση το φύλο διαφέρει και
στο εσωτερικό των Σχολών. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως στη Σχολή Θετικών
Επιστημών, οι γυναίκες αποτελούν το 46,5% του επιστημονικού
προσωπικού στο Τμήμα Βιολογίας αλλά μόνο το 14% στο Τμήμα
Πληροφορικής κα ι Τηλεπικοινωνιών. Σ τη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών, οι γυναίκες συγκροτούν το 31% του επιστημονικού
προσωπικού στο Τμήμα Νομικής , ενώ στο Τμήμα Οικονομικών μόνο το 16%.
Αντίστοιχα, παρατηρούμε μεγάλες διαφοροποιήσεις στον τρόπο με τον
οποίο κατανέμετ αι το ποσοστό των ανδρών μελών ΔΕΠ στα διαφορά
Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής . Οι άνδρες αποτελούν το 16% του
επιστημονικού προσωπικού στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
και το 19% στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας , ενώ στο Τμήμα
Μουσικών Σπουδών το ποσοστό τους φτάνει το 64% και στο Τμήμα
Φιλολογίας το 46%
Κατανομή των ακαδημαϊκών θέσεων ανά φ ύλο και βαθμίδα
Το Σχήμα 2 παρουσιάζει τ α ποσοστά των μελών ΔΕΠ σε όλες τις σχολές και
ανεξάρτητα τμήματα του ΕΚΠΑ ανά φύλο και βαθμίδα για το ακ. έτος 2010 11. Όπως φαίνεται οι γυναίκες συγκεντρώνονται περισσότερο στις χαμηλές
βαθμίδες και λιγότερο στις θέσεις της καθηγήτριας και της αναπληρώτριας
καθηγήτριας.
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Σχήμα 2
Μέλη ΔΕΠ ανά Φύλο και Βαθμίδα (ακ. έτος 2010-11 ΕΚΠΑ)
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Στην βαθμίδα του /της Καθηγητή/τριας παρατηρούνται επίσης διαφορές
μεταξύ των διαφορετικών Σχολών. Έτσι, το ποσοστό των γυναικών στη θέση
της Καθηγήτριας στη Φιλοσοφική Σχολή είναι 59% , ενώ στις Σχολές ΝΟΠΕ,
Θεολογική και Θετικών Επιστημών είναι 12 %, 13%, και 16% αντίστοιχα.
Γενικά στη Φιλοσοφική Σχολή το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο
από αυτό των ανδρών σε όλες τις βαθμίδες . Αντίθετα και στις τέσσερις
λοιπές Σχολές του ΕΚΠΑ οι γυναίκες αποτελούν μειονότητα σε όλες τις
βαθμίδες.
Κατανομή των διοικητικών θέσεων ανά φύλο
Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Αθηνών, συγκροτο ύνται μόνο από
άνδρες μέλη ΔΕΠ. Στο Σχήμα 3, παρουσιάζεται το ποσοστό των μελών ΔΕΠ
που κατέχουν διοικητικές θέσεις σε όλες τις Σ χολές και ανεξάρτητα Τμήματα
του ΕΚΠΑ. Μόνο το 16% των Προέδρων Τμημάτων είναι γυναίκες. Το
ποσοστό αυτό προέρχεται εξ ολοκλήρου από τη Φιλοσοφική Σχολή , όπου
υπάρχουν 5 γυναίκες Πρόεδροι Τμημάτων έναντι 7 ανδρών. Αντίθετα στις
λοιπές τέσσερις Σχολές του ιδρύματος, δεν υπάρχει καμία γυναίκα Πρόε δρος
σε σύνολο 15 Τμημάτων. Επίσης, στ α πέντε ανεξάρτητα Τμήματα του ΕΚΠΑ
(ΠΤΔΕ, ΤΕΑΠΗ, ΜΙΘΕ, ΤΕΦΑΑ, ΕΜΜΕ), όλοι οι Πρόεδροι ήταν άνδρες το
2010-11.
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Σχήμα 3
Διοικητικές Θέσεις ανά Φύλο (ακ. έτος 2010-11 ΕΚΠΑ)
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Περισσότερες γυναίκες μέλη ΔΕΠ είναι Αντιπροέδροι Τμημάτων (34%) αλλά
και πάλι παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο, δηλαδή να προέρχ ονται σχεδόν
στο σύνολό τους από τη Φιλοσοφική Σχολή. Η ίδια Σχολή ανεβάζει
κατακόρυφα και τα ποσοστά των γυναικώ ν Προέδρων Τομέων και
Διευθυντριών Εργαστηρίων. Στη Φιλοσοφική Σχολή, το 62,5% των
Προέδρων Τομέων εί ναι γυναίκες. Αντίθετα, οι γυναίκες καταλαμβάνουν
μόνο το 7% των αντίστοιχων θέσεων στις Σχολές Θετικών Επιστημών και
Επιστημών Υγείας. Στην πρώτη Σχολή 26 άνδρες και 2 γυναίκες είναι
Πρόεδροι Τομέων. Στη Σχολή Επιστημών Υγείας 14 άνδρες και μόνο 1
γυναίκα είναι Πρόεδροι Τομέων, παρά το γεγονός πως οι γυναίκες είναι το
26% και το 33% στις βαθμίδες του Καθηγητή /τριας και Αναπληρωτή /τριας
Καθηγητή/τριας αντίστοιχα.
Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ καταλαμβάνουν το 27% των θέσεων Διευθυντού/τριας
Εργαστηρίου και πάλι με μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ της Φιλοσοφικής
και των λοιπών Σχολών. Πιο συγκεκριμένα, στη Φιλοσοφική Σχολή οι
γυναίκες αποτελούν το 47% των Διευθυντών/τριων Εργαστηρίων (9 από 19
θέσεις), στη Σχολή Θετικών Επιστημών καταλαμβάνουν το 17% (8 από 48)
των θέσεων ενώ στη Σχολή ΝΟΠΕ καμία θέση στα 12 Εργαστήρια της
Σχολής. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως στα Τμήματα όπου η παρουσία
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των γυναικών είναι περιορισμένη, δεν υπάρχουν γυναίκες σε διοικητικές
θέσεις, ενώ αντίθετα, οι άνδρες καταλαμβάνουν πολλές από τις θ έσεις
διοίκησης σε Τμήματα στα οποία αποτελούν οι ίδιοι τη μειο νότητα.

