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Περίληψη 
 
 
   Η περιορισµένη συµµετοχή των γυναικών στους τεχνολογικούς τοµείς, η οποία 
οδηγεί σε έλλειψη εργατικού δυναµικού, απασχολεί ολοένα και περισσότερο τα 
κράτη καθώς η αξία και χρησιµότητα σχετικών επαγγελµάτων, όπως αυτό του 
µηχανικού, για την εξέλιξη και ευηµερία των σύγχρονων κοινωνιών έχει ευρέως 
αναγνωριστεί. 
   Ο σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η ποσοτικοποίηση της 
συµµετοχής των γυναικών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του ΕΜΠ τα τελευταία χρόνια, η καταγραφή της απόδοσής τους αλλά 
και η ανάλυση των παραγόντων που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των 
σπουδών τους. Επίσης γίνεται µια προσπάθεια διερεύνησης των δυσκολιών που 
αντιµετωπίζουν στη διάρκεια της φοίτησής τους καθώς και των µελλοντικών 
επαγγελµατικών στόχων τους. Η επίτευξη του σκοπού αυτού πραγµατοποιήθηκε σε 
δύο άξονες. Στον πρώτο συλλέχθηκαν ποσοτικά δεδοµένα για τους φοιτητές και το 
προσωπικό της Σχολής από τα αρχεία της γραµµατείας της Σχολής. Στον δεύτερο 
άξονα σχεδιάστηκε ειδικό ερωτηµατολόγιο µε σκοπό την ανάδειξη ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των φοιτητών. Το ερωτηµατολόγιο αυτό στάλθηκε στους φοιτητές 
και οι απαντήσεις τους επεξεργάστηκαν στατιστικά. 
   Η έρευνα αυτή έδειξε ότι τα τελευταία χρόνια το 20%, κατά µέσο όρο,  των 
φοιτητών της ΣΗΜΜΥ είναι γυναίκες ενώ στον ακαδηµαϊκό τοµέα τα πράγµατα 
είναι αρκετά απογοητευτικά καθώς η συµµετοχή τους σε µέλη ΔΕΠ φθάνει το 10%. 
Προέκυψε επίσης πως οι γυναίκες οι οποίες τελικά αποφασίζουν να σπουδάσουν 
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και πετυχαίνουν την είσοδό τους στη Σχολή δεν υστερούν 
σε κανένα τοµέα σε σχέση µε τους άνδρες συµφοιτητές τους. Ως εκ τούτου η 
υποεκπροσώπησή τους στους κλάδους των µηχανικών µπορεί να εξηγηθεί µόνο από 
το γεγονός πως εξαρχής δύσκολα επιλέγουν να ασχοληθούν µε συναφή επαγγέλµατα 
πιστεύοντας πως δεν τους ταιριάζουν. 
   Η µελέτη αυτή θεωρήθηκε χρήσιµη καθώς η υποεκπροσώπηση των γυναικών στους 
τοµείς της επιστήµης και της τεχολογίας απασχολεί ιδιαίτερα τις οικονοµίες των 
χωρών παγκόσµια. Τέλος, η λήψη µέτρων για την ενθάρρυνση της πρόσληψης και 
της ενσωµάτωσης γυναικών µηχανικών στο δυναµικό πανεπιστηµίων και εταιρειών 
κρίνεται απαραίτητη καθώς τα οφέλη είναι ποικίλα.   
    
Λέξεις Κλειδιά: επιστήµη και τεχνολογία, φύλο, υποεκπροσώπηση, 
φαινόµενο διαρροής 
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Abstract 
 
 

   The low levels of women participation in technical fields, which leads to shortage 
of workers in this scientific area, is a persistent problem since the importance of 
engineering and technology to modern society for wealth creation and maintaining 
standards of living has long been recognized.  
   This thesis aims at quantifying the representation of women in the School of 
Electrical and Computer Engineering (ECE) of NTUA, investigating their 
performance, their incentives to choose the specific school along with the difficulties 
they encountered during their studies and their future goals. The present study 
progressed in two levels. The first one includes collecting quantitative data 
concerning students and staff in the School of Electrical and Computer Engineering 
from the Secretariat. The second one consists of a questionnaire designed in order to 
reveal qualitative characteristics of the students. The questionnaire was sent to all 
students and the answers were statistically analysed. 
  This study revealed that on average 20% of students and only 10% of the academic 
staff in the ECE School are women. It also showed that women who eventually decide 
to study electrical engineering and succeed in entering the specific school perform 
equally to their male counterparts. Therefore, their under-representation in the fields 
of engineering can only be explained by the fact that they tend not to choose such 
vocations believing that they are not well suited for them. 
   This thesis is considered valuable since the under-representation of women in 
science and technology is of particular concern worldwide. Last, measures to 
encourage the recruitment and integration of women engineers in academia and 
industry are necessary since various benefits stem from equal representation of 
women and men. 
 
Keywords: science and technology, gender, under-representation, pipeline 
problem 
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Εισαγωγή 
 
