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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί ζηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο 

ησλ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα, δηεξεπλά ηα 

εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ίδηεο θαηά ηελ πνξεία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο θαη ηεο 

εμέιημήο ηνπο ζε αλψηεξα δηνηθεηηθά αμηψκαηα ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν, θαζψο θαη 

ηηο δπζθνιίεο ελαξκφληζεο ησλ εξγαζηαθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. 

ηελ πνηνηηθή απηή έξεπλα επηιέρζεθε ε πξνζέγγηζε ηεο Δκπεηξηθά Θεκειησκέλεο 

Θεσξίαο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο, ζπιιέρζεθαλ 

δεδνκέλα κε ηε βνήζεηα 17 εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ ζε γπλαίθεο θαζεγήηξηεο, πνπ 

εξγάδνληαη ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην θαη ζην 

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεο Θεζζαινλίθεο, αθνχ πξνεγήζεθε 

ε πξαγκαηνπνίεζε 2 πηινηηθψλ ζπλεληεχμεσλ. πσο θάλεθε απφ ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο, νη ζέζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηφζν ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 

φζν θαη ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην θαηαιακβάλνληαη θπξίσο απφ άλδξεο. 

Δπηπξνζζέησο, ζηελ αλψηεξε βαζκίδα ηεο αθαδεκατθήο ηεξαξρίαο παξνπζηάδεηαη ην 

ρακειφηεξν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ θαη ζηα δχν Παλεπηζηήκηα. ζνλ 

αθνξά ζηα εκπφδηα πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη νη θαζεγήηξηεο, πνιιέο ζπκκεηέρνπζεο 

αλέθεξαλ φηη έρνπλ βηψζεη πξνθαηάιεςε ζε ζρέζε κε ην θχιν ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

Αθφκε, ε πιεηνςεθία ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζεσξεί φηη είλαη δχζθνιε ε ελαξκφληζε 

νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Δλ θαηαθιείδη, ηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε 

εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ θαη λα αληηκεησπηζζνχλ απνηειεζκαηηθά νη 

δηαθξίζεηο θαηά ησλ γπλαηθψλ. 

 

Λέμεηο- θιεηδηά: γπλαίθεο αθαδεκατθνί, γπάιηλε νξνθή, ηζόηεηα, θύιν, εγεζία, 

θπιεηηθέο δηαθξίζεηο 
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ΑBSTRACT 

The present study aims to examine the phenomenon of underrepresentation of women 

academics in the Tertiary Education. More specifically, the study investigates the 

obstacles that women faculty members mainly face in their university profession and in 

trying to undertake higher managerial places, as well as the difficulties balancing their 

responsibilities between work and family. In this qualitative research, the Grounded 

Theory approach was used in all stages of the research process. Moreover, semi-

structured interviews of 17 women academics, who work at Macedonia University, 

Aristotle University and Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki 

were gathered, after 2 pilot interviews. The results have shown that the positions of 

faculty members are dominated by men both at Macedonia University and Aristotle 

University of Thessaloniki. Furthermore, the lowest percentage of women faculty 

members is observed at the top of academic hierarchy.  Many research subjects 

mentioned that prejudice against their female gender is a major obstacle in the academic 

profession. Moreover, the majority of interviewees believe that balancing 

responsibilities between family and work is difficult. Finally, they suggest that 

universities take specific measures in order to support increased representation of 

women in universities and effectively tackle gender discrimination.  

 

Key words: women academics, glass ceiling, equity, gender, leadership, gender 

discrimination 
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Δηζαγσγή 

 

ηαδηαθά, κέζσ ησλ γπλαηθείσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ε γπλαίθα 

δηεθδίθεζε ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία σο πξσηαξρηθφ δήηεκα γηα ηε γπλαηθεία ηζφηεηα. 

Ση ζεκαίλεη φκσο γηα ηε γπλαίθα δηθαίσκα ζηελ εξγαζία; εκαίλεη λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εξγαζζεί φηαλ ζέιεη θαη λα κπνξεί λα επηιέγεη ηνλ ηνκέα απαζρφιεζήο 

ηεο. εκαίλεη λα ηεο παξέρνληαη απφ ηελ Πνιηηεία νη δπλαηφηεηεο κε ηε ιήςε 

ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ, ψζηε φηαλ γίλεηαη κεηέξα λα δηαηεξεί παξάιιεια ηελ εξγαζία 

θαη ηα εξγαζηαθά ηεο δηθαηψκαηα. εκαίλεη λα ζπκβάιιεη ε Πνιηηεία κέζα απφ ηελ 

εθπαίδεπζε, ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ λένπ 

αλζξψπνπ ζηε δηακφξθσζε πξννδεπηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ην ξφιν ηεο γπλαίθαο θαη 

ηεο εξγαζίαο ηεο ζηελ θνηλσλία. Ζ καδηθή είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία ζήκαλε 

νπζηαζηηθά ηελ αθεηεξία ζηνπο αγψλεο γηα ηε ρεηξαθέηεζή ηεο θαη νδήγεζε ζε 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο (Κσλζηαληάθνπ, 

2008). 

Δληνχηνηο, παξά ηηο εμειίμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επίπεδν κφξθσζεο, 

θνηλσλίαο θαη ζεζκψλ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη δηαθξίζεηο πνπ επηηείλνπλ ηελ 

άληζε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία, φπσο ε κεδακηλή ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ 

ζηε δηακφξθσζε θαη ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ε ππνηίκεζε θαη ππναμηνιφγεζε ηεο 

εξγαζίαο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ε δχζθνιε αλέιημή ηνπο ζηελ ηεξαξρία, ε άληζε 

θαηαλνκή ησλ νηθνγελεηαθψλ βαξψλ αλάκεζα ζηα δχν θχια θαη ηα θνηλσληθά 

ζηεξεφηππα (Γαιαηά, 1996). 

 Ζ έκθπιε δηαίξεζε ησλ επαγγεικάησλ ζπλεπάγεηαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο 

γπλαίθεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλδξεο βιέπνπλ ηηο γπλαίθεο, γηα ηελ 

απηνεηθφλα ησλ ίδησλ ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη γπλαίθεο 

αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ θνηλσλία. Σαπηφρξνλα ππάξρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ησλ γπλαηθψλ θαη ζην εηζφδεκά ηνπο. Ζ εκκνλή ησλ ζηεξενηππηθψλ 

αληηιήςεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ ζπληειεί ζηελ αλαπαξαγσγή  ησλ έκθπισλ 

αληζνηήησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Βηηζηιάθε & Φψθηαιε, 2011). χκθσλα κε 

αλαθνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ 2018 γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, παξά ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα 

θαη δηαρξνληθά, ζην πιαίζην ηεο αγνξάο εξγαζίαο δηαπηζηψλεηαη εχθνια φηη νη γπλαίθεο 

αθφκε αληηκεησπίδνπλ πξνθιήζεηο ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο.  
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 Δλψ νη γπλαίθεο έρνπλ θαιχηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο 

(44% ησλ γπλαηθψλ κεηαμχ 30-34 εηψλ έλαληη 34% ησλ αλδξψλ είραλ 

παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν ην 2016), αθφκε ππνεθπξνζσπνχληαη ζε ζέζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 Δξγάδνληαη θαηά κέζν φξν έμη ψξεο ηε βδνκάδα πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο, 

αιιά πιεξψλνληαη γηα ιηγφηεξεο ψξεο. Δπίζεο, έρνπλ πην αξγή εμέιημε, ζε 

ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

 Πεξηζζφηεξν ζπγθεληξψλνληαη ζε ρακειά ακεηβφκελεο ζέζεηο, φπσο πσιήηξηεο, 

θαζαξίζηξηεο, λεπηαγσγνί, δαζθάιεο θαη γξακκαηείο. Αληίζεηα πην ζπάληα 

απαζρνινχληαη σο κεραληθνί θαη σο εηδηθνί ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσλίαο. 

 Αθνινπζνχλ κνληέια εξγαζίαο δηαθνξεηηθά απφ ηνπο άλδξεο κε ζπρλφηεξα 

εκθαληδφκελα ηα κνληέια ηεο δηαθνπηφκελεο θαξηέξαο (European Union, 2018˙ 

Petit, 2007). 

 Ακείβνληαη ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, αθφκα θαη φηαλ πξνζθέξνπλ 

ίδηαο πνηφηεηαο εξγαζίαο κε απηνχο (Bertola, 2003). 

 Τπνεθπξνζσπνχληαη ζηελ πνιηηηθή. ε έμη ρψξεο (Διιάδα, Κξναηία, Κχπξνο, 

Λεηνλία, Οπγγαξία θαη Μάιηα) νη γπλαίθεο απνηεινχλ ιηγφηεξν απφ 20% ησλ 

κειψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. 

 Σν 44% ησλ Δπξσπαίσλ ζεσξνχλ φηη νη γπλαίθεο ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ ην 

ζπίηη θαη ηελ νηθνγέλεηα. ην 1/3 ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ην πνζνζηφ απηφ είλαη ην ιηγφηεξν 70%. 

 ρεδφλ ην 1/4 ησλ κε απαζρνινχκελσλ γπλαηθψλ, δελ εξγάδεηαη, δηφηη θξνληίδεη 

είηε παηδηά είηε ειηθησκέλνπο. Μάιηζηα, ε Διιάδα, ε Ηηαιία, ε Μάιηα θαη ε 

Ρνπκαλία είλαη νη ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο ρεηξφηεξεο επηδφζεηο ζε ζρέζε 

κε ην ράζκα πνπ ππάξρεη ζηελ απαζρφιεζε κεηαμχ ησλ δχν θχισλ (European 

Union, 2018). 

Δηδηθφηεξα, ε εθπαίδεπζε  ζπληζηά έλα ρψξν πνπ πεξηζζφηεξν επηιέγνπλ νη 

γπλαίθεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη γπλαίθεο επηιέγνπλ λα εξγαζηνχλ ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο, δηφηη απηά ηα επαγγέικαηα έρνπλ αλαγλσξηζκέλν θχξνο απφ ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν αιιά θαη ιφγσ ηεο επειημίαο ηνπ σξαξίνπ ηνπο θαζίζηαηαη πην εχθνιν λα 

εμηζνξξνπήζνπλ ηηο εξγαζηαθέο θαη  νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (Βαζηινχ-

Παπαγεσξγίνπ, 1995). Χζηφζν, ε δηδαζθαιία έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «γπλαηθείν 

επάγγεικα, ειεγρφκελν απφ άλδξεο» (Blount, 1998, ζει.37), δεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο 
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ησλ γπλαηθψλ πνπ θαηέρνπλ εγεηηθέο ζέζεηο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ηδηαίηεξα 

πεξηνξηζκέλνο θαη επίζεο κεηψλεηαη θαζψο αλεβαίλνπκε ζε αλψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα 

ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (Aladejana et al., 2005).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα εξγαζία ζθνπφ έρεη λα κειεηήζεη ηελ έκθπιε 

δηάζηαζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Οη εξεπλεηηθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί είλαη ε 

κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ κειψλ Γηδαθηηθνχ θαη 

Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΓΔΠ) ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ε δηεξεχλεζε ησλ 

εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ίδηεο θαηά ηελ πνξεία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο θαη ηεο 

εμέιημήο ηνπο ζε αλψηεξα δηνηθεηηθά αμηψκαηα ζηνλ Παλεπηζηεκηαθφ ρψξν θαζψο θαη 

νη δπζθνιίεο ελαξκφληζεο ησλ εξγαζηαθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. 

Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε δχν κέξε. Σν Α' Μέξνο απνηειεί ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 6 θεθάιαηα. ην 1
ν
 Κεθάιαην "ηαδηνδξνκία θαη Φχιν 

ζηελ Διιάδα" πξαγκαηνπνηείηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή αλαθνξηθά κε ηε ζέζε ηεο 

Διιελίδαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν 2
ν
 Κεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηα είδε ησλ 

δηαθξίζεσλ θαηά ηνπ θχινπ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζην θαηλφκελν ηεο γπάιηλεο νξνθήο, δειαδή ηα αφξαηα εκπφδηα, πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο ζηελ πξνζπάζεηα αλέιημήο ηνπο ζε αλψηεξεο ηεξαξρηθά 

ζέζεηο θαη ην 3
ν
 Κεθάιαην κειεηά ην θαηλφκελν θαη ηα αίηηα ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο 

ησλ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ ζηελ Διιάδα. Σν 4
ν
 Κεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα εκπφδηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο αθαδεκατθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, 

κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο ηνπο. ην 5ν Κεθάιαην  

παξαηίζεληαη έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηεθδίθεζε θαη 

ηελ αλάιεςε εγεηηθψλ ζέζεσλ απφ γπλαίθεο αθαδεκατθνχο ζηνλ Παλεπηζηεκηαθφ 

ρψξν. ην 6
ν
 θεθάιαην κειεηψληαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θαζεγήηξηεο 

ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. 

Σν Β΄ Μέξνο απνηειεί ην Δξεπλεηηθφ Πιαίζην, ην νπνίν αλαθέξεηαη, ζην ζθνπφ 

ηεο έξεπλαο, ζηελ επηινγή ηεο  πνηνηηθήο κεζφδνπ, ζηε κέζνδν πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. Ζ εξγαζία 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ, ηελ αλαθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αληηκεηψπηζε ε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα, ιφγσ ηνπ γεσγξαθηθνχ πεξηνξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλα 

Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο θαη ηελ παξάζεζε ησλ πξνηάζεσλ 

γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 



12 
 

Α' Μέξνο Θεσξεηηθό Πιαίζην 

Κεθάιαην 1
ν
 ηαδηνδξνκία θαη Φύιν ζηελ Διιάδα 

 

 εκαληηθφ ξφιν ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ δηαδξακάηηζαλ νη 

θνηλσληθέο εμειίμεηο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο απφ ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα. Ζ βηνκεραληθή επαλάζηαζε, θαζψο θαη ε 

αλάγθε γηα πξφζζεηα εξγαηηθά ρέξηα θαη ε επηθξάηεζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο 

πξνθάιεζαλ αλαθαηαηάμεηο ζηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη ζηε ζέζε 

ησλ γπλαηθψλ κέζα ζε απηέο. Οη γπλαίθεο ππνρξεψζεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ απνθιεηζηηθή ελαζρφιεζε κε ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο, ηελ αγξνηηθή δσή θαη 

ηελ νηθηαθή βηνηερλία (ηε ιεγφκελε κε ακεηβφκελε εξγαζία) θαη λα θαηαιάβνπλ ζέζεηο 

ζηε βηνκεραλία, εμαζθαιίδνληαο ηνλ αλαγθαίν κηζζφ γηα ηελ εξγαζία πνπ πξνζέθεξαλ 

θαη ζπκκεηέρνληαο παξάιιεια ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ (Γαξάθε, 2007). 

 Οη γπλαίθεο ηελ πεξίνδν απηή εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζε εμάξηεζε απφ 

ηνλ άξξελα πιεζπζκφ. Απνθαζίζηαληαη κε ην γάκν, είλαη ππεχζπλεο γηα ην ζπίηη θαη ν 

κεηξηθφο ηνπο ξφινο θπξηαξρεί. ζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε κφξθσζε, 

ππνιείπνληαη. Μφλν ην 30% ησλ γπλαηθψλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θνηηήζνπλ ζηα 

ζρνιεία ζειέσλ, ηα νπνία πξνζαξκνζκέλα ζηε λννηξνπία ηεο επνρήο, θπξίσο ηηο 

πξνεηνηκάδνπλ γηα λα είλαη άμηεο κεηέξεο θαη ζχδπγνη θαη δεπηεξεπφλησο γηα ηε 

κηζζσηή εξγαζία. Δκθαλήο ν δεπηεξεχσλ ξφινο ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία 

θαη αλχπαξθηνο ζηελ πνιηηηθή, σζηφζν ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο γπλαηθψλ πνπ 

κνξθψλνληαη δηεθδηθεί θνηλσληθή ζπκκεηνρή. Δκθαλίδνληαη νκάδεο γπλαηθψλ απφ ηνλ 

αζηηθφ θπξίσο ρψξν, πνπ δηεθδηθνχλ δηθαηψκαηα θαη ηζφηεηα (αξξή & Σξηρνπνχινπ, 

2012). 

To 1928 εξγαδφηαλ ζηε γεσξγία κηζφ πεξίπνπ εθαηνκκχξην γπλαίθεο θαη κφλν 

100.000 ζηε βηνκεραλία θαη άιιεο 100.000 ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ζηηο νηθηαθέο 

ππεξεζίεο. Ζ θαηάζηαζε απηή ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ηε δνκή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, 

πνπ αλαινγνχζε ζε κηα γεσξγηθή ρψξα, ζε κηα ρψξα πνπ θπξηαξρνχζε ν πξσηνγελήο 

ηνκέαο. Οη δπζρέξεηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο έρνπλ πάληνηε ζθιεξφηεξε απήρεζε ζηνπο 

πην ηξσηνχο εξγαδφκελνπο, φπσο είλαη νη εξγαδφκελεο γπλαίθεο. Έηζη, ε θξίζε ηνπ 

1929-1930 επεξέαζε θαηαιπηηθά ηνπο γπλαηθείνπο κηζζνχο. Βέβαηα, ηφηε δελ ππήξραλ 

νη δηεζλείο ζπκβάζεηο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ ακνηβψλ (Βνπηπξά, 1981). 

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ην 1951, ν νηθνλνκηθά κε ελεξγφο 

πιεζπζκφο ήηαλ ην 87% ηνπ ζπλνιηθνχ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ, ην πνζνζηφ απηφ 
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θαηέβεθε ζην 63% πεξίπνπ θαηά ην 1971. Έηζη, ζα ιέγακε πσο κεηαμχ 1951-1971 

ππάξρεη ζην επίπεδν ηεο δηάθξηζεο ζε νηθνλνκηθά ελεξγνχο θαη κε, ζαθήο κείσζε ηεο 

παξαδνζηαθήο κε απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ. Απηφ εληζρχεηαη απφ ηε κείσζε ησλ 

νηθνλνκηθά κε ελεξγψλ γπλαηθψλ πνπ απαζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά, απφ 57% ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ην 1951 κεηψλεηαη ζε 40% θαηά ην 1961 θαη 

απμάλεηαη ζε 44% ην 1971. ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ γπλαηθψλ ην 42% 

απαζρνινχληαη θαηά ην 1951 ζηε γεσξγία, ην 66% ην 1961 θαη ην 60% ην 1971. Δίλαη 

ελδηαθέξνλ φηη ελψ κεηαμχ 1961-1971, ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηε γεσξγία 

αλδξψλ κεηψλεηαη θαηά 15%, ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηε γεσξγία γπλαηθψλ 

κεηψλεηαη θαηά 6% κφλν. Ζ εθβηνκεράληζε ζηε θάζε απηή ζεκαίλεη αχμεζε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο ζπκβνιήο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (Μνπζνχξνπ, 1983). 

Απφ ην 1974 θαη κεηά, ζηελ Διιάδα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, ε γπλαηθεία εξγαζία 

είλαη έλα ζέκα πνπ εκθαλίδεηαη δηάρπην ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν θαη δηαπλέεη ζε δηάθνξα 

επίπεδα ηελ επξχηεξε θνηλσληθή πξνβιεκαηηθή. Ζ αληζφηεηα ζηηο ακνηβέο κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ε πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ, ε γπλαηθεία αλεξγία είλαη 

κεξηθέο απφ ηηο φςεηο ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο πνπ επαλέξρνληαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα. 

Παξάιιεια ην ζέκα απηφ θαίλεηαη λα θεξδίδεη έδαθνο ζηελ επηζηεκνληθή 

πξνβιεκαηηθή θαη κεηαηξέπεηαη ζε αληηθείκελν κειέηεο θαη δηεξεχλεζεο. Φαίλεηαη λα 

απνηειεί έλαλ θεληξηθφ άμνλα γχξσ απφ ηνλ νπνίν πεξηζηξέθνληαη ζεκαηηθέο, φπσο ε 

θνηλσληθή αιιαγή, νη ζρέζεηο ησλ δχν θχισλ, νη αιιαγέο ζηε δηάξζξσζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Θαλνπνχινπ, 1992). 

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 1978, νη άλδξεο πνπ απαζρνινχληαλ 

ζην γεσξγηθφ ηνκέα ήηαλ 100.000, ζηηο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο 400.000, ζε 

νηθνδνκέο θαη δεκφζηα έξγα 222.000, ζηνλ ηνπξηζκφ 267.000, ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ 200.000, ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηηο αζθάιεηεο 62.000 θαη 

ζηηο ππεξεζίεο 216.000. Δλψ ηε ρξνληά εθείλε, νη γπλαίθεο πνπ απαζρνινχληαλ ζηε 

γεσξγία ήηαλ 37.000, ζηηο βηνκεραλίεο θαη ηηο βηνηερλίεο 153.000, ζηηο νηθνδνκέο θαη 

ηα δεκφζηα έξγα 2.635, ζηνλ ηνπξηζκφ 105.000, ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ 18.000, ζηηο ηξάπεδεο θαη ηηο αζθάιεηεο 30.000 θαη ζηηο ππεξεζίεο 

161.000. Δπηζηήκνλεο θαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ήηαλ 163.000 άλδξεο, ελψ κφλν 

83.000 γπλαίθεο θαη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ήηαλ 48.000 άλδξεο, ελψ κφλν 5.650 

γπλαίθεο (Βνπηπξά, 1981). 
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ην δηεζλή, επξσπατθφ θαη ειιεληθφ ρψξν ηε δεθαεηία 1981-1991, ε ζέζε ηεο 

γπλαίθαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο βειηηψλεηαη πνζνηηθά κε παξάιιειε πνηνηηθή άλνδν 

ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ. Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο κεηαβνιήο 

ηεο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ είλαη:  

 ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

 ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζήο ηνπο 

 ε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαη ε 

κείσζε ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ζηε γεσξγία 

 ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ 

γπλαηθψλ 

 ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ζε φιεο ηηο επαγγεικαηηθέο 

θαηεγνξίεο κε ξπζκνχο ηαρχηεξνπο απφ απηνχο ησλ αλδξψλ, ηδηαίηεξα 

ζηηο θαηεγνξίεο ησλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ 

(Γαιαηά, 1996). 

Ζ εηθφλα είλαη ιηγφηεξν ελζαξξπληηθή αλ πξνζεγγίζνπκε ην είδνο εξγαζίαο πνπ 

εθηεινχλ θαη ηηο ζέζεηο πνπ θαηέρνπλ νη γπλαίθεο. Απνηεινχλ ζπρλά ην πξνζσπηθφ 

«εθηάθηνπ αλάγθεο», δεδνκέλνπ φηη απαζρνινχληαη κε κνξθέο πξνζσξηλψλ θαη 

επθαηξηαθψλ ζπκβάζεσλ. Δπίζεο, ζπγθεληξψλνληαη ζε ζέζεηο επαγγεικάησλ θαηά 

παξάδνζε γπλαηθείσλ, κε απνηέιεζκα λα θαηέρνπλ ζέζεηο κε ιηγφηεξν γφεηξν θαη 

θχξνο. Απηφ εμεγείηαη ελ κέξεη θαη απφ ηνλ αληαγσληζηηθφ ραξαθηήξα νηθνγελεηαθψλ 

θαη επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο 

παξαθψιπζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλέιημεο, θαθήο πιεξσκήο θαη πξνζσξηλψλ 

ζρέζεσλ απαζρφιεζεο (Γαιαηά, 1996). 

ηελ πεξίνδν 1998-2002, ην ζπλνιηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο 

παξνπζηάδεη θπκαηλφκελε πνξεία κε ην 2001 λα εκθαλίδεη ηε κηθξφηεξε ηηκή εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ.  Μφλν ην 1999 θαη ην 2002 παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Σα ¾ ηεο παξαηεξεζείζαο απηήο αχμεζεο νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ γπλαηθείνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Έηζη, ε αλαινγία ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ απμήζεθε 

ζεκαληηθά εθείλα ηα έηε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη αθελφο εκθαλίδεηαη ε επίδξαζε ησλ 

κεηαβνιψλ ζηηο αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηεο γπλαίθαο, αθεηέξνπ γηαηί ην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα θαζίζηαηαη αλεπαξθέο λα θαιχςεη ηηο νηθνγελεηαθέο αλάγθεο θαη επνκέλσο ε 

γπλαίθα θαιείηαη λα θαιχςεη απηφ ην θελφ. 
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Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο ε κεξηθή απαζρφιεζε απνθηά φιν θαη 

κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, πξνζειθχνληαο άηνκα πνπ αλήθνπλ 

ζε νξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο (λένπο, γπλαίθεο). Δηδηθφηεξα, νη γπλαίθεο 

θαηαιακβάλνπλ ην 95% ησλ ζέζεσλ απηψλ θαη ην 1/3 ησλ γπλαηθψλ πνπ εηζέξρνληαη 

ζηελ απαζρφιεζε, εξγάδεηαη κεξηθψο. Ζ κεξηθή απαζρφιεζε ζηελ Διιάδα 

πξνβάιιεηαη θαη ζαλ κέζν ζπλδπαζκνχ ησλ εξγαζηαθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ 

θαζεθφλησλ ηεο εξγαδφκελεο. Κη απηφ γηαηί ε γπλαίθα αζρνιείηαη πνιιέο ψξεο κε ηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη θαηαλαιψλεη αξθεηέο ψξεο ζην λνηθνθπξηφ. Βέβαηα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, παξνηξχλεηαη θαη ν άλδξαο λα θάλεη ρξήζε ηεο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο, έηζη ψζηε λα ηζνκνηξάδεηαη ε επζχλε ησλ παηδηψλ αλάκεζα ζηνπο 

ζπδχγνπο (Κσλζηαληάθνπ, 2008, ζει. 47-48). 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ β‟ηξηκήλνπ ηνπ 2018, ν 

αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ γπλαηθψλ ήηαλ 1.615.800, ελψ νη άλδξεο 

απαζρνινχκελνη ήηαλ 2.244.600. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο εξγάδνληαλ ζηνπο 

εμήο ηνκείο: 286.700 ζην ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, 203.700 ζηελ εθπαίδεπζε, 

188.700 ζηε γεσξγία, δαζνθνκία θαη αιηεία, 180.300 ζηηο ππεξεζίεο παξνρήο 

θαηαιχκαηνο θαη 168.500 ζε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ηελ 

θνηλσληθή κέξηκλα. Οη γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαλ ππφ ην θαζεζηψο ηεο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο ήηαλ 217.900. Μάιηζηα, 143.800 γπλαίθεο ππνζηήξημαλ φηη δε 

κπνξνχζαλ λα βξνπλ κία εξγαζία πιήξνπο απαζρφιεζεο, 21.100 δήισζαλ φηη έρνπλ 

επηιέμεη εξγαζία κεξηθήο απαζρφιεζεο ιφγσ πξνζσπηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ ιφγσλ θαη 

12.300 δηφηη εθπαηδεχνληαη, ελψ 10.000 επεηδή θξνληίδνπλ κηθξά παηδηά ή 

εμαξηψκελνπο ελήιηθεο. Δπίζεο, 27.300 γπλαίθεο επηθαιέζηεθαλ άιινπο ιφγνπο θαη 

3.400 δε δήισζαλ ιφγν (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2018). 
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Κεθάιαην 2
o
  Γηαθξίζεηο θαηά ηνπ θύινπ ζην ρώξν εξγαζίαο - Σν θαηλόκελν ηεο 

γπάιηλεο  νξνθήο 

 

Οη δηαθξίζεηο ελάληηα ζηηο γπλαίθεο απνηεινχλ έλα αέλαν πξφβιεκα ζε 

παγθφζκην επίπεδν (Bell et al., 2002˙ Can, 1995˙ Korabik, 1993˙ Maatman, 2000˙ Muli, 

1995˙ Shaffer et al., 2000). Πνιπάξηζκεο ρψξεο έρνπλ ςεθίζεη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

πνπ πξνζηαηεχνπλ ηηο γπλαίθεο απφ απηέο ηηο πξαθηηθέο. Έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη 

ππάξρνπλ ηξεηο κνξθέο δηαθξίζεσλ, πνπ πθίζηαληαη νη εξγαδφκελεο ιφγσ θχινπ, ε 

ιεγφκελε  δηάθξηζε ιφγσ θχινπ, ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη ην θαηλφκελν ηεο 

«γπάιηλεο νξνθήο».  

Με ηνλ φξν δηάθξηζε ιφγσ θχινπ ελλννχκε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θχινπ σο 

θξηηεξίνπ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ζ  

δηάθξηζε θαηά ηνπ θχινπ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ζπκπεξηθνξέο: άξλεζε πξφζιεςεο 

γπλαηθψλ, άληζε πιεξσκή ησλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, 

πνπ εξγάδνληαη ζηελ ίδηα ζέζε ή αθφκε θαη αλαθνξά ζε „γπλαηθείεο εξγαζίεο‟ (Bell et 

al., 2002).  

Ζ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε απνηειεί ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα δηάθξηζεο θαηά 

ηνπ θχινπ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελεο γπλαίθεο. Γηαθξίλνληαη δχν κνξθέο 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο.  

Ζ πξψηε είλαη ηνπ ηχπνπ: «Quid pro quo» ή «Πξνλφκηα κε αληάιιαγκα ην ζεμ» 

φπνπ έλαο άλδξαο, αλψηεξνο ή ηζφβαζκνο, έρεη ζεμνπαιηθέο απαηηήζεηο απφ κηα 

γπλαίθα ρξεζηκνπνηψληαο ππνζρέζεηο γηα αληακνηβή ή απεηιέο γηα ηηκσξία.  

Ζ δεχηεξε κνξθή παξνπζηάδεηαη ζην «ζεμνπαιηθά παξελνριεηηθφ πεξηβάιινλ», 

φπνπ νη πεξηζζφηεξνη άλδξεο ζπλσκνηνχλ ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα γηα ηελ 

παξελφριεζε ησλ γπλαηθψλ. Απηή ε κνξθή βίαο εκπεξηέρεηαη ζηελ «παξελφριεζε 

ιφγσ θχινπ» (gender harassment) θαη εληνπίδεηαη ηδηαίηεξα ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο φπνπ 

νη άλδξεο ππεξηεξνχλ ζε αξηζκφ, φπσο ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ζηα ζψκαηα αζθαιείαο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη άλδξεο δελ παξελνρινχλ κία ζπγθεθξηκέλε εξγαδφκελε, 

αιιά πξνζβάινπλ ηελ αμηνπξέπεηα ησλ γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ σο νκάδα. εμνπαιηθά 

αλέθδνηα, πξφζηπρεο ρεηξνλνκίεο, λχμεηο γηα ην ζψκα ησλ γπλαηθψλ θαη θαθφπηζηεο 

θήκεο γηα ηελ ηδησηηθή δσή ηνπο απνηεινχλ ζπλήζεηο πξαθηηθέο. Σα άηνκα πνπ 

παξελνρινχλ κπνξεί λα είλαη ζπλάδειθνη, αιιά κπνξεί λα είλαη θαη δηεπζπληέο, πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξελφριεζε ή απιά απνδέρνληαη απηή ηελ θαηάζηαζε. Ζ 
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«παξελφριεζε ιφγσ θχινπ» έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηαπείλσζε ησλ γπλαηθψλ,  

απνθιείνληάο ηεο απφ ηα θέληξα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. Οη άλδξεο εξγαδφκελνη 

πηζαλφλ λα επηδηψθνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν λα πεξηζσξηνπνηήζνπλ ηηο γπλαίθεο, λα ηνπο 

ζέηνπλ εκπφδηα ή λα κελ ηνπο δίλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα εθηειέζνπλ κε 

ζσζηφ ηξφπν ηα εξγαζηαθά ηνπο θαζήθνληα (Αξζέι, 2011). Μάιηζηα, ζχκθσλα κε 

αλαθνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ 2018 γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ, 1 ζηηο 3 γπλαίθεο ζηελ Δπξψπε έρεη βηψζεη είηε ζσκαηηθή είηε/θαη 

ζεμνπαιηθή βία κέρξη ηελ ειηθία ησλ δεθαπέληε εηψλ. Δπηπξνζζέησο, ην 55% ησλ 

γπλαηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη ππνζηεί ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε (European 

Union, 2018). 

 Ζ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή, ζηηο εγεηηθέο ζέζεηο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο, ζηα ψκαηα Αζθαιείαο θαη γεληθά ζε θάζε πεξηβάιινλ φπνπ παξαδνζηαθά 

ππεξέρνπλ ζε αξηζκφ θαη ηεξαξρία νη άλδξεο, ζπλδέεηαη κε ηε ιεγφκελε άληζε 

κεηαρείξηζε ιφγσ θχινπ. Πνιιέο γπλαίθεο, αθφκε θαη αλ έρνπλ αλψηεξε κφξθσζε, 

αλαγθάδνληαη λα εθηειέζνπλ εξγαζίεο ππνδεέζηεξεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο (Αξζέι, 

2011).  

Ο φξνο «γπάιηλε νξνθή» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο Hymowitz 

θαη Schellhardt ζε έλα εηδηθφ αθηέξσκα ηεο εθεκεξίδαο Wall Street Journal, πνπ 

αλαθεξφηαλ ζηελ απνηπρία ησλ γπλαηθψλ λα αλέιζνπλ ζε αλψηεξεο ζέζεηο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν, παξά ηελ απμαλφκελε εθπξνζψπεζή ηνπο ζην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ. Ζ θνηλή παξαδνρή είλαη φηη ε ππν-εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζηα αλψηεξα 

ηεξαξρηθά θιηκάθηα θαη ζηα θέληξα ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ δελ είλαη απνηέιεζκα 

πξνζσπηθήο επηινγήο ή απνηπρίαο εθ κέξνπο ησλ γπλαηθψλ λα ρεηξηζηνχλ ηα 

θαζήθνληα κηαο πςειφβαζκεο ζέζεο, αιιά απνηέιεζκα θνηλσληθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ 

θξαγκψλ (Βαθφια & Απνζπφξε, 2007). 

 Δηδηθφηεξα κε ηνλ φξν «γπάιηλε νξνθή» ελλννχκε ηελ χπαξμε αφξαησλ 

εκπνδίσλ, πνπ αλαθφπηνπλ ηελ εμέιημε ησλ γπλαηθψλ ζε αλψηεξεο ζέζεηο ζε 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. Απηφ ζπκβαίλεη κφλν θαη κφλν επεηδή είλαη γπλαίθεο θαη 

φρη επεηδή δελ έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο, πνπ απαηηνχλ απηέο νη ηεξαξρηθά αλψηεξεο ζέζεηο 

εξγαζίαο (Morrison & Von Glinow, 1990). Δκπφδηα απνηεινχλ ηα ζηεξεφηππα ιφγσ 

θχινπ, ε έιιεηςε επθαηξηψλ ησλ γπλαηθψλ λα απνθηήζνπλ εξγαζηαθέο εκπεηξίεο 

απαξαίηεηεο γηα ηελ αλέιημή ηνπο ζε αλψηεξεο ηεξαξρηθά ζέζεηο, θαζψο θαη ε έιιεηςε 
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πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Bell et al., 2002). Απηά ηα εκπφδηα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε 

ζπλεηδεηέο θαη ππνζπλείδεηεο πξαθηηθέο δηάθξηζεο θαηά ησλ γπλαηθψλ (Jackson & 

O'Callaghan, 2009˙ Lee, 2002˙ Martin, 1991,1992˙ Padavic & Reskin, 2002˙ Ridgeway, 

2001). 

 ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη απαξαίηεην λα ππνγξακκηζζεί φηη σο έλα «αφξαην 

εκπφδην», ε γπάιηλε νξνθή δχζθνια κπνξεί λα εμαιεηθζεί κέζσ ηεο ςήθηζεο 

λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ. Σα άηππα δίθηπα θαη ην mentoring ζπρλά πξνηείλνληαη σο 

παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ γπλαηθψλ ζε αλψηεξεο 

ηεξαξρηθά δηνηθεηηθέο ζέζεηο (FGCC, 1997). Δπνκέλσο, θαίλεηαη φηη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ εμέιημε ησλ εξγαδνκέλσλ δηαδξακαηίδεη ε ζπκκεηνρή ζε άηππα θνηλσληθά δίθηπα, 

κέζσ ησλ νπνίσλ ηα κέιε εμαζθαιίδνπλ ππνζηήξημε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην δεκφζην 

ηνκέα, ιεηηνπξγνχλ αλεπίζεκα ζπλδηθαιηζηηθά δίθηπα πνπ θπξηαξρνχληαη απφ άλδξεο 

θαη ελζαξξχλνπλ ηελ πξνψζεζε αλδξψλ. Δλψ ε αμηνιφγεζε γηα πξναγσγέο ζε 

θαηψηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο πξαγκαηνπνηείηαη αληηθεηκεληθά βάζεη επηδφζεσλ θαη 

ηππηθψλ πξνζφλησλ, ζηηο αλψηεξεο δηνηθεηηθά ζέζεηο ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε 

ζπκκεηνρή ζηα δίθηπα. Δπνκέλσο, εθφζνλ νη γπλαίθεο απνθφπηνληαη απφ απηά ηα 

δίθηπα είλαη ζπρλά αλέθηθην λα θαηαιάβνπλ πςειέο ηεξαξρηθά δηνηθεηηθέο ζέζεηο 

(Σζάκε, 2010). 

 Γηα λα ζπάζνπλ νη Δπξσπαίεο ηε «γπάιηλε νξνθή», επηιέγνπλ λα γίλνπλ νη ίδηεο 

επηρεηξεκαηίεο, έζησ θαη ζε κηθξήο εκβέιεηαο επηρεηξήζεηο. Έηζη κηα ζηηο ηξεηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηελ Δπξψπε δεκηνπξγείηαη απφ γπλαίθεο θαη ζπλνιηθά 

ππάξρνπλ 18 εθαηνκκχξηα επηρεηξεκαηίεο. Γειαδή νη γπλαίθεο δεκηνπξγνχλ ην 21% 

ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξψπε. Απηφ απνδεηθλχεη φηη νη γπλαίθεο είλαη κηα 

αλεξρφκελε δχλακε ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, ελψ βνεζνχλ παξάιιεια θαη ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ (φπσο αλεξγία). Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

δηαζέηεη ε Μνλάδα Ίζσλ Δπθαηξηψλ κεηαμχ Γπλαηθψλ θαη Αλδξψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. Σα ζηνηρεία είλαη:  

• Δπηζήκσο, ην 18,9% ησλ αλδξψλ απηναπαζρνιείηαη, έλαληη 9,5% ησλ γπλαηθψλ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην πνζνζηφ είλαη δηπιάζην. πλνιηθά γχξσ ζηα 18 εθαηνκκχξηα 

γπλαίθεο είλαη ζήκεξα επηρεηξεκαηίεο ζηελ Δπξψπε.  

• Οη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο αλήθνπλ ζηηο 15 εθαηνκκχξηα 

κηθξνεπηρεηξήζεηο κε ππαιιήινπο.  
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• Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ γπλαίθεο απνηεινχλ 

ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ αλεξγία: 60% ησλ επηρεηξήζεσλ ζην βνξξά θαη 70% ζην 

λφην δεκηνπξγνχληαη απφ αλέξγνπο.  

• Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ δηεπζχλνληαη ή δεκηνπξγνχληαη απφ γπλαίθεο, 

απαζρνινχλ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο, ρξεζηκνπνηνχλ ζπιινγηθέο ηερληθέο κάλαηδκελη, 

είλαη δεκηνπξγηθέο, επέιηθηεο θαη θηιηθέο πξνο ηελ νηθνγέλεηα (Αιεμίνπ, 2001). 

 Πην ζπγθεθξηκέλα ζην ρψξν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ν Benjamin (1999) 

ζεκεηψλεη φηη ηα Παλεπηζηήκηα θαίλεηαη λα κελ έρνπλ μεθχγεη απφ ην θαηλφκελν ηεο 

γπάιηλεο νξνθήο. Ζ αλαθνξά ηνπ Δπξσπατθνχ δηθηχνπ γηα ηελ Αμηνιφγεζε ηεο 

Σερλνινγίαο (ETAN, 2000) ππνζηεξίδεη φηη ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (Οξγαληζκφο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο), ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ κεηψλεηαη θαζψο 

αλεβαίλνπκε ζηελ αθαδεκατθή ηεξαξρία, κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά λα εκθαλίδνληαη 

ζηελ αλψηεξε βαζκίδα ηεο θαζεγήηξηαο κε πνζνζηφ 10,4% (Sabatier et al., 2006). Tν 

Ακεξηθαληθφ πκβνχιην γηα ηελ Δθπαίδεπζε  ζε αλαθνξά ηνπ απνθαιχπηεη φηη ελψ νη 

γπλαίθεο απνηεινχλ ην 40% ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, κφλν ην 

21,1% ησλ πξνέδξσλ  είλαη γπλαίθεο. Δπηπξνζζέησο, ην 84% ησλ πξνέδξσλ θαη ην 75% 

ησλ θνζκεηφξσλ ησλ Κνιιεγίσλ θαη ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο είλαη άλδξεο (Corrigan, 2002˙ Jackson & O‟Callaghan, 2009). 
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Κεθάιαην 3ν Η Τπναληηπξνζώπεπζε ησλ γπλαηθώλ ζηελ Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

 

3.1  Έξεπλεο γηα ηελ ππναληηπξνζώπεπζε ησλ γπλαηθώλ κειώλ ΓΔΠ ζε Αλώηαηα 

Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ηεο Διιάδαο 

 

 Παξά ηηο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε 

ζηελ Διιάδα, δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη πνιχ κηθξή ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο πςειέο 

βαζκίδεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηεξαξρίαο – ηδηαίηεξα ζηνπο ρψξνπο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο έξεπλαο. Μάιηζηα, ελψ νη γπλαίθεο απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ζηελ 

εθπαίδεπζε, απηφ δελ αληαλαθιάηαη ζην επίπεδν ηεο δηνίθεζεο, παξά ηα φζα 

λνκνζεηήκαηα έρνπλ ζεζπηζηεί ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο ησλ  

δχν θχισλ (Αξγπξνπνχινπ, 2006). Δπνκέλσο, αλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο δπηηθέο ρψξεο 

νη γπλαίθεο ππεξηεξνχλ ζε αξηζκφ έλαληη ησλ αλδξψλ ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν, ν 

αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ πνπ εξγάδεηαη ζηα Παλεπηζηήκηα είλαη αθφκε κηθξφο (Sanders et 

al., 2009). 

 χκθσλα κε ηε κειέηε «Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. Δπηπηψζεηο ηεο 

θξίζεο θαη πξνθιήζεηο», πνπ δεκνζηεχζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017 απφ ην Ίδξπκα 

Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε θπξηαξρία ησλ 

αλδξψλ δηδαζθφλησλ θαη ζηα ειιεληθά Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα, αθνχ θαηά κέζν 

φξν ηελ πεξίνδν 1973 - 2016 απνηεινχζαλ πεξίπνπ ην 69% ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. Μάιηζηα, ε δηαθνξά κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δηδαζθφλησλ κέρξη θαη 

ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009 ζπλερψο δηεπξπλφηαλ. Ζ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ αλά θχιν ζηα Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο θαηά 

ηελ πεξίνδν 1973-2016 παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (ΗΟΒΔ, 2017):  
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Πίλαθαο 1: Η εμέιημε ηνπ αξηζκνύ ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ 

Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ από ην 1973- 2016 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ηελ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ αλά θχιν ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο θαηά 

ηελ πεξίνδν 1983-2015. ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πεξηιακβάλεηαη ην ηαθηηθφ 

πξνζσπηθφ, ην ηαθηηθφ εηδηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ πεξηιακβάλεη Καζεγεηέο, Δπίθνπξνπο 

Καζεγεηέο θαη Καζεγεηέο Δθαξκνγψλ, ελψ ην ηαθηηθφ εηδηθφ πξνζσπηθφ πεξηιακβάλεη 

Καζεγεηέο μέλσλ γισζζψλ θαη θπζηθήο αγσγήο. Σέινο, ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ πεξηιακβάλεη ηνπο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο, ηνπο 

εξγαζηεξηαθνχο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθψλ καζεκάησλ. πσο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, φιε ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν νη άλδξεο είλαη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηηο γπλαίθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξίπνπ 1 ζηα 4 κέιε ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ήηαλ γπλαίθα 

(ΗΟΒΔ, 2017). 
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Πίλαθαο 2: Η εμέιημε ηνπ αξηζκνύ ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ Σερλνινγηθώλ 

Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ από ην 1983- 2015 

 

 

 

 

 Oη Βνζληάδνπ θαη Βαίνπ (2005) πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλεο ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ γηα Θέκαηα Φχινπ θαη Ηζφηεηαο (Π.Π.. 

ΘΔ.ΦΤΛ.Η.). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζηάδνληαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ 

θαηά θχιν, ηκήκα θαη βαζκίδα θαηαλνκή ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

απφ ην 1960 έσο ην 2004. Πξηλ απφ ην 1960 έλαο κηθξφο αξηζκφο γπλαηθψλ 

απαζρνινχληαλ σο αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. πσο, 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3, κφλν έληεθα γπλαίθεο κέιε ΓΔΠ εξγάδνληαλ ζην 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 1963-1964. Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

1973-1974, ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ ζρεδφλ ηξηπιαζηάζηεθε θαη έθηαζε ηηο 

32. Δλψ, ην 1980-1981 ν αξηζκφο απμήζεθε ζηηο 60 θαη ην 1983-1984 ζε 285. Ζ 

ξαγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαζεγεηξηψλ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ ςήθηζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε Γνκή θαη Λεηηνπξγία ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Ηδξπκάησλ, ηνπ λφκνπ 1268/1982. Με ην λέν λφκν, πνιινί επηκειεηέο/πνιιέο 

επηκειήηξηεο θαη βνεζνί πνπ θαηείραλ δηδαθηνξηθφ ηίηιν, δηνξίζηεθαλ σο κέιε ΓΔΠ. 

Δπνκέλσο, κε ηελ αιιαγή πνπ έθεξε ν λφκνο πιαίζην, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

γπλαηθψλ βνεζψλ δηνξίζηεθε σο δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δπηπξνζζέησο, ην 2003-2004 ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ 

κειψλ ΓΔΠ ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ έθηαζε ζην 34,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ 



23 
 

ΓΔΠ. Δηδηθφηεξα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ γπλαηθψλ  ήηαλ ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην 

(37% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ΓΔΠ ) θαη ην κηθξφηεξν ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο (4% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ΓΔΠ). ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, νη 

γπλαίθεο απνηεινχζαλ ην 29%, ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ 20,5%, ζην Παλεπηζηήκην 

Κξήηεο 23% θαη ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 22,5%. 

Πίλαθαο 3: Αξηζκόο ησλ γπλαηθώλ κειώλ ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ αλά 

αθαδεκατθό έηνο 

Έηνο 1963-64 1973-74 1980-81 1983-84 1993-94 2003-

2004 

Αξηζκφο 

Γπλαηθψλ 

11 32 60 285 589 706 

 

ηνλ Πίλαθα 4, παξνπζηάδνληαη ε ζπρλφηεηα θαη ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ 

κειψλ ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ αλά βαζκίδα. πσο θαίλεηαη, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ εληνπίδεηαη ζηε ρακειφηεξε βαζκίδα. Κξίλεηαη 

δφθηκν ζε απηφ ην ζεκείν λα ππνγξακκίζνπκε πσο ηα πνζνζηά ησλ Διιελίδσλ 

γπλαηθψλ παλεπηζηεκηαθψλ αλά βαζκίδα είλαη αληίζηνηρα κε απηά άιισλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ζηε βαζκίδα ηεο Καζεγήηξηαο 

θπκαίλεηαη απφ 5% ζηελ Οιιαλδία έσο 18,4% ζηε Φηλιαλδία, ελψ ζηε βαζκίδα ηνπ 

ιέθηνξα θπκαίλεηαη απφ 20% ζηελ Οιιαλδία έσο 44% ζηελ Πνξηνγαιία. ηελ 

Απζηξαιία ην 2004 νη γπλαίθεο απνηεινχζαλ ην 39% ηνπ ζπλνιηθνχ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ελψ απνηεινχζαλ κφλν ην 19% ησλ αηφκσλ πνπ 

εξγάδνληαλ ζηελ αλψηαηε βαζκίδα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο (Thanacoody et al., 

2005).  

Πίλαθαο 4: πρλόηεηα θαη Πνζνζηό ησλ γπλαηθώλ κειώλ ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ αλά βαζκίδα θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2003-2004 

Βαζκίδα πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Καζεγήηξηεο 89/425 21% 

Αλαπι. Καζεγήηξηεο 191/587 32% 

Δπίθ. Καζεγήηξηεο 249/614 40% 

Λέθηνξεο 177/395 45% 
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Ο Finkelstein (1987) απνδίδεη ζε δχν ιφγνπο ηε ζπγθέληξσζε ησλ γπλαηθψλ 

αθαδεκατθψλ ζηηο ρακειφηεξεο βαζκίδεο. Ο πξψηνο ιφγνο ππνζηεξίδεη φηη νη γπλαίθεο 

αθαδεκατθνί ζπγθεληξψλνληαη ζε ρακειφηεξεο ζέζεηο εμαηηίαο δηαξζξσηηθψλ 

παξαγφλησλ, φπσο είλαη νη δηαθξίζεηο θαηά ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ. Ο δεχηεξνο ιφγνο 

επηθεληξψλεηαη ζηηο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δχν θχια ζηελ απφδνζή ηνπο, 

φπσο είλαη ηα ρακειφηεξα πνζνζηά δεκνζηεχζεσλ ησλ θαζεγεηξηψλ θαη νη 

ρακειφηεξεο ζε βαζκφ αμηνινγήζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ (Latika, 1996). 

 ηνλ Πίλαθα 5, παξνπζηάδνληαη ε ζπρλφηεηα θαη ηα πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ πνπ 

θαηείραλ ζέζεηο Πξνέδξνπ Σκήκαηνο θαη Γηεπζχληξηαο Σνκέα, Δξγαζηεξίνπ θαη 

Κιηληθήο ζε φια ηα Σκήκαηα ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

2003-2004. ηα δεθαελλέα ΑΔΗ ηεο ρψξαο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2003-2004, νη 

άλδξεο θαηαιάκβαλαλ πεξίπνπ ην 70% ησλ ζέζεσλ ησλ Πξνέδξσλ Σκεκάησλ, ην 60% 

ησλ ζέζεσλ Γηεπζπληψλ Σνκέσλ θαη ζρεδφλ ην 80% ησλ ζέζεσλ Γηεπζπληψλ 

Δξγαζηεξίσλ. Δπίζεο, δελ ππήξρε θακία γπλαίθα Πξχηαλεο θαη ππήξρε κφλν κία ζε 

ζέζε αληηπξχηαλε. 

Πίλαθαο 5: πρλόηεηα θαη πνζνζηά ησλ γπλαηθώλ κειώλ ΓΔΠ πνπ θαηείραλ 

πςειέο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 

2003-2004 

 

 Πξφεδξνη 

Σκεκάησλ 

Γηεπζχληξηεο 

Σνκέσλ 

Γηεπζχληξηεο 

Δξγαζηεξίσλ 

Γηεπζχληξηεο 

Κιηληθψλ 

Αξηζκφο 

Γπλαηθψλ 

7/29 (24%) 22/99 (22%) 23/86 (26%) 4/50(8%) 

 

 

  Ζ Μαξαγθνπδάθε (2003) πξαγκαηνπνίεζε κηα κειέηε γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο κε βάζε ην θχιν ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, δειαδή ΣΔΗ, 

ΑΔΗ, Πνιπηερλεία., ρξεζηκνπνηψληαο ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ αθαδεκατθή ρξνληά 2001-2002. ζνλ αθνξά ζην 

Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ησλ ΣΔΗ, αλάινγα κε ηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα, δηνξίδνληαη 

χζηεξα απφ κηα δηαδηθαζία εθινγήο ζε κία απφ ηηο εμήο βαζκίδεο: Καζεγεηήο/ηξηα, 

Δπίθνπξνο θαζεγεηήο/ηξηα θαη Καζεγεηήο/ηξηα Δθαξκνγψλ. 
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πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6, νη γπλαίθεο απνηεινχλ ηε κεηνςεθία ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ΣΔΗ. Ηδηαίηεξα, κάιηζηα, πεξηνξηζκέλν είλαη ην πνζνζηφ 

ησλ γπλαηθψλ ζηε βαζκίδα ησλ θαζεγεηξηψλ ΣΔΗ, δειαδή, ζηελ αλψηεξε φισλ ησλ 

βαζκίδσλ. Σν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ζηελ αλψηεξε βαζκίδα είλαη κφιηο 16%. ηελ 

ηεξαξρηθά βαζκίδα ηνπ/ηεο Δπίθνπξνπ/εο θαζεγεηή/ηξηαο ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ 

είλαη 25%. Ζ δηαθνξά ησλ πνζνζηψλ αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο κέιε ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ΣΔΗ κεηψλεηαη αηζζεηά ζηε βαζκίδα ησλ 

Καζεγεηψλ/ηξηψλ Δθαξκνγψλ. Σν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ αλέξρεηαη ζηηο 44%. 

Φαίλεηαη επνκέλσο πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο ζπγθεληξψλεηαη ζηε βάζε ηεο 

πθηζηάκελεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο. Έηζη, ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο κέιε ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ έρνπλ ρακειφηεξν θνηλσληθφ γφεηξν θαη θχξνο, ρακειφηεξεο 

νηθνλνκηθέο απνδνρέο θαη, ηέινο, πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα άζθεζε εμνπζίαο θαη 

γηα κνξθέο παξέκβαζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο 

ρψξν. Γειαδή, ε ζέζε ησλ γπλαηθψλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ΣΔΗ 

παξνπζηάδεηαη λα είλαη ππνδεέζηεξε εθείλεο ησλ αλδξψλ ηφζν πνζνηηθά φζν θαη 

ηεξαξρηθά. 

 

Πίλαθαο 6: Σαθηηθό Δθπαηδεπηηθό θαη Δηδηθό Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό ησλ ΣΔΙ 

Καηαλνκή αλά θύιν θαη βαζκίδα θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2001-2002 

 

Βαζκίδα χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο 

Καζεγεηέο/ηξηεο 780 659 (84%) 121 (16%) 

Δπίθνπξνη  

Καζεγεηέο/ηξηεο 

518 389 (75%) 129(25%) 

Καζεγεηέο/ηξηεο 

εθαξκνγψλ 

828 465 (56%) 363(44%) 

 

 

χκθσλα κε ην λφκν πιαίζην 1269/82 ηα κέιε Γ.Δ.Π. ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη 

ησλ Πνιπηερλείσλ εληάζζνληαη ζε κία απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ηέζζεξηο βαζκίδεο, πνπ 

είλαη: Καζεγεηήο/ηξηα, Αλαπιεξσηήο/ηξηα θαζεγεηήο/ηξηα, Δπίθνπξνο/ε 

θαζεγεηήο/ηξηα θαη Λέθηνξαο. Ο δηνξηζκφο ζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο βαζκίδεο γίλεηαη 

χζηεξα απφ κηα δηαδηθαζία εθινγήο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο αμηνινγείηαη ην 

επηζηεκνληθφ θαη ην δηδαθηηθφ έξγν ησλ ππνςεθίσλ. ζν πςειφηεξε ηεξαξρηθά είλαη ε 

βαζκίδα ζηελ νπνία εθιέγεηαη έλαο/κηα ππνςήθηνο/α, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη θαη ην 
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θχξνο, ην γφεηξν, νη νηθνλνκηθέο απνδνρέο θαη γεληθά ε εμνπζία θαη ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο θαη παξέκβαζεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ δηνηθεηηθνχ ή/θαη 

επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ. ηνλ Πίλαθα 7 παξαζέηνπκε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. θαηά θχιν θαη βαζκίδα. 

 

Πίλαθαο 7: Καηαλνκή ησλ κειώλ Γ.Δ.Π. ησλ ΑΔΙ αλά θύιν θαη βαζκίδα θαηά ην 

αθαδεκατθό έηνο 2001-2002 

 

Βαζκίδα χλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο 

Καζεγεηέο/ηξηεο 1917 1693(88%) 224(12%) 

Αλαπι. 

Καζεγεηέο/ηξηεο 

1919 1487(77%) 432(23%) 

Δπίθνπξνη 

Καζεγεηέο/ηξηεο 

2371 1619(68%) 752(32%) 

Λέθηνξεο 1267 756(60%) 511(40%) 

χλνιν 7474 5555 (74%) 1919(26%) 

 

 

 

 Δπνκέλσο, θαίλεηαη φηη νη γπλαίθεο απνηεινχλ ηε ζπληξηπηηθή κεηνςεθία ησλ 

κειψλ Γ.Δ.Π. ζηα Α.Δ.Η. πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη ζε ζχλνιν 7.474 κειψλ 

Γ.Δ.Π. κφιηο νη 1.919 (26%) είλαη γπλαίθεο. Γηαπηζηψλνπκε φηη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ΑΔΗ φζν πςειφηεξε ηεξαξρηθά είλαη κηα 

βαζκίδα ζηελ νξγαληθή ππξακίδα ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηφζν κηθξφηεξν είλαη 

ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ δηδάζθεη. Πέξα, φκσο, απφ ην γεγνλφο φηη ε ζπκκεηνρή 

ησλ γπλαηθψλ είλαη πεξηνξηζκέλε ζε κία θαηεγνξία δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ έρεη 

ην κεγαιχηεξν θχξνο θαη γφεηξν ζπγθξηηηθά κε φια ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, επηπιένλ, κε βάζε ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηηο ηζρχνπζεο 

βαζκίδεο γηα ηα κέιε Γ.Δ.Π., ε ζέζε ηνπο ζηα ΑΔΗ θαίλεηαη λα είλαη ππνδεέζηεξε ζε 

ζρέζε κε ησλ αλδξψλ. Ζ πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζηε βαζκίδα ηνπ/ηεο 

Καζεγεηή/ηξηαο πεξηνξίδεηαη ζην 12%. ηελ ακέζσο θαηψηεξε ηεξαξρηθά βαζκίδα ησλ 

Αλαπιεξσηψλ Καζεγεηψλ/ηξηψλ παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ εθπξνζψπεζεο ησλ 

γπλαηθψλ κειψλ Γ.Δ.Π. ζρεδφλ δηπιαζηάδεηαη. Γεληθά, ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα καο 

νδεγνχλ ζηε δηαπίζησζε πσο ε ζέζε ηεο βαζκίδαο ζηελ ηεξαξρηθή ππξακίδα ησλ κειψλ 

Γ.Δ.Π. θαη ην πνζνζηφ έληαμεο ησλ γπλαηθψλ παλεπηζηεκηαθψλ ζε απηή είλαη πνζά 
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αληηζηξφθσο αλάινγα. Γειαδή, φζν αλψηεξε ηεξαξρηθά είλαη ε βαζκίδα, ηφζν 

πεξηνξίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ αλήθεη ζε απηή.  

 ηελ έξεπλα ηνπ Εελδεθχιε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2012 παξνπζηάδνληαη 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο γπλαίθεο κέιε ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. χκθσλα κε 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, νη ζέζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην Παλεπηζηήκην 

Παηξψλ ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 θαηαιακβάλνληαη  ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

απφ άλδξεο (78,2%). Ζ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ εληνπίδεηαη 

ζηηο ρνιέο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (47,9%), Δπηζηεκψλ Τγείαο 

(24,7%) θαη Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ (21,9%), ελψ ηδηαίηεξα ρακειή είλαη ε παξνπζία 

γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξεο αθαδεκατθνί 

εξγάδνληαη ζηε βαζκίδα ηεο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο (35,4%) θαη ηεο αλαπιεξψηξηαο 

Καζεγήηξηαο (25,3%), ελψ ζηελ αλψηεξε βαζκίδα ηεο Καζεγήηξηαο, ην πνζνζηφ είλαη 

ην ρακειφηεξν θαη αλέξρεηαη ζην 17,1% (Εελδεθχιεο, 2012). Έηζη, επηβεβαηψλεηαη ε 

άπνςε ηεο Μ. Ζιηνχ, ε νπνία ζεκεηψλεη φηη «ν αλαγλψζηεο πνπ δελ μέξεη ηη αθξηβψο 

ζεκαίλνπλ νη δηάθνξνη ηίηινη ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα νδεγεζεί 

απφ ηα πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ ζηελ θάζε θαηεγνξία: θαηά θαλφλα, φζν κηθξφηεξα είλαη 

απηά, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην θνηλσληθφ γφεηξν θαη θαιχηεξεο νη επαγγεικαηηθέο 

πξννπηηθέο» (Ζιηνχ, 1988). 

 

 

3.2 Η έξεπλα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο γηα ηελ ππναληηπξνζώπεπζε ησλ γπλαηθώλ 

κειώλ ΓΔΠ ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαη ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο  

 

ηνλ Πίλαθα 8 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνχ 

θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζηε Θεζζαινλίθε αλά 

Σκήκα θαη Βαζκίδα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ζηηο 23 Ννεκβξίνπ ηνπ 2017. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κεηά 

ηε κειέηε ηνπ Πίλαθα ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ησλ γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ ζην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο είλαη ηα εμήο: 

 

1) Οη γπλαίθεο ππνεθπξνζσπνχληαη ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, δεδνκέλνπ φηη ζε 

ζχλνιν 204 κειψλ ΓΔΠ, απηέο είλαη κφλν 49, δειαδή πεξίπνπ ην 1/4 ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 
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2) Ζ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ησλ γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ ζηηο βαζκίδεο ηεο 

αθαδεκατθήο ηεξαξρίαο, παξαηεξείηαη ζηε ρακειφηεξε βαζκίδα, αθνχ νη γπλαίθεο 

απνηεινχλ ην 45% ησλ Λεθηφξσλ, ελψ αληίζεηα ζηηο πςειφηεξεο βαζκίδεο 

παξαηεξνχληαη πνιχ ρακειφηεξα πνζνζηά. ηελ αλψηεξε βαζκίδα, ην πνζνζηφ ησλ 

γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ είλαη ην ρακειφηεξν (20% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ΓΔΠ) ελψ 

ζηε βαζκίδα ησλ Αλαπιεξσηψλ/ηξηψλ είλαη 23% θαη ζηε βαζκίδα ησλ Δπίθνπξσλ 27%. 

 

3)Μφλν ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ 

κειψλ ΓΔΠ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ησλ αλδξψλ. Δηδηθφηεξα, ζην 

ζπγθεθξηκέλν Σκήκα εξγάδνληαη 12 γπλαίθεο κέιε ΓΔΠ, ελψ νη άλδξεο είλαη 9. 

Αληίζεηα, ζην Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο εξγάδεηαη κφλν κία γπλαίθα 

κέινο ΓΔΠ, ζε ζχλνιν 14 κειψλ ΓΔΠ. 

 

 ηνλ Πίλαθα 9 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο αλά Σκήκα θαη 

Βαζκίδα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηηο 

5 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2017. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία 

ησλ γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην είλαη ηα εμήο: 

 

1) Οη ζέζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2017 θαηαιακβάλνληαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ άλδξεο (67%). 

Δλψ, αληίζεηα νη γπλαίθεο κέιε ΓΔΠ αληηζηνηρνχλ κφλν ζην 33% ηνπ ζπλνιηθνχ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 

2) Ζ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ δελ είλαη νκνηφκνξθε ζε φια ηα Σκήκαηα ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ 

εληνπίδεηαη ζην Σκήκα Φπρνινγίαο, φπνπ ζε ζχλνιν 22 κειψλ ΓΔΠ εξγάδνληαη 19 

γπλαίθεο. Δπίζεο, κεγάιε ζπγθέληξσζε γπλαηθψλ παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο ζρνιέο ησλ 

Ξελφγισζζσλ Σκεκάησλ. Δηδηθφηεξα, ζην Σκήκα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 

εξγάδνληαη 17 γπλαίθεο ζε ζχλνιν 23 κειψλ ΓΔΠ, ζην Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγίαο εξγάδνληαη 13 γπλαίθεο ζε ζχλνιν 18 κειψλ ΓΔΠ θαη ζην Σκήκα 

Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 15 γπλαίθεο ζε ζχλνιν 19 κειψλ ΓΔΠ. Αληίζεηα, 

πνιχ ιίγεο γπλαίθεο εξγάδνληαη ζηηο Πνιπηερληθέο ρνιέο. πγθεθξηκέλα, κφλν 1 

γπλαίθα κέινο ΓΔΠ εξγάδεηαη ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 3 γπλαίθεο 

κέιε ΓΔΠ εξγάδνληαη ζην Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 
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Τπνινγηζηψλ. Δπηπξνζζέησο, κφλν 1 γπλαίθα κέινο ΓΔΠ εξγάδεηαη ζην Σκήκα 

Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ  θαη 2 γπλαίθεο ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο. 

 

3) ηελ αλψηεξε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή/ηεο Καζεγήηξηαο, ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ 

κειψλ ΓΔΠ είλαη ην ρακειφηεξν (25%). Δλψ, ην πςειφηεξν πνζνζηφ γπλαηθψλ κειψλ 

ΓΔΠ (38%) παξνπζηάδεηαη ζηελ θαηψηεξε βαζκίδα. ηε βαζκίδα ησλ Αλαπιεξσηψλ 

θαη ησλ Δπίθνπξσλ επίζεο, είλαη ρακειφ ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ θαη 

αλέξρεηαη ζην 37%, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 10: Καηαλνκή ησλ κειώλ Γ.Δ.Π. ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ αλά 

θύιν θαη βαζκίδα (05/12/2017) 

 

 

 Καζεγεηέο/ηξηεο Αλαπιεξσηέο 

Καζεγεηέο/ηξηεο 

Δπίθνπξνη Λέθηνξεο χλνιν 

Άλδξεο 485 (75%) 305 (63%) 366 (63%) 40 (62%) 1196 

(67%) 
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Κεθάιαην 4
ν
 Σα εκπόδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο αθαδεκατθνί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο 

  

χκθσλα κε ηνπο Öge et al. (2014), ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο: αηνκηθά, 

νξγαλσηηθά θαη θνηλσληθά. Σα αηνκηθά εκπφδηα ζρεηίδνληαη κε ηνπο πνιιαπινχο 

ξφινπο πνπ αλαιακβάλνπλ νη γπλαίθεο σο κεηέξεο, ζχδπγνη θαη εξγαδφκελεο. ηα 

αηνκηθά εκπφδηα ζπγθαηαιέγνληαη ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, ε αλαπνθαζηζηηθφηεηα, 

θαζψο θαη ε αδπλακία αλάιεςεο πξνθιήζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Σα νξγαλσηηθά 

εκπφδηα είλαη ε ππάξρνπζα νξγαλσηηθή θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, ε έιιεηςε 

κεληφξσλ, θαζψο θαη ε αδπλακία ζπκκεηνρήο ζηα άηππα θνηλσληθά δίθηπα. ηα 

θνηλσληθά εκπφδηα αλήθνπλ νη δηαθξίζεηο θαη ηα ζηεξεφηππα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.  

Αθφκε, εκπφδην πνιιέο θνξέο ζηελ πνξεία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ γπλαηθψλ 

κπνξνχλ λα ζηαζνχλ θαη νη θαθέο θαη κε ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο/ηηο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε Bagilhole (1993), ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ 43 θαζεγήηξηεο απφ έλα Παλεπηζηήκην ηεο Βξεηαλίαο, πάλσ απφ ην 50% 

ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ απάληεζαλ φηη έρνπλ νπδέηεξε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη κφλν κία θαζεγήηξηα απάληεζε φηη έρεη ζεηηθή, ππνζηεξηθηηθή 

ζρέζε. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, 17 θαζεγήηξηεο απάληεζαλ πσο έρνπλ αξλεηηθή 

εηθφλα γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Δπίζεο, ηα 2/3 ησλ 

θαζεγεηξηψλ αλέθεξαλ φηη έρνπλ ληψζεη φηη ππάξρνπλ δηαθξίζεηο θαηά ησλ γπλαηθψλ 

ζην Παλεπηζηήκην θαη κάιηζηα παξαδέρηεθαλ φηη έρνπλ ππνθέξεη νη ίδηεο εμαηηίαο ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ θαηά ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ. Δπίζεο, πνιιέο ζπκκεηέρνπζεο 

ππνζηήξημαλ φηη  αηζζάλνληαη  απνκνλσκέλεο θαη απνθιεηζκέλεο  απφ ηνπο άλδξεο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. Μάιηζηα αλέθεξαλ φηη ληψζνπλ φηη εξγάδνληαη ζε έλα ερζξηθφ 

πεξηβάιινλ. Σν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ηελ 

απφδνζή ηνπο ζηελ εξγαζία. Αμίδεη αθφκε, λα ππνγξακκηζζεί φηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο αηζζάλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη πεξηζζφηεξν απφ 

ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα λα πεηχρεη ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν. 