Το Βοηθητικό Επιστημονικό Προσωπικό
Το ακαδημαϊκό έτος 2010 -11, εργάστηκαν συνολικά στις διάφορες Σχολές
και ανεξάρτητα Τμήματα του ΕΚΠΑ, 226 Διδάσκοντες /ουσες Π.Δ. 407, 22
Επιστημ ονικοί/ες Συνεργάτες /τιδες, 72 ΕΕΔΙΠ και 172 ΕΤΕΠ. Στο Σχήμα 4
παρουσιάζεται το σύνολο του βοηθητικού επιστημονικού προσωπικού ανά
κατηγορία και φύλο.
Παρατηρούμε πως και στην περίπτωση του βοηθητικού επιστημονικού
προσωπικού οι γυναίκες συγκεντρώνονται στις χαμηλότερες βαθμίδες
(ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ και Επιστ. Συνεργάτες /τιδες) ενώ οι άνδρες συνάδελφοί τους
στις υψηλότερες (διδάσκων /ουσα Π.Δ. 407) που είναι πιθανότερο να
οδηγήσουν στην εκλογή σε θέση ΔΕΠ.
Σχήμα 4
Λοιπό Επιστημονικό Προσωπικό ανά Κατηγορία και Φύλο (ακ. έτος 2010-11 ΕΚΠΑ)
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Όπως παρατηρήθηκε και στην περίπτωση των με λών ΔΕΠ, το συνολικό
ποσοστό των Διδασκόντων Π.Δ. 407, προέρχεται από ανόμοια ποσοστά
μεταξύ των διαφορετικών Σχολών του ΕΚΠΑ. Έτσι, οι γυναίκες αποτελούν
το 67%, το 55% και το 32% των 407 στη Φιλοσοφική Σχολή , στη Σχολή
Θετικών Επιστημών και στη ΝΟΠΕ. Στη Θεολογική Σχολή δεν υπάρχει καμία
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γυναίκα σε θέση 407. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που δόθηκαν,
μόνο 3 άτομα εργάζονταν με αυτό το καθεστώς τη συγκεκριμένη χρονιά στη
Θεολογική Σχολή.
Στο Σχήμα 5 βλέπουμε πως για τις γυναίκες, η αναρρίχη ση από τη θέση 407
σε μέλος ΔΕΠ είναι πιο δυσχερής από εκείνη των ανδρών. Σε όλες τις Σχολές,
πλην της Θεολογικής, τα ποσοστά των γυναικών στις θέσεις 407 είναι
μεγαλύτερα από τα ποσοστά των γυναικών στις θέσεις ΔΕΠ. Η μεγαλύτερη
διαφορά σημειώνεται στη Σχολ ή Θετικών Επιστημών, όπου οι γυναίκες
αποτελούν το 55% των 407 αλλά μόνο το 28% των μελών ΔΕΠ. Αντίθετα, σε
όλες τις περιπτώσεις τα ποσοστά των ανδρών σε θέσεις 407 είναι μικρότερα
των ποσοστών των ανδρών σε θέσεις ΔΕΠ.
Σχήμα 5
Μέλη ΔΕΠ και Διδάσκοντες/ουσες Π.Δ. 407 ανά Φύλο και Σχολή (ακ. έτος 2010-11 ΕΚΠΑ)
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Εν κατακλείδι, οι γυνα ίκες συνεχίζουν να συγκεντρώνονται στις
χαμηλότερες βαθμίδες ακόμη και στο βοηθητικό ερευνητικό προσωπικό,
όπως και στα μέλη ΔΕΠ. Επιπλέον, παρατηρούμε μ ια αντιστροφή στην
αναλογία μελών ΔΕΠ/βοηθητικού προσωπικού αν λαβουμε υπόψη τη
μεταβλητή του φύλου. Σε όλες τις Σχολές, πλην της Θεολογικής, υπάρχουν
περισσότεροι άνδρες μέλη ΔΕΠ έναντι ανδρών 407, ενώ στην περίπτωση των
γυναικών υπάρχουν λιγότερες γυναίκες μέλη ΔΕΠ έναντι γυναικών 407.
Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν συστηματικές ανισότητες στην
προώθηση των γυναικών σε καθηγητικές θέσεις σε σχέση με τους άνδρες
συναδέλφους τους, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω.
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Σύγκριση με τα αποτελέσματα του ακ. έτους 2003 -2004
Το ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ στο ΕΚΠΑ έχει αυξηθεί από 35% το
ακ. έτος 2003-04, σε 36,5% το ακ. έτος 2010-11. Ωστόσο, η αύξηση αυτή,
οφείλεται περισσότερο στη συνταξιοδότηση ανδρών Καθηγητών παρά στην
είσοδο περισσότερων γυναικών στις βαθμίδες του Λέκτορα και της
Επίκουρης Καθηγήτριας. Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ καταλαμβάνουν πά ντα την
πλειονότητα των θέσεων στη βαθμίδα του /της Καθηγητή/τριας (το ακ. έτος
2003-04 η αναλογία ήταν 79% άνδρες προς 21% γυναίκες) , με αποτέλεσμα
το ποσοστό των γυναικών να αυξάνεται αυτόματα με την αποχώρηση των
παλαιότερων μελών ΔΕΠ.
Η σύγκριση με τα στοιχεία του ακ. έτους 2003 -04, δείχνει πως ο αριθμός και
το ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ στις βαθμίδες του/της Επίκ.
Καθηγητή/τριας και Λέκτορα, μειώθηκε ελαφρά τα τελευταία χρόνια .
Συγκεκριμένα, οι Επίκουρες Καθηγήτριες ήταν το ακ. έτος 2010 -11 246
(39%) από 249 (40%) το 2003 -04 και οι Λέκτορες ήταν 158 (44,5%) από
177 (45%) το 2003-04. Οι διαφορές είναι πολύ μικρές, όμως η μείωση
παρατηρείται και στις δύο χαμηλότερες βαθμίδες, πράγμα που πιθανόν να
σημαίνει πως τα τελευταία χρόνια δεν διορίστηκαν τόσε ς γυναίκες σε θέσεις
ΔΕΠ στο ΕΚΠΑ όσο την προηγούμενη δεκαετία.
Αναφορικά με την κατοχή διοικητικών θέσεων, σε σύγκριση με τα
αποτελέσματα της αντίστοιχης μελέτης το ακ. έτος 2003 -04, το ποσοστό
των γυναικών Προέδρων Τμημάτων έχει συρρικνωθεί σημαντικά ( 16% από
24%) αν και ως απόλυτος αριθμός έχει μειωθεί λιγότερο (5 από 7). Μεγάλη
άνοδο έχουν οι γυναίκες στις θέσεις των Αντιπροέδρων των Τμημάτων (34%
από 10%), ενώ το ποσοστό τους στους Προέδρους Τομέων έχει μικρότερη
αύξηση (27,5% από 22%). Στ η Διεύθυνση Εργαστηρίων το ποσοστό έχει
μείνει αμετάβλητο μεταξύ των δύο χρονολογιών (27%) αλλά ο πραγματικός
αριθμός τους έχει σχεδόν διπλασιαστεί (43 από 23) λόγω της αύξησης των
εργαστηρίων στα Τμήματα του ΕΚΠΑ (159 από 86). Ωστόσο, σε ορισμένες
Σχολές έχει μειωθ εί η παρουσία των γυναικών στη συγκεκριμένη θέση. Για
παράδειγμα, στη Σχολή Θετικών Επιστημών, το ακ. έτος 2003 -04 οι γυναίκες
κατείχαν το 20% (3 από 12) των Διευθ. Εργαστηρίων ενώ το ακ. έτος 2010 11, το 7% (8 από 40).
Δεν υπήρχαν στοιχεία για το βοηθη τικό ερευνητικό προσωπικό στην έρευνα
του 2003-4.

