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Εισαγωγή 
 

Ανισότητες που βασίζονται στο φύλο στα Πανεπιστήµια 
 
Η γυναικεία επιστηµονική εργασία στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
έχει αυξηθεί σηµαντικά τις τελευταίες δεκαετίες στο Δυτικό κόσµο. 
Ωστόσο, οι γυναίκες πανεπιστηµιακοί υφίστανται ακόµα διακρίσεις και 
άνιση µεταχείριση. Φαίνεται πως η είσοδος των γυναικών στα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα δεν έχει σηµάνει το τέλος των προκαταλήψεων 
και στερεοτύπων γύρω από τις ικανότητες τους να αντεπεξέλθουν σε ένα 
τόσο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον και δεν ενίσχυσε άµεσα ή έµµεσα 
την αναδιάρθρωση των δοµών εκείνων που θα µπορούσαν να επιφέρουν 
αλλαγές και ευνοϊκότερες συνθήκες για τις ίδιες.  

Η έρευνα για τη γυναικεία απασχόληση  στον ακαδηµαϊκό χώρο, στην 
Ευρώπη και στις Η.Π.Α., οδηγούν σε κοινά συµπεράσµατα αναφορικά µε 
τη δυσµενή θέση και αντιµετώπισή τους. Οι γυναίκες αποτελούν τη 
µειοψηφία στους πανεπιστηµιακούς και έχει αποδειχθεί πως όσο 
ανεβαίνει η  βαθµίδα του πανεπιστηµιακού, τόσο χαµηλότερη είναι η 
παρουσία τους. Κατέχουν, συγκριτικά µε τα ποσοστά τους στο 
ακαδηµαϊκό προσωπικό, λιγότερες ανώτερες διοικητικές και διευθυντικές 
θέσεις, συγκεντρώνονται σε ορισµένους µόνο επιστηµονικούς κλάδους, 
ενώ σε άλλους η παρουσία τους είναι ισχνή. Δεν απολαµβάνουν τις ίδιες 
παροχές και υπηρεσίες µε τους άνδρες συναδέλφους τους που είναι στην 
ίδια βαθµίδα. Τέλος, εµφανίζουν αναλογικά µε τους άνδρες 
πανεπιστηµιακούς καθηγητές, χαµηλότερη παραγωγικότητα, λιγότερες 
ευκαιρίες για χρηµατοδότηση των ερευνητικών προγραµµάτων που 
αναλαµβάνουν και λιγότερες εκπαιδευτικές άδειες. Τα παραπάνω 
συµπεράσµατα, έχουν προκύψει από σειρά µελετών στην Ευρώπη αλλά 
και σε άλλες χώρες του δυτικού κόσµου. Ενδεικτικά αναφέρονται,  η 
έκθεση ΕΤΑΝ (Etan Report) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τεχνολογικής 
Αξιολόγησης (European Technology Assessment Network, ΕΤΑΝ)1, η οποία 
ασχολείται τη θέση των γυναικών στους τοµείς των επιστηµών και της 
τεχνολογίας και η έκθεση “National Policies on Women and Science in Europe” 
της οµάδας του Ελσίνκι (Helsinki Group on Women and Science)2. 
Διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο, διαπιστώθηκαν και από την έρευνα 
του  Massachusetts Institute of Technology (MIT) το 19993, οι οποίες 
                                                
1 http://www.cordis.lu/rtd2002/science-society/women.htm, 
2 http://europa.eu.int/comm/research/science-society/women-science/helsinki_en.html 
3 Bailyn L., 2003, “Academic Careers and Gender Equity¨: Lessons Learned from MIT”, στο Gender, 
Work and Organization, vol.10, no.2, March 2003, http://web.mit.edu/fnl/women/women.html 

http://www.cordis.lu/rtd2002/science-society/women.htm
http://europa.eu.int/comm/research/science-society/women-science/helsinki_en.html
http://web.mit.edu/fnl/women/women.html
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δηµοσιεύθηκαν στην έκθεση µε τίτλο “A Study on the Status of Women 
Faculty in Science at MIT”. Στην έκθεση καταγράφονται τα χαρακτηριστικά 
και στοιχεία εκείνα που προδίδουν την άνιση µεταχείριση των γυναικών 
πανεπιστηµιακών έναντι των ανδρών συναδέλφων τους και την απουσία 
των πρώτων από ανώτερες διοικητικές θέσεις στο ίδρυµα.  

Επίσης, από τις παραπάνω έρευνες, παρατηρήθηκε απουσία των 
γυναικών από επιτροπές, φορείς και κέντρα λήψης αποφάσεων και 
διαµόρφωσης επιστηµονικών πολιτικών. Η έκθεση ΕΤΑΝ του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Τεχνολογικής Αξιολόγησης, προβάλλει µέτρα για: α) την 
ανάπτυξη πολιτικών καλής πρακτικής για την πρόσληψη και την 
απασχόληση γυναικών επιστηµόνων, β) την ενσωµάτωση της διάστασης 
της ισότητας των ευκαιριών στα πανεπιστήµια και γ) τη διασφάλιση 
βέλτιστων προτύπων για το σύστηµα αξιολόγησης από οµολόγους και τις 
διαδικασίες επιλογής και διατυπώνει συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη µέλη και όλους τους 
οργανισµούς που εκπαιδεύουν, χρηµατοδοτούν και απασχολούν 
επιστήµονες. 