ηελ έξεπλα ησλ Bagilhole & Woodward (1995), ζηελ νπνία  ζπκκεηείραλ 

κέζσ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ 43 θαζεγήηξηεο ελφο Παλεπηζηήκηνπ ηεο Αγγιίαο, 

φηαλ νη ζπκκεηέρνπζεο ξσηήζεθαλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλδξψλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, 

νη κηζέο πεξίπνπ απάληεζαλ πσο νη άλδξεο ζπλάδειθνί ηνπο, έρνπλ αξλεηηθή άπνςε γη' 

απηέο επεηδή είλαη γπλαίθεο. Μηα θαζεγήηξηα ζηε ζπλέληεπμή ηεο αλέθεξε φηη «νη 
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άλδξεο κε βιέπνπλ ζαλ θάηη ην δηαθνξεηηθφ, αιιά ε θαηάζηαζε ήηαλ ρεηξφηεξε ζην 

παξειζφλ. Τπάξρνπλ ζρφιηα φπσο 'αιιά θαη απηή είλαη γπλαίθα΄. Ήκνπλ κφλν εγψ θαη 

νη γξακκαηείο. ζν είζαη θαηψηεξε απφ απηνχο θαη δνπιεχεηο ζθιεξά, ζα ζε 

πξνζέρνπλ. Αιιά ην ιεπηφ πνπ ζα ζειήζεηο λα γίλεηο ίζε κε απηνχο, απηνί ζα ζε 

θνβεζνχλ. Υαξαθηεξηζηηθή αλδξηθή αλαζθάιεηα» (Bagilhole & Woodward, 1995, 

ζει.45). Δπίζεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ππήξραλ πεξηγξαθέο ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ζεμνπαιηθή παξελφριεζε.  

Ζ Zhang (2010) πξαγκαηνπνίεζε κία έξεπλα κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ 

πεγψλ άγρνπο ησλ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ, πνπ εξγάδνληαλ ζε εξεπλεηηθά 

Παλεπηζηήκηα ηεο Κίλαο. Ζ έξεπλά ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν ζηάδηα. ην πξψην 

ζηάδην ζπκκεηείραλ ζε ζπλεληεχμεηο 10 γπλαίθεο αθαδεκατθνί, πνπ εξγάδνληαλ ζε 

ηέζζεξα εξεπλεηηθά Παλεπηζηήκηα. ην δεχηεξν ζηάδην ζπκπιήξσζαλ έλα 

εξσηεκαηνιφγην ζπλνιηθά 515 άηνκα, 168 άλδξεο θαη 347 γπλαίθεο αθαδεκατθνί. Οη 

ζπκκεηέρνπζεο δήισζαλ φηη έρνπλ βηψζεη ηελ πξνθαηάιεςε ιφγσ ηνπ θχινπ ηνπο απφ 

ζπλαδέιθνπο. Δηδηθφηεξα, ηνπο αλαηίζεληαη ζπρλά αζήκαληεο αξκνδηφηεηεο θαη ζπάληα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ. Δάλ κάιηζηα κηα θαζεγήηξηα 

απνδεηρηεί φηη δελ είλαη ηθαλή θαη δελ αληαπνθξίλεηαη κε επάξθεηα ζηα θαζήθνληά ηεο, 

απηή ε κεησκέλε απφδνζή ηεο ζα απνδνζεί ζην θχιν ηεο. Δληχπσζε πξνθαιεί θαη ην 

γεγνλφο φηη ππήξμε κηα θαζεγήηξηα πνπ δήισζε φηη ηα δχν θχια δηαθέξνπλ θαη σο πξνο 

ηελ επθπΐα θαη φηη νη γπλαίθεο δελ είλαη ηθαλέο λα ιχζνπλ ηα φπνηα πξνβιήκαηα 

πξνθχπηνπλ θαη λα ζθεθηνχλ κε θξηηηθφ ηξφπν. Δπνκέλσο, θαίλεηαη πσο νη θαζεγήηξηεο 

ζηελ Κίλα επεξεαζκέλεο απφ ηα ζηεξεφηππα πνπ επηθξαηνχλ ζε ζρέζε κε ηα δχν θχια, 

δελ έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο, φζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο ηνπο. 

Ζ on-line έξεπλα ησλ Collings et al., (2011) είρε σο ζηφρν ηε κειέηε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ησλ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ ζην 

Παλεπηζηήκην. Σν δείγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 26 γπλαίθεο 

αθαδεκατθνί, πνπ εξγάδνληαλ εθείλε ηελ πεξίνδν ζηα 8 Παλεπηζηήκηα ηεο Νέαο 

Εειαλδίαο. Οη παξάκεηξνη πνπ αμηνινγήζεθαλ ήηαλ νη εμήο: νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, νη άγξαθνη θαλφλεο, ε πξννξαηηθφηεηα θαη νη πξνζσπηθέο 

ζπλζήθεο. Οη ζπκκεηέρνπζεο απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο, πεξηγξάθνληαο πεξηζηαηηθά πνπ 

έρνπλ βηψζεη, πνπ ηηο βνήζεζαλ ή ηηο εκπφδηζαλ ζηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο ζηνπο ζηνλ 

αθαδεκατθφ ρψξν. ζνλ αθνξά ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, αλαγλσξίζηεθαλ 3 

ππνθαηεγνξίεο: 1) εξγαζηαθέο ζρέζεηο κε αλψηεξνπο 2) εξγαζηαθέο ζρέζεηο κε 

ζπλαδέιθνπο θαη 3) "bullying" ή κε ππνζηεξηθηηθνί ζπλάδειθνη. ηελ πξψηε 
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ππνθαηεγνξία, φια ηα πεξηζηαηηθά εθηφο απφ δχν θαηαρσξήζεθαλ απφ ηηο 

ζπκκεηέρνπζεο σο βνεζεηηθά γηα ηελ εμέιημή ηνπο. Οη ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο 

αλψηεξνπο είραλ σο ζπλέπεηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ησλ γπλαηθψλ, ηελ απμεκέλε 

απηνπεπνίζεζή ηνπο, ηελ πην εχθνιε πξφζβαζε ζε επηπξφζζεηεο επαγγεικαηηθέο 

επθαηξίεο θαη άιια. Αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε εμέιημε ησλ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ ζην Παλεπηζηήκην 

επεξεάδεηαη απφ ηε ζηήξημε ή κε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Απφ ηα 11 πεξηζηαηηθά πνπ 

αλαθέξζεθαλ, κφλν 3 αθνξνχζαλ κε ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο. ηηο 

ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο ζπγθαηαιέρζεθαλ ε ελζάξξπλζε ησλ γπλαηθψλ γηα αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη ε ζπλεξγαζία ζηελ έξεπλα θαη ζηε ζπγγξαθή άξζξσλ. Ζ ηξίηε 

ππνθαηεγνξία "κε ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο ή bullying" αληηπξνζψπεπζε ην 4% ησλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ έξεπλα. ε απηή ηελ θαηεγνξία 

ζπκπεξηιήθζεθαλ πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ θαη επηθξηηηθά ζρφιηα. Χο απνηέιεζκα 

απηψλ ησλ θαθψλ ζρέζεσλ, νη ζπκκεηέρνπζεο έλησζαλ φηη ηα απνζέκαηα ηεο ελέξγεηάο 

ηνπο είραλ εμαληιεζεί, είραλ κεησκέλε απηνπεπνίζεζε θαη αηζζαλφληνπζαλ θφβν φηη νη 

άζρεκεο ζρέζεηο κε ην/ηε ζπλάδειθφ ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ αληίθηππν ζηελ 

θαξηέξα ηνπο. 
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Κεθάιαην 5
ν
 Γπλαίθα θαη Ηγεζία ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Παξά ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ ηεο Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, αθφκε θαη ζήκεξα νη άλδξεο θαηέρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο εγεηηθέο ζέζεηο 

ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν (Blackmore, 2014˙ Enke, 2014˙ Hesa, 2011˙ Morley, 2014˙ 

Obers, 2015˙ Shackleton et al., 2006). Δηδηθφηεξα, νη άλδξεο θαηαιακβάλνπλ ηηο 

δηπιάζηεο εγεηηθέο ζέζεηο ζηα Παλεπηζηήκηα, ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο (Obers, 

2015). 

Ζ έξεπλα ησλ Wright et al. (2003), πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αξηδφλα έδεημε φηη είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα δεηεζεί απφ ηηο 

γπλαίθεο θαζεγήηξηεο λα αλαιάβνπλ εγεηηθέο ζέζεηο ζην Παλεπηζηήκην, ζε ζρέζε κε 

ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, παξφιν πνπ ζα ήζειαλ λα αλαιάβνπλ ηέηνηεο ζέζεηο. 

Δπίζεο, νη γπλαίθεο θαζεγήηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα αηζζάλνληαη φηη έρνπλ 

ιηγφηεξε εμνπζία θαη αζθνχλ κηθξφηεξε επηξξνή ζηα ηκήκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο 

άλδξεο νκνιφγνπο ηνπο. Μάιηζηα, αλαθέξνπλ φηη αηζζάλνληαη φηη ηα ηκήκαηά ηνπο 

ζπκπεξηθέξνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηνπο άλδξεο θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηηο 

γπλαίθεο θαη πεξίπνπ ην 1/3 ησλ γπλαηθψλ ππνζηήξημε φηη έρεη ππνζηεί δηάθξηζε ιφγσ 

θχινπ. 

Οη Doherty θαη Manfredi (2006) πξαγκαηνπνίεζαλ ζε 4 Παλεπηζηήκηα ηεο 

Αγγιίαο  26 εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε αλζξψπνπο πνπ θαηείραλ εγεηηθέο ζέζεηο 

θαη ζπκκεηείραλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δηδηθφηεξα, ζπκκεηείραλ εηδηθνί ησλ Σκεκάησλ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πξπηάλεηο θαη 

άιινη αθαδεκατθνί ζε αλψηεξεο ζέζεηο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη 

πεξηνξηζκέλεο δεκνζηεχζεηο ησλ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ, ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν πνπ ηα 

παηδηά ηνπο είλαη κηθξά, απνηεινχλ ην θχξην εκπφδην ζηελ εμέιημε ησλ γπλαηθψλ 

αθαδεκατθψλ. Δπίζεο, ζεσξνχλ πσο ζε νξηζκέλα Παλεπηζηήκηα νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχληαη γηα ηελ πξναγσγή ησλ αθαδεκατθψλ είλαη αδηαθαλείο. Σν γεγνλφο απηφ 

θαίλεηαη λα απνηειεί κηα κνξθή έκκεζσλ δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθψλ. Αθφκε, ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ππνγξάκκηζε φηη νη γπλαίθεο δελ επηζπκνχλ ηε 

δηεθδίθεζε εγεηηθψλ ζέζεσλ θαη ζπρλά ππνεθηηκνχλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Μεξηθέο 

κάιηζηα θαζεγήηξηεο αλέθεξαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο ηελ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο 

ζρεηηθά κε ηε δηεθδίθεζε αλψηεξσλ ζέζεσλ ζηελ αθαδεκατθή ηεξαξρία. Δπίζεο, πνιιέο 

ζπκκεηέρνπζεο  δήισζαλ φηη δελ ελδηαθέξνληαη γηα απηέο ηηο ζέζεηο, δηφηη απαηηνχληαη 

επηπξφζζεηεο ψξεο εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ ζα είρε αληίθηππν ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ 

νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. 
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Οη Djajadikerta θαη Trireksani (2007) κειέηεζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ ζε 3 

Παλεπηζηήκηα ηνπ ίδλεπ ηεο Απζηξαιίαο: ην Παλεπηζηήκην ηνπ ίδλεπ, ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Γπηηθνχ ίδλεπ θαη ην Παλεπηζηήκην Macquarie. Σα δεδνκέλα 

ζπιιέρζεθαλ κέζσ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ζπκπιήξσζαλ ηειηθά 234 

αθαδεκατθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ην αλζξψπηλν θεθάιαην (ην 

εξεπλεηηθφ έξγν, νη δεμηφηεηεο δηνίθεζεο, ηα ηππηθά πξνζφληα θαη ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο) απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ εμέιημε 

ησλ γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ. Οη παξάκεηξνη ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πνπ 

αμηνινγήζεθαλ ζηελ έξεπλα ήηαλ νη δηαθξίζεηο, ηα ζηεξεφηππα, ε θπξίαξρε αλδξηθή 

θνπιηνχξα θαη ν απνθιεηζκφο απφ ηα δίθηπα. Απφ φιεο ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο 

κφλν ν απνθιεηζκφο απφ ηα δίθηπα θάλεθε λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ θαξηέξα ησλ 

γπλαηθψλ. Δπίζεο, έλαο δηαξζξσηηθφο παξάγνληαο (ε ζαθήλεηα ησλ θξηηεξίσλ 

πξναγσγήο) θάλεθε λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πνξεία ησλ κειψλ ΓΔΠ. Οη αηνκηθνί 

παξάγνληεο πνπ αμηνινγήζεθαλ ήηαλ νη εμήο: ε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο, ε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ν αξηζκφο ησλ ηέθλσλ ή θαη άιισλ εμαξηεκέλσλ κειψλ θαη 

νη νηθηαθέο επζχλεο. Απφ ηνπο παξαπάλσ αηνκηθνχο παξάγνληεο, θαλέλαο δε θάλεθε λα 

επεξεάδεη αξλεηηθά ή ζεηηθά ηελ θαξηέξα ησλ γπλαηθψλ. 

ηελ πνηνηηθή έξεπλα ησλ Bagilhole θαη White (2008) πξαγκαηνπνηήζεθαλ  

ζπλεληεχμεηο κε 26 άληξεο θαη γπλαίθεο πξπηάλεηο, πξπηάλεηο πνπ είραλ 

ζπληαμηνδνηεζεί εθείλε ηελ πεξίνδν θαη ζε άηνκα πνπ θαηείραλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζε 

Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο Απζηξαιίαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Ζ πιεηνςεθία 

ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ην θχιν επεξεάδεη ηε δηεθδίθεζε εγεηηθψλ ζέζεσλ απφ 

γπλαίθεο θαη κάιηζηα θάπνηεο ζπκκεηέρνπζεο αλαθέξζεθαλ ζην θαηλφκελν ηεο 

γπάιηλεο νξνθήο πνπ επηθξαηεί θαη ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν. Δπίζεο, αξθεηέο γπλαίθεο 

αθαδεκατθνί αλέθεξαλ φηη βίσζαλ πην έληνλα δηαθξίζεηο ιφγσ ηνπ θχινπ ηνπο, φηαλ 

θαηέιαβαλ απηέο ηηο εγεηηθέο ζέζεηο. Αθφκε, ε έξεπλα έζημε ην ζέκα ηεο αμηνθξαηίαο, 

αλαθέξνληαο φηη εηδηθά ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε επηινγή ησλ αηφκσλ, πνπ 

θαηαιακβάλνπλ εγεηηθέο ζέζεηο δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε κηα αλνηρηή δηαδηθαζία. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε ζπλαδειθηθφηεηα θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα ησλ αλδξψλ 

θαίλεηαη λα απνθιείνπλ ηηο γπλαίθεο απφ ηηο αλψηεξεο ζέζεηο ζηα Παλεπηζηήκηα. Γη‟ 

απηφ άιισζηε νη ζπκκεηέρνπζεο έθξηλαλ σο αλαγθαία ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ, πνπ ζα 

ηνπο παξέρνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο ππνζηεξηθηηθνχο κεραληζκνχο γηα ηε δηεθδίθεζε 

απηψλ ησλ ζέζεσλ. 
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Ζ έξεπλα ηνπ Baker (2010) κειέηεζε κέζσ πνηνηηθψλ ζπλεληεχμεσλ 30 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ πνπ εξγάδνληαη ζε 2 Παλεπηζηήκηα ηεο Νέαο Εειαλδίαο, ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημή ηνπο ζηελ αλψηεξε βαζκίδα ηεο 

αθαδεκατθήο ηεξαξρίαο. ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε, αλ πεξηκέλνπλ λα θηάζνπλ ζηελ 

αλψηεξε βαζκίδα πξηλ απφ ηε ζπληαμηνδφηεζε, ε πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ απάληεζε 

φρη, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο επθπΐαο, θηινδνμίαο, ρξφλνπ, ελέξγεηαο θαζψο θαη ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ δεκνζηεχζεσλ πνπ έρνπλ. Δπίζεο, αλέθεξαλ φηη δελ επηζπκνχλ 

λα αλαιάβνπλ επηπξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο. Αληίζεηα, νη άλδξεο ζπλάδειθνί ηνπο 

απάληεζαλ κε απηνπεπνίζεζε φηη ζα θηάζνπλ ζηελ αλψηεξε βαζκίδα πξηλ απφ ηε 

ζπληαμηνδφηεζε. ζνλ αθνξά ζηελ ππνζηήξημε απφ ηνπο/ηηο ζπδχγνπο ηνπο, νη άλδξεο 

δήισζαλ φηη έρνπλ ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ησλ ζπδχγσλ ηνπο, ελψ ιίγεο 

ζπκκεηέρνπζεο δήισζαλ ην ίδην γηα ηνπο ζπδχγνπο ηνπο. ε ζρέζε κε ηε 

ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε (mentoring), αξθεηέο γπλαίθεο ζεκείσζαλ ηελ έιιεηςε 

γπλαηθψλ ζε εγεηηθέο ζέζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πξφηππν γηα ηηο 

ππφινηπεο γπλαίθεο. Δπηπξνζζέησο, αξθεηά κέιε ηνπ δείγκαηνο (ηδίσο γπλαίθεο) 

ππνγξάκκηζαλ φηη νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο δελ είλαη θαιέο, θαζψο θαη φηη 

έρνπλ απνθιεηζηεί απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα. Άλδξεο θαη γπλαίθεο αλέθεξαλ φηη ε 

απφθηεζε ελφο παηδηνχ επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηελ θαξηέξα ησλ γπλαηθψλ. Δπίζεο, ν 

ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ νη αθαδεκατθνί ζην εξεπλεηηθφ έξγν απνηειεί κία θξίζηκε 

παξάκεηξν γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπο εμέιημε. Μάιηζηα, νη γπλαίθεο ρσξίο ζχληξνθν, 

αλέθεξαλ φηη ζεσξνχλ πσο ην γεγνλφο φηη είλαη ειεχζεξεο απνηειεί πιενλέθηεκα γηα 

ηελ πνξεία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. 

ε ζπγθξηηηθή πνηνηηθή έξεπλα ησλ White et al. (2011), ρξεζηκνπνηήζεθαλ 61 

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο, πνπ θαηείραλ εγεηηθέο ζέζεηο ζε 

Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο Απζηξαιίαο, ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο. 

ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο φηη ην εξεπλεηηθφ έξγν ησλ 

αθαδεκατθψλ επεξεάδεη ηελ εμέιημή ηνπο ζην Παλεπηζηήκην. Μάιηζηα νη γπλαίθεο 

αθαδεκατθνί πνπ εξγάδνληαη ζε αλψηεξεο ζέζεηο ζηελ Απζηξαιία θαη ζηε Νφηην 

Αθξηθή δπζθνιεχνληαη λα παξνπζηάζνπλ πςειή εξεπλεηηθή παξαγσγηθφηεηα. Αθφκε,  

πνιιέο ζπκκεηέρνπζεο ζεκείσζαλ πσο νη άλδξεο αθαδεκατθνί ππεξηεξνχλ ζηε 

δεκηνπξγία δηθηχσλ, γεγνλφο ην νπνίν ηνπο βνεζάεη ζηελ αλέιημή ηνπο. Αληίζεηα, νη 

ίδηεο δπζθνιεχνληαη λα εηζέιζνπλ ζηα δίθηπα ιφγσ ησλ θπιεηηθψλ ζηεξενηχπσλ, πνπ 

επηθξαηνχλ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν. Δπίζεο, ηδηαίηεξα νη γπλαίθεο ζηελ Πνξηνγαιία 

αλέθεξαλ φηη έρνπλ ειάρηζηε ζηήξημε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 
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Ζ έξεπλα ησλ Arokiasamy et al. (2011) πξαγκαηεχεηαη ηνπο αηνκηθνχο θαη 

νξγαλσηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ 

αθαδεκατθψλ, πνπ εξγάδνληαη ζε έμη ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα ηεο Μαιαηζίαο. Μέζσ 

ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, 105 αθαδεκατθνί θαη ησλ δχν θχισλ αμηνιφγεζαλ ηηο εμήο 

νξγαλσηηθέο κεηαβιεηέο: ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε, θνηλσληθά δίθηπα θαη 

νξγαλσηηθή ππνζηήξημε. Οη αηνκηθνί παξάγνληεο πνπ αμηνινγήζεθαλ ήηαλ ε 

νηθνγέλεηα, ηα έηε ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ηα έηε ηεο εξγαζηαθήο πξνυπεξεζίαο, ε 

παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο θαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ 

πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη νη αηνκηθνί παξάγνληεο δελ επεξεάδνπλ 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο ησλ αθαδεκατθψλ. Αληίζεηα, νη 

νξγαλσηηθνί παξάγνληεο θάλεθε λα επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηελ πνξεία ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ησλ αθαδεκατθψλ. 

ηελ έξεπλα ησλ Öge et al. (2014) δηαλεκήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην, 

αλαθνξηθά κε ην θαηλφκελν ηεο γπάιηλεο νξνθήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ζε 50 

θαζεγήηξηεο, πνπ εξγάδνληαη ζην Παλεπηζηήκην Selzuk ηεο Σνπξθίαο. Οη 

ζπλεληεπμηαδφκελεο αλέθεξαλ φηη δπζθνιεχνληαη λα δηεθδηθήζνπλ ηηο εγεηηθέο ζέζεηο 

ζην ρψξν ηνπο, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ, παξφιν πνπ ζεσξνχλ φηη δηαζέηνπλ ηα 

απαξαίηεηα πξνζφληα. Δπίζεο, ππνγξάκκηζαλ φηη γηα ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

είλαη πην εχθνιν λα αλαιάβνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο, δεδνκέλνπ φηη ζηνλ αθαδεκατθφ 

ρψξν νη θαλφλεο έρνπλ νξηζηεί απφ άλδξεο. Αθφκε, νη θαζεγήηξηεο ζεκείσζαλ φηη δελ 

επηθνηλσλνχλ άλεηα κε ηνπο άλδξεο δηεπζπληέο ηνπο. Οη ζπκκεηέρνπζεο αλέθεξαλ φηη 

δε δπζθνιεχνληαη λα εηζέιζνπλ ζηα άηππα θνηλσληθά δίθηπα, παξφιν πνπ απηά 

θπξηαξρνχληαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Δπηζεκαίλνπλ σζηφζν, σο πξφβιεκα ηελ 

έιιεηςε γπλαηθψλ ζε εγεηηθέο ζέζεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ην ξφιν κέληνξα γηα 

ηηο ππφινηπεο γπλαίθεο. ζνλ αθνξά ζηηο δηαθξίζεηο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ζεσξνχλ φηη 

δε ρξεηάδεηαη λα εξγάδνληαη πην ζθιεξά θαη λα πεξηκέλνπλ πεξηζζφηεξν γηα λα 

εμειηρζνχλ ζε αλψηεξε βαζκίδα ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

πσο αλαθέξνπλ νη Leisyte θαη Hosch- Dayican (2014), ηα ζηεξεφηππα ζε 

ζρέζε κε ηνπο ξφινπο ησλ θχισλ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ χπαξμε αληζνηήησλ ησλ δχν 

θχισλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, εηδηθά αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημή ηνπο ζε 

αλψηεξεο ζέζεηο (van de Brink, 2010). Δπηπξνζζέησο, ε ηεξαξρηθή δνκή ελφο 

νξγαληζκνχ θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Αθφκε, ε αμηνθξαηία παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ηφζν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

πξφζιεςεο, φζν θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο πξναγσγήο ελφο εξγαδνκέλνπ (Lamont, 2009). 
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Ζ Morley (2014) κειέηεζε ην δήηεκα ηεο παξνπζίαο ησλ γπλαηθψλ ζε εγεηηθέο 

ζέζεηο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σν δείγκα ηεο έξεπλάο ηεο ήηαλ 20 γπλαίθεο 

πξπηάλεηο, πξψελ πξπηάλεηο, δηεπζχληξηεο ηκεκάησλ θαη θαζεγήηξηεο δηαθνξεηηθψλ 

βαζκίδσλ απφ ηηο εμήο ρψξεο: Απζηξαιία, Κίλα, Αίγππην, Υνλγθ- Κφλγθ, Ηλδνλεζία, 

Ηαπσλία, Ηνξδαλία, Κνπβέηη, Μαιαηζία, Μαξφθν, Παθηζηάλ, Παιαηζηίλε, Φηιηππίλεο, 

ηγθαπνχξε, Σατιάλδε θαη Σνπξθία. Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ. ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζαλ θαη ζπδεηήζεηο ζε νκάδεο. Σα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ζηηο γπλαίθεο κέιε ΓΔΠ αλαηίζεληαη απφ ηνπο αλσηέξνπο ηνπο 

θπξίσο δηδαθηηθέο αξκνδηφηεηεο, θαζψο θαη ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ, ελψ 

νη άλδξεο ζπλάδειθνί ηνπο ππνζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν, κε απνηέιεζκα λα επελδχνπλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν θαη ζηε  δεκηνπξγία δηθηχσλ, γεγνλφο 

πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζή ηνπο ζε αλψηεξεο ζέζεηο. Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ 

γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ έγηλε θαλεξφ πσο νη πεξηζζφηεξεο δελ επηζπκνχλ λα 

δηεθδηθήζνπλ θάπνηα εγεηηθή ζέζε, δηφηη ζεσξνχλ φηη θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηέηνηεο 

ζέζεηο δελ έρνπλ θακία πηζαλφηεηα λα ηηο θαηαιάβνπλ θαη επεηδή απηέο νη ζέζεηο 

απαηηνχλ επηπξφζζεην ρξφλν απφ ηηο ίδηεο, γεγνλφο πνπ ζα έπιεηηε ην εξεπλεηηθφ ηνπο 

έξγν θαη ηελ πγεία ηνπο. Έλα άιιν εκπφδην ζηελ θαξηέξα ησλ γπλαηθψλ, πνπ 

αλαθέξζεθε ζηελ έξεπλα, είλαη θαη νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Obers (2015) ζην Παλεπηζηήκην Rhodes 

ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο, ζπκκεηείραλ 80 γπλαίθεο αθαδεκατθνί, ζπκπιεξψλνληαο έλα 

εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάιεςε εγεηηθψλ 

ζέζεσλ απφ γπλαίθεο. Δπίζεο, έμη απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηιέρζεθαλ γηα λα ιάβνπλ 

κέξνο θαη ζε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έδεημε φηη ε 

ππνεθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζε αλψηεξεο ζέζεηο ζηελ αθαδεκατθή ηεξαξρία 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην πεξηνξηζκέλν εξεπλεηηθφ έξγν ησλ γπλαηθψλ, ζε ζρέζε κε ηνπο 

άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Δπίζεο, θάλεθε φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην απνηειεί έλαλ 

παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο ησλ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ. Με 

ηνλ φξν θνηλσληθφ θεθάιαην ζχκθσλα κε ηνπο Siebert, Kraimer & Liden (2001) 

ελλννχκε πσο ηα θνηλσληθά δίθηπα πνπ έρεη δνκήζεη έλαο άλζξσπνο επεξεάδνληαη απφ 

παξάγνληεο, φπσο ε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία θαη ζε ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο, θαζψο 

θαη ε ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα. Κάπνηεο ζπκκεηέρνπζεο αλέθεξαλ φηη νη νηθνγελεηαθέο 

ππνρξεψζεηο πεξηφξηζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλέδξηα. Μάιηζηα ε πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο ππνγξάκκηζε πσο ην γεγνλφο απηφ επεξέαζε αξλεηηθά ηελ πνξεία ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ επεξεάδεη ηελ θαξηέξα ησλ γπλαηθψλ 
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θάλεθε λα είλαη ε ρακειή ηνπο απηνπεπνίζεζε. Χζηφζν, ε ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε 

(mentoring) ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηα επίπεδα ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ γπλαηθψλ, 

έηζη ψζηε λα πξνσζεζνχλ νη ίδηεο ζε θαιχηεξεο ζέζεηο ζηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα. Ο 

ξφινο κάιηζηα ηνπ δηεπζπληή /ηεο δηεπζχληξηαο ηνπ Σκήκαηνο σο κέληνξαο θξίζεθε σο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ εμέιημε ησλ γπλαηθψλ. Σέηνηεο ζέζεηο φκσο 

θαηαιακβάλνληαη ζπλήζσο απφ άλδξεο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηελ ππνζηήξημε πνπ 

δέρνληαη νη θαζεγήηξηεο. 

Ζ Santos (2016) κειέηεζε ηα εκπφδηα πνπ αλαθφπηνπλ ηελ εμέιημε ησλ 

αθαδεκατθψλ, πξαγκαηνπνηψληαο 87 ζπλεληεχμεηο κε άλδξεο θαη γπλαίθεο 

αθαδεκατθνχο, πνπ εξγάδνληαλ ζε δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο ζε πέληε δεκφζηα 

Παλεπηζηήκηα ηεο Πνξηνγαιίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εζηηάζηεθε ζε ηξείο 

θαηεγνξίεο παξαγφλησλ: ηνπο νξγαλσηηθνχο (ζρέζεηο κε ηνπο ζπλεξγάηεο θ.α.), ηνπο 

αηνκηθνχο (ειηθία θ.α.) θαη δηαξζξσηηθνχο παξάγνληεο (θχιν θ.α.). χκθσλα κε ηα 

επξήκαηα, ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν, ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ, ε 

αλεπαξθήο ζηήξημε απφ ηνπο αλψηεξνπο θαη ν αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηεί ζηα 

Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα κπνξεί λα ζηαζνχλ εκπφδην ζηελ εμέιημε ησλ αθαδεκατθψλ. ε 

αηνκηθφ επίπεδν,  ε έξεπλα έδεημε φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο πξνζπαζεί ζθιεξά 

λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηα πνιιαπιά εξγαζηαθά θαζήθνληα. Δθηφο απφ ην 

δηδαθηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα εθηειέζνπλ θαη 

δηνηθεηηθά θαζήθνληα, γεγνλφο πνπ έρεη αληίθηππν ζηελ θαξηέξα ηνπο. Δπηπιένλ, 

ζρεδφλ φινη νη αθαδεκατθνί αλαθέξζεθαλ ζηε δπζθνιία λα ελαξκνλίζνπλ ηηο 

νηθνγελεηαθέο θαη εξγαζηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Σν θαηλφκελν απηφ παξνπζηάζηεθε 

πην έληνλα κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ λεαξψλ γπλαηθψλ, πνπ έρνπλ εμαξηεκέλα 

κέιε. ηελ Πνξηνγαιία, νη γπλαίθεο έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ ηνπο, κηαο θαη έρνπλ επηθξαηήζεη νη παξαδνζηαθνί ξφινη ησλ θχισλ. Σέινο, ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ν παξάγνληαο θχιν κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηηο επθαηξίεο 

αλέιημεο ησλ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ. Πνιιέο ζπκκεηέρνπζεο αλέθεξαλ πσο έρνπλ 

ππνζηεί δηαθξίζεηο θαη πξνθαηάιεςε ζηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα πνπ εξγάδνληαη 

ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο κεηξφηεηαο. Δπίζεο, έθξηλαλ φηη είλαη 

αλαγθαζκέλεο λα εξγάδνληαη πην ζθιεξά ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο, έηζη ψζηε λα απνδείμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. 
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Κεθάιαην 6
ν
 Γπλαίθεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: ε εμηζνξξόπεζε 

πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο 

 

Οη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο απνηεινχλ έλα πνιχ 

δεκνθηιέο πεδίν έξεπλαο (Frone & Rice, 1986). Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, πεξηζζφηεξν 

απφ θάζε άιιε θνξά, νη γπλαίθεο είλαη πην πηζαλφ λα εξγάδνληαη εθηφο ζπηηηνχ θαη νη 

άλδξεο είλαη πην πηζαλφ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

Χζηφζν, ε ειεπζεξία λα ζπκκεηέρεη θαλείο ζε πνιιαπινχο ξφινπο, φπσο εξγαζία, 

νηθνγέλεηα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ ξφισλ 

απηψλ. Ζ ζεσξία ζχγθξνπζεο ξφισλ ππνζηεξίδεη φηη ηα άηνκα δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλε 

πνζφηεηα ρξφλνπ θαη ελέξγεηαο, νη επηπξφζζεηνη ξφινη δεκηνπξγνχλ έληαζε κεηαμχ ησλ 

αληαγσληζηηθψλ αλαγθψλ θαη πξνθαινχλ κία αίζζεζε ππεξθφξησζεο θαη ζχγθξνπζεο 

ξφισλ (Fu & Shaffer, 2001). 

 πσο αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα ηεο  Zhang (2010), νη εξγαδφκελεο γπλαίθεο δε 

βηψλνπλ κφλν ηνπο ίδηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, 

αιιά αληηκεησπίδνπλ θαη ηδηαίηεξνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, εηδηθά εάλ εξγάδνληαη 

ζε αλδξνθξαηνχκελνπο θαη κε παηξηαξρηθή δνκή νξγαληζκνχο. Απηνί νη ηδηαίηεξνη 

ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο είλαη νη δηαθξίζεηο, ε θνηλσληθή απνκφλσζε, ε έιιεηςε 

εξγαζηαθήο αλέιημεο θαη νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο (Nelson & 

Hittt, 1992). Δπίζεο, ζχκθσλα κε έξεπλεο, νη απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην δηηηφ 

ξφιν ηεο γπλαίθαο (σο εξγαδφκελεο θαη σο κεηέξαο) ζπληζηνχλ ηελ θχξηα αηηία άγρνπο 

(Witt & Lovrich, 1988). Παξφιν πνπ ζπγθξνχζεηο ξφισλ κεηαμχ εξγαζίαο θαη 

νηθνγέλεηαο εκθαλίδνληαη ζηηο δσέο ηφζν ησλ αλδξψλ φζν θαη ησλ γπλαηθψλ, ηα 

πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη ζπρλφηεξα ζηηο εξγαδφκελεο γπλαίθεο. Δπηπξνζζέησο, νη 

γπλαίθεο κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν αληηκεησπίδνπλ πην έληνλα ην θαηλφκελν ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ξφισλ κεηαμχ νηθνγέλεηαο θαη εξγαζίαο, επεηδή πηζαλφλ ζέηνπλ πην 

απζηεξά φξηα ζε ζρέζε κε ην ξφιν ηνπο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ή ίζσο αληηκεησπίδνπλ 

κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο ζηελ εξγαζία ηνπο (Barnett & Baruch, 1985, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Zhang, 2010). 