7

Η έμφυλη κατανομή του διοικητικού προσωπικού του
Πανεπιστήμιου Αθηνών
Το ακ. έτος 2010 -11, το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών
αποτελείτο από 64% γυναίκες (920 υπάλληλοι) έναντι 36% ( 516
υπάλληλοι). Στο Σχήμα 6, παρουσιάζεται το σύνολο των διοικητικών
υπαλλήλων ανά φύλο και εργασιακό καθεστώς . Οι γυναίκες υπερτερούν
τόσο στους/στις μόνιμους/ες, όσο και στους/στις συμβασιούχους /χες
αορίστου χρόνου.
Σχήμα 6
Διοικητικό Προσωπικό ανά φύλο και εργασιακό καθεστώς (ακ. έτος 2010-11 ΕΚΠΑ)
100%

80%

62%
69%
60%
Γυναίκες
Άνδρες
40%

20%

38%
31%

0%
Μόνιμοι

Συμβασιούχοι

Από την αντίστοιχη μελέτη που είχαμε πραγματοποιήσει για το ακ. έτος
2003-04, δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες μεταβολές στα ποσοστά των
γυναικών και ανδρών διοικητικών υπαλλήλων σε σχέση με το ακ. έτος 2010 11. Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί πως από τα αναλυτικά στοιχεία που
ήταν διαθέσιμα εκείνη τη χρονιά, γνωρίζουμε πως οι γυναίκες διοικητικοί
υπάλληλοι ήταν η πλειο νότητα στο υπαλληλικό προσωπικό όλων των
επιπέδων εκπαίδευσης, πλην εκείνων που κατείχαν διδακ τορικό τίτλο, όπου
το ποσοστό τους ήταν 42% έναντι 58% των ανδρών (11 γυναίκες έναντι 15
ανδρών). Τέλος σημαντικό είναι να επισημανθεί π ως ενώ οι γυναίκες
κατείχαν τα 2/3 των θέσεων εργασίας σε όλους τους βαθμούς ιεραρχίας
(α,β,γ και δ βαθμό) αυτό δεν ίσχυ ε για τις θέσεις προϊσταμένων. Στην
έρευνα του 2003 -4 τα 2/3 των προϊσταμένων ήταν άνδρες. Δυστυχώς δεν
υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες στην παρούσα έρευνα του 2010 -11 αλλά
δεν έχουμε ενδείξεις ότι η κατάσταση έχει αλλάξει.
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Η έμφυλη κατανομή του φοιτητικού πληθυσμού του
Πανεπιστήμιου Αθηνών
Οι φοιτητές
σπουδών.