Σε παρόµοια συµπεράσµατα, σχετικά µε τη γυναικεία εργασία στα 
πανεπιστήµια, κατέληξε και η πανελλαδική έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του Διατµηµατικού Προγράµµατος 
Σπουδών Φύλου και Ισότητας (Π.Π.Σ. ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ.) του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα αποτελέσµατα, τα οποία 
παρουσιάστηκαν σε συµπόσιο που οργάνωσε το πρόγραµµα, µε θέµα Η 
Θέση των Γυναικών στην Ακαδηµαϊκή Κοινότητα και οι Πολιτικές Φύλου 
στα Πανεπιστήµια, στις 11 και 12 Δεκεµβρίου του 2004, πιστοποιούν τις 
οριζόντιες και κάθετες διακρίσεις που έχουν παρατηρηθεί στο 
ακαδηµαϊκό προσωπικό των πανεπιστηµίων διεθνώς.  

Η οριζόντια διάκριση αναφέρεται στη συγκέντρωση των γυναικών µελών 
ΔΕΠ στις ανθρωπιστικές επιστήµες και της αντίστοιχης απουσίας τους 
από τις θετικές και τεχνολογικές επιστήµες. Επί παραδείγµατι, οι 
γυναίκες µέλη ΔΕΠ αποτελούν το 62% της Φιλοσοφικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ ενώ στη Σχολή Θετικών Επιστηµών, αποτελούν µόνο το 29%. Το 
ποσοστό των γυναικών είναι ιδιαίτερα χαµηλό στις Πολυτεχνικές Σχολές 
της ελληνικών Α.Ε.Ι. και στα Τµήµατα που βασικός κορµός των 
µαθηµάτων και του επιστηµονικού αντικειµένου είναι τα µαθηµατικά.  

Η κάθετη διάκριση αναφέρεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες µέλη ΔΕΠ 
απουσιάζουν από τις ανώτερες βαθµίδες της καθηγητικής κλίµακας και 
στο ότι κατέχουν, συγκριτικά µε τους άνδρες συναδέλφους τους, ιδιαίτερα 
χαµηλό ποσοστό διοικητικών θέσεων και θέσεων εξουσίας στα 
Πανεπιστήµια. Συγκεκριµένα, το ποσοστό των γυναικών στις βαθµίδες 
των Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών είναι αθροιστικά το 10.5% 
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του συνόλου των µελών ΔΕΠ σε όλες τις βαθµίδες, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό των ανδρών κυµαίνεται στο 42% του συνόλου των µελών ΔΕΠ 
στα ελληνικά πανεπιστήµια. Αναφορικά µε την κατοχή ανώτερων 
διοικητικών θέσεων, οι γυναίκες µέλη ΔΕΠ δεν κατέχουν καµία θέση 
Πρύτανη στα ελληνικά Α.Ε.Ι. και αποτελούν µόνο το 12% των 
Αντιπρυτάνεων, το 10% των Κοσµητόρων, το 12% των Προέδρων 
Τµηµάτων, το 20% των Διευθυντών Τοµέων, και το 14% και 6% των 
Διευθυντών Εργαστηρίων και Κλινικών αντίστοιχα.  

Επιπλέον, υπάρχει µία σχέση αλληλεπίδρασης µεταξύ των οριζόντιων και 
κάθετων διακρίσεων βάσει του φύλου. Ωστόσο, η κάθετη διάκριση είναι 
συνήθως υψηλότερη από την οριζόντια.  Ακόµα και στα Τµήµατα των 
Ανθρωπιστικών Επιστηµών, όπου η παρουσία των γυναικών είναι 
ικανοποιητική, η κάθετη διάκριση παραµένει πολύ υψηλή, µε τις γυναίκες 
να κατέχουν την µειοψηφία των θέσεων εξουσίας, παρά την αριθµητική 
τους υπεροχή. Στα παραπάνω Τµήµατα του ΕΚΠΑ, σύµφωνα µε την 
έρευνα που πραγµατοποιήθηκε, οι γυναίκες ενώ κατέχουν το 62% των 
ακαδηµαϊκών θέσεων, αποτελούν µόνο το 31% των Προέδρων Τµηµάτων, 
το 35% των Αντιπροέδρων Τµηµάτων, το 39% των Διευθυντών Τοµέων και 
το 24% των Διευθυντών Εργαστηρίων. Επίσης, από τα στοιχεία της 
έρευνας προκύπτει πως η υποαντιπροσώπευση των γυναικών στις 
Θετικές Επιστήµες είναι πολύ ισχυρότερη από την αντίστοιχη ανδρική 
στη Φιλοσοφική Σχολή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη βαθµίδα του 
Καθηγητή, οι γυναίκες αποτελούν µόλις το 8% στο σύνολο των Τµηµάτων 
που απαρτίζουν τη Σχολή των Θετικών Επιστηµών στο ΕΚΠΑ, ενώ 
αντίθετα, οι άνδρες αποτελούν το 55% στο σύνολο των Τµηµάτων της 
Φιλοσοφικής Σχολής του ιδίου ιδρύµατος. 