 
   Οι τοµείς των µαθηµατικών, των επιστηµών και της τεχνολογίας αποτελούσαν 
ανέκαθεν µια ανδροκρατούµενη περιοχή. Το φαινόµενο αυτό έχει απασχολήσει και 
εξακολουθεί να απασχολεί ως τις µέρες µας τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Τα 
ποσοστά των γυναικών σε αυτούς τους κλάδους τόσο σε επίπεδο σπουδών όσο και σε 
εργασιακό επίπεδο ακόµα και σήµερα, µολονότι έχουν σηµειώσει κάποια αύξηση, 
παραµένουν πολύ χαµηλά. 
   Οι διάφορες στατιστικές µελέτες παγκοσµίως δείχνουν ότι οι γυναίκες δύσκολα 
στρέφονται προς επαγγέλµατα όπως αυτό του µηχανικού. Παρόλο που σταδιακά 
αυξάνεται ο αριθµός των γυναικών, οι οποίες µετά το Λύκειο επιλέγουν να 
σπουδάσουν θετικές ή τεχνολογικές επιστήµες, παρατηρείται συρρίκνωση αυτού του 
αριθµού όσο ανεβαίνουµε στις βαθµίδες της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το ίδιο 
φαινόµενο υφίσταται και στον ακαδηµαϊκό τοµέα. Η υποεκπροσώπηση του 
γυναικείου φύλου σε θέσεις διδακτικού προσωπικού γίνεται ακόµα πιο αισθητή στις 
υψηλές βαθµίδες της ακαδηµαϊκής ιεραρχίας. 
   Μέσω των ερευνών που έχουν πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν παρατηρήθηκε ένα 
φαινόµενο διαρροής των γυναικών σε κάθε µεταβατικό στάδιο της εκπαίδευσής τους, 
δηλαδή κάθε φορά που κατακτούν κάποιο τίτλο και καλούνται να συνεχίσουν για την 
κατάκτηση του επόµενου [1]. Οι λόγοι που οδηγούν τις γυναίκες να επιλέγουν τους 
θεωρητικούς επιστηµονικούς κλάδους και εν γένει επαγγέλµατα που δεν απαιτούν 
τεχνικές γνώσεις καθώς και οι λόγοι που ωθούν τις γυναίκες να εγκαταλείπουν τις 
σπουδές τους όταν ασχολούνται µε επιστηµονικά πεδία που παραδοσιακά ανήκουν 
στους άντρες αλλά και να µην διεκδικούν θέσεις που απαιτούν την λήψη σοβαρών 
αποφάσεων είναι αντικείµενο συνεχούς µελέτης. Τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι 
γυναίκες, στην προσπάθειά τους να ενταχθούν σε ένα σύνολο στο οποίο αποτελούν 
µειονότητα, είναι ποικίλα και η πολυπλοκότητα του προβλήµατος πρέπει να γίνει 
κατανοητή και να µην υποτιµάται.  
   Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον να ερευνηθεί τι συµβαίνει σε διάφορες χώρες ανά 
τον κόσµο, πώς δρουν οι γυναίκες ανάλογα µε το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται 
και ανάλογα µε τις επιρροές που δέχονται από τον κοινωνικό περίγυρο. Για την 
αντιµέτωπιση του συγκεκριµένου προβλήµατος λαµβάνονται µέτρα και 
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προσέλκυση και στην αύξηση των γυναικών 
στις φυσικές και τεχνολογικές επιστήµες, ώστε να µπορέσουν και αυτές να 
συµβάλλουν ενεργά στην πρόοδο και ανάπτυξη των χωρών. 
   Η εργασία αυτή σκοπεύει να διερευνήσει και να ποσοτικοποιήσει τη συµµετοχή 
των γυναικών στη ΣΗΜΜΥ, να καταγράψει την απόδοσή τους και να διερευνήσει 
τους λόγους που ώθησαν τους φοιτητές/φοιτήτριες της ΣΗΜΜΥ στην επιλογή της 
Σχολής αυτής. Επίσης σκοπεύει να διερευνήσει τους πρώιµους επαγγελµατικούς 
προορισµούς των αποφοίτων της Σχολής µας. 
   Η επιλογή της ΣΗΜΜΥ για την πραγµατοποίηση της έρευνας αυτής αιτιολογείται 
από την αυξανόµενη σηµασία της επιστήµης και τεχνολογίας όχι µόνο για την 
ελληνική έρευνα και καινοτοµία, αλλά και για τη συνεισφορά στην ανάπτυξη 
µελλοντικών δυναµικών οικονοµιών παγκοσµίως.	  
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Κεφάλαιο 1 
 
Γυναίκες και επιστήµη 
 
 
1.1 Εισαγωγή 
 
   Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει µία προσπάθεια κατανόησης της έκτασης του 
φαινοµένου της περιορισµένης συµµετοχής του γυναικείου φύλου σε επιστηµονικές 
και τεχνολογικές σπουδές και επαγγέλµατα όπως προκύπτει από µελέτες, στατιστικές 
έρευνες και µαρτυρίες γυναικών. Θα αναφερθούν οι πιθανές αιτίες του προβλήµατος 
και θα ερευνηθεί η προέλευσή του. Τέλος, θα παρατεθούν κάποια στατιστικά 
στοιχεία τα οποία δίνουν µία εικόνα της παρούσας κατάστασης σε διάφορες χώρες 
ανά τον κόσµο. 
   Το πρόβληµα της χαµηλής συµµετοχής των γυναικών ξεκινά από το γεγονός ότι οι 
γυναίκες ήδη από το σχολείο δύσκολα επιλέγουν να ασχοληθούν µε τα µαθηµατικά, 
τις φυσικές επιστήµες ή επιστήµες που σχετίζονται µε υπολογιστές. Αυτό βεβαίως 
οδηγεί στην  περιορισµένη συµµετοχή τους σε επαγγέλµατα που απαιτούν τέτοιου 
είδους γνώσεις και προσόντα. Μια πρώτη απλουστευµένη εξήγηση θα ήταν ότι η 
επίδοση των γυναικών στα συγκεκριµένα µαθήµατα είναι χαµηλότερη από των 
ανδρών [2]. Οι απόψεις παρόλ’ αυτά είναι αντικρουόµενες. Για παράδειγµα, η 
Αµερικανική Ένωση του Πανεπιστηµιακού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Γυναικών 
αναφέρει ότι τα κορίτσια τα καταφέρνουν λιγότερο καλά από τα αγόρια σε 
επιστηµονικά και τεχνολογικά αντικείµενα. Ωστόσο τα κορίτσια συνήθως παίρνουν 
υψηλότερους βαθµούς στο σχολείο στα περισσότερα µαθήµατα. Επιπλέον, 
εισάγονται και αποφοιτούν από τα πανεπιστήµια πολύ συχνότερα από τα αγόρια [3].  
  