και

οι

φοιτήτριες

στα

προπτυχιακά

προγράμματα

Το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού σε προπτυχιακά προγράμματα κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2010 -11, αποτελείτο από 100034 φοιτητές, εκ των
οποίων 56645 (57%) ήταν γυναίκες και 43389 (43%) άνδρες. Όπως
φαίνεται στο Σχήμα 7, το ποσοστό των φοιτητριών αυξάνεται ακόμα
περισσότερο στο σύνολο του φοιτητικού σώματος που βρίσκεται στην
κανονική διάρκεια σπουδών (68%) αλλά και στο σύνολο των πτυχιούχων
(72%). Τα δύο τελευταία στοιχεία ίσως οδηγούν στο συμπέρασμα πως στις
προπτυχιακές σπουδές, οι γυναίκες είναι περισσότερο συνεπείς από τους
άνδρες και τηρούν τα χρονοδιαγράμματα των σπουδών τους.
Σχήμα 7
Προπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριές ανά καθεστώς φοίτησης (ακ. έτος 2010-11 ΕΚΠΑ)
100%

80%

57%
68%

72%

60%
Γυναίκες
Άνδρες

40%
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43%
32%

28%

0%

Σύνολο Εγγεγραμένων Φοιτητών/τριων

Κανονική Διάρκεια Σπουδών

Πτυχιούχοι

Η κατανομή του φοιτητικού πληθυσμού είναι διαφορετική σ τις Σχολές
καθώς και στα Τμήματα εντός των Σχολών. Ενδεικτικά, στο σύνολο του
φοιτητικού πληθυσμού, οι φοιτήτριες αποτελούν το 78% στη Φιλοσοφική
Σχολή, το 50% στη ΝΟΠΕ και το 37% στη Σχολή Θετικών Επιστημών.
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Εντός της Σχολής Θετικών Επιστημών οι φοιτήτρ ιες αποτελούν το 59% και
54% του φοιτητικού σώματος στα Τμήματα Βιολογίας και Χημείας αλλά
μόνο το 27% και 19% στα Τμήματα Φυσικής και Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών.
Στο Σχήμα 8, παρουσιάζονται τα Τμήματα με το μεγαλύτερο και μικρότερο
ποσοστό φοιτητριών στο ΕΚΠΑ στις προπτυχιακές σπουδές . Το μεγαλύτερο
ποσοστό φοιτητριών βρίσκεται στα Παιδαγωγικά Τμήματα και στα Τμήματα
Ξένων Γλωσσών (Γαλλικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας). Αντίθετα,
το μικρότερο ποσοστό φοιτητριών βρίσκεται σε Τμήματα της Σχολής
Θετικών Επιστημών, της ΝΟΠΕ και στα ΤΕΦΑΑ. Ωστόσο, είναι προφανές πως
οι φοιτήτριες εισάγονται με μεγαλύτερα ποσοστά στα παραπάνω Τμήματα
από ότι οι φοιτητές στα Παιδαγωγικά Τμήματα και αυτά των Ξένων
Γλωσσών.
Σχήμα 8
Τα πέντε Τμήματα με το μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών και τα πέντε τμήματα με το μεγαλύτερο
ποσοστό φοιτητριών σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών (ακ. έτος 2010-11 ΕΚΠΑ)
ΤΕΑΠΗ

95% (1446)

5% (78)

Γαλλικής Γλώσσας

10,5 % (382)

ΦΠΨ

17,5% (850)

82,5% (3992)

19% (93)

81% (401)

21% (492)

79% (1857)

Ιταλικής Γλώσσας
ΠΤΔΕ

89,5% (3251)

Άνδρες

Γεωλογίας

63% (1148)

Οικονομικών Επιστημών

65% (6866)

ΤΕΦΑΑ

35% (3733)

67% (3197)

Φυσικής

33% (1580)

73% (2881)

Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιων

27% (1078)