Για να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά οι διακρίσεις κατά των 
γυναικών πανεπιστηµιακών, θα πρέπει να αναπτυχθούν στα 
Πανεπιστήµια συντονισµένες ενέργειες, κυρίως γύρω από δύο άξονες: 

1) Την ανάπτυξη των Προγραµµάτων Γυναικείων Σπουδών στα 
ελληνικά Α.Ε.Ι. Τα προγράµµατα, θα ενισχύσουν την 
ευαισθητοποίηση της ακαδηµαϊκής κοινότητας σχετικά µε ζητήµατα 
φύλου και την υιοθέτηση και υποστήριξη ιδεολογιών συµβατών µε τις 
αρχές της ίσης µεταχείρισης και ισότητας των φύλων στους κόλπους 
των πανεπιστηµίων και 

2) Την θέσπιση και την εφαρµογή κατάλληλων πολιτικών για την 
αντιµετώπιση των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες στον 
ακαδηµαϊκό χώρο από τις αρχές του εκάστοτε πανεπιστηµίου.  

Στο παρόν κείµενο, θα ασχοληθούµε µε το δεύτερο άξονα, αυτόν της 
θέσπισης και εφαρµογής πολιτικών ισότητας στα Πανεπιστήµια. Η 
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αντιµετώπιση των διακρίσεων και η εφαρµογή των αρχών της ίσης 
µεταχείρισης στο ακαδηµαϊκό προσωπικό, θα συµβάλλει στα εξής: 

1. Ενίσχυση των δηµοκρατικών διαδικασιών 

 Όπως σε κάθε κοινωνική οµάδα, έτσι και σε κάθε οργανισµό, η 
δηµοκρατία βασίζεται στη συµµετοχή ολόκληρου του πληθυσµού στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι γυναίκες, που αποτελούν το 1/3 του 
επιστηµονικού προσωπικού στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, δικαιούνται 
να εκπροσωπούνται αναλόγως, προκειµένου η δηµοκρατία στα 
πλαίσια του ιδρύµατος  να λειτουργεί σωστά. 

2. Αποτελεσµατική χρήση του ανθρώπινου δυναµικού 

 Η µη αποτελεσµατική εκµετάλλευση ενός µέρους του εργατικού 
δυναµικού του ιδρύµατος αποτελεί σπατάλη δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων. Στερεί από το πανεπιστήµιο ένα ποσοστό των 
εργαζοµένων του και των ικανοτήτων τους. 

3. Ορθή εφαρµογή της αρχής της ισότητας µεταξύ των δύο φύλων 

 Η ισότητα αποτελεί πλέον οικουµενικό ανθρώπινο δικαίωµα. Η 
κάθετη και οριζόντια διάκριση θα πρέπει να εκλείψει. Τόσο οι άνδρες 
όσο και οι γυναίκες δικαιούνται να συµµετέχουν επί ίσοις όροις σε 
όλες τις δραστηριότητες και τους τοµείς του πανεπιστηµίου, σύµφωνα 
µε όσα πρεσβεύει το Σύνταγµά µας και η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το πανεπιστήµιο θα πρέπει να είναι πρωτοπόρο στην 
εφαρµογή των θεµελιωδών διατάξεων του συντάγµατος και των 
λοιπών νόµων του κράτους. 

4. Συµβολή στο σύστηµα αξιών και στην άρση των αρνητικών στερεοτύπων 
 για το γυναικείο φύλο. 
 Ο ρόλος του Πανεπιστηµίου στις σύγχρονες κοινωνίες εξακολουθεί να 

είναι καθοριστικός. Είναι ο βασικός φορέας γνώσης και ανώτατης 
παιδείας, η βασική κινητήριος δύναµη εξέλιξης των επιστηµών και 
κατ επέκταση των ιδεολογιών που προωθούν τις κοινωνικές και 
πολιτικοοικονοµικές εξελίξεις. Από την θέση που κατέχει το 
πανεπιστήµιο στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα, µπορεί να 
συµβάλλει στην αλλαγή νοοτροπιών και αντιλήψεων που θα  
επιφέρει αποτελεσµατικότερη και δικαιότερη συµµετοχή των 
πολιτών, ανδρών και γυναικών, στα κοινωνικά δρώµενα. 
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Προτάσεις  
 
Με γνώµονα τα παραπάνω και σύµφωνα µε τις προτάσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατυπώθηκαν στην έκθεση ΕΤΑΝ, προτείνουµε 
µία σειρά µέτρων, άµεσης προτεραιότητας, προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν οι διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο στην 
Πανεπιστηµιακή κοινότητα. Τα µέτρα αυτά, ανήκουν στους τρεις 
βασικούς άξονες για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην 
επιστήµη, σύµφωνα µε τους συγγραφείς της παραπάνω έκθεσης: 1) ίση 
µεταχείριση, 2) ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας και 3) θετικές 
δράσεις. 

 

1) Προτάσεις για την ίση µεταχείριση  

Ι. Εισαγωγή των αρχών της ισότητας και της ίσης µεταχείρισης στα επίσηµα 
κείµενα των Α.Ε.Ι. 