 
1.2 Στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [4] 
 
   Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµοσίευσε το 2012, όπως κάνει κάθε τρία χρόνια από το 
2003, τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις γυναίκες στην επιστήµη και έρευνα, 
προκειµένου να γίνει κατανοητή η απόσταση που πρέπει να διανύσουν τα κράτη για 
να επιτύχουν φυλετική ισότητα σε αυτούς τους τοµείς. Οι δείκτες που µετρήθηκαν 
αναφέρονται στην απασχόληση στους επιστηµονικούς τοµείς, στην εκπαίδευση, στην 
πρόοδο της καριέρας των γυναικών όσο ανεβαίνουν στην ιεραρχία καθώς και στην 
κατάληψη θέσεων που απαιτούν λήψη σοβαρών αποφάσεων.  
 
1.2.1 Επιστηµονική απασχόληση 
 
   Συγκρίνοντας τα ποσοστά της συµµετοχής των γυναικών στη συνολική 
απασχόληση (45%) µε τα ποσοστά γυναικών µε πανεπιστηµιακή µόρφωση οι οποίες 
εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ή τεχνικοί σε κάποιο επάγγελµα επιστήµης 
και τεχνολογίας (53%) τo 2010, διαπιστώθηκε, όπως φαίνεται και στο σχήµα 1.1, πως 
οι γυναίκες µε ανώτερη ή ανώτατη µόρφωση βρίσκουν ευκολότερα δουλειά. Ωστόσο 
το ποσοστό των γυναικών οι οποίες εργάζονται ως επιστήµονες ή µηχανικοί το 2010 
πέφτει στο 32% αποδεικνύοντας ότι η εκπροσώπησή τους στους τοµείς αυτούς είναι 
χαµηλή. Οι άνδρες και οι γυναίκες προσανατολίζονται προς διαφορετικά 
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επαγγελµατικά πεδία τα οποία µε τη σειρά τους σχετίζονται µε άνισες ευκαιρίες στην 
αγορά εργασίας.  
   Στο σχήµα 1.1 εµφανίζεται επίσης η ετήσια ποσοστιαία αύξηση των ανδρών και 
των γυναικών για την περίοδο 2002-2010. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ο ετήσιος 
ρυθµός αύξησης των γυναικών υπερβαίνει των ανδρών τόσο στη συνολική 
απασχόληση όσο και στις άλλες δύο υποκατηγορίες. Η µεγαλύτερη µάλιστα αύξηση 
παρουσιάζεται στην απασχόληση στους τοµείς των επιστηµόνων και µηχανικών, 
δείχνοντας ότι οι γυναίκες έχουν κάνει σηµαντικά βήµατα. 
 
 
 

	  
Σχήμα	  1.1.	  Ποσοστά	  των	  γυναικών	  στη	  συνολική	  απασχόληση,	  σε	  κατόχους	  τίτλων	  σπουδών	  

Τριτοβάθμιας	  Εκπαίδευσης	  που	  εργάζονται	  ως	  επαγγελματίες	  και	  τεχνικοί	  και	  σε	  εργαζόμενους	  
επιστήμονες	  και	  μηχανικούς	  για	  τις	  χώρες	  της	  ΕΕ	  το	  2010.	  Ποσοστιαία	  ετήσια	  αύξηση	  ανδρών	  και	  

γυναικών	  την	  περίοδο	  2002-2010	  

	  
	  
	  	  	  Συγκεκριµένα, στο σχήµα 1.2 παρουσιάζονται τα ποσοστά των εργαζοµένων ως 
επαγγελµατίες και τεχνικοί µε πανεπιστηµιακή µόρφωση για 33 χώρες καθώς και το 
αντίστοιχο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) των 27 κρατών µελών. Το 2010 
στην ΕΕ των 27 µελών κατά µέσο όρο το 56% των γυναικών έναντι 55% των ανδρών 
κατόχων τίτλων σπουδών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης εργάζονταν ως τεχνικοί ή 
επαγγελµατίες. Στις περισσότερες χώρες πάντως παρατηρήθηκε ελαφρώς υψηλότερο 
ποσοστό στις γυναίκες ενώ οι διαφορές δεν ήταν ιδιαίτερα έντονες στα δύο φύλα. 
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Figure 1.1: Proportion of women in the EU-27 for total employment, tertiary educated and 
employed as professionals and technicians (HRSTC) and scientists and engineers in 2010, 
compound annual growth rate for women and men, 2002–2010

Source: Eurostat - Human Resources in Science & Technology (online data code: hrst_st_ncat); Labour Force Survey main indicators 
(online data code: lfsi_emp_a).
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An overall pattern of more highly-educated women working in a science and 
technology occupation
These general trends should be further explored in light of what happens at the level of the 
individual countries. Figure 1.2 presents the proportions of highly educated men and women who 
are employed as professionals or technicians for 33 countries, the EU-27 and Norway, Iceland, 
Switzerland, Macedonia, Croatia and Turkey and Figure 1.3 shows the proportions of male and 
female scientists in the total labour force of each of these countries. Figure 1.2 does not present 
a high degree of discrepancy between men and women. For the year 2010, throughout the  
EU-27, on average 56 % of highly educated women in an S&T field were working as professionals 
or technicians compared with 55 % of men. A slightly higher percentage of women was indeed 
observed in most countries. Lithuania, Bulgaria, Latvia and Estonia are exceptions to this overall 
pattern as the share of highly educated women in an S&T field who are working as professionals or 
technicians is much higher than that of men in these countries (22 percentage points in Lithuania 
and 14 percentage points in Estonia, Latvia and Bulgaria). The opposite was noted in just five 
countries. In Italy, France, Cyprus, Luxembourg and the Czech Republic, more highly educated men 
than women were employed as professionals or technicians. Finally, in the UK and Switzerland, 
there seems to be no gender dimension to the probability of the highly educated in an S&T field to 
work as professionals or technicians.
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Σχήμα	  1.2.	  Κάτοχοι	  τίτλων	  σπουδών	  Τριτοβάθμιας	  Εκπαίδευσης	  σε	  τομέα	  επιστήμης	  και	  
τεχνολογίας	  (ΕΤ)	  οι	  οποίοι	  εργάζονται	  ως	  επαγγελματίες	  και	  τεχνικοί,	  ως	  ποσοστό	  των	  