 ζνλ αθνξά ζε θάπνηεο δηαθνξέο ησλ θχισλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάιεςε 

ζπγθεθξηκέλσλ ξφισλ, ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο βηψλνπλ ηελ εγθπκνζχλε θαη ηνλ 

ηνθεηφ δε ζεκαίλεη φηη πξέπεη νη ίδηεο λα έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ νηθηαθψλ εξγαζηψλ, κία δηαθνξά κεηαμχ ησλ θχισλ πνπ επηθξαηεί, 

παξφιν πνπ νη γπλαίθεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Έηζη, νη γπλαίθεο 
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αληηκεησπίδνπλ ζπλήζσο έλα πεξηβάιινλ πνπ δπζρεξαίλεη ηελ εμέιημή ηνπο ζε 

πςειφηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη ζέζεηο θαξηέξαο, δεδνκέλνπ φηη ν ζχδπγνο, θαζψο 

θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο θαη πιηθέο αλάγθεο. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, νη άλδξεο πνπ απνιακβάλνπλ έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ, ζε πεξίπησζε πνπ 

ε ζχδπγφο ηνπο δελ εξγάδεηαη ή εξγάδεηαη κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο, κπνξεί 

λα είλαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθνί ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Schwartz, 1996). 

Δηδηθφηεξα, νη γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν ζπλήζσο 

αληηκεησπίδνπλ ηελ πξφθιεζε λα ελαξκνλίζνπλ ηηο εξγαζηαθέο  θαη ηηο νηθνγελεηαθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο (Ismail et al., 2004). χκθσλα κε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηε 

Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο νη Davidson θαη Cooper (1992), νη 

γπλαίθεο είλαη θαηά θχξην ιφγν ππεχζπλεο γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

ππεξήιηθσλ αηφκσλ, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ην δηαζέζηκν ρξφλν ηνπο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. ην ίδην ζπκπέξαζκα 

θαηαιήγεη θαη ε Μαξαγθνπδάθε, ε νπνία αλαθέξεη φηη νη γπλαίθεο απαζρνινχληαη κε 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο (θαζάξηζκα, καγείξεκα, ςψληα) θαη κε ηε 

θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην 

ζπίηη θαη ηελ νηθνγέλεηα παξά ζηελ θαξηέξα ηνπο (Μαξαγθνπδάθε, 1997, ζει.274). 

Ζ Sommerkorn (1996) ππνζηεξίδεη φηη παξφιν πνπ νη ζηάζεηο απέλαληη ζηηο 

γπλαίθεο αθαδεκατθνχο έρνπλ αιιάμεη ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, απηέο αθφκε 

αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα εμαηηίαο ησλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζρεηηθά κε ηηο 

δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ θαη ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ. Δλψ ζχδπγνη θαη ζπγγελείο 

ζπκκεηέρνπλ ζηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ, ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ επσκίδνληαη αδηακθηζβήηεηα νη κεηέξεο. Δίλαη ζπλήζσο νη γπλαίθεο πνπ 

παίξλνπλ άδεηα απφ ηε δνπιεηά ηνπο, γηα λα θξνληίζνπλ ηα παηδηά ηνπο φηαλ 

αξξσζηήζνπλ ή θεχγνπλ απφ ηε δνπιεηά ηνπο λσξίηεξα γηα λα ηα πάξνπλ απφ ην 

ζρνιείν. Αθφκε, ζηελ έξεπλά ηεο έδεημε φηη θάπνηεο γπλαίθεο αθαδεκατθνί έλησζαλ φηη 

ε θνηλσλία πξνζδνθνχζε απφ απηέο λα θξνληίζνπλ ηνπο ειηθησκέλνπο ή άξξσζηνπο 

ζπγγελείο. Πνιιέο ειεχζεξεο γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαλ ζε ηκήκαηα πνπ θπξηαξρνχζαλ 

άλδξεο αλέθεξαλ φηη νη άιινη αλέκελαλ απφ απηέο λα πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν 

ζε δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο εξγαζηεξίνπ, φπσο ε ζπκβνπιεπηηθή ησλ θνηηεηψλ θαη νη 

επηπξφζζεηεο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο. 

 Ο Forster (2001) ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζε έλα Παλεπηζηήκην ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ έδεημε φηη ην έλα ηξίην ησλ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ πνπ 
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ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είραλ θάλεη θάπνηνπ είδνπο ζπζίεο ζηελ θαξηέξα ηνπο 

εμαηηίαο ησλ ζπδχγσλ ηνπο. Σν 50% ησλ ζπκκεηερνπζψλ είραλ πξνρσξήζεη ζε θάπνηεο 

ηξνπνπνηήζεηο ζηελ θαξηέξα ηνπο γηα ράξε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζρέζεσλ θαη πνιιέο 

θαζεγήηξηεο αλέθεξαλ πσο ζπζίαζαλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ρξφλν γηα λα θηάζνπλ ζηε 

ζέζε πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερνπζψλ αλέθεξε 

φηη νη παχζεηο ζηελ θαξηέξα ηνπο (γηα παξάδεηγκα ιφγσ ηεο κεηξφηεηαο) κπνξνχλ λα 

έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ θαξηέξα κηαο γπλαίθαο θαη πάλσ απφ ηηο κηζέο 

ζπλεληεπμηαδφκελεο αλαθέξζεθαλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ κε ηελ 

εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα, δεδνκέλνπ φηη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εμέιημή ηνπο ζηνλ 

παλεπηζηεκηαθφ ρψξν. Δπηπξνζζέησο, πεξίπνπ νη κηζέο ζπκκεηέρνπζεο επεζήκαλαλ 

πσο νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο παξεκβαίλνπλ ζηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο ηνπο, 

δεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ δείγκαηνο είραλ ηελ πξσηαξρηθή επζχλε γηα ηε 

θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Σν 2003 πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα κε ζέκα εάλ ε απφθηεζε ηέθλσλ απνηειεί 

εκπφδην θαη απνζαξξχλεη ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο απφ ηε δηεθδίθεζε αθαδεκατθήο 

θαξηέξαο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ κέζσ on-line εξσηεκαηνινγίνπ 260 θνηηήηξηεο θαη 

198 θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Γπηηθνχ Οληάξην. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ φηη ιηγφηεξεο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε άλδξεο ζθνπεχνπλ λα δηεθδηθήζνπλ κηα 

ζέζε ζην Παλεπηζηήκην. ηαλ δεηήζεθε λα ηεξαξρήζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα ηνπο 

επεξέαδαλ ζηε δηεθδίθεζε αθαδεκατθήο θαξηέξαο, ηφζν νη γπλαίθεο φζν θαη νη άλδξεο 

βαζκνιφγεζαλ ην ίδην ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία, φκσο νη 

γπλαίθεο ηεξάξρεζαλ ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηα ζρέδηα γηα κεηξφηεηα πςειφηεξα απφ 

ηνπο άλδξεο. Δπνκέλσο, φηαλ έξρεηαη ε ψξα γηα ηηο γπλαίθεο λα απνθαζίζνπλ αλ ζα 

δηεθδηθήζνπλ παλεπηζηεκηαθή θαξηέξα, νη γπλαίθεο ζθέθηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

άλδξεο νξηζκέλνπο παξάγνληεο, φπσο ε άδεηα κεηξφηεηαο, ε θξνληίδα ησλ παηδηψλ  θαη 

ε γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα (Anders, 2004). ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ε 

έξεπλα ηνπ Cook, ην 2001. Δπηπιένλ, ε έξεπλα ηνπ Anders (2004) έδεημε φηη νη 

γπλαίθεο επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ παηδηά ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο απφ ηνπο άλδξεο θαη 

φηη είλαη πην ζίγνπξεο ζε πνην ζηάδην ηεο θαξηέξαο ηνπο ζέινπλ λα απνθηήζνπλ παηδηά. 

Άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή ηελ έξεπλα θαίλεηαη πσο βιέπνπλ 

δηαθνξεηηθά ην γεγνλφο ηεο απφθηεζεο παηδηψλ. Οη άλδξεο ην βιέπνπλ ζαλ έλα γεγνλφο 

πνπ απιά ζα ζπκβεί, ελψ νη γπλαίθεο ην βιέπνπλ ζαλ έλα γεγνλφο πνπ πξέπεη λα 

πξνζαξκφζνπλ ζηηο δσέο ηνπο. 
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πγθξηηηθή έξεπλα ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο γπλαηθψλ 

αθαδεκατθψλ ζε έλα Παλεπηζηήκην ηεο Απζηξαιίαο θαη ζε έλα Παλεπηζηήκην ηνπ 

Μαπξηθίνπ έδεημε φηη αλεμάξηεηα απφ ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην, νη γπλαίθεο θαζεγήηξηεο 

φισλ ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ ελαξκφληζε ησλ 

νηθνγελεηαθψλ θαη εξγαζηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. Μάιηζηα θαη νη 30 ζπκκεηέρνπζεο 

απφ ηα δχν Παλεπηζηήκηα ζηηο ζπλεληεχμεηο πνπ παξαρψξεζαλ δήισζαλ φηη 

αληηκεησπίδνπλ ζχγθξνπζε ξφισλ, κεηαμχ εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο. Χζηφζν, φιεο νη 

γπλαίθεο αθαδεκατθνί πνπ εξγάδνληαλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μαπξηθίνπ 

απαζρνινχζαλ νηθηαθή βνεζφ γηα ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο, γεγνλφο πνπ ηηο βνεζνχζε ζηελ 

εμηζνξξφπεζε ησλ εξγαζηαθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ηνπο ξφισλ. Παξφια απηά νη 

γπλαίθεο αθαδεκατθνί αλαιακβάλνπλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα θέξνπλ ζε 

πέξαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε κεηαθνξά ησλ παηδηψλ απφ θαη πξνο ην ζρνιείν θαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Δπίζεο, νη γπλαίθεο 

θαίλεηαη πσο βηψλνπλ άγρνο θαη ελνρέο, δηφηη ζεσξνχλ φηη δελ κπνξνχλ λα 

εθπιεξψζνπλ κε επηηπρία ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Απηά ηα ζπλαηζζήκαηα 

πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ ηηο πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

γνληψλ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απάληεζε κηαο θαζεγήηξηαο απφ ην Παλεπηζηήκην 

ηεο Απζηξαιίαο, ε νπνία αλαθέξεη φηη: «θάπνηεο θνξέο, φηαλ ζθέθηνκαη ην επφκελν 

πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλσ, αηζζάλνκαη ηειείσο ρακέλε. Δίλαη απιά ηφζν δχζθνιν λα 

ηα ηζνξξνπήζεηο φια, ηελ εξγαζία, ηνπο γνλείο κνπ, ηα παηδηά- ηδηαίηεξα φηαλ απηά 

είλαη άξξσζηα» (Thanacoody et al., 2006, ζει.549). 

Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ 

έδεημε φηη νη άλδξεο απνθεχγνπλ ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο θαη φηη νη γπλαίθεο πνπ δελ 

εξγάδνληαη έρνπλ θαηά 25% ιηγφηεξν ειεχζεξν ρξφλν ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο 

εξγαδφκελνπο, ελψ νη εξγαδφκελεο γπλαίθεο αθφκε ιηγφηεξν. Αληίζεηα κε ηε γπλαίθα, ν 

άλδξαο ζεσξεί φηη ν γάκνο δηεπθνιχλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, εθφζνλ 

κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα θαιχπηνληαη νη πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

αλδξψλ ζηηο νηθηαθέο εξγαζίεο εμαξηάηαη απφ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ην εηζφδεκά ηνπο 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ηεο ζπδχγνπ ηνπο, ελψ ε ζπκκεηνρή ηνπο 

πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε εμσηεξηθέο δνπιεηέο (φπσο ςψληα). Πάλησο ην πςειφ 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ ζπδχγνπ ζπλδέεηαη κε θηιειεχζεξνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, 

ελψ ην πςειφ εηζφδεκα θαη ε πςειή ηνπ θνηλσληθή ζέζε δε ζπλδέεηαη ζηελ Διιάδα κε 

άζθεζε κεγαιχηεξεο εμνπζίαο, ζε αληίζεζε κε άιιεο  ρψξεο. Φαίλεηαη φηη νη 

εξγαδφκελεο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηηο άλεξγεο δέρνληαη κεγαιχηεξε βνήζεηα ζηα 
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νηθηαθά απφ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο, παξφιν πνπ νη ίδηεο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ηελ 

επζχλε ηνπ λνηθνθπξηνχ. Γεληθά, ε θαηαλνκή ησλ νηθηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ αθνινπζεί 

πην ζχγρξνλα ζρήκαηα ζε δεπγάξηα, ζηα νπνία νη γπλαίθεο εξγάδνληαη θαη πξνηίζεληαη  

λα ζπλερίζνπλ κέρξη ηε ζπληαμηνδφηεζε (Γαπφληε  & Καξανπιάλεο, 2008). 

ε έξεπλα πνπ έιαβε ρψξα ζε έλα δεκφζην Παλεπηζηήκην ηεο Πνξηνγαιίαο, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 32 εηο βάζνο ζπλεληεχμεηο (15 άλδξεο θαη 17 γπλαίθεο) (Santos & 

Cabral – Cardoso, 2008). Δλλέα ζπλεληεπμηαδφκελνη ήηαλ άγακνη θαη 23 έγγακνη. Οη 

γπλαίθεο αθαδεκατθνί ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαίλεηαη λα βηψλνπλ πην έληνλα ηηο 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εξγαζηαθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, ζε ζρέζε κε 

ηνπο άλδξεο, δεδνκέλνπ φηη νη ίδηεο έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ αλαηξνθή ησλ 

ηέθλσλ θαη ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο. Οη γπλαίθεο αθαδεκατθνί εξγάδνληαη πνιιέο ψξεο, 

αθφκε θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα, γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί έλα επηπξφζζεην βάξνο ζηελ 

νηθνγελεηαθή δσή. Οη άλδξεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο δήισζαλ φηη επηζπκνχλ λα 

πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηα παηδηά ηνπο, αιιά δελ επηζπκνχλ λα αζρνινχληαη κε 

ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο. Αμηνζεκείσην είλαη ην φηη πνιιέο ζπλεληεπμηαδφκελεο θάλεθε λα 

αλαπαξάγνπλ ηα ζηεξεφηππα ζρεηηθά κε ηνπο δηαθξηηνχο ξφινπο ησλ δχν θχισλ, 

ζεσξψληαο  πσο νη ίδηεο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλεο γηα ηα ζέκαηα ηεο ηδησηηθήο 

ζθαίξαο θαη πσο νη άλδξεο δελ είλαη ηθαλνί λα αζρνιεζνχλ κε απηά ηα ζέκαηα. Αθφκε, 

παξφιν πνπ ε άδεηα κεηξφηεηαο ζηελ Πνξηνγαιία είλαη ππνρξεσηηθή, θακία απφ ηηο 

ζπκκεηέρνπζεο πνπ γέλλεζαλ εθείλε ηελ πεξίνδν, δελ πήξε νιφθιεξε ηελ άδεηα 

κεηξφηεηαο, δηφηη αηζζαλφληνπζαλ φηη ζα έπξεπε λα επηζηξέςνπλ άκεζα ζηελ εξγαζία 

ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, νη θαζεγήηξηεο ζεσξνχζαλ φηη ην Παλεπηζηήκην ζα ην 

εθιάκβαλε σο έιιεηςε δέζκεπζεο θαη ην γεγνλφο απηφ ζα είρε αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηελ θαξηέξα ηνπο. 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα ηεο Hoskins (2010): «ην ηίκεκα ηεο επηηπρίαο; Οη εκπεηξίεο 

ηξηψλ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην» αλαθέξεηαη ζην ηίκεκα πνπ 

πιεξψλνπλ νη γπλαίθεο αθαδεκατθνί εμαηηίαο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. χκθσλα κε ηηο 

ζπλεληεπμηαδφκελεο, είλαη αδχλαην λα πεηχρεη κηα γπλαίθα ζηνλ εξγαζηαθφ ηεο ρψξν, 

ρσξίο ην γεγνλφο απηφ λα επεξεάζεη ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Δπνκέλσο, γίλεηαη θαλεξφ φηη 

νη γπλαίθεο αθαδεκατθνί πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε πνιινχο ξφινπο θαη λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζπδχγνπ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο. 
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Οη Misra et al., (2012) δηεμήγαγαλ κία εθηελή έξεπλα ππφ ηνλ ηίηιν «θχιν, 

εξγαζηαθφο ρξφλνο θαη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ησλ αθαδεκατθψλ» ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Μαζαρνπζέηεο. Αξρηθά 349 κέιε ΓΔΠ απάληεζαλ ζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην θαη ζηε ζπλέρεηα 65 άηνκα έιαβαλ κέξνο ζε νκάδεο εζηίαζεο.  Ζ 

εξεπλεηηθή νκάδα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη γπλαίθεο κέιε ΓΔΠ επηβαξχλνληαη 

πεξηζζφηεξν κε ηε θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο, ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο άλδξεο νκνηίκνπο ηνπο. Οη άλδξεο αθαδεκατθνί θαίλεηαη λα εξγάδνληαη ηηο ίδηεο 

ψξεο κε ηηο γπλαίθεο, παξφιν πνπ νη ίδηνη δαπαλνχλ ιηγφηεξν ρξφλν ζηε ιεγφκελε «κε 

ακεηβφκελε εξγαζία». Οη γπλαίθεο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, 

αθηεξψλνπλ ιηγφηεξν ρξφλν ζηελ έξεπλα, αληί λα κεηψζνπλ ην ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ 

ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, δελ 

επηβαξχλεηαη ν θνηηεηηθφο πιεζπζκφο, αιιά νχηε θαη νη ζπλάδειθνί ηνπο. Χζηφζν, 

πιήηηεηαη ην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν, γεγνλφο ην νπνίν επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

εμέιημή ηνπο ζηνλ Παλεπηζηήκην. Αληίζεηα, νη γπλαίθεο πνπ δελ έρνπλ παηδηά ή ηα 

παηδηά ηνπο είλαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο, αθηεξψλνπλ ηηο ίδηεο ψξεο ζηελ έξεπλα, κε ηνπο 

άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 
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Β' Μέξνο Δξεπλεηηθό Πιαίζην 

Β1 Μεζνδνινγηθό Πιαίζην 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνζθνπεί ζηε κειέηε ηεο έκθπιεο δηάζηαζεο ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα, ζα κειεηεζεί ην θαηλφκελν ηεο 

ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ε δηεξεχλεζε ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ίδηεο 

θαηά ηελ πνξεία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο γηα εμέιημε θαη αλάιεςε εγεηηθψλ θαζεθφλησλ θαη ζέζεσλ, ιφγσ ησλ 

ζηεξενηχπσλ ηνπ θχινπ. Δπηπξνζζέησο, ζα αλαδεηρζνχλ νη δπζθνιίεο πνπ πθίζηαληαη 

νη γπλαίθεο κέιε ΓΔΠ θαηά ηελ πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, ιφγσ ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ 

πνπ επηθξαηνχλ ζε ζρέζε κε ην ξφιν ηεο γπλαίθαο σο ζπδχγνπ θαη κεηέξαο. Κξίλεηαη 

δφθηκν λα αλαθέξνπκε φηη ην ζέκα απηφ επηιέρζεθε δεδνκέλνπ φηη δηαπηζηψλεηαη 

έιιεηςε εξεπλψλ ζε ζρέζε κε ηε ζηαδηνδξνκία γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ ζηελ ειιεληθή 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

   

Δπηινγή ηεο κεζόδνπ 

 

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ε 

πνηνηηθή. Οη πνηνηηθέο κέζνδνη θνηλσληθήο έξεπλαο απνηεινχλ ηνπο θαηαιιειφηεξνπο 

ηξφπνπο ηεο κειέηεο ζε βάζνο θαη δηεξεχλεζεο δηαζηάζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θνηλσληθή δξάζε, ηελ θνηλσληθή ππνθεηκεληθφηεηα θαη ηηο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο. Ζ 

πνηνηηθή έξεπλα επηιέρζεθε, δηφηη θαηαξράο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπκε 

θαη λα θαηαλνήζνπκε ηα βηψκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππνθεηκέλσλ. Δπηπιένλ, καο 

δίλεη ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπκε κηα πην ζχλζεηε θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ ππφ 

δηεξεχλεζε δεηήκαηνο. ηηο ιεπηνκέξεηεο απηέο έρνπκε πξφζβαζε κέζσ ηεο άκεζεο 

επαθήο κε ηα πξφζσπα ηεο έξεπλαο, θαηαγξάθνληαο ηηο ηζηνξίεο ηνπο, θαζψο θαη 

παξαηεξψληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην πιαίζην πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη. Αθφκε, 

επηιέμακε ηελ πνηνηηθή κέζνδν, δεδνκέλνπ φηη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ είλαη δχζθνιν λα ηηο θαηαλνήζνπκε κε ηε ρξήζε πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

νη κεηξήζεηο απηέο κπνξεί λα κελ είλαη επαίζζεηεο ζε ηέηνηα ζέκαηα, φπσο απηά πνπ 

αθνξνχλ ζηηο δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ. Δμηζψλνληαο φια ηα άηνκα ζε έλα ζηαηηζηηθφ 
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κέζν φξν, παξαγλσξίδνπκε ζπγρξφλσο ην κνλαδηθφ θαη ην αλεπαλάιεπην ηεο χπαξμήο 

ηνπο. (Πνχξθνο & Γαθέξκνο, 2010). 

 Ζ πνηνηηθή έξεπλα είλαη ζηε βάζε ηεο κία εξκελεπηηθή δηαδηθαζία. Έηζη, ν 

εξεπλεηήο/ ε εξεπλήηξηα  απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

εξκελεχεη φηη βιέπεη, αθνχεη θαη θαηαλνεί. Οη εξκελείεο απηέο δελ κπνξνχλ σζηφζν λα 

ιεηηνπξγήζνπλ αλεμάξηεηα απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ εξεπλεηψλ/εξεπλεηξηψλ, ηε 

βηνγξαθηθή ηνπο ηζηνξία, ην πιαίζην πνπ βξίζθνληαη, ηηο πξναληηιήςεηο  θαη ην 

ζεσξεηηθφ ηνπο ππφβαζξν (Πνχξθνο & Γαθέξκνο, 2010, ζει.170). Χζηφζν, ε 

αμηνπηζηία είλαη έλα δήηεκα θάζε θνξά πνπ πεγή φισλ ησλ δεδνκέλσλ είλαη έλα θαη 

κφλν άηνκν πνπ παξαηεξεί, κηαο θαη δελ έρνπκε θάπνηα εμαζθάιηζε απέλαληη ζηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα απηνχ ηνπ αηφκνπ. Γελ κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη ζε πνην βαζκφ 

απηέο νη παξαηεξήζεηο είλαη πξαγκαηηθέο ή απιά πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνζσπηθή 

νπηηθή ηνπ παξαηεξεηή. Δπηπξνζζέησο, κηα απφ ηηο αδπλακίεο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο 

είλαη φηη απνηειεί απξφζθνξν κέζν γηα ηελ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ πεξηγξαθψλ κεγάισλ 

πιεζπζκψλ (Babbie,  2011). 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

 Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηελ παξνχζα έξεπλα 

είλαη ηα εμήο: 

1. Γηα πνηνπο ιφγνπο νη ζπκκεηέρνπζεο ηεο έξεπλαο επέιεμαλ ην αθαδεκατθφ 

επάγγεικα; 

2. Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ ζρεηηθά κε ηα αίηηα ηεο 

ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε; 

3. Πνηεο νη δπζθνιίεο θαη πνηα ηα εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη ζπκκεηέρνπζεο 

θαηά ηελ πνξεία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε; 

4. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε 

δηνηθεηηθψλ αμησκάησλ ζην Παλεπηζηήκην απφ γπλαίθεο; 

5. Πψο βηψλνπλ νη ζπκκεηέρνπζεο ηελ εμηζνξξφπεζε κεηαμχ πξνζσπηθψλ θαη  

επαγγεικαηηθψλ ξφισλ;  
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Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν ηεο πξνζσπηθήο 

ζπλέληεπμεο. Ο Φίιηαο (2000) νξίδεη ηε ζπλέληεπμε σο «µηα ηερληθή πνπ έρεη ζθνπφ λα 

νξγαλψζεη µηα ζρέζε πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο αλάµεζα ζε δπν πξφζσπα, ην 

ζπλεληεπθηή θαη ηνλ εξσηψµελν, έηζη ψζηε λα επηηξέςεη ζηνλ πξψην ηε ζπιινγή 

νξηζµέλσλ πιεξνθνξηψλ απφ ην δεχηεξν πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηµέλν αληηθείµελν» 

(Φίιηαο, 2000, ζει. 130). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Βάκβνπθα (2007), «ζπλέληεπμε 

είλαη κία κέζνδνο θαη ηερληθή επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε έλα αληηθείκελν θαη ηελ 

επίηεπμε θάπνηνπ ζθνπνχ» (Βάκβνπθαο, 2007, ζει.229). 

Ο φξνο πνηνηηθή ζπλέληεπμε αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηηο ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο, 

ζηηο εκηδνκεκέλεο ή ζηηο κε δνκεκέλεο κνξθέο ζπλέληεπμεο. Απηά ηα είδε ζπλέληεπμεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα ζρεηηθά αλεπίζεκν χθνο, πνπ κνηάδεη κε κηα θνπβέληα παξά 

κε κηα αθνινπζία εξσηήζεσλ απαληήζεσλ πνπ δηαηππψλνληαη κε επίζεκν ηξφπν. 

Δπίζεο, απνηεινχλ κηα βηνγξαθηθή ή αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε, θαηά ηελ νπνία νη 

εξεπλεηέο/εξεπλήηξηεο δε ρξεζηκνπνηνχλ έλα δνκεκέλν θαηάινγν εξσηήζεσλ, αιιά 

έρνπλ ζπλήζσο έλα ζπγθεθξηκέλν εχξνο ζεκάησλ πνπ επηζπκνχλ λα θαιχςνπλ. Δπίζεο, 

ηα δεδνκέλα παξάγνληαη κέζσ ηεο δηάδξαζεο, επεηδή ε πεγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη είηε 

ην ππνθείκελν ηεο ζπλέληεπμεο είηε απηή θαζεαπηή ε δηάδξαζε (Mason, 2003).  

Δηδηθφηεξα, επηιέρζεθε ην εξγαιείν ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, δηφηη ηα 

άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πεξηγξάςνπλ κε 

ιεπηνκέξεηεο ηα γεγνλφηα πνπ βηψλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, κέζσ ησλ 

επέιηθησλ εξσηήζεσλ ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο (Alexiadou, 2001). Ζ 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε απνηειεί έλαλ ηχπν ζπλέληεπμεο, ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνλ 

εξεπλεηή/ζηελ εξεπλήηξηα λα ηελ πξνζαξκφδεη θαη λα ηελ ηξνπνπνηεί θαηά ηε δηάξθεηά 

ηεο, φηαλ αληηιεθζεί φηη θάηη ηέηνην ζα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά πξνο ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ (Παξαζθεπφπνπινο, 1993). 

Δπνκέλσο, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ν 

κεγάινο βαζκφο πξνζαξκνζηηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη. Ο εξεπλεηήο/ε εξεπλήηξηα 

κπνξεί λα αληρλεχζεη ζπλαηζζήκαηα, θίλεηξα θαη απφςεηο πνπ δε ζα κπνξνχζε κέζα 

απφ έλα εξσηεκαηνιφγην. Αθφκε θαη κέζα απφ ηνλ ηφλν ηεο θσλήο, ηηο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ ησλ εξσηψκελσλ, ν εξεπλεηήο/ε εξεπλήηξηα κπνξεί λα έρεη επηπξφζζεηα 

ζηνηρεία (Bell, 1997). Έηζη, απηφ ην εξγαιείν αθήλεη πεξηζψξην εξκελείαο ζην άηνκν 
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πνπ δηεμάγεη ηε ζπλέληεπμε θαη ησλ κε ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, απηφ πνπ νλνκάδεηαη 

«άξξεην» πεξηερφκελν (π.ρ. δηζηαγκνχο, παχζεηο, απνθπγή νπηηθήο επαθήο, λεπξηθέο 

ρεηξνλνκίεο, απμεκέλε θηλεηηθφηεηα θ.ά.) (ηαιίθαο, 2005). Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ε ζε βάζνο γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ εθ κέξνπο 

ησλ εξεπλεηψλ/εξεπλεηξηψλ, νη ηθαλφηεηεο δφκεζεο ηεο πνξείαο ηεο ζπλέληεπμεο, 

θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο ελεκεξσκέλεο ζπλαίλεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εξσηψκελσλ (Ησζεθίδεο, 2003).  

Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ ζρεδηάζηεθε έλαο νδεγφο ζπλέληεπμεο, πνπ 

θαιχπηεη ηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 1. Οη 

εξσηήζεηο ήηαλ αλνηρηνχ ηχπνπ, εξσηήζεηο γλψκεο θαη εξσηήζεηο επεμεξγαζίαο (Cohen 

et al, 2007˙ Ησζεθίδεο, 2008). Οη θχξηεο εξσηήζεηο ήηαλ πέληε θαη θαζεκία 

ππνζηεξίδνληαλ θαη απφ βνεζεηηθέο εξσηήζεηο. Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο 

αλαπξνζαξκφζηεθε κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε δχν πηινηηθψλ ζπλεληεχμεσλ, γεγνλφο 

πνπ ζπλέβαιε ζηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα. 

Οη ζπλεληεχμεηο δηήξθεζαλ πεξίπνπ 40 ιεπηά ε θάζε κία, δεδνκέλνπ θαη ηεο έιιεηςεο 

ρξφλνπ ησλ θαζεγεηξηψλ εμαηηίαο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπο θαη έιαβαλ ρψξα ζην 

ρψξν εξγαζίαο ησλ θαζεγεηξηψλ, χζηεξα απφ ηειεθσληθά θαζνξηζκέλν ξαληεβνχ. 

Πξηλ απφ θάζε ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηνχληαλ κηα ζχληνκε επεμήγεζε ηνπ ζέκαηνο 

θαη ζηε ζπλέρεηα δεηνχληαλ ε ζπλαίλεζε ησλ κειψλ ηνπ δείγκαηνο γηα ηε ρξήζε 

καγλεηνθψλνπ. Δπνκέλσο, νη ζπλεληεχμεηο ερνγξαθήζεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

αθνινχζεζε ε απνκαγλεηνθψλεζή ηνπο (ρσξίο πεξηθνπέο θαη θαηά ιέμε), ε νπνία 

δηήξθεζε έλα κήλα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ. 

Δπηπξνζζέησο, νη ζπκκεηέρνπζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ελεκεξψζεθαλ 

ιεπηνκεξψο γηα ην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη γηα ην γεγνλφο φηη ηα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο δε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιιν ζθνπφ εθηφο απφ απηφλ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ 

ελεκεξσζεί ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο (Παπαησάλλνπ, 2007). Δπίζεο, δηεπθξηλίζηεθαλ 

ηα εζηθά δεηήκαηα, πνπ πξνζηαηεχνληαη ζε θάζε επηζηεκνληθή κειέηε. Σα εζηθά απηά 

δεηήκαηα αθνξνχλ ζηελ απνρή απφ πξαθηηθέο εμαπάηεζεο, απφ ηε ρξήζε αλήζηθσλ 

πξαθηηθψλ ζπλέληεπμεο θαη απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ηξίηνπο. 

Δπηπιένλ, ε εξεπλήηξηα δηαβεβαίσζε ηηο ζπκκεηέρνπζεο γηα ηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο 

ηνπο (Creswell, 2011). 
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Σν δείγκα 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα, ε εξεπλήηξηα επέιεμε λα αθνινπζήζεη ηελ 

θαηεπζπλφκελε ή αιιηψο ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία (purposive sampling) (Cohen et al., 

2007˙ Ησζεθίδεο, 2008˙ Patton, 1990). ε απηφ ην είδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ηα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο επηιέγνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηνχλ 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο. πλεπψο, νη ζπκκεηέρνπζεο επηιέρζεθαλ, 

κε θξηηήξην λα πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ θάπνηα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο λα 

είλαη έγγακεο θαη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηέθλν. ηε ζπλέρεηα, θάπνηεο 

ζπκκεηέρνπζεο καο έδσζαλ ζηνηρεία απφ άιιεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, νη νπνίεο 

πιεξνχζαλ ηα ίδηα εξεπλεηηθά θξηηήξηα, έηζη ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ θαη εθείλεο ζηελ 

έξεπλα.  Απηή ε κέζνδνο ιέγεηαη δεηγκαηνιεςία ρηνλνζηηβάδαο (snowball sampling) 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην δείγκα έρεη πνιχ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (Cohen et 

al., 2007˙ Ησζεθίδεο, 2008). Έηζη, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ηειηθά δεθαεπηά (Ν=17) 

θαζεγήηξηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ φια ηα δεκφζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα 

ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο. Δηδηθφηεξα εξγάδνληαη ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ζην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) θαη ζην Αλψηαην Σερλνινγηθφ 

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο (ΑΣΔΗ). Σν δείγκα απηφ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ 

γηα έξεπλεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηεξεχλεζε ζε βάζνο θαη ζηε δηαηχπσζε γεληθψλ 

ζεσξεηηθψλ δηαπηζηψζεσλ (Auerbach & Silverstein, 2003). Μάιηζηα, θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη φηη βαζίδεηαη ζε ζπγθξηηηθά κηθξφηεξν 

αξηζκφ πεξηπηψζεσλ µε ζηφρν φρη ηελ αλαθάιπςε γεληθψλ ηάζεσλ (πνπ αλαγθαζηηθά 

πξνυπνζέηεη πνιιέο πεξηπηψζεηο) αιιά ηε δηακφξθσζε νιηθήο εηθφλαο γηα θάζε 

πεξίπησζε θαη ηελ αλεχξεζε ησλ θνηλψλ ηνπο ζηνηρείσλ (Κπξηαδή, 2000). 

Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνπζεο ήηαλ έγγακεο κε ηνπιάρηζηνλ έλα ηέθλν θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Οη ειηθίεο ηνπο θπκαίλνληαλ απφ 40 έσο 56 έηε. 

Οη θαζεγήηξηεο ηνπ δείγκαηνο εξγάδνληαλ ζε δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο. Δηδηθφηεξα, δχν 

εξγάδνληαλ ζηε βαζκίδα Λέθηνξα (12%), νθηψ εξγάδνληαλ ζηε βαζκίδα ηεο Δπίθνπξεο 

Καζεγήηξηαο (47%), ηέζζεξηο ζηε βαζκίδα ηεο Αλαπιεξψηξηαο Καζεγήηξηαο (23%)  

θαη ηξεηο ζηε βαζκίδα ηεο Καζεγήηξηαο (18%). Σα έηε εξγαζίαο ησλ θαζεγεηξηψλ 

θπκαίλνληαλ απφ 4 έσο 38 θαη ηα έηε εξγαζίαο ζηε βαζκίδα πνπ βξίζθνληαλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θπκαίλνληαλ απφ 1 έσο 15. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ θαζεγεηξηψλ, φπνπ =ζπλεληεπμηαδφκελε 
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Πίλαθαο 11: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπλεληεπμηαδνκέλσλ 

 

 Ζιηθία Βαζκίδα Έηε 

εξγαζίαο 

Έηε 

εξγαζίαο 

ζηε 

βαζκίδα 

Σέθλα Δπάγγεικα 

ζπδχγνπ 



1 

42 Δπίθνπξε 8 3 1 Σερλνιφγνο 

ηξνθίκσλ 



2 

50 Αλαπι. 