Τα Πανεπιστήµια πρέπει να αναφέρουν ρητά στον εσωτερικό κανονισµό 
τους, το καταστατικό τους και σε άλλα επίσηµα κείµενα που σχετίζονται 
µε το θεσµικό, λειτουργικό και οργανωτικό τους πλαίσιο, τη βούληση  των 
πανεπιστηµιακών αρχών αλλά και όλων των µελών των πανεπιστηµίων, 
να ακολουθούν και να εφαρµόζουν τις αρχές της ισότητας και της ίσης 
µεταχείρισης των φύλων, έτσι όπως αυτές ορίζονται από τα άρθρα 4 
παρ.24 και 116 παρ.25 του Συντάγµατος και από το άρθρο ΙΙ-236 του 
Ευρωσυντάγµατος.  
 

ΙI. Υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών των εργαζοµένων στο Πανεπιστήµιο 

Η δηµιουργία υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών προσχολικής ηλικίας  
εντάσσεται στις πολιτικές ίσης µεταχείρισης των φύλων που 
προβλέπονται από την ευρωπαϊκή αλλά και την ελληνική νοµοθεσία. Ίση 
µεταχείριση δε σηµαίνει ίδια µεταχείριση αλλά µεταχείριση που 
αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες έκαστου φύλου. Το δικαίωµα της γυναικάς 
                                                
4 Το άρθρο 4 παρ.2 ορίζει πως οι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
5 Το άρθρο 116 παρ.2 ορίζει πως δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κράτος μεριμνά για την άρση των 
ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών.   
6 Το άρθρο ΙΙ-23 ορίζει πως η ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους 
τομείς, μεταξύ άλλων στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές. Η αρχή της ισότητας δεν 
αποκλείει τη διατήρηση ή θέσπιση μέτρων που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήματα υπέρ του 
υποεκπροσωπούμενου φύλου. 
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στη µητρότητα πρέπει να υποστηρίζεται από τους θεσµούς, ούτως ώστε 
να µην αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην επαγγελµατική της 
δραστηριότητα και σταδιοδροµία. 

Προτείνουµε τη δηµιουργία υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας  και των παιδιών σχολικής ηλικίας στο διάστηµα 
που τα ίδια έχουν διακοπές από το σχολείο αλλά οι γονείς τους 
εργάζονται στο πανεπιστηµιακό ίδρυµα.   Το συγκεκριµένο µέτρο είναι 
απαραίτητο προκειµένου οι γυναίκες µέλη ΔΕΠ να ανταποκριθούν 
καλύτερα στις υποχρεώσεις τους τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
χώρο. Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως οι γυναίκες σε ολόκληρο τον 
κόσµο είναι εκείνες που επωµίζονται το βασικό όγκο εργασίας στα 
πλαίσια της οικογένειας και ειδικά το µεγάλωµα των παιδιών. Εποµένως 
οι υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών είναι ιδιαίτερα σηµαντικό µέτρο για τη 
γυναίκα εργαζόµενη και ειδικά για τις πανεπιστηµιακούς που εργάζονται 
σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον και ταυτόχρονα 
πρέπει να αντεπεξέλθουν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. 
 

2) Ενσωµάτωση της διάστασης της  ισότητας σε όλες τις ακαδηµαϊκές 
δραστηριότητες 

Ι. Επιτροπές Ισότητας 

Η ίδρυση Επιτροπών Ισότητας εντάσσεται στην πολιτική της 
ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου, που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σε συστήµατα, δοµές, θεσµούς, προγράµµατα και πολιτικές, 
αναγνωρίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τη σηµασία της συνετής και ορθής 
διαχείρισης του ανθρώπινου κεφαλαίου και της ενθάρρυνσης της 
ισότητας των ευκαιριών σε όλους τους οργανισµούς. Η θέσπιση 
οργανισµών και επιτροπών που παρακολουθούν και εφαρµόζουν τις 
αρχές της ισότητας και ίσης µεταχείρισης των φύλων που προβλέπονται 
από τις Οδηγίες και το νέο Σύνταγµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται 
κρίσιµη για την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στους 
οργανισµούς και θεσµούς των κρατών µελών και στηρίζεται στη Συνθήκη 
του Άµστερνταµ που προβλέπει την εφαρµογή συναφών πολιτικών.  

Συγκεκριµένα, προτείνουµε την ίδρυση Επιτροπής Ισότητας σε 
πανελλαδικό επίπεδο,  η οποία θα συγκροτηθεί από όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι 
και θα απαρτίζεται από µέλη ΔΕΠ, µερικά εκ των οποίων θα πρέπει να 
κατέχουν υψηλές διοικητικές θέσεις στα Πανεπιστήµια που θα 
αντιπροσωπεύουν. Σκοπός της Επιτροπής θα είναι να διαµορφώνει τις 
πολιτικές φύλου των πανεπιστηµίων σε πανελλαδικό επίπεδο και να 
εποπτεύει την εφαρµογή τους. Η Επιτροπή, θα συνεδριάζει ανά τακτά 
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χρονικά διαστήµατα, θα αναδεικνύει τα προβλήµατα άνισης µεταχείρισης 
που υφίστανται οι γυναίκες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, θα ορίζει τους 
βασικούς στόχους των πανεπιστηµίων αναφορικά µε την ισότητα των 
φύλων για κάθε ακαδηµαϊκή χρονιά και θα παρακολουθεί την εφαρµογή 
τους. Η πανελλαδική, πανεπιστηµιακή Επιτροπή Ισότητας θα δίνει 
αναφορά στην Σύνοδο των Πρυτάνεων και θα εκπροσωπεί τις γυναίκες 
µέλη ΔΕΠ στην ΠΟΣΔΕΠ και σε άλλους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