συνολικών	  κατόχων	  τίτλων	  σπουδών	  Τριτοβάθμιας	  Εκπαίδευσης	  σε	  τομέα	  ΕΤ,	  ανά	  φύλο,	  το	  2010	  

 
 
   Στις περισσότερες χώρες στους τοµείς των επιστηµόνων και των µηχανικών 
κυριαρχούν µεγάλες φυλετικές ανισότητες. Στο σχήµα 1.3 φαίνονται τα ποσοστά σε 
επιστήµονες και µηχανικούς επί του συνολικού εργατικού δυναµικού ανά χώρα και 
ανά φύλο. Όταν το ποσοστό των γυναικών επιστηµόνων στο συνολικό εργατικό 
δυναµικό είναι ίσο µε το αντίστοιχο των ανδρών, µπορεί να ειπωθεί πως το 50% των 
επιστηµόνων και µηχανικών είναι γυναίκες. Το 2010 µόνο τρεις χώρες είχαν περίπου 
ίσο ποσοστό ανδρών και γυναικών: η Ισλανδία και η Βουλγαρία µε 50% και η 
Πολωνία µε 53% στις γυναίκες. Η Ελβετία είχε το χαµηλότερο ποσοστό στο εργατικό 
της δυναµικό σε γυναίκες επιστήµονες και µηχανικούς (18%).  
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Figure 1.2: Tertiary educated in an S&T field and employed as professionals and technicians 
(HRSTC), as a percentage of tertiary educated in an S&T field (HRSTE), by sex, 2010

Data unavailable: EU-25, EU-15, IL, JP, US. 

Source: Eurostat – Human Resources in Science & Technology (online data code: hrst_st_ncat).
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In most EU countries, gender di!erences stand out more in the field of science and engineering, 
a subgroup of the highly qualified working as professionals or technicians in the previous figure. 
Figure 1.3 shows the proportion of male and female scientists and engineers in the total labour 
force. When the proportion of female scientists in the total labour force is equal to the proportion 
of male scientists in the total labour force then we can say that 50 % of scientists and engineers 
are women. In 2010, there were only three countries where the proportion of female scientists and 
engineers was at 50 % or more: Iceland (50 %), Bulgaria (50 %), and Poland (53 %). On average 
32 % of scientists and engineers were women in the EU-27. In many countries, the share of women 
among scientists and engineers was at a much lower level still. Switzerland is at the very bottom 
of the country ranking with just 18 % of women in this category.

Higher education proves to be a useful social investment as women climb up from 45 % in 
total employment to 53 % among the highly educated in an S&T field and who are employed 
as professionals or technicians...but science and technology keep on being male-dominated 
despite higher growth rates for women.
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Σχήμα	  1.3.	  Ποσοστά	  επιστημόνων	  και	  μηχανικών	  επί	  του	  συνολικού	  εργατικού	  δυναμικού	  το	  2010 

 
Υποεκπροσώπηση των γυναικών στην έρευνα - Σταδιακά κερδίζουν έδαφος  
   Τα ποσοστά των γυναικών στον τοµέα της έρευνας κυρίως σε κλάδους επιστήµης 
και τεχνολογίας τα οποία απεικονίζονται στο σχήµα 1.4 δείχνουν σαφή 
υποεκπροσώπησή τους. Η συµµετοχή τους κατά µέσο όρο στα 27 κράτη µέλη της ΕΕ 
ανέρχεται στο 33% αν και υπάρχουν σηµαντικές  διαφοροποιήσεις µεταξύ των χωρών.  

Setting the scope

21She Figures 2012 — Gender in Research and Innovation

1

Figure 1.3: Proportion of scientists and engineers in the total labour force, by sex, 2010

Exceptions to the reference year: CH: 2009. 

Data unavailable: EU-25, EU-15, IL, JP, US.

Others: The labour force is defined as the sum of employed and unemployed persons.

Source: Eurostat -  Human Resources in Science & Technology (online data code: hrst_st_ncat).
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Σχήμα	  1.4.	  Συμμετοχή	  γυναικών	  στην	  έρευνα	  το	  2009	  

Παρόλ’ αυτά, εξετάζοντας την ετήσια ποσοστιαία αύξηση ανδρών και γυναικών 
ερευνητών την περίοδο 2002-2009, η οποία φαίνεται στο σχήµα 1.5, διαπιστώνεται 
πως µε την πάροδο του χρόνου οι γυναίκες πλησιάζουν τους άνδρες καθώς τα 
ποσοστά τους αυξήθηκαν µε ταχύτερους ρυθµούς από των ανδρών. Ωστόσο δεν 
πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός πως η αύξησή τους γίνεται σε µικρότερη κλίµακα και 
απαιτείται χρόνος και ριζική αλλαγή για να επέλθει φυλετική ισορροπία. Στην ΕΕ-27 
ο αριθµός των γυναικών στον τοµέα της έρευνας αυξήθηκε µε ρυθµό 5.1% ετησίως 
έναντι 3.3% για τους άνδρες, καθώς την περίοδο 2002-2006 επιβραδύνθηκε ο ρυθµός 
αύξησης των ανδρών ερευνητών. 
   Όσον αφορά τη συµµετοχή των ερευνητών στο εργατικό δυναµικό των χωρών, το 
2009 στην ΕΕ-27 το 12% του ανδρικού εργατικού δυναµικού ήταν ερευνητές έναντι 
7% του γυναικείου. 
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Figure 1.6: Proportion of female researchers, 2009

Exceptions to the reference year: CH, JP: 2008. EL: 2005.

Data unavailable: EU-25, IL, US.

Provisional data: NL.

Data estimated: EU-27, EU-15, IE and UK.

Others: Head count.