81% (1691)
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Το Σχήμα 9, παρουσιάζει την έμφυ λη κατανομή του επιστημονικού και
φοιτητικού προσωπικού στις πέντε Σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Όπως φαίνεται η αναλογία επιστημονικού και φοιτητικού προσωπικού
αντιστρέφεται σε όλες τις Σχολές. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των
καθηγητών είναι πάντα μεγαλύ τερο αυτού των φοιτητών τους οποίους
διδάσκουν, ενώ αντίθετα το ποσοστό των καθηγητριών είναι πάντα
μικρότερο αυτού των φοιτητριών τις οποίες διδάσκουν.
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Μεγάλες διαφορές στην αναλογία καθηγητρι ών/φοιτητριών παρατηρούνται
κυρίως στη Θεολογική Σχολή, στη ΝΟ ΠΕ αλλά και στη Σχολή Επιστημών
Υγείας.
Σχήμα 9
Μέλη ΔΕΠ και Προπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες ανά Φύλο και Σχολή (ακ. έτος 2010-11 ΕΚΠΑ)
100%
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Γυναίκες Μέλη ΔΕΠ
Προπτυχιακοί Φοιτητές
Προπτυχιακές Φοιτήτριες
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Φιλοσοφική

Άνδρες Μέλη ΔΕΠ

72%

74%

76%

66%

38%

Γυναίκες Μέλη ΔΕΠ

28%

26%

24%

34%

62%

Προπτυχιακοί Φοιτητές

63%

50%

45%

44%

22%

Προπτυχιακές Φοιτήτριες

37%

50%

55%

56%

78%
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προγράμματα

Το ακαδημαϊκό έτος 2010 -11, στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών οι
φοιτήτριες αποτελούσαν το 56% (5421) του συνόλου του φοιτητικού
πληθυσμού και οι φοιτητές το 44% (4301). Επομένως, οι φοιτήτριες
συμμετέχουν σχεδόν με το ίδια ποσοστά στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών. Όπως και στις προπτυχιακές σπουδές, το ποσοστό
των φοιτητριών ανεβαίνει ακόμα παραπάνω στην κατηγορία των
Πτυχιούχων για το ακ. έτος 2010 -11.
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Σχήμα 10
Μεταπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριές ανά καθεστώς φοίτησης (ακ. έτος 2010-11 ΕΚΠΑ)
100%
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Γυναίκες
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0%
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Απόφοιτοι/ες Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Όπως και στις προπτυχιακές σπουδές, έτσι και στις μεταπτυχιακές, τα
συνολικά ποσοστά του φοιτητικού πληθυσμού, κατανέμονται διαφορετικά
στα διάφορα Τμήματα και Σχολές. Οι φοιτήτριες σε μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών αποτελούν το 72% του φοιτητικού πληθυσμού στη
Φιλοσοφική Σχολή και το 38% στη Θεολογική Σχολή. Αντίστοιχα, οι
φοιτητές αποτελούν το 60% στη Σχολή Θετικών Επιστημών αλλά μόνο το
28% στη Φιλοσοφική Σχολή. Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, οι έμφυλες
διαφορές στα ποσοστά του φοιτητικού πληθυσμού είναι έντονες και μεταξύ
διαφορετικών Τμημάτων στο εσωτερικό των Σχολών. Στη Σχολή Θετικών
Επιστημών, οι φοιτήτριες αποτελούν το 73% και οι φοιτητές το 27% των
μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Χημείας. Αντίθετα, στο Τμήμα Φυσικής
οι φοιτητές αποτελούν το 75% και οι φοιτήτριες το 25% των
μεταπτυχιακών φοιτητών.
Στο Σχήμα 11, παρουσιάζονται τα Τμήματα με το μεγαλύτερο ποσοστό
ανδρών και τα Τμήματα με τ ο μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών πτυχιούχων
μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο ΕΚΠΑ. Τέσσερα από τα «γυναικεία»
Τμήματα ανήκουν στη Φιλοσοφική Σχολή και τρία από τα «ανδρικά» στη
Σχολή Θετικών Επιστημών. Όπως και στο Σχήμα 8, οι φοιτήτριες φαίνεται
να καταλαμβάνουν περισσότερες θέσεις πτυχιούχων στα «ανδρικά» τμήμα τα
από όσες καταλαμβάνουν οι φοιτητές στα «γυναικεία».
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Σχήμα 11
Τα πέντε Τμήματα με το μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών και τα πέντε με το μεγαλύτερο ποσοστό
γυναικών πτυχιούχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων (ακ. έτος 2010-11 ΕΚΠΑ)
Γαλλικής Φιλολογίας