Παράλληλα, προτείνουµε την ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής Ισότητας, 
σε κάθε πανεπιστηµιακό ίδρυµα, η οποία θα συγκροτείται από µέλη ΔΕΠ 
που ανήκουν σε όλες τις βαθµίδες, συµπεριλαµβανοµένων και µελών 
ΔΕΠ που κατέχουν υψηλές διοικητικές θέσεις στο Ίδρυµα όπως για 
παράδειγµα αντιπρυτάνεις, κοσµήτορες κοκ. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει 
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, θα είναι το αρµόδιο όργανο για την 
υλοποίηση των πολιτικών ισότητας στο Α.Ε.Ι. και  την παρακολούθηση 
του προγράµµατος δράσης για την ισότητα που θα εφαρµόζεται στο 
Πανεπιστήµιο, θα έχει ελεγκτική και διευθυντική αρµοδιότητα έναντι του 
Γραφείου Ισότητας του Πανεπιστηµίου, του οποίου τη σύσταση και τη 
λειτουργία θα αναλύσουµε διεξοδικά παρακάτω και θα αναφέρει τα 
αποτελέσµατα της εργασίας της στην πανελλαδική Επιτροπή Ισότητας. 

 

ΙΙ. Κέντρα Γυναικείων Σπουδών και Σπουδών Φύλου 

Τα Κέντρα Γυναικείων Σπουδών ή Σπουδών Φύλου, αν και δεν 
δραστηριοποιούνται άµεσα στο χώρο της ισότητας των φύλων στα 
πανεπιστήµια, µπορούν µέσα από τις δραστηριότητές τους, να 
ενισχύσουν τις ιδέες αυτές. Σύµφωνα µε την έκθεση ΕΤΑΝ, µία από τις 
βασικές δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την πρακτική της ισότητας 
των φύλων, έγκειται στο γεγονός ότι η πολυπλοκότητα και οι διαστάσεις 
του προβλήµατος, συχνά υποεκτιµούνται. Είναι συνεπώς ουσιαστική η 
ανάγκη ευαισθητοποίησης σε θέµατα φύλου όλων όσων αποτελούν το 
σώµα των Πανεπιστηµίων. Η ύπαρξη και λειτουργία των Κέντρων 
Γυναικείων Σπουδών ή Σπουδών Φύλου στα Πανεπιστήµια, ενισχύει τη 
διάδοση των ιδεών περί ισότητας των φύλων και την ευαισθητοποίηση 
των µελών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.  

 

ΙΙΙ. Δραστηριότητες για την ενίσχυση της ισότητας 

Όπως προαναφέρθηκε, βασικό µέσο για την ενσωµάτωση της ισότητας σε 
επιστηµονικούς οργανισµούς, σύµφωνα µε την έκθεση ΕΤΑΝ,  αποτελεί η 
ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων της. Τα Πανεπιστήµια πρέπει να 
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δραστηριοποιηθούν σχετικά µε τη διοργάνωση συνεδρίων και σεµιναρίων 
για την ενίσχυση της θέσης της γυναίκας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 
διαλέξεων καθώς και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων που σκοπό έχουν 
την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της πανεπιστηµιακής κοινότητας σε 
θέµατα φύλου. Μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές, θα αναδειχθούν πτυχές 
του ζητήµατος και θα προβληθούν οι πραγµατικές συνθήκες ισότητας 
των φύλων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Επίσης, η 
πραγµατοποίηση διαγωνισµών και η απονοµή βραβείων αποκλειστικά 
για γυναίκες πανεπιστηµιακούς αποτελεί µία πρακτική για την ενίσχυση 
των γυναικών µελών ΔΕΠ.  
 

3) Θετικές δράσεις 

I. Εφαρµογή Ποσοστώσεων  

Στις θετικές δράσεις εντάσσονται οι πολιτικές των ποσοστώσεων που 
αποσκοπούν στην εφαρµογή ειδικών ενεργειών και πολιτικών, 
προκειµένου να εξαλειφθεί η µειονεκτική θέση ενός εκ των δύο φύλων, 
όπου αυτή παρουσιάζεται. Από τη συχνή εφαρµογή των ποσοστώσεων σε 
άλλα κράτη της Δυτικής Ευρώπης, έχει αποδειχθεί πως οι ποσοστώσεις 
αποτελούν τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο αντιµετώπισης της κάθετης 
και οριζόντιας διάκρισης των φύλων.  