Source: Eurostat - Statistics on research and development (online data code: rd_p_femres).
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Σχήμα	  1.5.	  Ετήσια	  ποσοστιαία	  αύξηση	  στον	  τομέα	  της	  έρευνας,	  ανά	  φύλο,	  την	  περίοδο	  2002-2009	  

 
 
Φυλετικό χάσµα στον πληθυσµό της ερευνητικής κοινότητας ανάλογα µε την 
ηλικία  
   Οι άνδρες και γυναίκες ερευνητές κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε την ηλικία τους 
στις εξής οµάδες: κάτω των 35 ετών, 35-44 ετών, 45-54 ετών και άνω των 55 ετών. 
Κατόπιν αυτού προκύπτει πως τόσο στον Πανεπιστηµιακό τοµέα όσο και στον 
Δηµόσιο στις περισσότερες χώρες οι εντονότερες φυλετικές διαφορές εµφανίζονται 
στους νέους κάτω των 35 και στους άνω των 55 ετών. Οι γυναίκες υπερτερούν 
αριθµητικά στις νέες ηλικίες ενώ οι άνδρες στις µεγάλες, εποµένως η συνολική 
εικόνα αλλάζει σταδιακά. 
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Figure 1.7: Compound annual growth rate for researchers, by sex, 2002–2009

Exceptions to the reference years: JP: 2002-2008; EL: 2003-2005; DE, LU, NL, PL, IS, NO: 2003-2009; CH: 2004-2008; MT, FI: 2004-2009; 

SE, UK: 2005-2009.

Data unavailable: EU-25, MK, IL, US.

Break in series: DK: 2002, FR: 2002, SE: 2005.

Provisional data: NL: 2005.

Data estimated: EU-27, EU-15, UK; DK, FR: 2002; MT: 2004; NL: 2003; SE: 2005.

Others: Head count.

Source: Eurostat - Statistics on research and development (online data code: rd_p_persocc).
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Η εργασία µερικής απασχόλησης εµποδίζει την επαγγελµατική ανέλιξη 
   Οι γυναίκες συχνά αναγκάζονται να ηµιαπασχολούνται και ως εκ τούτου δεν έχουν 
τη δυνατότητα να αναλάβουν υψηλόβαθµες θέσεις και εν γένει να επιδιώξουν 
καριέρα. 
  
1.2.2 Επιστηµονικά πεδία 
 
	  	  	  Ο οριζόντιος επαγγελµατικός διαχωρισµός (horizontal segregation) αναφέρεται στη 
συµµετοχή ανδρών και γυναικών σε επαγγέλµατα και τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας και στην επιστήµη σχετίζεται µε την άνιση κατανοµή των δύο φύλων 
στα διάφορα επιστηµονικά πεδία. 
   Έρευνα της ΕΕ το 2008 έδειξε πως οι γυναίκες τα καταφέρνουν καλύτερα από τα 
αγόρια στο σχολείο, πετυχαίνουν µεγαλύτερες βαθµολογίες και έχουν λιγότερες 
πιθανότητες να επαναλάβουν µία τάξη [5]. Παρόλ’ αυτά, επιλέγουν σπάνια 
επιστηµονικές και τεχνολογικές σπουδές ή σπουδές µηχανικού. Αντίστοιχα, οι άνδρες 
δεν έλκονται από ανθρωπιστικές σπουδές, φιλολογικές και σπουδές υγείας. Οι 
ανδροκρατούµενοι τοµείς είναι ουσιαστικά αυτοί µε τα πιο σταθερά και 
προσοδοφόρα επαγγέλµατα [6].  
   Οι περισσότερες µελέτες επικεντρώνονται στις γυναίκες σε σχέση µε την επιστήµη 
και σχεδόν ποτέ στην έλλειψη ανδρών σε θεωρητικές, ανθρωπιστικές σπουδές και 
σπουδές υγείας. Παρόλ’αυτά, είναι απαραίτητο τα δύο φύλα να αντιµετωπίζονται µε 
την ίδια προσοχή όσον αφορά τις επιλογές για σπουδές. Οι λόγοι για τους οποίους οι 
άνδρες και οι γυναίκες επιλέγουν συγκεκριµένα επαγγέλµατα περιλαµβάνουν την 
ύπαρξη στερεότυπων ιδεών στα σχολικά βιβλία καθώς και τη διαφορετική 
αντιµετώπιση των δασκάλων. Σηµαντικοί λόγοι επίσης θεωρούνται οι συµβουλές από 
τους δασκάλους και καθηγητές για το ποια µαθήµατα να παρακολουθούν και οι 
προσδοκίες των γονιών για το µέλλον των παιδιών τους. Τα παραπάνω οδηγούν σε 
παραδοσιακά ανδρικά και γυναικεία επαγγέλµατα.  
 
Κινούµενοι προς φυλετική ισορροπία στο επίπεδο του διδακτορικού παρά τη 
σηµαντική επιβράδυνση του ρυθµού από το 2006 
   Το 2010 το 46% των κατόχων διδακτορικών στην ΕΕ-27 ήταν γυναίκες. Την 
περίοδο 2002 έως 2010 η ετήσια ποσοστιαία αύξηση των γυναικών στις περισσότερες 
χώρες ξεπερνούσε την αντίστοιχη των ανδρών κατόχων διδακτορικών. Από την άλλη, 
η περίοδος 2006-2010 χαρακτηρίστηκε από αρνητική ανάπτυξη και στασιµότητα, 
κάτι που πιθανόν οφείλεται στην οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση. Στην ΕΕ-
27 ο ρυθµός ανάπτυξης των γυναικών κατόχων διδακτορικών ήταν µηδενικός ενώ 
στους άνδρες σηµείωσε µείωση κατά 0.8%.  
    