100% (7)

Θεατρικών Σπουδών

100% (7)

Γερμανικής Φιλολογίας 6% (1)
Αγγλικής Φιλολογίας

94% (14)

13% (3)

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

87% (20)

20% (25)

80% (97)
Άνδρες

Οικονομικών

57% (43)

Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών

63% (36)

Φυσικής

37% (21)

65% (39)
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35% (21)

70% (38)
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30% (16)

75% (9)
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Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες υποψήφιοι διδάκτορες
Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που
πραγματοποιούν διδακτορικές διατριβές, αφού οι ίδιοι αποτε λούν ένα μέρος
του μελλοντικού επιστημονικού προσωπικού των Πανεπιστημίων.
Στο επίπεδο των διδακτορικών σπουδών, οι γυναίκες παύουν να αποτελούν
την πλειοψηφία. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το ακ. έτος 2010 -11, οι άνδρες
αποτελούσαν το 56% (9294) και οι γυ ναίκες το 44% (7346) στο σύνολο των
υποψηφίων διδακτόρων στο ΕΚΠΑ. Στους πτυχιούχους διδάκτορες και πάλι
οι άνδρες αποτελούν την πλειονότητα με ποσοστό 53% (353) έναντι 47%
(315). Επομένως, ενώ οι γυναίκες πτυχιούχοι στα προπτυχιακά και
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ήταν η μεγάλη πλειοψηφία του
συνόλου των πτυχιούχων φοιτητών (72% και 61% αντίστοιχα), το ποσοστό
μειώνεται σε 47% στους πτυχιούχους διδάκτορες. Στο Σχήμα 12,
διαπιστώνουμε πως οι γυναίκες αποτελούν τη μειοψηφία των υποψηφίων
διδακτόρων σε όλες τις Σχολές του ΕΚΠΑ, πλην της Φιλοσοφικής.
Στο Σχήμα 13, παρουσιάζονται τα ποσοστά των ανδρών και γυναικών μελών
ΔΕΠ και Υποψηφίων Διδακτόρων στις Σχολές του ΕΚΠΑ. Στις Σχολές
Επιστημών Υγείας, ΝΟΠΕ και Θετικών Επιστημών τα ποσοστά των γυναικών
υποψηφίων διδακτόρων είναι αισθητά μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των
γυναικών μελών ΔΕΠ.
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Σχήμα 12
Σύνολο Υποψηφίων Διδακτόρων ανά Φύλο και Σχολή (ακ. έτος 2010-11 ΕΚΠΑ)
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Σχήμα 13

Μέλη ΔΕΠ και Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες ανά Φύλο και Σχολή (ακ. έτος 2010-11 ΕΚΠΑ)
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Ανδρες Μέλη ΔΕΠ