Στην Ελλάδα, το νέο άρθρο 116 του Συντάγµατος επιτρέπει τη λήψη 
θετικών µέτρων. Συγκεκριµένα, το άρθρο ορίζει πως «Η ισότητα ανδρών 
και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τοµείς, µεταξύ 
άλλων στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές. Η αρχή της 
ισότητας δεν αποκλείει τη διατήρηση ή θέσπιση µέτρων που προβλέπουν 
ειδικά πλεονεκτήµατα υπέρ του υποεκπροσωπούµενου φύλου.» Ακόµα, το 
νέο σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος που ψηφίσθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 12 Ιανουαρίου του 2005, ορίζει στο άρθρο ΙΙ-
23 πως «Η ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται σε 
όλους τους τοµείς, µεταξύ άλλων στην απασχόληση, την εργασία και τις 
αποδοχές. Η αρχή της ισότητας δεν αποκλείει τη διατήρηση ή θέσπιση 
µέτρων που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήµατα υπέρ του 
υποεκπροσωπούµενου φύλου.» Επιπλέον, µε ψήφισµά του, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κάλεσε τα κράτη µέλη να προωθήσουν θετικά µέτρα για να 
ευνοήσουν την παρουσία των γυναικών στα ανώτερα επίπεδα των 
πανεπιστηµίων λόγω της πασιφανούς υπό εκπροσώπησή τους7.  

Οι ποσοστώσεις στην Ελλάδα έχουν ήδη εφαρµοσθεί. Ο νόµος 2839/00, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ορίζει την εισαγωγή ποσόστωσης 1/3 σε όλα τα 
                                                
7 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 16.9.98 
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όργανα λήψης αποφάσεων του Δηµοσίου, των ΟΤΑ, καθώς και τις 
επιχειρήσεις και οργανισµούς που εποπτεύονται από αυτό. Επίσης, ο 
νόµος 2910/01 εισήγαγε ποσόστωση 1/3 σε όλα τα ψηφοδέλτια των 
δηµοτικών και νοµαρχιακών εκλογών. 

Υποστηρίζουµε την εφαρµογή ποσοστώσεων στα µέλη ΔΕΠ των 
πανεπιστηµίων και προτείνουµε να εφαρµοσθεί η ποσόστωση 1/3 σε όλα 
τα όργανα λήψης αποφάσεων και στις πανεπιστηµιακές επιτροπές που 
συγκροτούνται από µέλη ΔΕΠ. Οι γυναίκες πανεπιστηµιακοί στο Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ανέρχονται στο 33% του 
συνόλου των µελών ΔΕΠ. Η ποσόστωση του 1/3, βρίσκεται σε πλήρη 
συµφωνία µε το ποσοστό τους στο επιστηµονικό  προσωπικό του 
Ιδρύµατος. 

Το µέτρο αυτό πρέπει να συνοδευτεί από τη σύνταξη Οδηγίας προς τα 
Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα σχετικά µε την εφαρµογή των ποσοστώσεων. Η 
Οδηγία, τη σύνταξη της οποίας θα αναλάβει και θα υλοποιήσει η 
πανελλαδική Επιτροπή Ισότητας κατόπιν συναποφάσεως στο πλαίσιο της 
Συνόδου των Πρυτάνεων, θα µπορούσε να περιλαµβάνει «καλές 
πρακτικές» που µπορούν να εφαρµόσουν τα Α.Ε.Ι., τα Τ.Ε.Ι. και τα 
ερευνητικά ιδρύµατα της χώρας, προκειµένου να αµβλύνουν την άνιση 
κατανοµή θέσεων µεταξύ των δύο φύλων. Ένα παράδειγµα «καλής 
πρακτικής», είναι η προκήρυξη για νέο µέλος ΔΕΠ να γίνεται µε τρόπο 
που να ενθαρρύνει την υποβολή αιτήσεων από εκπροσώπους του φύλου 
που υποαντιπροσωπεύεται στο συγκεκριµένο Τµήµα. Επίσης θα 
µπορούσε να δοθεί έµφαση στις πολιτικές φύλου κατά τη διαδικασία 
εκλογής νέου µέλους ΔΕΠ, ούτως ώστε  αν δύο υποψήφιοι διαφορετικού 
φύλου ισοψηφούν σε προσόντα και εµπειρία, να προτιµάται εκείνος του 
οποίου το φύλο υποαντιπροσωπεύεται. Η Οδηγία θα έχει ως αποδέκτες 
τους Προέδρους και Αντιπροέδρους τόσο των «ανδροκρατούµενων» 
Τµηµάτων όσο και εκείνους των «γυναικοκρατούµενων» Τµηµάτων. Θα 
ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό να δοθεί κίνητρο από το Πανεπιστήµιο για την 
ορθή εφαρµογή της Οδηγίας από τα Τµήµατα. Ένα κίνητρο θα ήταν η 
αύξηση του ποσοστού που θα λάβει το Τµήµα από τον προϋπολογισµό 
του Ιδρύµατος σε περίπτωση που εφήρµοσε πολιτικές και πρακτικές που 
απέδωσαν στην άρση της οριζόντιας διάκρισης των φύλων.  

Η εφαρµογή των ποσοστώσεων θα παρακολουθείται αφενός από τις 
Επιτροπές Φύλου και Ισότητας και αφετέρου από τα Γραφεία Ισότητας σε 
κάθε Πανεπιστήµιο.  
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ΙΙ. Προγράµµατα για την εξέλιξη του προσωπικού 