Άνιση κατανοµή ανδρών και γυναικών στους διάφορους επιστηµονικούς τοµείς 
   Το Ανθρώπινο Δυναµικό στους τοµείς Επιστήµης και Τεχνολογίας (ΑΔΕΤ) 
οµαδοποιείται σε επτά ευρείς τοµείς σπουδών: φυσικές επιστήµες, τεχνολογίας και 
µηχανικών, ιατρικές, γεωργικές, κοινωνικές, ανθρωπιστικές και άλλες σπουδές. 
   Στο επίπεδο του διδακτορικού τα ποσοστά των γυναικών είναι σε γενικές γραµµές 
ίδια µε των ανδρών όµως υφίστανται ανδροκρατούµενοι και γυναικοκρατούµενοι 
κλάδοι. Κατά µέσο όρο το 2010 στην ΕΕ-27 οι γυναίκες αποτελούσαν το 64% των 
κατόχων διδακτορικού στον τοµέα της εκπαίδευσης, το 56% σε τοµείς υγείας και το 
54% σε ανθρωπιστικές επιστήµες ενώ ισορροπηµένη σύνθεση των δύο φύλων 
παρατηρήθηκε σε κοινωνικές, νοµικές σπουδές, διοίκησης  επιχειρήσεων καθώς και 
στον τοµέα των αγροτικών και κτηνιατρικών επιστηµών. 
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   Από την άλλη, στους τοµείς των επιστηµών, µαθηµατικών και πληροφορικής οι 
γυναίκες απαρτίζουν το 40% του συνόλου ενώ στους τοµείς των µηχανικών και των 
κατασκευών το ποσοστό τους πέφτει στο 26%. 
   Στο σχήµα 1.6 απεικονίζεται η κατανοµή των κατόχων διδακτορικών ανά τοµέα και 
φύλο το 2010.  
 

 
Σχήμα	  1.6.	  Κατανομή	  των	  κατόχων	  διδακτορικών	  ανά	  ερευνητικό	  πεδίο	  και	  ανά	  φύλο	  το	  2009 
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Figure 2.3: Distribution of PhD (ISCED6) graduates across the broad fields of study by sex, 2010

Exceptions to the reference years: FR, PL: 2009.

Data unavailable: EU-15, IL.

Data estimated: EU-27, EU-25.

Others: Most tertiary students study abroad and are not included: CY.

Most PhD (ISCED 6) graduates study abroad and are not included: IS.

Countries with small numbers of PhD graduates: CY, IS, MT.

LT, NL, PL: the field “Education” was not taken into account due to missing data.

Source: Eurostat - Education Statistics (online data code: educ_grad5).
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Ο τοµέας σπουδών στους οποίους αποκτώνται τα περισσότερα διδακτορικά και για τα 
δύο φύλα είναι αυτός των θετικών επιστηµών (32% για τους άνδρες και 26% για τις 
γυναίκες), παρά τις µεγάλες φυλετικές διαφορές, ενώ ο δεύτερος για τις γυναίκες 
είναι οι σπουδές υγείας και για τους άνδρες ο επιστηµονικός κλάδος των µηχανικών 
και κατασκευών. Οι µηχανικοί, κάτοχοι διδακτορικών είναι συνήθως άνδρες αλλά 
ανάλογα µε την χώρα τα νούµερα κυµαίνονται. Στην Ιαπωνία, Γερµανία, Σλοβενία 
και Λουξεµβούργο µόνο το 15% περίπου είναι γυναίκες ενώ εξαίρεση αποτελεί η 
Πορτογαλία µε 50%. 
 
Τοµέας των µηχανικών: ανδροκρατούµενος αλλά οι γυναίκες µε διδακτορικό 
αυξάνονται µε ταχείς ρυθµούς 
   Ενθαρρυντικό είναι βεβαίως πως την περίοδο 2002-2010 η ποσοστιαία αύξηση των 
γυναικών µε διδακτορικό ήταν µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των ανδρών στους 
τοµείς των υπολογιστών και των µηχανικών, δηλαδή στους τοµείς που η 
εκπροσώπησή τους είναι η πιο περιορισµένη.    
 
Κατανοµή ανδρών και γυναικών ερευνητών στα διάφορα επιστηµονικά πεδία 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης-Χαµηλή εκπροσώπηση γυναικών στις Επιχειρήσεις 
   Στο σχήµα 1.7 απεικονίζεται η κατανοµή των ερευνητών στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση το 2009. Παρά το γεγονός πως στην ΕΕ-27 το 2009 οι γυναίκες 
αποτελούσαν το 40% του συνόλου των ερευνητών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και 
στον Δηµόσιο τοµέα, στον τοµέα των Επιχειρήσεων κατελάµβαναν µόλις το 19%. 
Παρατηρήθηκε  στασιµότητα από το 2006 στον αριθµό των γυναικών στον τοµέα της 
έρευνας στις επιχειρήσεις ενώ µικρή αύξηση σηµειώθηκε στους άλλους δύο τοµείς. 
Στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση οι γυναίκες εκπροσωπούνται καλύτερα στις 
κοινωνικές επιστήµες στις 12 από τις 28 χώρες που µελετήθηκαν, κυρίως στις χώρες 
της Νότιας Ευρώπης καθώς και στα νέα µέλη της ΕΕ, και στις επιστήµες υγείας σε 11 
χώρες ενώ το χαµηλότερο ποσοστό γυναικών παρατηρήθηκε στις γεωργικές 
επιστήµες. Το µεγαλύτερο φυλετικό χάσµα ήταν στον τοµέα των µηχανικών (σχήµα 
1.7). 
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Σχήμα	  1.7.	  Κατανομή	  των	  ερευνητών	  στην	  Τριτοβάθμια	  Εκπαίδευση	  ανά	  πεδίο	  και	  ανά	  φύλο	  το	  

2009 

Δείκτης ανοµοιοµορφίας (Dissimilarity Index) 
   Ο Δείκτης Ανοµοιoµορφίας (ΔΑ) είναι ένας θεωρητικός τρόπος υπολογισµού του 
ποσοστού των γυναικών και ανδρών ενός συγκεκριµένου επιστηµονικού πεδίου, το 
οποίο θα έπρεπε να µετακινηθεί σε κάποιο άλλο πεδίο, προκειµένου να επέλθει 
φυλετική ισορροπία σε όλα τα πεδία. Πρόκειται δηλαδή για την υποθετική απόσταση 
από µία ισορροπηµένη φυλετική κατανοµή στα διάφορα επιστηµονικά πεδία. Αρχικά, 
απαιτείται να είναι γνωστό ποιο φύλο αποτελεί την πλειοψηφία προκειµένου να 
ερµηνευθεί σωστά η µέτρηση.  