76%

74%

72%

66%

38%

Γυναίκες Μέλη ΔΕΠ

24%

26%

28%

34%

62%

Άνδρες Υποψήφιοι Διδάκτορες

71%

54%

63%

59%

37%

Γυναίκες Υποψήφιες Διδάκτορες

29%

46%

37%

41%

63%
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Συμπεράσματα
Το φύλο φαίνεται να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην κατανομή του
ακαδημαϊκού προσωπικού του ΕΚΠΑ. Οι έμφυλες διαφοροποιήσ εις είναι
περισσότερο έντον ες σε ορισμένα επιστημονικά αντικείμενα και επομένως
Σχολές και Τμήματα από άλλες. Υπάρχουν επιστήμες που είναι «ουδέτερες»
σχετικά με τη μεταβλητή του φύλου και άλλες που ο έμφυλος χαρακτήρας
τους είναι ιδιαίτερα έντονος. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι το μικρότερο
ποσοστό γυναικών εμφανίζεται στα Τμήματα Πληροφορικής και
Οικονομικών ενώ το μεγαλύτερο στα Τμήματα Ξένων Γλωσσών.
Σε όλες τις Σχολές του ΕΚΠΑ οι άνδρες είναι η πλειο νότητα σε όλες τις
βαθμίδες του διδακτικού και επιστημονι κού προσωπικού. Η Φιλοσοφική
Σχολή αποτελεί την εξαίρεση με 62% γυναίκες στο διδακτικό και
επιστημονικό προσωπικό. Επίσης, στο σύνολο των Σχολών και Τμημάτων
του ΕΚΠΑ οι άνδρες καταλαμβάνουν την συντριπτική πλειοψηφία των
θέσεων του επιστημονικού προσωπικο ύ στις βαθμίδες του Καθηγητή /τριας
και Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας.
Η κατοχή διοικητικών θέσεων, επομένως και η εξουσία και αρμοδιότητα για
τη λήψη αποφάσεων για τις λειτουργικές, οργανωτικές και εκπαιδευτικές
δομές του Πανεπιστημίου, ανήκει συντριπτ ικά στους άνδρες μέλη ΔΕΠ . Οι
γυναίκες, αν και αποτελούν το 36,5% των μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ,
συμμετέχουν ελάχιστα στην άσκηση εξουσίας στο εσωτερικό του Ιδρύματος.
Στις Σχολές και Τμήματα με μεγάλη παρουσία ανδρών μελών ΔΕΠ, δεν
υπάρχει καμία γυναίκα που να διετέλεσε Πρόεδρος Τμήματος και η
παρουσία τους στις λοιπές διοικητικές θέσεις είναι ισχνή. Αντίθετα, στη
Φιλοσοφική Σχολή οι άνδρες, αν και συμμετέχουν με πολύ χαμηλά ποσοστά,
κατέχουν σχεδόν το ήμισυ των διοικητικών θέσεων των Τμημάτων της
Σχολής.
Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι κάτι παρόμοιο ισχύει και για την
κατανομή στη θέση του Προϊστάμενου στο διοικητικό προσωπικό του ΕΚΠΑ
το οποίο αποτελείται στην πλειο νότητα του από γυναίκες που όμως και εδώ
συγκεντρώνονται στις χαμηλότερες βαθμίδες της ιεραρχίας.
Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι για πρώτη φορά
συγκεντρώνονται στοιχεία σχετικά με την έμφυλη κατανομή του
βοηθητικού επιστημονικού προσωπικο ύ και του φοιτητικού πληθυσμού.
Σχετικά με το βοηθητικό προσωπικό παρατηρούνται και πάλι οι γνωστές
ανισότητες. Οι γυναίκες συγκεντρώνονται στις χαμηλότερες βαθμίδες
(ΕΤΕΠ, ΕΕΔΠ, Επιστημονικοί /ες Συνεργάτες/τιδες) ενώ οι άνδρες στις
υψηλότερες βαθμίδες (407) που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να
οδηγήσουν σε μελλοντικές θέσεις ΔΕΠ. Παρόλα αυτά οι γυναίκες που
διδάσκουν στο ΕΚΠΑ σε θέσεις 407 είναι περισσότερες των γυναικών μελών
ΔΕΠ ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τους άνδρες συναδέλφους τους.
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Τα παραπάνω ευρήματα υποδεικνύουν σοβαρές και συστηματικές
ανισότητες εις βάρος των γυναικών στ ην κατανομή των θέσεων σε όλες τις
βαθμίδες της ιεραρχίας τόσο του επιστημονικού όσο και του διοικητικού
προσωπικού του ΕΚΠΑ και θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστούν.
Τέλος, σχετικά με την κατανομή του φοιτητικού πληθυσμού, τα
αποτελέσματα δείχνουν μ ια μεγάλη αύξηση του ποσοστού των γυναικών
τόσο στα προπτυχιακά όσο και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
στα οποία οι φοιτήτ ριες αποτελούν την πλειοψηφία. Εξαίρεση αποτελούν
μόνο οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες όπου εκεί υπερτερούν οι άνδρες.
Με την αύξηση των γυναικών στο φοιτητικό πληθυσμό του ΕΚΠΑ
παρατηρούμε το φαινόμενο όπου η πλειονότητα του φοιτητικού πληθυσμού
είναι γυναίκες ενώ η πλειο νότητα των καθηγητών είναι άνδρες. Σε όλες τις
Σχολές το ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ είναι μικρότερο του ποσοστ ού
των γυναικών φοιτητριών τις οποίες διδάσκουν ενώ το ποσοστό των
ανδρών μελών ΔΕΠ είναι πάντα μεγαλύτερο του ποσοστού των ανδρών
φοιτητών που διδάσκουν .
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