Τα προγράµµατα για την εξέλιξη του προσωπικού αποτελούν µία ακόµα 
θετική δράση και έχουν σκοπό να ενισχύσουν µε έµµεσους τρόπους τις 
γυναίκες πανεπιστηµιακούς στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Στις 
χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ορισµένα προγράµµατα είναι αποκλειστικά 
για τις γυναίκες, αναγνωρίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τη δυσχερή θέση 
τους στον ακαδηµαϊκό χώρο. Τα προγράµµατα σχετίζονται συνήθως µε 
την ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων και µε στρατηγικές 
για την ακαδηµαϊκή επαγγελµτική σταδιοδροµία. Συνήθη είναι επίσης τα 
προγράµµατα για τη συνεχή επιµόρφωση, τα οποία µπορεί να 
επικεντρώνονται σε θέµατα ισότητας, ενώ άλλα σχετίζονται περισσότερο 
µε την επιµόρφωση σε καθαρά επαγγελµατικές δεξιότητες (π.χ. 
προγράµµατα σχετικά µε τεχνικές και δεξιότητες γραφής επιστηµονικού 
εγχειριδίου ή για τη βελτίωση των γνώσεων χρήσης των νέων 
τεχνολογιών). Ακόµα, σε ορισµένα πανεπιστήµια της Ευρώπης, έχουν 
θεσπιστεί προγράµµατα για τη βελτίωση των διδακτικών και ερευνητικών 
προσόντων.  

Τέλος, στα πλαίσια των προγραµµάτων για την  εξέλιξη του προσωπικού, 
εντάσσονται και τα «προγράµµατα καθοδήγησης», που είναι ιδιαίτερα 
διαδεδοµένα στα Πανεπιστήµια της Ευρώπης και των Η.Π.Α. Στα πλαίσια 
των προγραµµάτων αυτών, γυναίκες και άνδρες καθηγητές µε 
επαγγελµατική πείρα στο χώρο τους αναλαµβάνουν ρόλο «συµβούλου» 
νεότερων συναδέλφων τους.  Μέσα από τις δικές τους εµπειρίες και 
γνώσεις, συµβουλεύουν τις γυναίκες συναδέλφους τους σχετικά µε την 
επαγγελµατική τους σταδιοδροµία  και την ανέλιξή τους σε ανώτερες 
θέσεις. Το σχεδιασµό και την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών, 
µπορούν να αναλάβουν τα Γραφεία Ισότητας.  
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Διοικητική υποστήριξη 
 

Προκειµένου να εφαρµοσθούν αποτελεσµατικά οι παραπάνω προτάσεις, 
είναι αναγκαία η ίδρυση διοικητικής υπηρεσίας για την υποστήριξή τους.  
Τέτοιες υπηρεσίες αποτελούν τα Γραφεία Ισότητας, που λειτουργούν στην 
πλειοψηφία των Πανεπιστηµίων των Η.Π.Α. και της Δυτικής Ευρώπης, 
συµπεριλαµβανοµένου και του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. 

 

Ι. Γραφεία Ισότητας 

Οι δραστηριότητές του Γραφείου Ισότητας, το οποίο θα απασχολεί 
τουλάχιστον έναν ειδικευµένο υπάλληλο πλήρους απασχόλησης, 
περιλαµβάνει κυρίως τα εξής: 
 
1) Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Συγκέντρωση στοιχείων 
ετησίως για το προσωπικό του Πανεπιστηµίου (επιστηµονικό και 
διοικητικό) και για τους  φοιτητές µε το φύλο ως µεταβλητή. Η δηµιουργία 
συναφών αρχείων και στατιστικών µελετών είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση ώστε να γίνουν γνωστές οι πραγµατικές κατανοµές βάσει 
του φύλου ανάµεσα στα µέλη ΔΕΠ του πανεπιστηµίου. Οι πληροφορίες 
που προκύπτουν από τη συγκέντρωση των στοιχείων, συµβάλλουν στην 
εφαρµογή των ποσοστώσεων και άλλων συναφών πολιτικών καθώς και 
στη δηµιουργία προγραµµάτων δράσης. Στην έκθεση ΕΤΑΝ 
επισηµαίνεται πως η σηµαντικότερη δυσκολία για την αξιολόγηση της 
σηµερινής θέσης της γυναίκας στα Πανεπιστήµια είναι η έλλειψη 
συστηµατικής συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων. Οι εν λόγω 
στατιστικές, είναι ουσιαστικής σηµασίας τόσο ως στοιχείο πληροφόρησης, 
όσο και µέσο χάραξης πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε ανακοίνωσή 
της8, καθώς και το Συµβούλιο της Ευρώπης µε την έκθεσή του9 για την 
ενσωµάτωση της διάσταση του φύλου σε πολιτικές και οργανισµούς, 
θεωρούν πως η τακτική παραγωγή αναλυτικών στατιστικών στοιχείων 
αποτελούν βασικό στοιχείο για την ενσωµάτωση της ισότητας στην 
ανάπτυξη πολιτικών µέτρων. 
 
2) Συγγραφή και δηµοσίευση ετήσιων εκθέσεων, ερευνών και οδηγών 
ισότητας. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται ετησίως δηµοσιεύονται σε 
ετήσια έκθεση και αποτελούν πηγή πληροφοριών για τις Επιτροπές 
Ισότητας. Οι ετήσιες εκθέσεις δύναται να αποτελέσουν  τη βάση για τη 

                                                
8 ΕΚ 1996 
9 Συµβούλιο της Ευρώπης, 1998 
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συγγραφή και δηµοσίευση οδηγών ισότητας στα πανεπιστήµια και για 
την πραγµατοποίηση προγραµµάτων δράσης.  