Καζεγήηξηα 

10 4 1 Καζεγεηήο 

Παλεπηζηεκί

νπ 



3 

61 Καζεγήηξηα 38 10 1 Καζεγεηήο 

Παλεπηζηεκί

νπ 



4 

59 Καζεγήηξηα 36 3 2 Οδνληίαηξνο 



5 

47 Δπίθνπξε 14 6 1 Δξεπλεηήο-

βηνιφγνο 



6 

56 Λέθηνξαο 15 15 2 Γεκφζηνο 

ππάιιεινο 



7 

55 Αλαπι. 

Καζεγήηξηα 

17 4 2 Πνιηηηθφο 

κεραληθφο 



8 

54 Αλαπι. 

Καζεγήηξηα 

16 3 3 Ηαηξφο 



9 

40 Δπίθνπξε 6 2 2 Ηαηξφο 



1

0 

47 Δπίθνπξε 6 3 1 Ηδησηηθφο 

Τπάιιεινο 



1

1 

47 Λέθηνξα 

 

4 4 3 Καζεγεηήο 

Παλεπηζηεκί

νπ 

 53 Καζεγήηξηα 18 2 3 Καζεγεηήο 
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1

2 

Παλεπηζηεκί

νπ 



1

3 

50 Δπίθνπξε 12 5 2 Ηδησηηθφο 

Τπάιιεινο 



1

4 

43 Δπίθνπξε 6 2 1 Διεχζεξνο 

επαγγεικαηία

ο 



1

5 

43 Δπίθνπξε 7 2 3 Γεκφζηνο 

ππάιιεινο 



1

6 

51 Δπίθνπξε 24 3 1 Καζεγεηήο 

Παλεπηζηεκί

νπ 



1

7 

52 Αλαπι. 

Καζεγήηξηα 

16 2 2 Ηδησηηθφο 

Τπάιιεινο 

 

Δγθπξόηεηα  

 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε αθνινπζψληαο ηηο ηξεηο 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνηείλνπλ νη Auerbach θαη Silverstein (2003): 

1)δηαθάλεηα (transparency): απηφ ζεκαίλεη φηη άιινη εξεπλεηέο γλσξίδνπλ ηα βήκαηα 

πνπ αθνινχζεζε ν εξεπλεηήο/ε εξεπλήηξηα έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζηελ ίδηα 

εξκελεία, ρσξίο απαξαίηεηα λα ζπκθσλνχλ κε απηήλ 

2)κεηαδνηηθφηεηα (communicability): νη ζεσξεηηθέο δνκέο ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηαλνεηέο ηφζν απφ ηνπο άιινπο εξεπλεηέο, φζν θαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο 

έξεπλαο 

3)εζσηεξηθή ζπλάθεηα (coherence): ε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ζα πξέπεη 

λα παξνπζηάδεηαη σο έλα ζπλαθέο ζεσξεηηθφ αθήγεκα. 

 

 ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ε εξεπλήηξηα θαηέγξαςε κε ιεπηνκέξεηα ηα βήκαηα 

πνπ αθνινχζεζε γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πνπ ζπλέιεμε κέζσ ησλ 

εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, έηζη ψζηε θάζε άιινο εξεπλεηήο λα κπνξέζεη λα 
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θαηαιήμεη ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα. Αθφκε, πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζπάζεηα απνθπγήο 

ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, παξαζέηνληαο θαη απφςεηο 

δηαθνξεηηθέο απφ ηηο απφςεηο ηεο εξεπλήηξηαο. 

Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζήζεθε ε 

κέζνδνο ηεο Δκπεηξηθά Θεκειησκέλεο Θεσξίαο (Grounded Theory), φπσο πεξηγξάθεθε 

απφ ηνπο Auerbach θαη Silverstein (2003). Ζ Δκπεηξηθά Θεκειησκέλε Θεσξία αξρηθά 

παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο Glasser θαη Strauss ην 1967 (McQueen & Knussen, 2002) θαη 

επηηξέπεη ζην εξεπλεηή/ ζηελ εξεπλήηξηα λα αλαπηχμεη ηηο ππνζέζεηο ηνπ/ηεο, αθνχ έρεη 

αθνχζεη ηα εξεπλεηηθά ππνθείκελα. Δπίζεο, ε Δκπεηξηθά Θεκειησκέλε Θεσξία 

ρξεζηκνπνηεί δχν βαζηθέο αξρέο: ηηο εξσηήζεηο θαη φρη ηηο κεηξήζεηο θαη ηελ παξαγσγή 

ππνζέζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζεσξεηηθή θσδηθνπνίεζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε ζηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ θξίζεθε θαηάιιειε, θαζψο ρξεζηκνπνηεί 

έλα ζχλνιν ηερληθψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθσδηθνπνηήζεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, 

κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε κηαο ζεσξίαο γηα ην ππφ δηεξεχλεζε θαηλφκελν (Strauss & 

Corbin, 1990, ζει.24). 

πσο αλαθέξνπλ νη Auerbach  θαη Silverstein ζην βηβιίν ηνπο Qualitative Data: 

an Introduction to Coding and Analysis., ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζε έμη ζηάδηα. Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε απηά ηα ζηάδηα ηεο θσδηθνπνίεζεο ζαλ κία 

ζθάια, ζηελ νπνία κεηαθηλνχκαζηε απφ ην ρακειφηεξν πξνο ην πςειφηεξν επίπεδν 

ζεσξεηηθνπνίεζεο. Σν ρακειφηεξν ζηάδην είλαη ην απνκαγλεηνθσλεκέλν αξρηθφ 

θείκελν (raw text) θαη ην πςειφηεξν ζηάδην είλαη νη ζεκαηηθνί άμνλεο ηεο έξεπλαο 

(research concerns). Δηδηθφηεξα, ηα ζηάδηα είλαη ηα εμήο: 

1) Απνκαγλεηνθσλεκέλν  αξρηθφ θείκελν (raw text) 

2)πλαθέο θείκελν (relevant text) 

3)Δπαλαιακβαλφκελεο ηδέεο (repeating ideas) 

4)Θεκαηηθέο ελφηεηεο (themes) 

5)Θεσξεηηθέο θαηαζθεπέο (theoretical constructs) 

6)Θεσξεηηθφ αθήγεκα (theoretical narrative)  
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7)Θεκαηηθνί άμνλεο ηεο έξεπλαο (research concerns) 

 

 Αξρηθά νη 17 ζπλεληεχμεηο θσδηθνπνηήζεθαλ κε έλα γξάκκα θαη αξηζκφ (απφ ην 

1 έσο θαη ην 17), γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερνπζψλ. Σν 

απνκαγλεηνθσλεκέλν θείκελν ρσξίζηεθε ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα, έηζη ψζηε λα 

θαηαζηεί πην εχθνιε ε δηαρείξηζή ηνπ. Σν θείκελν, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα νλνκάδεηαη ζπλαθέο θείκελν. Δπνκέλσο, έκεηλε κφλν ην 

ζπλαθέο θείκελν θαη ην ππφινηπν αθαηξέζεθε. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε 

θσδηθνπνίεζε, δειαδή ε αληηζηνίρηζε ηνπ επηιεγκέλνπ θεηκέλνπ ζε 

αληηπξνζσπεπηηθνχο θσδηθνχο-απιέο ηδέεο (simple ideas). Αμίδεη λα ππνγξακκίζνπκε 

φηη νη θσδηθνί αλαδείρζεθαλ κέζα απφ ην θείκελν θαη δηαηππψζεθαλ κε ηε κνξθή 

ζχληνκσλ ππνκλεκάησλ (memos), φπσο θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα 1. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν πξνέθπςαλ 289 απιέο ηδέεο. 

Παξάδεηγκα 1: Απνζπάζκαηα ζπλαθνύο θεηκέλνπ θαη ε θσδηθνπνίεζή ηνπο ζε 

απιέο ηδέεο 

«Έρεηο ειεπζεξία σξαξίνπ, έρεηο επειημία. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην παηδί κνπ έρεη γηνξηή 

ζην ζρνιείν, κπνξψ λα πάσ ή κπνξψ λα παξαιάβσ ηελ θφξε κνπ απφ ην ζρνιείν ζηηο 4 

ην κεζεκέξη. Σν θαιφ είλαη φηη κπνξψ λα πξνζαξκφζσ ην πξφγξακκά κνπ αλάινγα κε 

ην πξφγξακκα ηνπ παηδηνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη νη δηαθνπέο ηνπ ζρνιείνπ 

ηνπ παηδηνχ ζπκπίπηνπλ κε ηηο δηαθνπέο ζηε δνπιεηά κνπ»(14). memo: επειημία 

σξαξίνπ 

«Σν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη νη αηέιεησηεο ψξεο δνπιεηάο θαη ηα 

αββαηνθχξηαθα  έρεηο δνπιεηά, δελ ππάξρνπλ αξγίεο. Απηφ είλαη πνιχ θνπξαζηηθφ 

εηδηθά γηα γπλαίθα πνπ έρεη νηθνγέλεηα, γηαηί ε γπλαίθα έρεη θαη άιιεο επζχλεο ζην 

ζπίηη. Έηζη πνιιέο θνξέο, ε γπλαίθα ή ζα πξέπεη λα βάιεη πίζσ ηελ θαξηέξα ή ηελ 

νηθνγέλεηα» (6). memo: κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο 

«Τπήξρε πξνθαηάιεςε απφ ηηο παιηφηεξεο γεληέο θαζεγεηψλ. Θεσξνχζαλ πσο επεηδή 

είκαη γπλαίθα κε νηθνγέλεηα δε ζα είκαη επαξθήο ζηηο ππνρξεψζεηο κνπ ζην 

Παλεπηζηήκην. Μάιηζηα φηαλ θξίζεθα γηα ηελ ζέζε ηεο επίθνπξεο, έλαο Έιιελαο 

ζπλππνςήθηφο κνπ, είπε ζηνπο θαζεγεηέο: απηή είλαη 40 εηψλ κε δχν παηδηά, δε ζα 

αζρνιείηαη ηφζν πνιχ κε ηα παλεπηζηεκηαθά ηεο θαζήθνληα. Δπίζεο, φηαλ είρα 
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ππνβάιιεη ηα ραξηηά κνπ γηα ιέθηνξαο, έλαο θαζεγεηήο κνπ είπε: θάηζε ζην  ζπίηη, άζε 

ηελ θαξηέξα γηα ηνπο άληξεο» (17). memo:πξνθαηάιεςε 

«Ναη, νπσζδήπνηε ν ρψξνο είλαη αλδξνθξαηνχκελνο θαη απηφ νθείιεηαη ζηηο επηινγέο 

ησλ γπλαηθψλ πνπ αθνχλ άιινπο πνπ ηνπο ιέλε λα ζηακαηήζνπλ ηηο ζπνπδέο θαη λα 

θάλνπλ νηθνγέλεηα»(1). memo:  ππνεθπξνζψπεζε γπλαηθψλ 

Έρνληαο επηιέμεη ην ζπλαθέο θείκελν, παξαηεξήζεθε φηη δηαθνξεηηθέο 

ζπκκεηέρνπζεο ζηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλά φκνηεο ή παξφκνηεο ιέμεηο θαη 

θξάζεηο γηα λα εθθξάζνπλ ηελ ίδηα ηδέα. Απηέο νη ηδέεο νλνκάδνληαη απφ ηνπο 

Auerbach & Silverstein επαλαιακβαλφκελεο ηδέεο (repeating ideas). Ζ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία νδήγεζε ζε 123 επαλαιακβαλφκελεο ηδέεο (Παξάδεηγκα 2). 

 

Παξάδεηγκα 2: Δπαλαιακβαλόκελε ηδέα: επειημία σξαξίνπ 

 

«Απηφ ην επάγγεικα κνπ παξέρεη ειεπζεξία ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ. Γηα 

παξάδεηγκα αλ δελ έρσ κάζεκα, κπνξψ λα αξγήζσ, φπσο θαη αλ είλαη άξξσζην ην παηδί 

κνπ» (1). 

 «Σν πιενλέθηεκα είλαη φηη δελ έρεηο ζπγθεθξηκέλν σξάξην. Δίλαη επέιηθην ην σξάξην 

θαη σο κεηέξα πνπ είκαη κε βνιεχεη. Με βνήζεζε ηδηαίηεξα θαη ζην ζειαζκφ ηεο θφξεο 

κνπ πνπ έπαηξλα καδί κνπ ζην γξαθείν θαη ηε ζήιαδα» (5). 

 «Χο  πξνο ηα πιενλεθηήκαηα, είλαη ε επειημία ζην σξάξην. Γελ έρσ απζηεξφ σξάξην 

θαη κπνξψ λα πάσ ην παηδί ζην ζρνιείν. Σν θαιφ κε απηφ ην επάγγεικα είλαη, φηη 

κπνξείο λα επηιέμεηο ηηο ζεκαληηθέο ζηηγκέο ησλ παηδηψλ ζνπ θαη λα πξνζαξκφζεηο ην 

σξάξηφ ζνπ»(13). 

 «Έρεηο ειεπζεξία σξαξίνπ, έρεηο επειημία. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην παηδί κνπ έρεη 

γηνξηή ζην ζρνιείν, κπνξψ λα πάσ ή κπνξψ λα παξαιάβσ ηελ θφξε κνπ απφ ην 

ζρνιείν ζηηο 4 ην κεζεκέξη. Σν θαιφ είλαη φηη κπνξψ λα πξνζαξκφζσ ην πξφγξακκά 

κνπ αλάινγα κε ην πξφγξακκα ηνπ παηδηνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη νη δηαθνπέο 

ηνπ ζρνιείνπ ηνπ παηδηνχ ζπκπίπηνπλ κε ηηο δηαθνπέο ζηε δνπιεηά κνπ»(14). 
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Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνέθπςαλ νκάδεο επαλαιακβαλφκελσλ ηδεψλ, πνπ είραλ 

θάηη θνηλφ. Απηέο νλνκάδνληαη ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Ζ επαλαιακβαλφκελε ηδέα 

“επειημία σξαξίνπ” εληάρζεθε καδί κε ηηο επαλαιακβαλφκελεο ηδέεο “πξνζθνξά ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν”, “αλαγλσξηζκέλε εξγαζία απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν”, “επαθή κε 

λένπο αλζξψπνπο”, “ελδηαθέξνλ αληηθείκελν”, “ζεηηθφ πξφηππν γηα ηα παηδηά” ζηε 

ζεκαηηθή ελφηεηα “πιενλεθηήκαηα ηνπ αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο”. Σειηθά 

πξνέθπςαλ νη 17 ζεκαηηθέο ελφηεηεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Σέινο, νη 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο αληηζηνηρήζεθαλ ζηνπο πέληε ζεκαηηθνχο άμνλεο ηεο έξεπλαο θαη 

ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 
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Πίλαθαο 12: Αληηζηνίρηζε ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ κε ηνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ 

1.Λφγνη επηινγήο αθαδεκατθνχ 

επαγγέικαηνο 

 

 

 

Δπηινγή ηνπ αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο 

2.Πξφζσπν θαζνξηζηηθφ γηα ηελ επηινγή 

επαγγέικαηνο 

3.Πιενλεθηήκαηα αθαδεκατθνχ 

επαγγέικαηνο 

4.Μεηνλεθηήκαηα αθαδεκατθνχ 

επαγγέικαηνο 

5.Αίηηα ππνεθπξνζψπεζεο γπλαηθψλ 

ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν 

 

 

 Τπνεθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ 

αθαδεκατθψλ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν 
6.Μέηξα αληηκεηψπηζεο θαηλνκέλνπ 

ππνεθπξνζψπεζεο γπλαηθψλ ζηνλ 

αθαδεκατθφ ρψξν 

7.Δκπφδηα ζε ζρέζε κε ην θχιν θαηά ηε 

ζηαδηνδξνκία 

 

 

 

Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ην θχιν θαηά ηε 

ζηαδηνδξνκία ησλ θαζεγεηξηψλ 

8.Αίηηα θαζπζηέξεζεο ηεο εμέιημεο ησλ 

θαζεγεηξηψλ 

9.ρέζεηο κε γπλαίθεο ζπλαδέιθνπο 

10.ρέζεηο κε άληξεο ζπλαδέιθνπο 

11.Αλάιεςε δηνηθεηηθψλ αμησκάησλ 

ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν απφ γπλαίθεο: 

παξνχζα θαηάζηαζε 

 

 

 

Αλάιεςε δηνηθεηηθψλ αμησκάησλ απφ 

γπλαίθεο αθαδεκατθνχο 12. Γηεθδίθεζε ζέζεσλ εμνπζίαο 

13. Μέηξα ππέξ ηεο αλάιεςεο 

δηνηθεηηθψλ αμησκάησλ απφ γπλαίθεο 

14.Γπζθνιία ζηελ ελαξκφληζε 

νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ 

 

 

 

Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

15.Δπζχλε γηα αλαηξνθή ηέθλσλ 

16. Δπζχλε γηα νηθηαθέο εξγαζίεο 

17. Μέηξα ππέξ ηεο ελαξκφληζεο 
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νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ 

 

Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

 

 ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο κε ηε κνξθή 

ζεσξεηηθνχ αθεγήκαηνο (theoretical narrative), αθνχ πξνεγήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο 

θσδηθνπνίεζεο θαη ηεο αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Σα 

απνηειέζκαηα είλαη νκαδνπνηεκέλα αλά ζεκαηηθφ άμνλα θαη αλά ζεκαηηθή ελφηεηα. 

1νο Θεκαηηθόο Άμνλαο: Δπηινγή ηνπ αθαδεκατθνύ επαγγέικαηνο 

Ο 1νο Θεκαηηθφο Άμνλαο πεξηιακβάλεη 4 Θεκαηηθέο Δλφηεηεο: 1.1 Λφγνη επηινγήο 

αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο 1.2 Πξφζσπν θαζνξηζηηθφ γηα ηελ επηινγή επαγγέικαηνο 

1.3 Πιενλεθηήκαηα αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο 1.4 Μεηνλεθηήκαηα αθαδεκατθνχ 

επαγγέικαηνο 

1.1 Λόγνη επηινγήο αθαδεκατθνύ επαγγέικαηνο 

 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ παλεπηζηεκηαθψλ δήισζε φηη επέιεμε 

ην αθαδεκατθφ επάγγεικα, γηα λα αζρνιεζεί κε ηελ έξεπλα. Δηδηθφηεξα, νη θαζεγήηξηεο 

αλέθεξαλ ηα εμήο: «Μνπ αξέζεη ε έξεπλα θαη ζέισ ζπλερψο λα αλαδεηψ θαηλνχξγηα 

πξάγκαηα. Μνπ αξέζεη λα δεκηνπξγψ» (1), «Με ελδηαθέξεη ε έξεπλα» (2), (3). 

Αθφκε, πνιιέο θαζεγήηξηεο αλέθεξαλ φηη επέιεμαλ ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, δηφηη 

ηνπο αξέζεη πνιχ ε δηδαζθαιία. Υαξαθηεξηζηηθέο ηνπνζεηήζεηο είλαη νη εμήο: «Μνπ 

αξέζεη λα ζπλδπάδσ ηε δηδαζθαιία κε ηελ έξεπλα. Με απηφ ηνλ ηξφπν βιέπσ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ζηελ πξάμε» (15), «Μνπ άξεζε ε δηδαζθαιία. Δίλαη ζεκαληηθφ 

νη γλψζεηο ζπλερψο λα αλαλεψλνληαη» (10). Δπηπξνζζέησο, αξθεηέο θαζεγήηξηεο 

ππνζηεξίδνπλ πσο πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη απηφ ην επάγγεικα ηνπο δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα λα έρνπλ επαθή κε λένπο αλζξψπνπο. Δηδηθφηεξα, δήισζαλ φηη: «Μνπ 

αξέζεη ε επαθή κε λένπο αλζξψπνπο. Έρνπλ λέεο ηδέεο θαη έηζη ληψζεηο θαη εζχ λένο 

κέζα απφ ηελ επαθή πνπ έρεηο καδί ηνπο» (8). Χζηφζν, γηα θάπνηεο θαζεγήηξηεο ε 

επηινγή απηνχ ηνπ επαγγέικαηνο ήηαλ ηπραία θαη θάλεθε φηη δελ ην επεδίσμαλ, 

ππνζηεξίδνληαο φηη «Γελ ήηαλ ζηφρνο κνπ λα αζρνιεζψ κε ηελ αθαδεκατθή θαξηέξα. 

Ήηαλ ηπραίν. Αξρηθά έθαλα ην δηδαθηνξηθφ κνπ, κεηά κεηαδηδαθηνξηθφ θαη ζηε 
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ζπλέρεηα ην δεχηεξν κεηαδηδαθηνξηθφ. ηελ ζπλέρεηα πξνέθπςε ε ζέζε ζηε Βηνινγία 

θαη ππέβαια ηα ραξηηά κνπ» (5). 

1.2 Πξόζσπν θαζνξηζηηθό γηα ηελ επηινγή επαγγέικαηνο  

 Ζ πιεηνλφηεηα ησλ γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα 

έξεπλα, ζεσξεί πσο δελ ηνπο επεξέαζε θάπνην άηνκν φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή απηνχ 

ηνπ επαγγέικαηνο. Μάιηζηα κία εμ απηψλ, αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά, φηη νη γνλείο ηεο 

ήηαλ αξλεηηθνί σο πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε επηινγή επαγγέικαηνο θαη φηη πξνηηκνχζαλ 

λα επηιέμεη ε θφξε ηνπο έλα επάγγεικα πνπ ζα  ηεο εμαζθάιηδε γξήγνξε  θαη εχθνιε 

απνθαηάζηαζε, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ζε λεαξή ειηθία ηε δηθή ηεο νηθνγέλεηα. 

Χζηφζν, ππήξμαλ νξηζκέλεο θαζεγήηξηεο πνπ πηζηεχνπλ πσο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

επηινγή ηνπ αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο έπαημαλ θαζεγεηέο, πνπ είραλ ζην 

Παλεπηζηήκην. Μηα θαζεγήηξηα αλέθεξε φηη επεξεάζηεθε απφ ηνπο γνλείο ηεο, πνπ θαη 

νη ίδηνη ήηαλ θαζεγεηέο ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην φπσο 

εθείλε θαη κία επεξεάζηεθε απφ ηνλ ζχδπγφ ηεο, πνπ ήηαλ θαζεγεηήο ζηελ ίδηα ρνιή, 

πξηλ γίλεη εθείλε θαζεγήηξηα. 

1.3 Πιενλεθηήκαηα αθαδεκατθνύ επαγγέικαηνο  

 Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ θαζεγεηξηψλ θάλεθε πσο αλαγλσξίδνπλ φηη ην 

επάγγεικα ηεο αθαδεκατθνχ παξνπζηάδεη νξηζκέλα πνιχ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα 

ηηο ίδηεο. Οη ίδηεο ζεσξνχλ πσο ην ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα πνπ ηνπο παξέρεη ε 

εξγαζία ηνπο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα είλαη ε επειημία ηνπ σξαξίνπ. Οη δειψζεηο 

ηνπο ήηαλ νη εμήο: «Απηφ ην επάγγεικα κνπ παξέρεη ειεπζεξία ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ρξφλνπ. Γηα παξάδεηγκα αλ δελ έρσ κάζεκα, κπνξψ λα αξγήζσ, φπσο θαη αλ είλαη 

άξξσζην ην παηδί κνπ» (1). «Σν πιενλέθηεκα είλαη φηη δελ έρεηο ζπγθεθξηκέλν 

σξάξην. Δίλαη επέιηθην ην σξάξην θαη σο κεηέξα πνπ είκαη κε βνιεχεη. Με βνήζεζε 

ηδηαίηεξα θαη ζην ζειαζκφ ηεο θφξεο κνπ πνπ έπαηξλα καδί κνπ ζην γξαθείν θαη ηε 

ζήιαδα» (5). «Χο πξνο ηα πιενλεθηήκαηα, είλαη ε επειημία ζην σξάξην. Γελ έρσ 

απζηεξφ σξάξην θαη κπνξψ λα πάσ ην παηδί ζην ζρνιείν. Σν θαιφ κε απηφ ην 

επάγγεικα είλαη, φηη κπνξείο λα επηιέμεηο ηηο ζεκαληηθέο ζηηγκέο ησλ παηδηψλ ζνπ θαη 

λα πξνζαξκφζεηο ην σξάξηφ ζνπ» (13). «Έρεηο ειεπζεξία σξαξίνπ, έρεηο επειημία. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ην παηδί κνπ έρεη γηνξηή ζην ζρνιείν, κπνξψ λα πάσ ή κπνξψ λα 

παξαιάβσ ηελ θφξε κνπ απφ ην ζρνιείν ζηηο 4 ην κεζεκέξη. Σν θαιφ είλαη φηη κπνξψ 

λα πξνζαξκφζσ ην πξφγξακκά κνπ αλάινγα κε ην πξφγξακκα ηνπ παηδηνχ. Δίλαη 
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ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη νη δηαθνπέο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ παηδηνχ ζπκπίπηνπλ κε ηηο 

δηαθνπέο ζηε δνπιεηά κνπ» (14). Αθφκε, νξηζκέλεο θαζεγήηξηεο επεζήκαλαλ φηη 

κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο αηζζάλνληαη φηη πξνζθέξνπλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 

θαη άιιεο φηη απηή ε δνπιεηά είλαη κηα δνπιεηά ζεηηθά απνδεθηή απφ ηνλ θφζκν, πνπ 

εκπλέεη ζεβαζκφ. Δπίζεο, έλαο αξηζκφο θαζεγεηξηψλ ηφληζε πσο ηα πιενλεθηήκαηα 

απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη αλεμάξηεηα απφ ην θχιν θαη είλαη ηα ίδηα γηα γπλαίθεο θαη 

άλδξεο θαη αλέθεξαλ σο πιενλέθηεκα ηελ επαθή κε λένπο αλζξψπνπο. Αθφκε κία 

θαζεγήηξηα αλέθεξε πσο ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηεο είλαη ελδηαθέξνλ θαη άιιε 

κία δήισζε πσο «ην πιενλέθηεκα είλαη πσο είκαη πην ελδηαθέξσλ άλζξσπνο γηα ηα 

παηδηά κνπ. Σα παηδηά κνπ βιέπνπλ φηη εγψ θαη ν ζχδπγφο κνπ ζην ζπίηη δηαβάδνπκε 

ζπλερψο θαη δηαβάδνπλε θαη εθείλα» (11). 

1.4 Μεηνλεθηήκαηα αθαδεκατθνύ επαγγέικαηνο 

 ζνλ αθνξά ζηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο ζε ζρέζε 

πάληα κε ην θχιν ηνπο, ζρεδφλ φιεο νη θαζεγήηξηεο αλέθεξαλ πσο ε κεγαιχηεξε 

δπζθνιία απηνχ ηνπ επαγγέικαηνο είλαη ν κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο. Οη απαηηήζεηο ηεο 

δνπιεηάο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ έιιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ γπλαηθψλ θαη ηε 

δπζθνιία λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Οξηζκέλεο 

απαληήζεηο ησλ θαζεγεηξηψλ ήηαλ νη εμήο: «Σν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη 

νη αηέιεησηεο ψξεο δνπιεηάο θαη ηα αββαηνθχξηαθα έρεηο δνπιεηά, δελ ππάξρνπλ 

αξγίεο. Απηφ είλαη πνιχ θνπξαζηηθφ εηδηθά γηα γπλαίθα πνπ έρεη νηθνγέλεηα, γηαηί ε 

γπλαίθα έρεη θαη άιιεο επζχλεο ζην ζπίηη. Έηζη πνιιέο θνξέο, ε γπλαίθα ή ζα πξέπεη λα 

βάιεη πίζσ ηελ θαξηέξα ή ηελ νηθνγέλεηα» (6), «Σν κεηνλέθηεκα είλαη ν κεγάινο 

θφξηνο εξγαζίαο. Δίλαη δχζθνιν λα ζπλδπάδεηο αθαδεκατθή θαξηέξα θαη νηθνγέλεηα. 

Γελ κπνξψ λα είκαη ηέιεηα ζε ηίπνηε. Έρσ ζπκβηβαζηεί κε κέηξηεο απνδφζεηο ζηε 

δνπιεηά, κέηξηεο απνδφζεηο ζηελ νηθνγέλεηα θαη δπζηπρψο ην ζπίηη γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

ζσζηά ρξεηάδεηαη εκέλα θαη κφλνλ εκέλα» (11), «Δίλαη έλα ζθιεξφ επάγγεικα κε 

πνιιέο απαηηήζεηο. Γχζθνια ζπλδπάδεηαη θαξηέξα  θαη νηθνγέλεηα. Τπάξρεη πνιιέο 

θνξέο ζχγθξνπζε ξφισλ. Δίλαη δχζθνιν λα είζαη ζπλεπήο θαη δξαζηήξηα ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο. αθψο ε επηινγή είλαη κεηέξα, ε θαξηέξα αλαγθαζηηθά κέλεη πίζσ» (13), 

«Δίλαη έλα πνιχ απαηηεηηθφ επάγγεικα πνπ απαηηεί αηέιεησηεο ψξεο δνπιεηάο. ηαλ 

πξνζπαζείο λα ζπλδπάζεηο αθαδεκατθή θαξηέξα θαη νηθνγέλεηα, ην πην δχζθνιν 

θνκκάηη είλαη λα ζέιεηο λα θάλεηο πξάγκαηα θαη λα ζε ζηακαηάεη ε νηθνγέλεηα. Σν λα 

θξαηήζεηο ηηο ηζνξξνπίεο είλαη δχζθνιν. Δγψ πξψηα έβαδα ηε δνπιεηά θαη ηα παηδηά 

κεγάισλαλ κε γηαγηάδεο, ληαληάδεο θαη ήηαλ ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ κέρξη ηνλ Ηνχιην. 
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Γελ έρεηο ειεχζεξν ρξφλν λα παο γηα θαθέ κε κία θίιε. Οπζηαζηηθά είλαη 7 κέξεο 

δνπιεηά. Ήηαλ δχζθνια απηά ηα ρξφληα. Βέβαηα ζα κπνξνχζα λα θάλσ δέθα 

δεκνζηεχζεηο ιηγφηεξν θαη λα είκαη πεξηζζφηεξν κε ηα παηδηά» (17). Οξηζκέλεο 

θαζεγήηξηεο ππνγξάκκηζαλ πσο ηα κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη 

αλεμάξηεηα απφ ην θχιν. Γειαδή ππνζηήξημαλ φηη ην αθαδεκατθφ επάγγεικα είλαη 

δχζθνιν έξγν ηφζν γηα ηνπο άλδξεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν 

ηνπ θαζελφο. Δπίζεο, απηφ ην επάγγεικα ραξαθηεξίζηεθε απφ έλαλ αξηζκφ γπλαηθψλ 

κειψλ ΓΔΠ σο ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ θαη θάπνηεο θαζεγήηξηεο αλέθεξαλ φηη ην 

πεξηβάιινλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη αλδξνθξαηνχκελν. Δηδηθφηεξα ε 5 

δήισζε: «Σν πεξηβάιινλ είλαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ. Θεσξψ φηη ππάξρεη  κε 

ζεκηηφο αληαγσληζκφο ζην ρψξν. Νηψζεηο ζπλέρεηα ηελ πίεζε φηη πξέπεη λα είζαη 

θαιχηεξε. Απηή ε αληαγσληζηηθφηεηα δε ζεσξψ φηη είλαη γπλαηθείν ραξαθηεξηζηηθφ». 

2νο Θεκαηηθόο Άμνλαο: Τπνεθπξνζώπεζε γπλαηθώλ ζηνλ αθαδεκατθό ρώξν  

 

Ο 2νο Θεκαηηθφο Άμνλαο πεξηιακβάλεη 2 Θεκαηηθέο Δλφηεηεο: 2.1 Σα αίηηα ηεο 

ππνεθπξνζψπεζεο γπλαηθψλ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν 2.2 Μέηξα αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ππνεθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν 

2.1 Σα αίηηα ηεο ππνεθπξνζώπεζεο γπλαηθώλ ζηνλ αθαδεκατθό ρώξν 

 Οη απφςεηο ησλ ζπκκεηερνπζψλ αλαθνξηθά κε ην αλ πθίζηαηαη ή φρη ην 

θαηλφκελν ηεο ππνεθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν θαίλεηαη 

πσο δηράζηεθαλ. Πνιιέο θαζεγήηξηεο αλέθεξαλ φηη νη γπλαίθεο ππνεθπξνζσπνχληαη 

ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν. Μάιηζηα θάπνηεο απφ απηέο απέδσζαλ ην γεγνλφο απηφ ζηα 

ζηεξεφηππα πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο γπλαίθαο. Απηά ηα 

ζηεξεφηππα ζεσξνχλ πσο επεξεάδνπλ ηηο γπλαίθεο ζην λα επηιέμνπλ ζπγθεθξηκέλα 

επαγγέικαηα, απηά δειαδή πνπ ζεσξνχληαη γπλαηθεία. Υαξαθηεξηζηηθέο δειψζεηο 

είλαη νη εμήο: «Ναη, νπσζδήπνηε ν ρψξνο είλαη αλδξνθξαηνχκελνο θαη απηφ νθείιεηαη 

ζηηο επηινγέο ησλ γπλαηθψλ πνπ αθνχλ άιινπο πνπ ηνπο ιέλε λα ζηακαηήζνπλ ηηο 

ζπνπδέο θαη λα θάλνπλ νηθνγέλεηα» (1), «Δίλαη νη θνηλσληθέο θαηαζθεπέο - ηα 

ζηεξεφηππα πνπ θαζνξίδνπλ ηηο επηινγέο θάπνησλ γπλαηθψλ. Οξηζκέλεο γπλαίθεο έρνπλ 

εζσηεξηθεχζεη θάπνηεο θνηλσληθέο λφξκεο θαη επηιέγνπλ παξαδνζηαθά γπλαηθεία 

επαγγέικαηα» (2). Παξφια απηά, έλαο κεγάινο αξηζκφο θαζεγεηξηψλ δήισζε φηη ηα 

ηειεπηαία ηδίσο ρξφληα, κε ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ ςεθηζηεί, δελ ππάξρεη 
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πξφβιεκα ππνεθπξνζψπεζεο, «ήκεξα δελ ππάξρεη πξφβιεκα ππνεθπξνζψπεζεο. Σα 

πνζνζηά αλδξψλ-γπλαηθψλ είλαη 50-50. Παιηφηεξα ππήξρε ζνβαξφ πξφβιεκα (4). 