Scientific fields
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Figure 2.4: Distribution of researchers in the Higher Education Sector (HES), across fields of 
science, 2009
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Exceptions to the reference year: JP: 2008; FI, UK: 2007.

Data unavailable: EU-27, EU-25, EU-15, EL, FR, PL, MK, CH, IS, IL, US.

Provisional data: MT.

Data estimated: BE, IE.

Others: Head count.

Source: Eurostat - Research and development statistics (online data code: rd_p_perssci).
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   Ο δείκτης αυτός παίρνει τιµές απο 0 έως 1 και συγκεκριµένα το 0 υποδηλώνει 
φυλετική ισορροπία ενώ το 1 υποδηλώνει την παρουσία µόνο ανδρών ή γυναικών στο 
συγκεκριµένο επαγγελµατικό κλάδο. 
   Ο πίνακας 1 απεικονίζει τις τιµές του ΔΑ για το 2009 διαφόρων χωρών στους 
τοµείς της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και του Δηµοσίου. Ο υπολογισµός έγινε για 
τους επτά τοµείς σπουδών οι οποίοι αναφέρθηκαν παραπάνω. Το επίπεδο του 
επαγγελµατικού διαχωρισµού είναι ελαφρώς χαµηλότερο στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση από τον Δηµόσιο τοµέα. 
 
 

	  
Πίνακας	  1.	  Δείκτης	  Ανομοιογένειας	  για	  ερευνητές	  στον	  τομέα	  της	  Τριτοβάθμιας	  Εκπαίδευσης	  και	  

του	  Δημοσίου	  το	  2009	  

 
 
1.2.3 Καριέρα 
 
   Το φαινόµενο της διαρροής για το οποίο έχουµε ήδη µιλήσει είναι παγκόσµιο 
φαινόµενο και µεταφράζεται ως αισθητή µείωση των γυναικών όσο ανεβαίνουµε σε 
ιεραρχικά υψηλές θέσεις και σε θέσεις ισχύος που απαιτούν τη λήψη ουσιαστικών 
αποφάσεων σε επιχειρήσεις και δηµόσιους οργανισµούς. Ο λόγος είναι τα εµπόδια 
που συναντούν οι γυναίκες στην άνοδό τους προς αυτές τις θέσεις.  
   Ο κάθετος επαγγελµατικός διαχωρισµός (vertical segragation) αναφέρεται στην 
εκπροσώπηση (υπό ή υπέρ) µιας σαφώς διαχωρισµένης οµάδας σε επαγγέλµατα ή 
τοµείς βάσει επιθυµητών χαρακτηριστικών, όπως εισόδηµα, επαγγελµατική 
σταθερότητα, κύρος. Είναι επίσης γνωστός ως ιεραρχικός διαχωρισµός ενώ στη 
βιβλιογραφία σχετίζεται µε το φαινόµενο της γυάλινης οροφής (glass ceiling) το 
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Table 2.10: Dissimilarity index for researchers in Higher Education Sector (HES) and Government 
Sector (GOV), 2009

 Dissimilarity Index HES (DI) Dissimilarity Index GOV (DI)

EU-27 : :

BE            0.21            0.14

BG            0.16            0.15

CZ            0.19            0.20

DK            0.19            0.15

DE            0.22            0.17

EE            0.23            0.32

IE            0.27            0.20

ES            0.03            0.09

IT            0.12            0.18

CY            0.13            0.34

LV            0.26            0.12

LT            0.24            0.22

LU            0.25            0.14

HU            0.20            0.19

MT 0.28 0.36

NL            0.15 -

AT            0.23            0.21

PL            0.86            0.16

PT            0.14            0.10

RO            0.13            0.09

SI            0.18            0.17

SK            0.16            0.15

FI            0.42            0.32

SE            0.19            0.29

UK            0.25            0.25

HR            0.17            0.06

TR            0.09            0.09

NO            0.17            0.19

JP            0.16            0.19

Exceptions to the reference year: PL, JP: 2008; FI, UK: 2007.

Data unavailable: EU-27, EU-25, EU-15, EL, FR, MK, IS, CH, IL, US.

Data estimated: BE, IE.

Others: ‘:’ not available, ‘-’ not applicable.

Head count.

Source: Eurostat - Research and development statistics (online data code: rd_p_perssci).

Summary of key findings regarding women’s presence in the di!erent fields of science

To sum up, the substantial rise in women’s level of education that has marked the last 20 years 
and women’s massive flow into all educational levels is now also very clearly visible at the PhD 
level. In 2010, on average in the EU-27, 46 % of all PhD graduates were women. Moreover, the 
growth rate in the number of female PhD graduates is systematically higher than that of men 
in all fields and subfields of science between 2002 and 2010. However, a narrower focus on the 
period 2006–2010 reveals a picture of negative growth or stagnation for the EU-27 on average 
and for many individual member states. Women’s catching up movement seems to have come 
to a halt. Moreover, there is a persisting problem of gender segregation. Given that the absence 
of a balanced gender composition in all study fields is equally due to the traditional choices boys 
make as to those girls make, policy-makers should give balanced attention to both boys’ and girls’ 
choices. Policies can work to improve a number of biases, such as stereotypes and gendered im-
ages conveyed by children’s books and school manuals; gendered attitudes of teachers, gendered 
advice and guidance on courses to be followed; and so forth.
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οποίο δείχνει την ύπαρξη εµποδίων που δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να καταλάβουν 
σηµαντικές και υψηλόβαθµες θέσεις σε δηµόσιους οργανισµούς, επιχειρήσεις, 
εταιρείες και οµίλους. Εποµένως, οι γυναίκες παραµένουν στα χαµηλότερα επίπεδα 
της ιεραρχικής πυραµίδας.  
   Στο σχήµα 1.8 απεικονίζονται τα ποσοστά των γυναικών σε κάθε επίπεδο ανώτερης 
και ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία για τα έτη 2002-
2010 στις χώρες της ΕΕ. Στα δύο πρώτα επίπεδα της πανεπιστηµιακής µόρφωσης, 
δηλαδή φοιτητές και απόφοιτοι θεωρητικών προγραµµάτων τα οποία παρέχουν τις 
βάσεις για περαιτέρω έρευνα και επαγγέλµατα υψηλών απαιτήσεων, τα ποσοστά των 
γυναικών είναι αντίστοιχα 55% και 59%. Στο τρίτο επίπεδο, το οποίο αποτελείται 
από φοιτητές µε κύρια απασχόληση την έρευνα που αποσκοπεί στην κατάκτηση 
τίτλου, όπως διδακτορικό, το ποσοστό των γυναικών πέφτει στο 49% και κατεβαίνει 
στο 46% στο επίπεδο των κατόχων διδακτορικού. Στην κατώτατη βαθµίδα της 
ακαδηµαϊκής ιεραρχίας (πχ. λέκτορες) οι γυναίκες αποτελούν το 44%, στην µεσαία 
βαθµίδα το 37% και µόνο το 20% στην ανώτατη βαθµίδα (καθηγήτριες).  
 