Ο οδηγός µπορεί να περιέχει αφενός κατευθυντήριες γραµµές στις 
πολιτικές που πρέπει να αναπτύξει το Πανεπιστήµιο προκειµένου να 
πετύχει συνθήκες ισότητας των φύλων για τα µέλη ΔΕΠ και αφετέρου 
καταγραφή των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων που έχουν τα µέλη 
της επιστηµονικής κοινότητας του ιδρύµατος σχετικά µε την τήρησή της.  
Σκοπός είναι οι πολιτικές αυτές να στηρίζονται σε δεσµευτικές αρχές και 
κανονισµούς που θα επιβληθούν µε πρωτοβουλία των αρχών του 
Πανεπιστηµίου και που θα βασίζονται στην ευρωπαϊκή και εθνική 
νοµοθεσία για την ισότητα των φύλων. 

Τα προγράµµατα δράσης (action plans) έχουν την έννοια του σχεδιασµού 
και εισαγωγής πολιτικών που εφαρµόζονται εντός του πανεπιστηµίου για 
την καταπολέµηση των διακρίσεων µεταξύ των µελών του ιδρύµατος. 
Συνήθης τακτική στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και των Η.Π.Α., είναι 
τα προγράµµατα δράσης να σχεδιάζονται και υλοποιούνται κυρίως από 
τα Γραφεία Ισότητας. Η εφαρµογή τους συνήθως προκύπτει µετά από την 
υλοποίηση των ετήσιων εκθέσεων και ερευνών που πραγµατοποιούνται 
στο εσωτερικό των πανεπιστηµίων. Τα περισσότερα προγράµµατα 
σχεδιάζονται για χρονικό διάστηµα 2-4 ετών. Οι πολιτικές του 
προγράµµατος δράσης µπορεί να  επικεντρώνονται στους εξής άξονες: α. 
Προστασία της µητρότητας β. Ίσες ευκαιρίες στις προαγωγές γ. Θετικά 
µέτρα δ. Ίση συµµετοχή των γυναικών σε όλες τις καίριες θέσεις του 
ιδρύµατος, στις επιτροπές, σε ερευνητικά προγράµµατα κοκ και ε. 
Καταπολέµηση της σεξουαλικής παρενόχλησης  

 
4) Δηµιουργία ιστοσελίδας για τις γυναίκες µέλη του πανεπιστηµίου. 
Η ιστοσελίδα του Γραφείου Ισότητας µπορεί να αποτελέσει δίαυλο 
επικοινωνίας των γυναικών µελών ΔΕΠ αλλά και των φοιτητριών από τα 
Πανεπιστήµια της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και µε συναφείς 
φορείς. Επίσης προσφέρει ενηµέρωση στα µέλη του Πανεπιστηµίου 
σχετικά µε τις δραστηριότητες του Γραφείου Ισότητας καθώς και 
επιµόρφωση σχετικά µε θέµατα Φύλου.  
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Επίλογος 
 
Προκειµένου να εξαλειφθούν οι διακρίσεις που οφείλονται στο φύλο στο 
χώρο των Πανεπιστηµίων, προτείνουµε την ίδρυση Επιτροπών Ισότητας, 
τόσο σε πανελλαδικό, όσο και σε έκαστο Α.Ε.Ι., που θα είναι αρµόδιες για 
την παρακολούθηση των συνθηκών και για τη χάραξη πολιτικών 
βελτίωσής τους. Τα Γραφεία Ισότητας αποτελούν την αναγκαία διοικητική 
υπηρεσία που θα αναλαµβάνει την εφαρµογή των πολιτικών. 
Πρωταρχικός σκοπός τους θα είναι η συγκέντρωση στατιστικών 
στοιχείων που αποτελούν την αφετηρία για την υλοποίηση 
προγραµµάτων και πρακτικών φύλου και ισότητας.  
 
Θεωρούµε πως βασική προϋπόθεση για την εξάλειψη των ανισοτήτων 
είναι η εφαρµογή ποσοστώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 116 παρ.4 του 
Συντάγµατος, ώστε να γίνει δυνατή η ισότιµη συµµετοχή των γυναικών 
µελών ΔΕΠ σε όλες τις πτυχές της ακαδηµαϊκής ζωής. 
 
Οι ανισότητες λόγω φύλου στο επιστηµονικό προσωπικό των 
πανεπιστηµίων αποτελεί µια τρανταχτή αντίθεση µε το πρότυπο της 
ακαδηµαϊκής κοινότητας που χαρακτηρίζεται από τα ιδανικά της ίσης 
µεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών. Το Πανεπιστήµιο και το 
επιστηµονικό προσωπικό που αποτελεί το έµψυχο υλικό του, πρέπει να 
αποτελούν υπόδειγµα για τους λοιπούς θεσµούς και φορείς της κοινωνίας 
µας, ιδιαίτερα σε θέµατα αυξηµένης ευαισθησίας όπως αυτά που 
συνδέονται µε την ισότητα και την ίση µεταχείριση των πολιτών. Σε µια 
κοινωνία που σαφώς διέπεται ακόµα από στερεότυπα που διακρίνουν τα 
φύλα αναφορικά µε τις ικανότητες τους, το Πανεπιστήµιο θα πρέπει να 
συµβάλλει µε το δικό του παράδειγµα στην αλλαγή κλίµατος έναντι των 
γυναικών. 
 