Κάπνηεο θαζεγήηξηεο ππνζηήξημαλ φηη απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ επηζηήκε, γηα 

παξάδεηγκα ζην ηκήκα λεπηαγσγψλ ππάξρνπλ ειάρηζηνη άλδξεο. «Δμαξηάηαη απφ ηελ 

επηζηήκε θαη ην αληηθείκελν. Παξ‟ φια απηά νη γπλαίθεο πξέπεη λα εξγαζηνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο γηα λα απνδείμνπλ φηη αμίδνπλ» (6). 

2.2 Μέηξα αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππνεθπξνζώπεζεο ησλ γπλαηθώλ 

αθαδεκατθώλ ζηνλ αθαδεκατθό ρώξν 

 ζνλ αθνξά ζηα κέηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ, έηζη ψζηε πεξηζζφηεξεο 

γπλαίθεο λα εηζέξρνληαη ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, νη θαζεγήηξηεο πνπ ππνζηήξημαλ φηη 

δελ ππάξρεη πξφβιεκα ππνεθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, 

δήισζαλ φηη δε ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ κέηξα, δεδνκέλνπ φηη νη πξνζιήςεηο ζην 

Παλεπηζηήκην πξαγκαηνπνηνχληαη βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, φπσο είλαη ηα 

πξνζφληα θαη φρη βάζεη θχινπ. Σέηνηεο αλαθνξέο είλαη νη εμήο: «Γελ ρξεηάδεηαη λα 

ιεθζνχλ κέηξα. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηα 

πξνζφληα, φρη κε βάζε ην θχιν» (7). Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη γπλαίθεο κέιε ΓΔΠ πνπ 

αλαγλψξηζαλ φηη ππάξρεη ην θαηλφκελν ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ 

πξφηεηλαλ πιεζψξα κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ.  Αξθεηέο 

παλεπηζηεκηαθνί ζεψξεζαλ φηη ζα πξέπεη λα κπεη πνζφζησζε ζηηο ζέζεηο αλδξψλ-

γπλαηθψλ ζην Παλεπηζηήκην, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ίζε πξφζβαζε ζηνλ 

παλεπηζηεκηαθφ ρψξν. Υαξαθηεξηζηηθή δήισζε είλαη νη εμήο: «Οη ζέζεηο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ πνζφζησζε. Δκείο εδψ θξίλνπκε κε βάζε ηα πξνζφληα. Θα 

έπξεπε λα κπεη θαη ζηηο ζέζεηο ζην Παλεπηζηήκην πνζφζησζε» (17). Άιιεο έθξηλαλ σο 

απαξαίηεηε ηελ αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο λννηξνπίαο πνπ επηθξαηεί ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, κε ζηφρν ηελ άξζε ησλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ, αλαθέξνληαο ηα 

εμήο: «Θα πξέπεη λα αιιάμεη ε λννηξνπία φηη δελ κπνξεί λα ζπκβηβαζηεί ε εξγαζία κε 

ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ησλ γπλαηθψλ. Δίλαη  θαζαξά ζέκα παηδείαο» (15). 

Δπίζεο, νξηζκέλεο θαζεγήηξηεο έθξηλαλ σο απαξαίηεηεο ηηο παξνρέο ηεο Πνιηηείαο πξνο 

ηηο γπλαίθεο, φπσο θέληξα θξνληίδαο παηδηψλ, θαζψο θαη δηεπθνιχλζεηο ζηηο γπλαίθεο, 

φπσο επέιηθην σξάξην. Οη θαζεγήηξηεο δήισζαλ ηα εμήο: «ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν νη 

γπλαίθεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο άδεηεο θαη πην επέιηθην σξάξην ζε ζρέζε κε 

ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Αγγιία νη κεηέξεο είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δνπιεχνπλ 3 κέξεο κφλν, ιακβάλνληαο βέβαηα αληίζηνηρα κηθξφηεξν 

κηζζφ. ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη απηή ε επηινγή» (8), «Οη γπλαίθεο θαζεγήηξηεο ζα 
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έπξεπε λα έρνπλ θάπνηα ρξφληα bonus ζηελ εμέιημή ηνπο, δηφηη νη γπλαίθεο κεηέξεο 

έρνπλ πεξηζζφηεξεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Μάιηζηα 

ζηελ επηινγή κνπ ζε πςειφηεξε βαζκίδα θάπνηνο ζπλάδειθνο είπε σο ζεηηθφ ζηνηρείν, 

φηη ε ζπλάδειθνο έρεη θαη δχν παηδηά» (13). 

3νο Θεκαηηθόο Άμνλαο: Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ην θύιν θαηά ηε ζηαδηνδξνκία ησλ 

γπλαηθώλ αθαδεκατθώλ 

Ο 3νο Θεκαηηθφο Άμνλαο πεξηιακβάλεη 4 Θεκαηηθέο Δλφηεηεο: 3.1 Δκπφδηα πνπ έρνπλ 

αληηκεησπίζεη νη θαζεγήηξηεο ζε ζρέζε κε ην θχιν ηνπο  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο 3.2 Σα αίηηα θαζπζηέξεζεο ηεο εμέιημεο ησλ θαζεγεηξηψλ 3.3 

ρέζεηο κε γπλαίθεο ζπλαδέιθνπο 3.4 ρέζεηο κε άλδξεο ζπλαδέιθνπο 

3.1 Δκπόδηα πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη νη θαζεγήηξηεο ζε ζρέζε κε ην θύιν ηνπο  

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο  

 Πνιιέο ζπκκεηέρνπζεο αλέθεξαλ φηη έρνπλ βηψζεη ηελ πξνθαηάιεςε ζε ζρέζε 

κε ην θχιν ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Οη θαζεγήηξηεο ηφληζαλ ηα εμήο: «Τπήξρε 

πξνθαηάιεςε απφ ηηο παιαηφηεξεο γεληέο θαζεγεηψλ. Θεσξνχζαλ πσο επεηδή είκαη 

γπλαίθα κε νηθνγέλεηα δε ζα είκαη επαξθήο ζηηο ππνρξεψζεηο κνπ ζην Παλεπηζηήκην. 

Μάιηζηα φηαλ θξίζεθα γηα ηελ ζέζε ηεο επίθνπξεο, έλαο Έιιελαο ζπλππνςήθηφο κνπ, 

είπε ζηνπο θαζεγεηέο: απηή είλαη 40 εηψλ κε δχν παηδηά, δε ζα αζρνιείηαη ηφζν πνιχ κε 

ηα παλεπηζηεκηαθά ηεο θαζήθνληα. Δπίζεο, φηαλ είρα ππνβάιιεη ηα ραξηηά κνπ γηα 

ιέθηνξαο, έλαο θαζεγεηήο κνπ είπε: θάηζε ζην  ζπίηη, άζε ηελ θαξηέξα γηα ηνπο 

άλδξεο» (17), «ε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πνπ ζπκκεηείρα, έκαζα ζηε ζπλέρεηα φηη 

ακεηβφκνπλ κε ρακειφηεξν κηζζφ ζε ζρέζε κε άλδξεο ζπλαδέιθνπο κνπ κε ηα ίδηα 

πξνζφληα. Δπίζεο ζηε δεχηεξε εγθπκνζχλε κνπ, δηέθνςαλ ηε ζπκκεηνρή κνπ ζε έλα 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα» (6), «Βίσζα ηελ πξνθαηάιεςε απφ αζζελείο κνπ πνπ 

ζεσξνχλ φηη ζηα λνζνθνκεία ε γπλαίθα είλαη λνζειεχηξηα ή πξντζηακέλε, ελψ ν 

άλδξαο είλαη ν γηαηξφο» (9), «Σα Παλεπηζηήκηα είλαη θιεηζηή θνηλφηεηα. Δηδηθά αλ 

είζαη γπλαίθα, ζε βιέπνπλ κε ζθεπηηθηζκφ. Πξέπεη λα απνδείμεηο δχν θνξέο φηη είζαη 

θαιή ζε ζρέζε κε έλαλ άλδξα» (11), «ηελ αξρή έπξεπε λα απνδείμσ δηπιά ζηνπο 

άλδξεο φηη είκαη θαηάιιειε γηα ηε ζέζε» (15). Χζηφζν, αξθεηέο ζπκκεηέρνπζεο 

αλέθεξαλ φηη δελ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ιφγσ θχινπ, αλαθέξνληαο φηη «δελ 

αληηκεηψπηζα θάπνην πξφβιεκα ιφγσ θχινπ» (2), (3), (5). Οξηζκέλεο θαζεγήηξηεο 

ζεκείσζαλ φηη αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζηελ ελαξκφληζε επαγγεικαηηθψλ θαη 
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νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη παλεπηζηεκηαθνί δήισζαλ φηη: 

«Δίρα πξφβιεκα ρξφλνπ, ιφγσ ησλ παηδηψλ. Γελ κπνξνχζα λα είκαη νπνηαδήπνηε ψξα 

ζην Παλεπηζηήκην θαη δεηνχζα ζπγθεθξηκέλεο ψξεο δηδαζθαιίαο» (4), «Πνιιά 

εκπφδηα αληηκεηψπηζα. Έγηλα κεηέξα θαη ήκνπλ ππεχζπλε γηα ηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ θαη ηε θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο. Σέηνηα δελ αληηκεησπίδνπλ νη άλδξεο 

αθαδεκατθνί». (7). 

3.2 Σα αίηηα θαζπζηέξεζεο ηεο εμέιημεο ησλ θαζεγεηξηώλ  

 Οη απφςεηο ησλ ζπκκεηερνπζψλ δηράζηεθαλ ζρεηηθά κε ην αλ έρεη θαζπζηεξήζεη 

ε εμέιημή ηνπο ζην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ζην νπνίν εξγάδνληαη. Πνιιέο ζπκκεηέρνπζεο 

απάληεζαλ φηη δελ έρεη θαζπζηεξήζεη ε εμέιημή ηνπο. Αξθεηέο θαζεγήηξηεο 

ππνγξάκκηζαλ φηη θαζπζηέξεζε ε εμέιημή ηνπο ζην Παλεπηζηήκην, αλαθέξνληαο 

δηαθνξεηηθέο αηηίεο. Οξηζκέλεο θαζεγήηξηεο ππνζηήξημαλ φηη θαζπζηέξεζε ε εμέιημή 

ηνπο ιφγσ ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ είραλ, αλαθέξνληαο γηα παξάδεηγκα 

φηη: «Ναη, θαζπζηέξεζε, έλαληη ησλ αλδξψλ, ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Γελ 

έρσ ρξφλν γηα ζπγγξαθηθφ έξγν. Δγψ κε ηξία παηδηά είκαη πην θνξησκέλε. Δίλαη πνιχ 

θνπξαζηηθφ λα αληαπεμέιζεηο ζε φιεο απηέο ηηο ππνρξεψζεηο. ζεο γπλαίθεο έρνπλ έλα 

παηδί κπφξεζαλ θαη πήγαλ γηα κεηεθπαίδεπζε, εγψ δελ κπνξψ λα πάσ» (8), «Ναη, 

θαζπζηέξεζε ε εμέιημή κνπ. Ήηαλ φκσο δηθηά κνπ επηινγή. Γελ πξνιάβαηλα ιφγσ 

νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Σα θάλσ φια κε ιίγν πην αξγνχο ξπζκνχο» (11), «Ναη, 

θαζπζηέξεζε ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Γελ έρσ επηδείμεη έξγν ην ηειεπηαίν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά δελ είκαη θαη πνιχ θηιφδνμε» (13). Μία θαζεγήηξηα 

απάληεζε φηη θαζπζηέξεζε ιφγσ εζσηεξηθψλ ζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο, κία γηα 

γξαθεηνθξαηηθνχο ιφγνπο θαη κία γηαηί βξηζθφηαλ γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα εθηφο 

ρψξαο. Τπήξμε φκσο θαη θαζεγήηξηα πνπ ηφληζε φηη θαζπζηέξεζε ε εμέιημή ηεο ιφγσ 

ηνπ θχινπ ηεο, ιέγνληαο φηη «Ζ εμέιημή κνπ θαζπζηέξεζε, γηαηί νη άλδξεο θαζεγεηέο 

δε ζέιαλε λα αλέβσ γξήγνξα. Μνπ έιεγαλ γπλαίθα είζαη, δε ζα γίλεηο θαζεγήηξηα ζηα 

50. Μελ ππνβάιιεηο αίηεζε, κηθξή είζαη» (17). 

3.3 ρέζεηο κε γπλαίθεο ζπλαδέιθνπο  

 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αθαδεκατθψλ απάληεζαλ πσο νη γπλαίθεο 

ζπλάδειθνί ηνπο ηηο αληηκεησπίδνπλ κε ζεηηθφ ηξφπν. Οη θαζεγήηξηεο δήισζαλ ηα 

εμήο: «Με αληηκεησπίδνπλ πνιχ ζεηηθά. Τπάξρεη αιιειεγγχε κεηαμχ καο» (7), «Οη 

γπλαίθεο ζπλάδειθνί κνπ κε αληηκεησπίδνπλ κε πνιχ θαιφ ηξφπν. Καηαλννχκε ε κία 
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ηελ άιιε θαη θαηαιαβαίλνπκε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε σο κεηέξεο 

εξγαδφκελεο» (8), «Έρσ θηιηθέο ζρέζεηο κε ηηο γπλαίθεο ηνπ Σκήκαηφο κνπ. Τπάξρεη 

κεηαμχ καο αιιειεγγχε. Γείρλνπκε ε κία ζηελ άιιε θαηαλφεζε εηδηθά γηα ηα 

πξνζσπηθά πξνβιήκαηα κε ηα παηδηά. Δλψ κε ηνπο άλδξεο ηνπ Σκήκαηνο, δελ ππάξρεη 

αιιειεγγχε, νχηε κνηξαδφκαζηε ηα πξνζσπηθά καο ζέκαηα» (11). Αληίζεηα, ειάρηζηα 

κέιε ΓΔΠ ηνπ δείγκαηνο απάληεζαλ φηη νη γπλαίθεο ζπλάδειθνί ηνπο ηηο 

αληηκεησπίδνπλ κε αληαγσληζηηθφ ηξφπν θαη δήισζαλ φηη «Τπάξρεη αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη θζφλνο. Οη γπλαίθεο έρνπλ εζσηεξηθεχζεη ηελ παηξηαξρηθή ινγηθή. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ζα πξνηηκνχζαλ λα δνπλ έλαλ άλδξα ζε κία ζέζε δηνίθεζεο, παξά κία 

γπλαίθα» (2), «Οη γπλαίθεο είλαη ιίγν πην ζθιεξέο, θαη πην αληαγσληζηηθέο απφ ηνπο 

άλδξεο» (5). Οξηζκέλεο θαζεγήηξηεο ηφληζαλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ γπλαηθψλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο εμαξηάηαη απφ ην ραξαθηήξα ηνπ θάζε αηφκνπ, άιιεο ζπλάδειθνί 

ηνπο είλαη θηιηθέο απέλαληί ηνπο θαη άιιεο είλαη αληαγσληζηηθέο. Αλαθέξζεθε 

ζπγθεθξηκέλα ην εμήο: «Δμαξηάηαη απφ ηνλ άλζξσπν θαη ην ραξαθηήξα ηνπ θάζε 

αηφκνπ» (3). 

3.4 ρέζεηο κε άλδξεο ζπλαδέιθνπο  

 Οη ζπκκεηέρνπζεο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο απάληεζαλ πσο νη άλδξεο ζπλάδειθνί 

ηνπο ηηο αληηκεησπίδνπλ κε ζεηηθφ ηξφπν, αλαθέξνληαο φηη «Οη άλδξεο ζπλάδειθνί κνπ 

κε αληηκεησπίδνπλ πνιχ ζεηηθά. Μάιηζηα ζπλεξγάδνκαη θαιχηεξα κε άλδξεο» (14), 

«ηελ αξρή νη άλδξεο κε αληηκεηψπηδαλ επηθπιαθηηθά, ηψξα εθηηκνχλ ηελ πξνζπάζεηά 

κνπ» (15), «Με παξαδέρνληαη» (2), «Με ζέβνληαη...» (5), «Δίλαη πην θηιηθνί» (6), 

«Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ αλδξψλ ζπλαδέιθσλ κνπ είλαη άξηζηε» (8). Παξφια απηά 

ππήξμαλ θαη νξηζκέλεο γπλαίθεο πνπ αλέθεξαλ φηη νη άλδξεο ζπλάδειθνί ηνπο ηηο 

αληηκεησπίδνπλ ή ηηο αληηκεηψπηδαλ κε αξλεηηθφ ηξφπν. Δηδηθφηεξα, αλέθεξαλ ηα εμήο: 

«Οη κεγαιχηεξνη ηδίσο άλδξεο κε αληηκεησπίδνπλ ζαλ κηθξφ θνξηηζάθη, δελ κε εθηηκνχλ 

ηφζν» (9), «Οη άλδξεο ζπλάδειθνί κνπ δελ ππνζηεξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ έρσ σο 

γπλαίθα. Θέινπλε λα έρνπκε ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο θαη φηαλ νη γπλαίθεο δηεθδηθνχκε 

θάπνηα δηθαηψκαηα, αληηδξνχλ κε αξλεηηθφ ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, πνηέ δε ζα πάσ ζε 

ζρνιηθή γηνξηή ηνπ παηδηνχ κνπ, γηαηί θαλέλαο άλδξαο ζπλάδειθφο κνπ δε ζα ην 

δερηεί»  (10), «ηαλ ήκνπλ πνιχ λέα, ζην εξγαζηήξην ήκαζηαλ 5 άλδξεο θαη εγψ. 

Θεσξνχζαλ φηη ήκνπλ ε γξακκαηέαο ηνπο. Έπξεπε λα παιέςσ, γηα λα θαηαμησζψ απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ» (17). Σέινο, θάπνηεο γπλαίθεο κέιε ΓΔΠ ππνγξάκκηζαλ πσο 

ε ζπκπεξηθνξά ησλ αλδξψλ ζπλαδέιθσλ ηνπο «εμαξηάηαη απφ ηνλ άλζξσπν θαη ην 

ραξαθηήξα ηνπ θάζε αηφκνπ» (3). 
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4νο Θεκαηηθόο Άμνλαο: Αλάιεςε δηνηθεηηθώλ αμησκάησλ από γπλαίθεο 

αθαδεκατθνύο  

Ο 4νο Θεκαηηθφο Άμνλαο πεξηιακβάλεη 3 Θεκαηηθέο Δλφηεηεο: 4.1 Αλάιεςε 

δηνηθεηηθψλ αμησκάησλ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν απφ γπλαίθεο: παξνχζα θαηάζηαζε 4.2 

Γηεθδίθεζε ζέζεσλ εμνπζίαο 4.3 Μέηξα ππέξ ηεο αλάιεςεο δηνηθεηηθψλ αμησκάησλ 

απφ γπλαίθεο 

4.1 Αλάιεςε δηνηθεηηθώλ αμησκάησλ ζηνλ αθαδεκατθό ρώξν από γπλαίθεο: 

παξνύζα θαηάζηαζε 

  ζνλ αθνξά ζηελ αλάιεςε δηνηθεηηθψλ αμησκάησλ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν 

απφ γπλαίθεο, ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ δείγκαηνο ππνγξάκκηζαλ πσο ζε απηέο ηηο 

ζέζεηο ππνεθπξνζσπνχληαη νη γπλαίθεο. Δηδηθφηεξα, έλαο αξηζκφο παλεπηζηεκηαθψλ 

ππνζηήξημαλ φηη ππνεθπξνζσπνχληαη ιφγσ ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ επηθξαηνχλ ζε ζρέζε 

κε ην γπλαηθείν θχιν. Μάιηζηα αλέθεξαλ ηα εμήο: «Οη γπλαίθεο έρνπλ φια ηα 

πξνζφληα λα δηεθδηθήζνπλ ηέηνηεο ζέζεηο. Παξφιν φκσο πνπ είκαζηε ζην 2017, ηα 

θνηλσληθά ζηεξεφηππα δελ επηηξέπνπλ ζηηο γπλαίθεο λα πηζηέςνπλ φηη κπνξνχλ λα 

δηεθδηθήζνπλ κία ηέηνηα ζέζε θαη πνιιέο θνξέο θάλνπλ πίζσ» (2), Τπάξρεη κεγάιε 

έιιεηςε γπλαηθψλ ζε ηέηνηα αμηψκαηα. Πξνηάζζνληαη πεξηζζφηεξν νη άλδξεο ζε ηέηνηεο 

ζέζεηο. Ηδίσο ζηε Βφξεηα Διιάδα επηθξαηεί ε αλδξνθξαηηθή αληίιεςε. ηαλ κία 

γπλαίθα έρεη ηε δηθή ηεο γλψκε, ραξαθηεξίδεηαη αξλεηηθά (γηα παξάδεηγκα πεξίεξγε) 

θαη ηεο πξνζάπηνπλ δηάθνξνπο ραξαθηεξηζκνχο» (12). Πνιιέο ζπκκεηέρνπζεο 

αλέθεξαλ φηη νη γπλαίθεο δε γίλνληαη εχθνια απνδεθηέο ζε απηέο ηηο εγεηηθέο ζέζεηο 

απφ ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη νη ίδηνη θξίλνπλ φηη νη γπλαίθεο 

έρνπλ ππνδεέζηεξεο δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά δήισζαλ ηα 

εμήο: «Γελ έρνπκε πνιιέο γπλαίθεο ζε ηέηνηα αμηψκαηα, γηαηί νη άλδξεο δελ ηηο ζεσξνχλ 

ηθαλέο γηα απηέο ηηο ζέζεηο. Οη γπλαίθεο είλαη πην επζείο, πην ηίκηεο, ελψ νη άλδξεο 

παηνχλ επί πησκάησλ» (6). Δπίζεο, κία θαζεγήηξηα δήισζε φηη νη γπλαίθεο 

ππνεθπξνζσπνχληαη ζε απηέο ηηο ζέζεηο ιφγσ ησλ νηθνγελεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, 

δηφηη νη ίδηεο δελ επηζπκνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηέηνηεο ζέζεηο, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ. 

«Θα κπνξνχζαλ νη γπλαίθεο λα θαηαιάβνπλ ηέηνηεο ζέζεηο, αιιά απηφ απαηηεί 

πεξηζζφηεξν ρξφλν, πνπ νη γπλαίθεο δε δηαζέηνπλ ιφγσ ησλ νηθνγελεηαθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ. Δπίζεο, νη γπλαίθεο δε γίλνληαη εχθνια απνδεθηέο ιφγσ ηνπ θχινπ ηνπο 

απφ ην εθάζηνηε ψκα» (5). Δπηπξνζζέησο, κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ 

ζπκκεηερνπζψλ θάλεθε φηη ππνζηεξίδνπλ φηη νη γπλαίθεο είλαη πην ηθαλέο ζε απηέο ηηο 

ζέζεηο απφ ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, αλαθέξνληαο φηη: «Πηζηεχσ φηη νη γπλαίθεο 
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κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ πνιχ θαιά ζε ηέηνηεο ζέζεηο θαη ίζσο θαη θαιχηεξα απφ 

ηνπο άλδξεο. Έρνπλ δηνξαηηθφηεηα θαη ηδηαίηεξε αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ» (4), 

«Δίλαη απαξαίηεην λα παίξλνπλ ηέηνηα αμηψκαηα νη γπλαίθεο, γηαηί κπνξνχλ λα βάδνπλ 

ηα πξάγκαηα ζε ηάμε, φπσο θάλνπλ θαη ζην ζπίηη. Μπνξνχλ λα απνδψζνπλ θαιχηεξα» 

(8) «Δίκαη ππέξ ηεο αλάιεςεο δηνηθεηηθψλ αμησκάησλ απφ γπλαίθεο. ην Σκήκα καο 

κφλν άληξεο ήηαλ Πξφεδξνη ρνιήο, παξφιν πνπ ππήξραλ θαη γπλαίθεο ππνςήθηνη» 

(3), «νη γπλαίθεο είλαη πην ηθαλέο, πην πξαθηηθέο θαη πην ζπγθεθξηκέλεο ζε απηφ πνπ 

ζέινπλ» (9), «φπνηε αλαιακβάλεη κία γπλαίθα είλαη ηθαλή λα ηα ηαθηνπνηήζεη 

θαιχηεξα απφ ηνπο άλδξεο. Θα κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ ηέηνηα αμηψκαηα γπλαίθεο 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο, πνπ δελ έρνπλ νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο» (11). Κάπνηεο 

θαζεγήηξηεο ππνζηήξημαλ πσο ηα δηνηθεηηθά αμηψκαηα ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

ζα πξέπεη λα θαηαιακβάλνληαη κε βάζε ηα πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε 

αηφκνπ θαη αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ηνπ θάζε ππνςήθηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

αλαθέξζεθε φηη: «Πξέπεη λα θαηαιακβάλνπλ απηά ηα αμηψκαηα νη άμηνη, αλεμάξηεηα 

απφ ην θχιν» (1), «Γελ ππάξρεη δηάθξηζε αλάινγα κε ην θχιν. Δίλαη ζέκα πξνζψπνπ 

θαη ηθαλνηήησλ» (7). 

4.2 Γηεθδίθεζε ζέζεσλ εμνπζίαο 

 ην ζέκα πνπ ηέζεθε γηα ην αλ νη θαζεγήηξηεο έρνπλ επηδηψμεη λα θαηαιάβνπλ 

κία ζέζε εμνπζίαο ζην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα πνπ εξγάδνληαη (φπσο Πξνέδξνπ ηεο 

ρνιήο, Κνζκήηνξα), κφλν κία θαζεγήηξηα απάληεζε ζεηηθά. Αξθεηέο θαζεγήηξηεο 

δήισζαλ πσο δελ ην έρνπλ επηδηψμεη κέρξη ηψξα, δηφηη βξίζθνληαη ζε ρακειή βαζκίδα, 

φπσο ιέθηνξα ή επίθνπξεο, «Χο ιέθηνξαο δελ κπνξψ» (6), «φρη, είκαη ζε κηθξή 

βαζκίδα» (9), (10), «φρη, γηαηί είκαη λέα θαη δελ έρσ εκπεηξία. ην κέιινλ ζα ην 

θάλσ» (15). Δπίζεο, άιια κέιε ΓΔΠ ππνγξάκκηζαλ πσο ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα ηνπο 

δελ επηζπκνχλ λα θαηαιάβνπλ κία ηέηνηα ζέζε, αλαθέξνληαο φηη: «δελ επηδίσμα λα 

πάξσ ηέηνηα ζέζε, παξφιν πνπ κνπ έγηλε πξφηαζε. Θα επηβάξπλε ηελ πγεία κνπ θαη ζα 

είρα πνιχ ζηξεο» (3), «φρη, δελ είκαη θαιή ζηα δηνηθεηηθά ζέκαηα. Δίλαη ζέκα 

ραξαθηήξα» (7), (11), (13). Έλα άιιν δήηεκα πνπ αλαδείρηεθε είλαη ην γεγνλφο 

πσο νη γπλαίθεο ζπρλά δε δηεθδηθνχλ ηέηνηα δηνηθεηηθά αμηψκαηα ιφγσ έιιεηςεο 

ρξφλνπ θαη ιφγσ ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθε ην 

εμήο: «δελ είρα ρξφλν..» (8), «κνπ είρε πξνηαζεί, αιιά αξλήζεθα γηα νηθνγελεηαθνχο 

ιφγνπο» (12). 
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4.3 Μέηξα ππέξ ηεο αλάιεςεο δηνηθεηηθώλ αμησκάησλ από γπλαίθεο 

 Αλαθνξηθά κε ην πνηα κέηξα ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ, πξνθεηκέλνπ 

πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο λα θαηαιακβάλνπλ πςειφηεξα αμηψκαηα ζηνλ αθαδεκατθφ 

ρψξν, αμηνζεκείσην είλαη φηη παξφιν πνπ νη γπλαίθεο αθαδεκατθνί αλαγλσξίδνπλ ην 

πξφβιεκα ηεο ππνεθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζε πςειά δηνηθεηηθά αμηψκαηα, πνιιά 

κέιε ηνπ δείγκαηνο απάληεζαλ πσο δε ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ηδηαίηεξα κέηξα, απιά ζα 

πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νη ήδε ππάξρνληεο λφκνη. Σέηνηεο αλαθνξέο είλαη: «δελ είλαη 

απαξαίηεην λα είλαη 50-50, άλδξεο - γπλαίθεο ζε απηέο ηηο ζέζεηο. Γε ρξεηάδεηαη λα 

ιεθζνχλ κέηξα» (1), «Γε ρξεηάδνληαη κέηξα. Δίλαη ζέκα ηθαλνηήησλ θαη φρη θχινπ 

(4), «Θα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα ήδε ππάξρνληα κέηξα. Γηα παξάδεηγκα ζα πξέπεη 

ην λα πάξεη κηα γπλαίθα ηελ άδεηα αλαηξνθήο ηέθλνπ, λα κε ζεσξεζεί φηη κέλεη πίζσ» 

(10). Δπηπιένλ, αξθεηέο θαζεγήηξηεο έθξηλαλ σο απαξαίηεηε ηελ αιιαγή λννηξνπίαο 

ησλ Διιήλσλ θαη Διιελίδσλ ζε ζέκαηα ηζφηεηαο θχινπ, αλαθέξνληαο φηη ζα πξέπεη λα 

ππάξμεη αιιαγή θνπιηνχξαο φιεο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο. «Δκείο νη ίδηεο λα 

ην απαηηνχκε. Να πηζηέςνπλ νη γπλαίθεο φηη κπνξνχλ» (17). Αθφκε, νξηζκέλεο 

παλεπηζηεκηαθνί ππνγξάκκηζαλ πσο ε Πνιηηεία ζα πξέπεη λα ζηεξίμεη ηηο εξγαδφκελεο 

κεηέξεο, παξέρνληάο ηνπο πεξηζζφηεξεο ππνδνκέο γηα ηε θχιαμε ησλ παηδηψλ θαη ηε 

θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ, θαζψο θαη πξνζθέξνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα γηα εξγαζία 

απφ ην ζπίηη θαη ηελ πηνζέηεζε κεησκέλνπ θαη πην επέιηθηνπ σξαξίνπ. Πνιιέο 

θαζεγήηξηεο δήισζαλ: «Θα πξέπεη λα ππάξρεη Κξάηνο Πξφλνηαο. Θεζκνί πνπ λα 

βνεζνχλ ηε γπλαίθα ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη ηε θχιαμε ειηθησκέλσλ 

πξνζψπσλ» (2), «Θα πξέπεη λα ππάξρεη βνήζεηα απφ ην Κξάηνο πξνο ηηο εξγαδφκελεο 

κεηέξεο. Γηα παξάδεηγκα, λα ππάξρνπλ παηδηθνί ζηαζκνί θνληά ζηε δνπιεηά. Οη 

γπλαίθεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξηζζφηεξε άδεηα θαη κεησκέλν σξάξην» (5), «Θα 

πξέπεη λα εληζρπζεί ε κεηξφηεηα. Θα πξέπεη ην Κξάηνο λα ιάβεη κέηξα γηα ηε θχιαμε 

ησλ παηδηψλ π.ρ. νινήκεξα ζρνιεία. Να ππάξμνπλ πην επέιηθηα σξάξηα θαη λα έρνπκε 

ηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζην ζπίηη» (8). Σέινο, κία θαζεγήηξηα (12) ηφληζε πσο «ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη πνζφζησζε ζε φιεο ηηο πξνζιήςεηο θαη ζηηο ζέζεηο επζχλεο» θαη 

άιιε κία θαζεγήηξηα (6) αλέθεξε πσο «νη γπλαίθεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαιχηεξν 

lobbying», έηζη ψζηε πεξηζζφηεξεο λα κπνξέζνπλ λα θαηαιάβνπλ απηά ηα αμηψκαηα. 

5νο Θεκαηηθόο Άμνλαο: Δλαξκόληζε ησλ νηθνγελεηαθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ 

ππνρξεώζεσλ  

Ο 5νο Θεκαηηθφο Άμνλαο πεξηιακβάλεη 4 Θεκαηηθέο Δλφηεηεο: 5.1 Γπζθνιία ζηελ 

ελαξκφληζε νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 5.2 Δπζχλε γηα 
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αλαηξνθή ηέθλσλ 5.3 Δπζχλε γηα νηθηαθέο εξγαζίεο 5.4 Μέηξα ππέξ ηεο ελαξκφληζεο 

νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

5.1 Γπζθνιία ζηελ ελαξκόληζε νηθνγελεηαθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ππνρξεώζεσλ  

 χκθσλα κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερνπζψλ ηεο έξεπλαο είλαη 

δχζθνιε ε ελαξκφληζε νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Μάιηζηα 

νξηζκέλεο δειψζεηο ησλ γπλαηθψλ ήηαλ νη εμήο: «Δίλαη δχζθνιν αιιά φρη αθαηφξζσην. 

Αλ ήηαλ λα ηα θάλεη φια απηά έλαο άλδξαο, δε ζα ηα θαηάθεξλε» (9), «Δίλαη 

δχζθνιν....ππάξρνπλ ζπλέπεηεο εηο βάξνο ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο κνπ πγείαο (5), 

«είλαη δχζθνιν, αιιά φρη αθαηφξζσην. Μνπ πήξε ρξφλν λα βξσ ηνπο ξπζκνχο κνπ 

(11), «Δίλαη δχζθνιν. Θέιεη πξνζπάζεηα θαη νξγάλσζε» (15). Απφ ηελ άιιε κεξηά, 

νξηζκέλεο γπλαίθεο δήισζαλ φηη δε βξίζθνπλ θάπνηα δπζθνιία ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. Οξηζκέλεο αλαθνξέο ηνπο 

είλαη: «Δίλαη πην εχθνιν ζε ζρέζε κε άιια επαγγέικαηα, ιφγσ ηνπ επέιηθηνπ σξαξίνπ 

πνπ έρνπκε» (14). «ρη δελ είλαη δχζθνιν. Μπνξεί λα ηα θαηαθέξεη κηα γπλαίθα, 

αξθεί λα ππάξρεη ζηήξημε / βνήζεηα» (4). 

5.2 Δπζύλε γηα αλαηξνθή ηέθλσλ 

 ζνλ αθνξά ζην πνηνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ζηελ 

νηθία ησλ θαζεγεηξηψλ πνιιέο ζπκκεηέρνπζεο απάληεζαλ φηη απφ θνηλνχ κε ην ζχδπγν 

έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ αλαηξνθή ησλ ηέθλσλ ηνπο. Κάπνηεο αλαθνξέο είλαη: «Καη νη 

δχν γνλείο. Δκείο δελ είρακε βνήζεηα απφ παππνχδεο..» (4), «Καη νη δχν γνλείο, 50-

50» (5), (13), «Απφ θνηλνχ είκαζηε ππεχζπλνη γηα ηα παηδηά. Βέβαηα εγψ είκαη 

ππεχζπλε πην πνιχ γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο. Γηα παξάδεηγκα ηη ψξα ζα πάεη ην παηδί ζην 

κπαιέην» (17). Χζηφζν, πνιιέο θαζεγήηξηεο απάληεζαλ φηη θπξίσο νη ίδηεο έρνπλ ηελ 

επζχλε γηα ηα παηδηά ηνπο, δειψλνληαο φηη «πην πνιχ ε κεηέξα έρεη ηελ επζχλε» (6), 

«εγψ έρσ ηελ θχξηα επζχλε, παξφιν πνπ ν ζχδπγφο κνπ είλαη εθπαηδεπηηθφο» (15). 

Αθφκε, δελ έιεηςαλ θαη θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ αλέθεξαλ φηη ππάξρεη θαη βνήζεηα 

απφ ηνπο παππνχδεο θαη ηηο γηαγηάδεο. Δηδηθφηεξα, θάπνηεο θαζεγήηξηεο επεζήκαλαλ ηα 

εμήο: «Κπξίσο εγψ έρσ ηελ επζχλε, αιιά βνεζάλε θαη ιίγν θαη νη γνλείο κνπ.. » (5), 

«Δγψ θαη ε κεηέξα κνπ.. » (8). 
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5.3 Δπζύλε γηα νηθηαθέο εξγαζίεο  

 ρεηηθά κε ην πνηνο έρεη ζηελ νηθία ηνπο ηελ θχξηα επζχλε γηα ηηο νηθηαθέο 

εξγαζίεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ απάληεζε φηη νη ίδηεο 

έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο. Γήισζαλ φηη «Μάιινλ εγψ. Οη 

άλδξεο δελ αζρνινχληαη κε ηίπνηα... » (1), «Δγψ θπζηθά» (17). Διάρηζηεο 

θαζεγήηξηεο αλέθεξαλ φηη κνηξάδνληαη κε ην ζχδπγφ ηνπο ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ. 

Κάπνηεο δειψζεηο είλαη: «Πην πνιχ εγψ αζρνινχκαη. Οη δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ είλαη 

κνηξαζκέλεο 60-40» (5), «Οη δνπιεηέο είλαη κνηξαζκέλεο 50-50» (12), «50-50 είλαη 

κνηξαζκέλεο νη δνπιεηέο... ν ζχδπγνο έρεη ηα ςψληα θαη ην καγείξεκα...βέβαηα ν 

καέζηξνο είκαη εγψ» (13). Αθφκε, νξηζκέλεο είπαλ φηη νη ίδηεο κε ηε βνήζεηα νηθηαθήο 

βνεζνχ, νινθιεξψλνπλ ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο. 

5.4 Μέηξα ππέξ ηεο ελαξκόληζεο νηθνγελεηαθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ 

ππνρξεώζεσλ 

 Οη θαζεγήηξηεο πξφηεηλαλ πνηα κέηξα ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ, έηζη ψζηε λα 

αξζνχλ ηα εκπφδηα ελαξκφληζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ. Αξθεηέο ππνζηήξημαλ φηη ε Πνιηηεία ζα πξέπεη λα επελδχζεη ζε 

πεξηζζφηεξεο ππνδνκέο θαη λα ηδξχζεη πεξηζζφηεξνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη 

νινήκεξα ζρνιεία ζηα Παλεπηζηήκηα, αιιά θαη ζηα λνζνθνκεία (φπνπ εξγάδνληαη νη 

παλεπηζηεκηαθνί ηαηξνί). Οξηζκέλεο αλαθνξέο είλαη: «Θα πξέπεη λα ππάξμνπλ 

πεξηζζφηεξεο ππνδνκέο, πεξηζζφηεξεο παξνρέο. Ζ γπλαίθα έρεη λα λνηαζηεί γηα πνιινχο 

αλζξψπνπο, ζα έπξεπε λα έρεη ειαθξχλζεηο. Δπηηειεί έξγν, πνπ ζα έπξεπε λα επηηειέζεη 

ε Πνιηηεία. Θα πξέπεη λα ππάξμεη ηζφηεηα ζηηο επθαηξίεο θαη ζηηο ακνηβέο (2), «ην 

ρψξν ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη παηδηθφο ζηαζκφο. Θα πξέπεη λα 

ππάξρεη θχιαμε ησλ παηδηψλ, ηα Υξηζηνχγελλα, ην Πάζρα θαη ην θαινθαίξη πνπ 

δνπιεχνπκε» (10). Δπίζεο, κία θαζεγήηξηα αλέθεξε πσο «Οη γπλαίθεο 

παλεπηζηεκηαθνί ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξηζζφηεξε άδεηα απφ ην Κξάηνο, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ πιεζψξα ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο». Άιιε κία 

θαζεγήηξηα πξφηεηλε ηελ θαζηέξσζε ηεο εξγαζίαο απφ ην ζπίηη  θαη κία αθφκε ηελ 

παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο απφ ην Κξάηνο, γηα ηελ πξφζιεςε αηφκνπ γηα ηηο 

νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ηε θχιαμε ησλ παηδηψλ. Δπηπξνζζέησο, αξθεηέο θαζεγήηξηεο 

έθξηλαλ σο αλαγθαία ηελ αιιαγή λννηξνπίαο ησλ Διιήλσλ θαη Διιελίδσλ ζε ζέκαηα 

ηζφηεηαο θχινπ. Απηή ε αιιαγή θνπιηνχξαο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ηφζν κέζσ ηεο 

δηαπαηδαγψγεζεο ησλ παηδηψλ απφ ηελ νηθνγέλεηα, φζν θαη κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά νη θαζεγήηξηεο δήισζαλ: «Οη κακάδεο λα κεγαιψλνπλ 
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ηα αγφξηα κε ιηγφηεξν αλδξνθξαηηθφ ηξφπν. Να έρνπλ ίζα βάξε ζηελ νηθνγέλεηα, φπσο 

θαη ηα θνξίηζηα λα κελ κπαίλνπλ ζε ζηεξεφηππα. Δίλαη ζέκα εθπαίδεπζεο» (13), «δε 

ρξεηάδνληαη κέηξα. Υξεηάδεηαη αιιαγή ηεο λννηξνπίαο. Καη άδεηεο λα δνζνχλ, δε 

βνεζάλε» (15). Σέινο, κία θαζεγήηξηα ηζρπξίζηεθε πσο «ζα πξέπεη θαη νη άλδξεο λα 

κέλνπλ ππνρξεσηηθά ηξεηο κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ ζην ζπίηη», έηζη ψζηε λα βνεζνχλ ηηο 

κεηέξεο. 

 

πδήηεζε 

Οη αληηιήςεηο ησλ γπλαηθώλ αθαδεκατθώλ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ 

αθαδεκατθνύ επαγγέικαηνο 

 

 ηελ παξνχζα έξεπλα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ 

παλεπηζηεκηαθψλ δήισζε φηη επέιεμε ην αθαδεκατθφ επάγγεικα, γηαηί ήζειε λα 

αζρνιεζεί κε ηελ έξεπλα. Αθνινπζνχλ άιιεο παξάκεηξνη, φπσο ην ελδηαθέξνλ γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη ε επαθή κε λένπο αλζξψπνπο. Παξφκνηα επξήκαηα έδεημε θαη ε έξεπλα 

ηνπ Anders (2004), ζηελ νπνία 468 γπλαίθεο θαη άλδξεο απφθνηηνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηνπ Γπηηθνχ Οληάξην έθξηλαλ πσο ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ έξεπλα είλαη ν πην 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ηνπ αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο. 

 Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνπζεο ηεο έξεπλαο δήισζαλ 

ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο φηη δελ επεξεάζηεθαλ απφ θαλέλα πξφζσπν, φζνλ αθνξά ζηελ 

επηινγή απηνχ ηνπ επαγγέικαηνο. Σα επξήκαηα απηά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Εελδεθχιε (2012), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη πσο ζρεδφλ 

φιεο νη ζπκκεηέρνπζεο ηεο έξεπλάο ηνπ, αθφκε θαη αλ δελ ην δηαηχπσζαλ ξεηά ζηηο 

αθεγήζεηο ηνπο, επεξεάζηεθαλ απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ σο πξνο ηελ 

επηινγή ηνπ αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο. 

 Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί πσο ζηελ παξνχζα έξεπλα κία 

θαζεγήηξηα αλέθεξε πσο νη γνλείο ηεο ήηαλ αξλεηηθνί σο πξνο ηελ επηινγή απηνχ ηνπ 

επαγγέικαηνο. Οη ίδηνη επηζπκνχζαλ πην γξήγνξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε γηα ηελ 

θφξε ηνπο, έηζη ψζηε λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο. Δπνκέλσο, 

θαίλεηαη πσο νη επηθξαηνχζεο θνηλσληθέο αληηιήςεηο - ζηεξεφηππα ζρεηηθά κε ην ξφιν 

ηεο γπλαίθαο σο ζπδχγνπ θαη κεηέξαο, ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ εκπφδην ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ γπλαηθψλ (Conley, 2005). 
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Χζηφζν, κία θαζεγήηξηα δήισζε φηη επεξεάζηεθε απφ ηνπο γνλείο ηεο, πνπ 

ήηαλ θαη νη δχν παλεπηζηεκηαθνί ζηελ ίδηα ρνιή θαη κία απφ ην ζχδπγφ ηεο, πνπ είλαη 

παλεπηζηεκηαθφο ζηελ ίδηα ρνιή. ε απηφ ην ζεκείν, δφθηκν θξίλεηαη λα αλαθέξνπκε 

πσο θαη ζε απηή ηελ έξεπλα, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο ελδνγακίαο ηνπ 

παλεπηζηεκηαθνχ επαγγέικαηνο, δεδνκέλνπ φηη έμη απφ ηηο δεθαεπηά 

ζπλεληεπμηαδφκελεο είλαη παληξεκέλεο κε ζπδχγνπο πνπ είλαη επίζεο παλεπηζηεκηαθνί. 

Απηφο ν παξάγνληαο θαίλεηαη πσο ζηεξίδεη ηηο θαζεγήηξηεο, έηζη ψζηε λα ππεξβνχλ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν. ην ίδην ζπκπέξαζκα 

θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Εελδεθχιεο ην 2012 ζην Παλεπηζηήκην 

Παηξψλ. Μάιηζηα, ε Μαξαγθνπδάθε ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη «ην θεθάιαην πνπ 

δηέζεηαλ ήδε απφ ηελ νηθνγέλεηα πξνέιεπζεο επαπμήζεθε ζεκαληηθά κέζα απφ ην γάκν 

ηνπο κε άλδξεο παλεπηζηεκηαθνχο ή κε άλδξεο αζθνχληεο επαγγέικαηα πνπ 

εληάζζνληαη ζηα αλψηεξα θιηκάθηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηεξαξρίαο, ζηεξίδνληάο ηεο, 

έηζη ψζηε λα ππεξβνχλ ηα εκπφδηα πνπ αλαθχπηνπλ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν» 

(Μαξαγθνπδάθε, 2008, ζει. 249). 

Αθφκε, νξηζκέλεο αθαδεκατθνί ηφληζαλ πσο ππήξμαλ θαζεγεηέο ζην 

Παλεπηζηήκηφ ηνπο, πνπ σο κέληνξέο ηνπο, ηηο παξφηξπλαλ λα επηιέμνπλ ην αθαδεκατθφ 

επάγγεικα. Πνιπάξηζκεο έξεπλεο (Baker, 2010˙ Obers, 2015˙ Öge, 2014) αλαθέξνληαη 

ζηνλ θαίξην ξφιν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαδξακαηίζνπλ γπλαίθεο ζε εγεηηθέο ζέζεηο 

ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ην ξφιν κέληνξα- 

πξνηχπνπ γηα ηηο ππφινηπεο γπλαίθεο. 

ηε ζπλέρεηα, νη θαζεγήηξηεο αμηνινγψληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο ζε ζρέζε πάληα κε ην θχιν ηνπο, έθξηλαλ πσο ην πην 

ζπνπδαίν είλαη ε επειημία ηνπ σξαξίνπ. Άιια πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ είλαη ε 

επαθή κε λένπο αλζξψπνπο, ε πξνζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ην γεγνλφο φηη είλαη 

έλα επάγγεικα κε θχξνο θαη ην ελδηαθέξνλ αληηθείκελν. 

ζνλ αθνξά ζηα κεηνλεθηήκαηα απηνχ ηνπ επαγγέικαηνο, ζρεδφλ φιεο νη 

ζπκκεηέρνπζεο ηφληζαλ πσο ε κεγαιχηεξε δπζθνιία είλαη ν κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο, 

γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί εκπφδην ζηελ ελαξκφληζε νηθνγελεηαθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. Ο κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο ησλ αθαδεκατθψλ 

ηίζεηαη σο δήηεκα θαη ζε άιιεο έξεπλεο, φπσο είλαη ησλ Currie et al., 2006 θαη Santos 

θαη Cabral-Cardoso, 2008. Μάιηζηα, νη αθαδεκατθνί ηεο έξεπλαο ησλ Misra et al. 
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(2012) εξγάδνληαλ θαηά κέζν φξν 65 ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη 12 ψξεο θάζε 

αββαηνθχξηαθν. 

Δπίζεο, έλαο αξηζκφο γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ ππνγξάκκηζε πσο ην πεξηβάιινλ 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη αληαγσληζηηθφ θαη αλδξνθξαηνχκελν. Πνιιέο 

έξεπλεο πάλησο θάλνπλ αλαθνξέο ζην 'ερζξηθφ πεξηβάιινλ', πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ νη γπλαίθεο αθαδεκατθνί (Bagilhole 1993˙ Collings, 2011˙ Santos, 

2016˙  White, 2003). 

ε απηφ ην ζεκείν, ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί ην γεγνλφο φηη νη 

ζπκκεηέρνπζεο αμηνιφγεζαλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο κε γλψκνλα ην αλ επηβαξχλνπλ ή δηεπθνιχλνπλ ηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηα παηδηά ηνπο. Φαίλεηαη ινηπφλ, πσο ν ξφινο ηεο γπλαίθαο σο κεηέξαο 

παίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ κειψλ ηνπ δείγκαηνο. Σέινο, νξηζκέλεο 

θαζεγήηξηεο ηφληζαλ πσο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

επαγγέικαηνο είλαη αλεμάξηεηα απφ ην θχιν θαη είλαη ίδηα γηα γπλαίθεο θαη άλδξεο. 

Οη αληηιήςεηο ησλ γπλαηθώλ αθαδεκατθώλ ζρεηηθά κε ην θαηλόκελν ηεο 

ππνεθπξνζώπεζήο ηνπο ζηνλ αθαδεκατθό ρώξν  

 

πσο πξνέθπςε ζηελ παξνχζα έξεπλα απφ ηα ζηνηρεία ησλ Γηεπζχλζεσλ 

Γηνηθεηηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο, νη ζέζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζηα δχν 

Παλεπηζηήκηα θαηαιακβάλνληαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ άλδξεο. Δπηπξνζζέησο, 

ζηελ αλψηεξε βαζκίδα ηεο αθαδεκατθήο ηεξαξρίαο παξνπζηάδεηαη ην ρακειφηεξν 

πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ θαη ζηα δχν Παλεπηζηήκηα. 

Παξφιν, φκσο, πνπ νη γπλαίθεο ππνεθπξνζσπνχληαη ηφζν ζην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο, φζν θαη ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη κάιηζηα νη 

άλδξεο ππεξηεξνχλ ζε αξηζκφ κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηηο γπλαίθεο, πνιιέο απφ ηηο 

γπλαίθεο αθαδεκατθνχο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα θάλεθε λα κε γλσξίδνπλ ην 

γεγνλφο απηφ. Μάιηζηα, πνιιέο ζπλεληεπμηαδφκελεο (θξίλνληαο ίζσο κεκνλσκέλα απφ 

ηα Σκήκαηα ζηα νπνία εξγάδνληαη θαη ζηα νπνία δελ παξνπζηάδεηαη ηφζν έληνλα ην 

πξφβιεκα ηεο ππνεθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ) αλέθεξαλ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ιφγσ θαη ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ ςεθηζηεί, δελ πθίζηαηαη πξφβιεκα 

ππνεθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν. Αληίζεηα, νη ζπκκεηέρνπζεο 
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πνπ ππνζηήξημαλ φηη ππάξρεη πξφβιεκα ππνεθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ, απέδσζαλ 

ην γεγνλφο απηφ ζηα ζηεξεφηππα πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ην ξφιν ηεο 

γπλαίθαο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πιεζψξα εξεπλψλ, αθφκε θαη ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, 

ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη πξφβιεκα ππνεθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ ζηηο 

αλψηεξεο ηεξαξρηθά βαζκίδεο θαη ζηηο εγεηηθέο ζέζεηο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

(Barrett & Barrett, 2011˙  Djajadikerta & Trireksani, 2007˙ Misra et al., 2012˙ Monroe 

et al., 2008). 

ζνλ αθνξά ζηα κέηξα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ, έηζη ψζηε 

πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο λα εηζέξρνληαη ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, νη θαζεγήηξηεο πνπ 

ππνζηήξημαλ φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα ππνεθπξνζψπεζεο, δήισζαλ φηη δε ρξεηάδεηαη 

λα ιεθζνχλ παξαπάλσ κέηξα, δηφηη νη πξνζιήςεηο ζηα Παλεπηζηήκηα 

πξαγκαηνπνηνχληαη βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ. Χζηφζν, φζεο θαζεγήηξηεο 

αλαγλψξηζαλ φηη ππάξρεη ην θαηλφκελν ηεο ππνεθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ πξφηεηλαλ 

κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. Δηδηθφηεξα, έθξηλαλ 

σο απαξαίηεηεο ηηο παξνρέο ηεο Πνιηηείαο, φπσο είλαη νη νινήκεξνη παηδηθνί ζηαζκνί 

θαη δηεπθνιχλζεηο πξνο ηηο γπλαίθεο, φπσο είλαη ην επέιηθην σξάξην. Δπηπξνζζέησο, 

ζεψξεζαλ αλαγθαία ηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ησλ πνιηηψλ, κε ζηφρν ηελ άξζε ησλ 

ζηεξενηχπσλ. 

Οη αληηιήςεηο ησλ γπλαηθώλ αθαδεκατθώλ ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε 

ην θύιν θαηά ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο 

 

ζνλ αθνξά ζηα εκπφδηα θαη ηηο δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ην θχιν πνπ έρνπλ 

αληηκεησπίζεη νη θαζεγήηξηεο, πνιιέο ζπκκεηέρνπζεο αλέθεξαλ φηη έρνπλ βηψζεη 

πξνθαηάιεςε ζε ζρέζε κε ην θχιν ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Μάιηζηα αξθεηέο 

ζπλεληεπμηαδφκελεο παξαδέρηεθαλ φηη έρνπλ δερηεί θξάζεηο ζεμηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Πνιπάξηζκεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ζπρλά νη γπλαίθεο αθαδεκατθνί πθίζηαληαη 

πξνθαηάιεςε θαη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν (Bagilhole & White, 

2008˙ Öge et al., 2014).  

Δπηπξνζζέησο, ζηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη νη θαζεγήηξηεο ζηελ 

πνξεία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο έζημαλ θαη ζέκαηα άληζεο ακνηβήο γηα ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Κη άιιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη ακνηβέο ησλ 
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γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ είλαη κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, 

παξφιν πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζηηο ίδηεο ζέζεηο θαη λα έρνπλ ηα ίδηα ηππηθά 

πξνζφληα (Halpin & Johnston, 2004˙ Noble & Mears, 2000˙ Okpara et al., 2005˙ Tang 

& Talpade, 1999). Αθφκε, πιεζψξα εξεπλψλ ππνζηεξίδεη φηη νη γπλαίθεο θαζεγήηξηεο 

ησλ Ηαηξηθψλ ζρνιψλ ιακβάλνπλ ρακειφηεξνπο κηζζνχο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο (Wright et al., 2003). Χο πηζαλέο εμεγήζεηο γηα απηέο ηηο αληζφηεηεο 

πξνβάιινληαη ε κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα ησλ γπλαηθψλ (Tesch et al., 1995), νη 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ξφισλ (Fried et al., 1996) θαη 

ην αθαδεκατθφ θιίκα ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηηο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο θαη ηε ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε (Lenhart et al., 1991). 

Μάιηζηα, ε Έλσζε ησλ Ακεξηθάληθσλ Κνιιεγίσλ θαη Παλεπηζηεκίσλ εμέδσζε 

κηα αλαιπηηθή αλαθνξά ην 2008 κε ηνλ ηίηιν: «έλα κέηξν γηα ηελ ηζφηεηα: ε πξφνδνο 

ησλ γπλαηθψλ ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε». ε απηή ηελ αλαθνξά νη εξεπλεηέο 

ηζρπξίζηεθαλ φηη ελψ νη γπλαίθεο έρνπλ αγσληζηεί ζθιεξά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε απηφ ηνλ ηνκέα, δελ έρνπλ εμαζθαιίζεη ηελ εξγαζία επί ίζνηο 

φξνηο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Touchton et al., 2008, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Bonawitz & Andel, 2009). 

Δπηπιένλ, νξηζκέλεο θαζεγήηξηεο ζεκείσζαλ φηη αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζηελ 

ελαξκφληζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Obers (2014), ζηελ νπνία, ε πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο ηζρπξίζηεθε πσο νη νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο επεξέαζαλ αξλεηηθά 

ηελ πνξεία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Χο εκπφδην ζηελ θαξηέξα ησλ γπλαηθψλ, 

ραξαθηεξίδνληαη νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο θαη ζηηο έξεπλεο ησλ Morley (2014) θαη 

Santos (2016). 

ρεηηθά κε ην ζέκα ηεο εμέιημεο ησλ θαζεγεηξηψλ ζην Παλεπηζηήκην, πνιιέο 

ζπκκεηέρνπζεο απάληεζαλ φηη έρεη θαζπζηεξήζεη ε εμέιημή ηνπο ζην Παλεπηζηήκην, 

είηε ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ θαη έιιεηςεο ρξφλνπ είηε εμαηηίαο 

γξαθεηνθξαηηθψλ ιφγσλ. Μφλν κία θαζεγήηξηα απέδσζε ηελ θαζπζηέξεζε ηεο 

εμέιημήο ηεο ζηα ζηεξεφηππα πνπ επηθξαηνχλ ζε ζρέζε κε ην γπλαηθείν θχιν, 

αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη νη άλδξεο ζπλάδειθνί ηεο, ηεο έιεγαλ «γπλαίθα είζαη, 

δε ζα γίλεηο θαζεγήηξηα ζηα 50».  

Άιιεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε πηζαλφηεηα πξναγσγήο γηα ηηο γπλαίθεο είλαη 

κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, πνπ έρνπλ παξφκνηα πξνζφληα 
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(McDowell et al., 1999). Οη McDowell et al. (2001) ζπκπέξαλαλ φηη 'ε κέζε γπλαίθα 

θαζεγήηξηα' είλαη 36% ιηγφηεξν πηζαλφ λα πξναρζεί ζηε βαζκίδα ηεο αλαπιεξψηξηαο 

θαζεγήηξηαο θαη 9% ιηγφηεξν πηζαλφ λα πξναρζεί ζηε βαζκίδα ηεο θαζεγήηξηαο. 

Αθφκε, ζχκθσλα κε ηε Zhang (2010), ε εξεπλεηηθή παξαγσγηθφηεηα, ε επέθηαζε ησλ 

γλψζεψλ ηνπο θαη ε κε ηθαλνπνηεηηθή εμέιημε ηεο θαξηέξαο ηνπο, απνηεινχλ ηξεηο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη αγρψλνπλ πεξηζζφηεξν ηηο γπλαίθεο απφ ηνπο άλδξεο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη νη 

γπλαίθεο αθαδεκατθνί ζηελ Κίλα αηζζάλνληαη ελνρέο γηα ηελ αξγή πνξεία ηεο θαξηέξαο 

ηνπο.  

Αθφκε, πνιιέο θνξέο εκπφδην ζηελ πνξεία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ 

θαζεγεηξηψλ, κπνξνχλ λα ζηαζνχλ θαη νη κε ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο/ηηο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ε πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ απάληεζε 

πσο νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο ζπλάδειθνί ηνπο, ηηο αληηκεησπίδνπλ κε ζεηηθφ ηξφπν. 

Με απηφ ην εχξεκα ζπκθσλεί θαη ε έξεπλα ησλ Collins et al. (2011), ζηελ νπνία κφλν 

ην 4% ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αθεγήζεθαλ νη ζπκκεηέρνπζεο αλαθέξεηαη ζε κε 

ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο ή bullying. 

Παξφια απηά, ππήξμαλ ειάρηζηεο θαζεγήηξηεο νη νπνίεο αλέθεξαλ πσο νη 

άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ζπλάδειθνί ηνπο ηηο αληηκεησπίδνπλ κε αληαγσληζηηθφ ηξφπν. 

Μάιηζηα, αλέθεξαλ φηη έρνπλ δερηεί απφ άλδξεο θαη θξάζεηο ζεμηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Σέηνηεο αλαθνξέο ππάξρνπλ ζηηο έξεπλεο ησλ Bagilhole (1993), Bagilhole θαη 

Woodward (1995) θαη Zhang (2010). 

Οη αληηιήςεηο ησλ γπλαηθώλ αθαδεκατθώλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε δηνηθεηηθώλ 

αμησκάησλ από γπλαίθεο αθαδεκατθνύο  

 

ζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο αλάιεςεο δηνηθεηηθψλ αμησκάησλ (φπσο 

Γηεπζχληξηαο Σνκέα, Πξνέδξνπ Σκήκαηνο, Κνζκήηνξα ρνιήο, Πξχηαλε, 

Αληηπξχηαλε, Γηεπζχληξηαο Δξγαζηεξίσλ, πληνλίζηξηαο/Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλεο ζε 

δνκέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ζε Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα) απφ γπλαίθεο ζηα 

Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ππνζηήξημε πσο νη γπλαίθεο 

ππνεθπξνζσπνχληαη ζε απηέο ηηο ζέζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλαο αξηζκφο θαζεγεηξηψλ 

απέδσζε ην θαηλφκελν απηφ ζηα ζηεξεφηππα πνπ επηθξαηνχλ ζε ζρέζε κε ην γπλαηθείν 



76 
 

θχιν θαη κάιηζηα ζην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη άλδξεο ζπλάδειθνί ηνπο θξίλνπλ φηη νη 

γπλαίθεο δελ είλαη ηφζν ηθαλέο γηα απηέο ηηο ζέζεηο, φπσο νη ίδηνη. 

 ε απηφ ζπκθσλεί θαη ε έξεπλα ησλ White et al. (2011), πνπ αλαθέξεη πσο νη 

γπλαίθεο δπζθνιεχνληαη λα εηζέιζνπλ ζηα άηππα θνηλσληθά δίθηπα, ιφγσ ησλ 

θπιεηηθψλ ζηεξενηχπσλ, πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, γεγνλφο πνπ 

εκπνδίδεη ηελ εμέιημή ηνπο ζε εγεηηθέο ζέζεηο. Δπηπξνζζέησο, ε έξεπλα ηνπ Wilson 

(2005) αλαθέξεη φηη νη άλδξεο παλεπηζηεκηαθνί αθφκε θαη ζήκεξα ηείλνπλ λα ζεσξνχλ 

φηη νη γπλαίθεο έρνπλ "δηαθνξεηηθέο θαη θαηψηεξεο απφ απηνχο δεμηφηεηεο" (Wilson, 

2005, ζει. 234). Αληίζεηα, ε έξεπλα ησλ Djajadikerta θαη Trireksani (2007), 

αμηνινγψληαο ηηο παξακέηξνπο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, φπσο είλαη νη δηαθξίζεηο, ηα 

ζηεξεφηππα, ε θπξίαξρε αλδξηθή θνπιηνχξα θαη ν απνθιεηζκφο απφ ηα δίθηπα έδεημε 

φηη κφλν ν απνθιεηζκφο ησλ γπλαηθψλ απφ ηα δίθηπα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ θαξηέξα 

ησλ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ θαη φρη ηα ζηεξεφηππα. 

Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνπζεο αλέθεξαλ φηη νη γπλαίθεο δελ επηζπκνχλ λα 

δηεθδηθήζνπλ απηέο ηηο αλψηεξεο ηεξαξρηθά ζέζεηο ιφγσ ησλ νηθνγελεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ. Με απηφ ην εχξεκα ζπκθσλνχλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 

Doherti θαη Manfredi (2006). Πνιιέο ζπκκεηέρνπζεο ηεο έξεπλάο ηνπο δήισζαλ φηη δελ 

ελδηαθέξνληαη γηα απηέο ηηο εγεηηθέο ζέζεηο, δηφηη ζα επηβαξχλνληαλ κε παξαπάλσ ψξεο 

εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ ζα είρε αληίθηππν ζηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

Χζηφζν, άιιεο έξεπλεο, φπσο ησλ  Djajadikerta θαη Trireksani (2007), αμηνινγψληαο 

πσο νη αηνκηθνί παξάγνληεο (φπσο ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

αξηζκφο ηέθλσλ ή θαη άιισλ εμαξηεκέλσλ κειψλ θαη νη νηθηαθέο επζχλεο) επεξεάδνπλ 

ηελ εμέιημε ησλ γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ, έδεημαλ φηη θαλέλαο απφ ηνπο παξαπάλσ 

αηνκηθνχο παξάγνληεο δε θάλεθε λα επεξεάδεη ηελ πνξεία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ην εάλ νη θαζεγήηξηεο έρνπλ επηδηψμεη λα θαηαιάβνπλ κία ζέζε 

εμνπζίαο ζην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα πνπ εξγάδνληαη, φιεο νη θαζεγήηξηεο εθηφο απφ κία 

δήισζαλ πσο δελ ην έρνπλ επηδηψμεη κέρξη ζήκεξα, είηε δηφηη βξίζθνληαη ζε ρακειή 

βαζκίδα, είηε ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, είηε ιφγσ ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπο. 

ε απηφ ην ζεκείν νθείινπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη πνιιέο έξεπλεο 

αλαθέξνληαη ζην ραξαθηήξα ησλ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έξεπλα ηνπ Obers (2015) θάλεθε φηη ε 

ρακειή απηνπεπνίζεζε ησλ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ επεξεάδεη ηελ εμέιημή ηνπο. 
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Δπίζεο, νη Doherty θαη Manfredi (2006), ππνγξακκίδνπλ φηη νη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηφο 

ηνπο δελ επηζπκνχλ ηε δηεθδίθεζε εγεηηθψλ ζέζεσλ θαη ζπρλά ππνεθηηκνχλ ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο. Μάιηζηα, νη ίδηεο ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο αλέθεξαλ ηελ έιιεηςε  

απηνπεπνίζεζεο. Έηζη, θαη απφ ηηο δειψζεηο νξηζκέλσλ γπλαηθψλ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, ίζσο θαίλεηαη ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ε ππνεθηίκεζε 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, πνπ ηηο εκπνδίδεη απφ ηα λα δηεθδηθήζνπλ θάπνηα ζέζε εμνπζίαο. 

Χζηφζν, έρεη απνδεηρηεί φηη φηαλ νη γπλαίθεο βξίζθνληαη ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηα 

παλεπηζηήκηα, απηέο θαηαθέξλνπλ λα αξηζηεχζνπλ ζε απηέο ηηο εγεηηθέο ζέζεηο 

(Cleveland et al., 2000). 

ρεηηθά κε ην πνηα κέηξα ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ, πξνθεηκέλνπ 

πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο λα θαηαιακβάλνπλ πςειφηεξα αμηψκαηα ζηνλ αθαδεκατθφ 

ρψξν, αμηνζεκείσην είλαη φηη παξφιν πνπ νη γπλαίθεο αθαδεκατθνί αλαγλσξίδνπλ ην 

πξφβιεκα ηεο ππνεθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηα πςειά δηνηθεηηθά αμηψκαηα, 

αξθεηά κέιε ηνπ δείγκαηνο απάληεζαλ πσο δε ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ηδηαίηεξα κέηξα, 

απιά ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νη ήδε ππάξρνληεο λφκνη. Οη ππφινηπεο 

ζπκκεηέρνπζεο πξφηεηλαλ ηα εμήο κέηξα: παξνρέο ηεο Πνιηηείαο πξνο ηηο εξγαδφκελεο 

κεηέξεο, πνζφζησζε ζε φιεο ηηο ζέζεηο επζχλεο θαη "θαιχηεξν lobbying" ησλ 

γπλαηθψλ. 

Οη αληηιήςεηο ησλ γπλαηθώλ αθαδεκατθώλ ζρεηηθά κε ηελ ελαξκόληζε ησλ 

νηθνγελεηαθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ  

 

Σν ηειεπηαίν ζέκα πνπ αλαδείρζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ ε  

ελαξκφληζε ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ θαζεγεηξηψλ. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ απάληεζε φηη είλαη δχζθνιε. Οξηζκέλεο κφλν θαζεγήηξηεο 

έθξηλαλ φηη δελ ππάξρεη θάπνηα δπζθνιία, ιφγσ ηνπ επέιηθηνπ σξαξίνπ πνπ έρνπλ  θαη 

ιφγσ ηεο ζηήξημεο πνπ έρνπλ απφ ην ζχδπγν ή ηνπο γνλείο ηνπο. Πάλησο πνιιέο είλαη νη 

έξεπλεο πνπ αλαθέξνπλ φηη νη γπλαίθεο αθαδεκατθνί αληηκεησπίδνπλ ζχγθξνπζε ξφισλ 

κεηαμχ εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο  (Fu & Shaffer, 2001˙ Hoskins, 2010˙ Ismail et al., 

2004˙ Santos & Cabral-Cardoso, 2008) θαη αηζζάλνληαη άγρνο, δηφηη πξνζπαζνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ηφζν ζην ξφιν ηνπο σο εξγαδφκελεο φζν θαη ζην ξφιν ηνπο 

σο κεηέξεο (Thanacoody et al., 2006˙ Zhang, 2010). 
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ζνλ αθνξά ζην πνηνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αλαηξνθή ησλ ηέθλσλ, πνιιέο 

ζπκκεηέρνπζεο απάληεζαλ φηη απφ θνηλνχ κε ην ζχδπγφ ηνπο έρνπλ ηελ επζχλε. 

Χζηφζν, αξθεηέο θαζεγήηξηεο ππνζηήξημαλ φηη νη ίδηεο έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε 

γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο. χκθσλα κε ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο, νη γπλαίθεο 

αθαδεκατθνί είλαη εθείλεο πνπ επηβαξχλνληαη θπξίσο κε ηελ αλαηξνθή ησλ ηέθλσλ 

(Misra et al., 2012˙ Santos & Cabral- Cardoso, 2008˙ Sommerkorn, 1996). 

ρεηηθά κε ην πνηνο έρεη ζηελ νηθία ησλ θαζεγεηξηψλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηηο 

νηθηαθέο εξγαζίεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ απάληεζε φηη 

νη ίδηεο έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε. Απηφ ην εχξεκα επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο έξεπλεο 

(Misra et al., 2012˙ Santos & Cabral- Cardoso, 2008˙ Sommerkorn, 1996). ηελ 

παξνχζα έξεπλα, ειάρηζηεο ζπλεληεπμηαδφκελεο απάληεζαλ πσο απαζρνινχλ νηθηαθή 

βνεζφ. Αληίζεηα, ζηελ έξεπλα ησλ Thanacoody et al. (2006), φιεο νη γπλαίθεο 

αθαδεκατθνί πνπ εξγάδνληαλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μαπξηθίνπ απαζρνινχζαλ νηθηαθή 

βνεζφ γηα ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο, γεγνλφο πνπ ηηο βνεζνχζε ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ 

εξγαζηαθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ηνπο ξφισλ. 

Σέινο, νη θαζεγήηξηεο πξφηεηλαλ θάπνηα κέηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ, 

έηζη ψζηε λα αξζνχλ ηα εκπφδηα ελαξκφληζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ηνπο ππνρξεψζεσλ. Τπνζηήξημαλ φηη ε Πνιηηεία ζα πξέπεη λα επελδχζεη ζε 

πεξηζζφηεξεο ππνδνκέο (παηδηθνί ζηαζκνί, νινήκεξα ζρνιεία ζηα Παλεπηζηήκηα θαη 

λνζνθνκεία) θαη λα παξάζρεη πεξηζζφηεξεο δηεπθνιχλζεηο ζηηο κεηέξεο αθαδεκατθνχο 

(πεξηζζφηεξε άδεηα, εξγαζία απφ ην ζπίηη, παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο, πξφζιεςε 

αηφκνπ γηα νηθηαθέο εξγαζίεο θαη θχιαμε ησλ παηδηψλ), Δπηπιένλ, έθξηλαλ σο αλαγθαία 

ηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ησλ πνιηηψλ, ηφζν κέζσ ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ παηδηψλ 

απφ ηελ νηθνγέλεηα, φζν θαη κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα δνχκε ζε πνηεο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα 

πξνρσξήζνπλ ηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε εθπξνζψπεζε ησλ 

γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ ζηα Παλεπηζηήκηα θαη λα αληηκεησπηζζνχλ απνηειεζκαηηθά νη 

δηαθξίζεηο θαηά ησλ γπλαηθψλ. Καηαξρήλ, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί ε αξρή ηεο 

ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ. Άληξεο θαη γπλαίθεο αθαδεκατθνί, φπσο νξίδεη ην χληαγκα 

θαη ην Δπξσπατθφ Γίθαην, έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ κε ηζφηηκνπο φξνπο ζε φιεο 

ηηο δξάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη ε αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, πνπ ζα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνλ 

αθαδεκατθφ θφζκν αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. Αλαγθαία είλαη 
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θαη ε θαηαζθεπή ππνδνκψλ θχιαμεο ησλ παηδηψλ ηεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

εξγαζία ησλ αθαδεκατθψλ, έηζη ψζηε λα ππνζηεξηρζεί ε κεηξφηεηα θαη λα κελ 

απνηειεί εκπφδην ζηε ζηαδηνδξνκία ησλ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ  (Βνζληάδνπ, 2005). 

 Χο βαζηθφο θνξέαο γλψζεο, ην Παλεπηζηήκην κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θαίξην 

ξφιν ζηελ άξζε ησλ αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ, πνπ επηθξαηνχλ ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ 

γπλαηθείνπ θχινπ. Σν Παλεπηζηήκην κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αιιαγή ηεο 

επηθξαηνχζαο λννηξνπίαο, κε ζηφρν ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

ζηα θνηλσληθά δξψκελα. Ζ αληζφηεηα ησλ θχισλ δε δηθαηνινγείηαη ζηνλ αθαδεκατθφ 

ρψξν, ν νπνίνο δηαθξίλεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. 

Θα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε φινη ζπιινγηθά κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ 

γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε δηνίθεζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ (Βνζληάδνπ, 2005). πσο έρεη 

ππνζηεξίμεη κάιηζηα ε θαζεγήηξηα Deem, "Ζ επίηεπμε κηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζα 

απεπζχλεηαη θαη ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο θαη πνπ δε ζα πεξηνξίδεη κε ηερλεηφ θαη 

ιαλζαζκέλν ηξφπν ηηο ζθέςεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηε βάζε ησλ 

δηαθνξψλ ησλ θχισλ δελ είλαη εχθνινο ζηφρνο ζε κηα θνηλσλία. Σν λα κελ ην 

επηρεηξήζεη φκσο θάπνηνο, επεηδή είλαη δχζθνιν, απνηειεί πξάμε δεηιίαο" (Deem, 1978, 

ζει.141). 

 Δλ θαηαθιείδη, ε κε απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε ελφο κέξνπο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ησλ Παλεπηζηεκίσλ απνηειεί ζπαηάιε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. πσο 

αλαθέξεη θαη ε Megan Urry, θαζεγήηξηα ηεο θπζηθήο θαη αζηξνλνκίαο θαη πξφεδξνο 

ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Yale «Ζ ζπλερήο απνζάξξπλζε 

θαηαθέξλεη ηειηθά λα ππνλνκεχζεη ηελ ηθαλφηεηα. Οη θνηηήηξηεο πνπ έρνπλ 

νινθιεξσηηθά απνζαξξπλζεί- κέζσ ηεο έιιεηςεο θαζνδήγεζεο ή πξνζνρήο- πείζνληαη 

φηη δε δηαζέηνπλ φηη ρξεηάδεηαη γηα λα γίλνπλ θνξπθαίεο επηζηήκνλεο θπζηθνί. Γελ έρσ 

θακία ακθηβνιία (παξφιν πνπ δελ κπνξψ λα ην απνδείμσ) φηη αλ απηέο νη γπλαίθεο 

βξίζθνληαλ ζε θαιχηεξν πεξηβάιινλ, απαιιαγκέλεο απφ ακθηβνιία, θφβν θαη ζπλερείο 

πξνθιήζεηο, νη ηδέεο ηνπο ζα άλζηδαλ θαη ζα γίλνληαλ δηαθεθξηκέλεο εξεπλήηξηεο» 

(Urry, 2008, ζει.155).  
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πκπεξάζκαηα 

 

 Ζ παξνχζα εξγαζία ζθνπφ είρε λα κειεηήζεη ηελ έκθπιε δηάζηαζε ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα, εμεηάζηεθε ην θαηλφκελν ηεο 

ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ θαη δηεξεπλήζεθαλ ηα εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο παλεπηζηεκηαθνί θαηά ηελ πνξεία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο 

θαη ηεο εμέιημήο ηνπο ζε αλψηεξα δηνηθεηηθά αμηψκαηα ζηνλ Παλεπηζηεκηαθφ ρψξν. 

Δπίζεο, κειεηήζεθαλ θαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο αθαδεκατθνί 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ελαξκνλίζνπλ ηηο εξγαζηαθέο θαη νηθνγελεηαθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο. 

 ζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ηνπ αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο, ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ δήισζε φηη επέιεμε ην ζπγθεθξηκέλν 

επάγγεικα, γηαηί ήζειε λα αζρνιεζεί κε ηελ έξεπλα, ππνζηεξίδνληαο κάιηζηα νη 

πεξηζζφηεξεο φηη δελ επεξεάζηεθαλ απφ θαλέλα πξφζσπν ζηελ επηινγή απηνχ ηνπ 

επαγγέικαηνο. Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνπζεο ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ σο θπξηφηεξν 

πιενλέθηεκα ηνπ αθαδεκατθνχ επαγγέικαηνο ηελ επειημία ηνπ σξαξίνπ, ελψ σο 

θπξηφηεξν κεηνλέθηεκα ην κεγάιν θφξην εξγαζίαο. 

 Γηαπηζηψζεθε επίζεο, φηη πνιιέο απφ ηηο θαζεγήηξηεο αγλννχζαλ ην γεγνλφο φηη 

ππάξρεη ππναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ ζηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα πνπ 

εξγάδνληαη. Δλψ, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ππνζηήξημε πσο νη γπλαίθεο 

ππνεθπξνζσπνχληαη ζηα αλψηεξα δηνηθεηηθά αμηψκαηα ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

ρεηηθά κε ηα εκπφδηα πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζε ζρέζε κε ην θχιν, πνιιέο 

ζπκκεηέρνπζεο αλέθεξαλ φηη έρνπλ βηψζεη πξνθαηάιεςε απφ ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν. Σέινο, ε πιεηνλφηεηα ησλ θαζεγεηξηψλ έθξηλε φηη είλαη δχζθνιε ε 

ελαξκφληζε ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη πξφηεηλε 

κέηξα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ έηζη ψζηε λα αξζνχλ νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. 
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Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

 

 Γεδνκέλνπ φηη ην δείγκα ηεο έξεπλαο πξνέξρεηαη κφλν απφ νξηζκέλα Σκήκαηα 

ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ηνπ ΑΣΔΗ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε 

γεληθεχζεηο, αιιά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ εκπνδίσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο αθαδεκατθνί ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπο ζηα ειιεληθά 

Παλεπηζηήκηα.   

Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

 Σν δείγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, 

πεξηνξίζηεθε ζηα δεκφζηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. 

Δπνκέλσο, θαιφ ζα ήηαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ έξεπλεο θαη ζε Δθπαηδεπηηθά 

Ηδξχκαηα άιισλ λνκψλ ηεο Διιάδαο, έηζη ψζηε λα αλαδεηρζνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ νη 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο ησλ θαζεγεηξηψλ ζρεηηθά κε ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζηελ πνξεία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, αλάινγα θαη κε ην γεσγξαθηθφ κέξνο ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. Δπίζεο, ελδηαθέξνπζα ζα ήηαλ θαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ 

αληηιήςεσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ, φζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα ηεο 

ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, θαζψο θαη ηεο 

εμηζνξξφπεζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη εξγαζηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. Αθφκε, ζα 

ήηαλ ρξήζηκν λα δηεξεπλεζεί πνηά Παλεπηζηήκηα έρνπλ πηνζεηήζεη κέηξα ππέξ ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο θαη θαηά πφζν ην γεγνλφο απηφ επεξεάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

γπλαηθψλ κειψλ ΓΔΠ, πνπ εξγάδνληαη ζε απηά ηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα. Σέινο, ζα 

κπνξνχζαλ λα δηεμαρζνχλ έξεπλεο κε αληηθείκελν ηε κειέηε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη θαζεγήηξηεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, πνπ δελ έρνπλ ηέθλα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

Οδεγόο ζπλέληεπμεο 

 

1) Μπνξείηε λα κνπ κηιήζεηε γηα ηε κέρξη ηψξα πνξεία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ζαο; 

i. Γηα πνην ιφγν επηιέμαηε ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα; 

ii. Τπήξμε θάπνην πξφζσπν πνπ ζαο επεξέαζε ζηελ επηινγή ηεο αθαδεκατθήο 

θαξηέξαο; 

iii. Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε 

ηελ άζθεζε απηνχ ηνπ επαγγέικαηνο απφ γπλαίθεο; 

 

2)Τπάξρεη θαηά ηε γλψκε ζαο ππνεθπξνζψπεζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζηνλ 

αθαδεκατθφ ρψξν θαη αλ λαη, πνχ ηνλ απνδίδεηε; 

i. Πνηα κέηξα ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ έηζη ψζηε πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο λα 

εηζέξρνληαη ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν; 

 

3)Πνηά εκπφδηα θαη δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ην θχιν αληηκεησπίζαηε ζηελ πνξεία ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ζαο; 

i. Έρεη θαζπζηεξήζεη ε εμέιημή ζαο ζην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ζην νπνίν 

εξγάδεζηε; Αλ λαη, γηα πνην ιφγν πηζηεχεηε φηη ζπκβαίλεη απηφ; 

ii. Πψο ζαο αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο ζπλάδειθνί ζαο; 

iii. Πψο ζαο αληηκεησπίδνπλ νη άλδξεο ζπλάδειθνί ζαο; 

 

4)Πνηά είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηελ αλάιεςε δηνηθεηηθψλ αμησκάησλ απφ γπλαίθεο ζηα 

ΑΔΗ/ΑΣΔΗ; 

i. Δπηδηψμαηε πνηέ λα θαηαιάβεηε κία ζέζε εμνπζίαο ζην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα, 

ζην νπνίν εξγάδεζηε, φπσο Πξνέδξνπ ηεο ρνιήο, Κνζκήηνξα; Αλ φρη, γηα πνην 

ιφγν; 

ii. Πνηά κέηξα ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ, πξνθεηκέλνπ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο λα 

θαηαιακβάλνπλ πςειφηεξα αμηψκαηα ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν; 

 

5)Θεσξείηε φηη ηε ζεκεξηλή επνρή είλαη δχζθνιν γηα κηα γπλαίθα πνπ εξγάδεηαη ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε λα ελαξκνλίζεη ηηο νηθνγελεηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο; 

 

i. Πνηνο έρεη ζηελ νηθία ζαο ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ αλαηξνθή ησλ ηέθλσλ ζαο; 
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ii. Πνηνο έρεη ζηελ νηθία ζαο ηελ θχξηα επζχλε γηα ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο; 

iii. Πνηα κέηξα ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ, έηζη ψζηε λα αξζνχλ ηα εκπφδηα 

ελαξκφληζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζαο ππνρξεψζεσλ; 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

 

Πίλαθαο 8: Καηαλνκή ησλ κειώλ ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο αλά 

βαζκίδα θαη αλά Σκήκα (23/11/2017) 

Σκήκα Καζεγεηέο/ 

ηξηεο  

Αλαπιεξση

έο/ ηξηεο 

Δπίθνπξνη Λέθηνξεο χλνιν 

Οηθνλνκηθψλ  

Δπηζηεκψλ 

Άληξεο=16  

Γπλαίθεο=3 

χλνιν=19 

Άληξεο=2 

Γπλαίθεο=0  

χλνιν=2 

Άληξεο=0 

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=1 

Άληξεο=0 

Γπλαίθεο=0 

χλνιν=0 

Άληξεο=18 

Γπλαίθεο=4 

χλνιν=22 

Βαιθαληθψλ, 

ιαβηθψλ & 

Αλαηνιηθψλ 

πνπδψλ 

Άληξεο=13  

Γπλαίθεο=4 

χλνιν=17 

Άληξεο=3  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=4 

Άληξεο=10  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=11 

Άληξεο=0 

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=1 

Άληξεο=26  

Γπλαίθεο=7 

χλνιν=33 

Οξγάλσζεο 

& Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσ

λ 

Άληξεο=9  

Γπλαίθεο=2 

χλνιν=11 

Άληξεο=5  

Γπλαίθεο=2 

χλνιν=7 

Άληξεο=7  

Γπλαίθεο=2 

χλνιν=9 

Άληξεο=0  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=1 

Άληξεο=21  

Γπλαίθεο=7 

χλνιν=28 

Λνγηζηηθήο 

& 

Υξεκαηννηθ. 

Άληξεο=6 

Γπλαίθεο=0 

χλνιν=6 

Άληξεο=4 

Γπλαίθεο=0 

χλνιν=4 

Άληξεο=2 

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=3 

Άληξεο=1  

Γπλαίθεο=0 

χλνιν=1 

Άληξεο=13  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=14 

Δθαξκνζκέλ

εο 

Πιεξνθνξηθ

ήο 

Άληξεο=11  

Γπλαίθεο=5 

χλνιν=16 

Άληξεο=6 

Γπλαίθεο=0 

χλνιν=6 

Άληξεο=10  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=11 

Άληξεο=3  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=4 

Άληξεο=30  

Γπλαίθεο=7 

χλνιν=37 

Γηεζλψλ & 

Δπξσπατθψλ 

Θεζκψλ 

Άληξεο=6  

Γπλαίθεο=0 

χλνιν=6 

Άληξεο=5  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=6 

Άληξεο=5  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=6 

Άληξεο=2  

Γπλαίθεο=2 

χλνιν=4 

Άληξεο=18  

Γπλαίθεο=4 

χλνιν=22 

Δθπαηδεπηηθ

ήο & 

Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο 

Άληξεο=4  

Γπλαίθεο=2 

χλνιν=6 

Άληξεο=3  

Γπλαίθεο=4 

χλνιν=7 

Άληξεο=2  

Γπλαίθεο=6 

χλνιν=8 

Άληξεο=0  

Γπλαίθεο=0 

χλνιν=0 

Άληξεο=9  

Γπλαίθεο=12 

χλνιν=21 

Μνπζηθήο 

Δπηζηήκεο & 

Σέρλεο 

Άληξεο=4  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=5 

Άληξεο=8  

Γπλαίθεο=3 

χλνιν=11 

Άληξεο=8  

Γπλαίθεο=3 

χλνιν=11 

Άληξεο=0 

Γπλαίθεο=0 

χλνιν=0 

Άληξεο=20  

Γπλαίθεο=7 

χλνιν=27 
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χλνιν αλά 

Βαζκίδα 

Άληξεο=69 

Γπλαίθεο=1

7 

χλνιν=86 

Άληξεο=36  

Γπλαίθεο=1

1 

χλνιν=47 

Άληξεο=44  

Γπλαίθεο=1

6 

χλνιν=60 

Άληξεο=6  

Γπλαίθεο=5 

χλνιν=11 

Άληξεο=155  

Γπλαίθεο=49 

χλνιν=204 

 

Πίλαθαο 9: Καηαλνκή ησλ κειώλ ΓΔΠ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ αλά 

βαζκίδα θαη αλά Σκήκα (05/12/2017) 

Σκήκα Καζεγεηέο/η

ξηεο 

Αλαπιεξσηέο/η

ξηεο 

Δπίθνπξνη Λέθηνξεο χλνιν 

Παηδαγσγηθφ Άληξεο=5  

Γπλαίθεο=5 

χλνιν=10 

Άληξεο=1  

Γπλαίθεο=3 

χλνιν=4 

Άληξεο=6  

Γπλαίθεο=

4 

χλνιν=1

0 

Άληξεο=

0 

Γπλαίθεο

=2 

χλνιν=

2 

Άληξεο=12  

Γπλαίθεο=1

4 

χλνιν=26 

ΣΔΦΦΑ 

Θεζ/ληθεο 

Άληξεο=11  

Γπλαίθεο=2 

χλνιν=13 

Άληξεο=14  

Γπλαίθεο=4 

χλνιν=18 

Άληξεο=1

3 

Γπλαίθεο=

2 

χλνιν=1

5 

Άληξεο=

0  

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

0 

Άληξεο= 38 

Γπλαίθεο=8 

χλνιν= 

46 

ΣΔΦΦΑ 

εξξψλ 

Άληξεο=3  

Γπλαίθεο=2 

χλνιν=5 

Άληξεο=8  

Γπλαίθεο=3 

χλνιν=11 

Άληξεο=5 

Γπλαίθεο=

3 

χλνιν=8 

Άληξεο=

0 

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

0 

Άληξεο= 

16  

Γπλαίθεο=8 

χλνιν= 

24 

Αγγιηθήο 

Γιψζζαο & 

Φηινινγίαο 

Άληξεο=3  

Γπλαίθεο=3 

χλνιν=6 

Άληξεο=2  

Γπλαίθεο=9 

χλνιν=11 

Άληξεο=1 

Γπλαίθεο=

5 

χλνιν=6 

Άληξεο=

0 

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

0 

Άληξεο=6  

Γπλαίθεο=1

7 

χλνιν= 

23 

Αγξνλφκσλ & Άληξεο=17  Άληξεο=2  Άληξεο=3  Άληξεο= Άληξεο= 
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Σνπνγξάθσλ 

Μεραληθψλ 

Γπλαίθεο=4 

χλνιν=21 

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=3 

Γπλαίθεο=

0 

χλνιν=3 

0 

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

0 

22  

Γπλαίθεο=5 

χλνιν= 

27 

Αξρηηεθηφλσλ 

Μεραληθψλ 

Άληξεο=7 

Γπλαίθεο=6 

χλνιν=13 

Άληξεο=3  

Γπλαίθεο=4 

χλνιν=7 

Άληξεο=4  

Γπλαίθεο=

4 

χλνιν=8 

Άληξεο=

2 

Γπλαίθεο

=1 

χλνιν=

3 

Άληξεο= 

16  

Γπλαίθεο=1

5 

χλνιν= 

31 

Βηνινγίαο Άληξεο=13  

Γπλαίθεο=7 

χλνιν=20 

Άληξεο=5  

Γπλαίθεο=3 

χλνιν=8 

Άληξεο=8  

Γπλαίθεο=

11 

χλνιν=1

9 

Άληξεο=

0 

Γπλαίθεο

=1 

χλνιν=

1 

Άληξεο= 

26  

Γπλαίθεο=2

2 

χλνιν= 

48 

Γαιιηθήο 

Γιψζζαο & 

Φηινινγίαο 

Άληξεο=1  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=2 

Άληξεο=3  

Γπλαίθεο=6 

χλνιν=9 

Άληξεο=1 

Γπλαίθεο=

6 

χλνιν=7 

Άληξεο=

0 

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

0 

Άληξεο= 

5  

Γπλαίθεο=1

3 

χλνιν= 

18 

Γεξκαληθήο 

Γιψζζαο & 

Φηινινγίαο 

Άληξεο=1  

Γπλαίθεο=4 

χλνιν=5 

Άληξεο=0  

Γπλαίθεο=4 

χλνιν=4 

Άληξεο=2 

Γπλαίθεο=

7 

χλνιν=9 

Άληξεο=

1 

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

1 

Άληξεο=4 

Γπλαίθεο=1

5 

χλνιν= 

19 

Γεσινγίαο Άληξεο=19  

Γπλαίθεο=4 

χλνιν=23 

Άληξεο=9  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=10 

Άληξεο=5 

Γπλαίθεο=

3 

χλνιν=8 

Άληξεο=

2  

Γπλαίθεο

=1 

χλνιν=

Άληξεο= 

35  

Γπλαίθεο=9 

χλνιν= 

44 
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3 

Γεσπνλίαο Άληξεο=17  

Γπλαίθεο=7 

χλνιν=24 

Άληξεο=7  

Γπλαίθεο=4 

χλνιν=11 

Άληξεο=2

0 

Γπλαίθεο=

10 

χλνιν=3

0 

Άληξεο=

0 

Γπλαίθεο

=1 

χλνιν=

1 

Άληξεο= 

44  

Γπλαίθεο=2

2 

χλνιν= 

66 

Γαζνινγίαο 

& Φπζηθνχ 

Πεξηβάιινλην

ο 

Άληξεο=12  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=13 

Άληξεο=6  

Γπλαίθεο=7 

χλνιν=13 

Άληξεο=5 

Γπλαίθεο=

4 

χλνιν=9 

Άληξεο=

0 

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

0 

Άληξεο= 

23  

Γπλαίθεο=1

2 

χλνιν= 

35 

Γεκνζηνγξαθ

ίαο & ΜΜΔ 

Άληξεο=2  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=3 

Άληξεο=6  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=7 

Άληξεο=6  

Γπλαίθεο=

3 

χλνιν=9 

Άληξεο=

0  

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

0 

Άληξεο= 

14  

Γπλαίθεο=5 

χλνιν= 

19 

Δηθαζηηθψλ & 

Δθαξκνζκέλ

σλ Σερλψλ 

Άληξεο=9  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=10 

Άληξεο=4 

Γπλαίθεο=2 

χλνιν=6 

Άληξεο=5 

Γπλαίθεο=

1 

χλνιν=6 

Άληξεο=

0  

Γπλαίθεο

=1 

χλνιν=

1 

Άληξεο= 

18  

Γπλαίθεο=5 

χλνιν= 

23 

Δπηζηεκψλ 

Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο & 

Δθπαίδεπζεο 

Άληξεο=5  

Γπλαίθεο=6 

χλνιν=11 

Άληξεο=0  

Γπλαίθεο=3 

χλνιν=3 

Άληξεο=5 

Γπλαίθεο=

6 

χλνιν=1

1 

Άληξεο=

0 

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

0 

Άληξεο= 

10  

Γπλαίθεο=1

5 

χλνιν= 

25 

Ζιεθηξνιφγσ

λ Μεραληθψλ 

& Μεραληθψλ 

Άληξεο=25  

Γπλαίθεο=2 

χλνιν=27 

Άληξεο=10  

Γπλαίθεο=0 

χλνιν=10 

Άληξεο=8 

Γπλαίθεο=

0 

Άληξεο=

2  

Γπλαίθεο

Άληξεο= 

45  

Γπλαίθεο=3 
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Τπνινγηζηψλ χλνιν=8 =1 

χλνιν=

3 

χλνιν= 

48 

Θεάηξνπ Άληξεο=3  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=4 

Άληξεο=2  

Γπλαίθεο=3 

χλνιν=5 

Άληξεο=2 

Γπλαίθεο=

6 

χλνιν=8 

Άληξεο=

0 

Γπλαίθεο

=1 

χλνιν=

1 

Άληξεο=7 

Γπλαίθεο=1

1 

χλνιν= 

18 

Θενινγίαο Άληξεο=11  

Γπλαίθεο=2 

χλνιν=13 

Άληξεο=5 

Γπλαίθεο=4 

χλνιν=9 

Άληξεο=5 

Γπλαίθεο=

4 

χλνιν=9 

Άληξεο=

0  

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

0 

Άληξεο= 

21  

Γπλαίθεο=1

0 

χλνιν= 

31 

Ηαηξηθήο Άληξεο=78  

Γπλαίθεο=19 

χλνιν=97 

Άληξεο=82  

Γπλαίθεο=31 

χλνιν=113 

Άληξεο=9

5 

Γπλαίθεο=

53 

χλνιν=1

48 

Άληξεο=

7 

Γπλαίθεο

=2 

χλνιν=

9 

Άληξεο= 

262 

Γπλαίθεο=1

05 

χλνιν= 

367 

Ηζηνξίαο & 

Αξραηνινγίαο 

Άληξεο=8  

Γπλαίθεο=4 

χλνιν=12 

Άληξεο=1  

Γπλαίθεο=5 

χλνιν=6 

Άληξεο=9 

Γπλαίθεο=

7 

χλνιν=1

6 

Άληξεο=

2 

Γπλαίθεο

=1 

χλνιν=

3 

Άληξεο=20  

Γπλαίθεο=1

7 

χλνιν=37 

Ηηαιηθήο 

Γιψζζαο & 

Φηινινγίαο 

Άληξεο=0  

Γπλαίθεο=3 

χλνιν=3 

Άληξεο=2  

Γπλαίθεο=6 

χλνιν=8 

Άληξεο=2 

Γπλαίθεο=

1 

χλνιν=3 

Άληξεο=

0 

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

0 

Άληξεο=4  

Γπλαίθεο=1

0 

χλνιν=14 

Κηλεκαηνγξά Άληξεο=0 Άληξεο=3  Άληξεο=7 Άληξεο= Άληξεο=10  
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θνπ Γπλαίθεο=0 

χλνιν=0 

Γπλαίθεο=3 

χλνιν=6 

Γπλαίθεο=

2 

χλνιν=9 

0 

Γπλαίθεο

0 

χλνιν=

0 

Γπλαίθεο=5 

χλνιν=15 

Κηεληαηξηθήο Άληξεο=21  

Γπλαίθεο=11 

χλνιν=32 

Άληξεο=18  

Γπλαίθεο=10 

χλνιν=28 

Άληξεο=1

5  

Γπλαίθεο=

7 

χλνιν=2

2 

Άληξεο=

6  

Γπλαίθεο

=2 

χλνιν=

8 

Άληξεο=60  

Γπλαίθεο=3

0 

χλνιν=90 

Μαζεκαηηθψλ Άληξεο=9  

Γπλαίθεο=2 

χλνιν=11 

Άληξεο=3 

Γπλαίθεο=2 

χλνιν=5 

Άληξεο=1  

Γπλαίθεο=

2 

χλνιν=3 

Άληξεο=

1 

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

1 

Άληξεο=14  

Γπλαίθεο=6 

χλνιν=20 

Μεραληθψλ 

Υσξνηαμίαο 

& Αλάπηπμεο 

Άληξεο=0  

Γπλαίθεο=0 

χλνιν=0 

Άληξεο=0  

Γπλαίθεο=3 

χλνιν=3 

Άληξεο=1

1  

Γπλαίθεο=

3 

χλνιν=1

4 

Άληξεο=

0  

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

0 

Άληξεο=11  

Γπλαίθεο=6 

χλνιν=17 

Μεραλνιφγσ

λ Μεραληθψλ 

Άληξεο=17  

Γπλαίθεο=0 

χλνιν=17 

Άληξεο=10  

Γπλαίθεο=0 

χλνιν=10 

Άληξεο=1 

Γπλαίθεο=

1 

χλνιν=2 

Άληξεο=

0 

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

0 

Άληξεο=28  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=29 

Μνπζηθψλ 

πνπδψλ 

Άληξεο=3  

Γπλαίθεο=3 

χλνιν=6 

Άληξεο=3  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=4 

Άληξεο=7 

Γπλαίθεο=

2 

χλνιν=9 

Άληξεο=

1  

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

Άληξεο=14  

Γπλαίθεο=6 

χλνιν=20 
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1 

Ννκηθήο Άληξεο=22  

Γπλαίθεο=15 

χλνιν=37 

Άληξεο=6  

Γπλαίθεο=7 

χλνιν=13 

Άληξεο= 

18 

Γπλαίθεο=

6 

χλνιν= 

24  

Άληξεο=

6  

Γπλαίθεο

=4 

χλνιν=

10 

Άληξεο=52 

Γπλαίθεο=3

2 

χλνιν=84 

Οδνληηαηξηθή

ο 

Άληξεο=15  

Γπλαίθεο=3 

χλνιν=18 

Άληξεο=11  

Γπλαίθεο=7 

χλνιν=18 

Άληξεο=8 

Γπλαίθεο=

8 

χλνιν= 

16 

Άληξεο=

3  

Γπλαίθεο

=3 

χλνιν=

6 

Άληξεο=37  

Γπλαίθεο=2

1 

χλνιν=58 

Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ 

Άληξεο=8 

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=9 

Άληξεο=7  

Γπλαίθεο=6 

χλνιν=13 

Άληξεο=4  

Γπλαίθεο=

1 

χλνιν=5 

Άληξεο=

0  

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

0 

Άληξεο=19  

Γπλαίθεο=8 

χλνιν=27 

Πιεξνθνξηθή

ο 

Άληξεο=7  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=8 

Άληξεο=7  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=8 

Άληξεο= 

11 

Γπλαίθεο=

0 

χλνιν= 

11 

Άληξεο=

1  

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

1 

Άληξεο=26  

Γπλαίθεο=2 

χλνιν=28 

Πνηκαληηθήο 

& Κνηλσληθήο 

Θενινγίαο 

Άληξεο=8  

Γπλαίθεο=0 

χλνιν=8 

Άληξεο=9  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=10 

Άληξεο=8 

Γπλαίθεο=

5 

χλνιν= 

13 

Άληξεο=

0  

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

0 

Άληξεο=25  

Γπλαίθεο=6 

χλνιν=31 

Πνιηηηθψλ 

Δπηζηεκψλ 

Άληξεο=5  

Γπλαίθεο=0 

χλνιν=5 

Άληξεο=4  

Γπλαίθεο=0 

χλνιν=4 

Άληξεο=8  

Γπλαίθεο=

0 

Άληξεο=

0  

Γπλαίθεο

Άληξεο=17  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=18 
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χλνιν=8 =1 

χλνιν=

1 

Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ 

Άληξεο=33  

Γπλαίθεο=4 

χλνιν=37 

Άληξεο=5  

Γπλαίθεο=5 

χλνιν=10 

Άληξεο= 

17  

Γπλαίθεο=

7 

χλνιν= 

24 

Άληξεο=

2 

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

2 

Άληξεο=57  

Γπλαίθεο=1

6 

χλνιν=73 

Φαξκαθεπηηθ

ήο 

Άληξεο=3  

Γπλαίθεο=2 

χλνιν=5 

Άληξεο=5  

Γπλαίθεο=2 

χλνιν=7 

Άληξεο=1 

Γπλαίθεο=

2 

χλνιν= 

3 

Άληξεο=

0 

Γπλαίθεο

=1 

χλνιν=

1 

Άληξεο=9  

Γπλαίθεο=7 

χλνιν=16 

Φηινινγίαο Άληξεο=14  

Γπλαίθεο=5 

χλνιν=19 

Άληξεο=4  

Γπλαίθεο=4 

χλνιν=8 

Άληξεο= 

7  

Γπλαίθεο=

14 

χλνιν= 

21 

Άληξεο=

2  

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

2 

Άληξεο=27  

Γπλαίθεο=2

3 

χλνιν=50 

Φηινζνθίαο 

& 

Παηδαγσγηθήο 

Άληξεο=6  

Γπλαίθεο=1 

χλνιν=7 

Άληξεο=4  

Γπλαίθεο=2 

χλνιν=6 

Άληξεο=6  

Γπλαίθεο=

2 

χλνιν=8 

Άληξεο=

0 

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

0 

Άληξεο=16  

Γπλαίθεο=5 

χλνιν=21 

Φπζηθήο Άληξεο=27 

Γπλαίθεο=4 

χλνιν=31 

Άληξεο=18  

Γπλαίθεο=4 

χλνιν=22 

Άληξεο= 

11 

Γπλαίθεο=

4 

χλνιν= 

15 

Άληξεο=

1 

Γπλαίθεο

=1 

χλνιν=

2 

Άληξεο=57  

Γπλαίθεο=1

3 

χλνιν=70 

Υεκείαο Άληξεο=26  Άληξεο=9  Άληξεο= Άληξεο= Άληξεο=47  
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Γπλαίθεο=11 

χλνιν=37 

Γπλαίθεο=6 

χλνιν=15 

12  

Γπλαίθεο=

4 

χλνιν= 

16 

0  

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

0 

Γπλαίθεο=2

1 

χλνιν=68 

Υεκηθψλ 

Μεραληθψλ 

Άληξεο=10  

Γπλαίθεο=4 

χλνιν=14 

Άληξεο=5  

Γπλαίθεο=3 

χλνιν=8 

Άληξεο=3 

Γπλαίθεο=

0 

χλνιν=3 

Άληξεο=

1  

Γπλαίθεο

=1 

χλνιν=

2 

Άληξεο=19  

Γπλαίθεο=8 

χλνιν=27 

Φπρνινγίαο Άληξεο=1  

Γπλαίθεο=7 

χλνιν=8 

Άληξεο=2  

Γπλαίθεο=6 

χλνιν=8 

Άληξεο=6  

Γπλαίθεο=

0 

χλνιν=6 

Άληξεο=

0 

Γπλαίθεο

=0 

χλνιν=

0 

Άληξεο=3  

Γπλαίθεο=1

9 

χλνιν=22 
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