	  
Σχήμα	   1.8.	   Ποσοστά	   φοιτητών	   και	   ακαδημαϊκού	   προσωπικού	   ανά	   φύλο	   στις	   χώρες	   της	   ΕΕ	   την	  
περίοδο	  2002-2010	  	  

GRADES	  

A:	  Ο	  υψηλότερος	  βαθμός/θέση	  στην	  έρευνα	  

B:	  Ερευνητές	  οι	  οποίοι	  εργάζονται	  σε	  θέσεις	  ανώτερες	  από	  όσους	  μόλις	  απέκτησαν	  διδακτορικό	  

C:	  Η	  πρώτη	  θέση	  στην	  οποία	  μπορούν	  να	  προσληφθούν	  όσοι	  μόλις	  απέκτησαν	  διδακτορικό	  

ISCED	  6:	  Προχωρημένα	  ερευνητικά	  προγράμματα	  	  

ISCED	   5A:	  Θεωρητικά	  προγράμματα	  που	   παρέχουν	   επαρκείς	   γνώσεις	   για	   την	   επιτυχή	   είσοδο	   σε	  
προχωρημένα	   ερευνητικά	   προγράμματα	   και	   επαγγέλματα	   καθώς	   και	   πιο	   πρακτικά-τεχνικά-
εξειδικευμένα	  προγράμματα	  
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Figure 3.1: Proportions of men and women in a typical academic career, students and academic 
sta!, EU-27, 2002–2010
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Exceptions to the reference years: ISCED 5A Graduates: DK: 2003-2010;  FR:2003-2009; ISCED 6 Students: IT, LU, RO: 2003-2010; SI: 2005-2010;  
ISCED 6 Graduates: DK; RO: 2003-2010; FR: 2003-2009; WiS: CZ: 2002-2008; EE: 2002-2004; LT: 2002-2007;  
DK, FR, CY, AT, PT, RO, SE: 2002-2009; SK: 2002-2011; NL: 2003-2010; UK: 2003-2006. 

Data unavailable: ISCED 6 students: DE; ISCED 5A and 6 Graduates: LU; WiS: EL, IE, MT, PL.

Data estimated: EU-27 (by DG Research and Innovation) for WiS, ISCED 6 students and ISCED 5A-6 graduates.

Others: Head count (Grades A, B, C).

NO: before 2007 biannual data;  Grade C unavailable: BG, RO (included in B); LU only 2010 data for ISCED 5A and 6 graduates.

Eurostat - Education Statistics (online data codes: educ_enrl1tl and educ_grad4); WiS database (DG Research and Innovation); 
IT - MIUR-Italian Ministry of Education (2010).

A wider opening scissors in science and engineering
Although a picture of strong vertical segregation transpires through the analysis of the overall 
situation in the academic world, the situation can vary considerably according to the field of 
science considered. Despite girls’ impressive gains in education, progress has been uneven, science 
and engineering remain an overwhelmingly male field. As shown by Figure 3.2, in science and 
engineering, women account for only 31 % of the student population at the first level. In contrast 
with what was observed for all fields of study taken together, the proportion of women increases 
throughout the first hierarchical echelons to reach 38 % at the level of PhD students and 35 % 
at the level of PhD graduates. The lack of appeal of science and engineering studies for young 
women is particularly problematic at the earliest stage of a typical academic carrer in this field, as 
women tend to be better represented among PhD students and graduates. However, the problem of 
horizontal gender segregation in education is almost always presented from the perspective of the 
educational choices made by young women, even though gender segregation is also due to young 
men’s preferences for certain fields of study: why are there so few young men in disciplines such 
as history, philosophy, and so forth? The absence of a mixed gender composition in the di!erent 
fields of study can already be observed in secondary education and is in turn reflected in higher 
education. 
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   Στους τοµείς των επιστηµόνων και των µηχανικών η συµµετοχή των γυναικών είναι 
πολύ περιορισµένη, η εικόνα του διαγράµµατος του σχήµατος 1.8 αλλάζει και οι 
καµπύλες των δύο φύλων δεν τέµνονται σε κανένα σηµείο, όπως φαίνεται στο σχήµα 
1.9. Το παράδοξο εδώ είναι πως στο πρώτο επίπεδο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης το 
ποσοστό των γυναικών είναι ελαφρώς µικρότερο (31%) από το δεύτερο (35%) και το 
τρίτο (38%), το οποίο δείχνει πως οι γυναίκες στις νεότερες ηλικίες δύσκολα 
παίρνουν την απόφαση να ακολουθήσουν αυτόν τον κλάδο. Δυστυχώς τα ποσοστά 
στις ακαδηµαϊκές θέσεις είναι πολύ χαµηλά και αγγίζουν µόλις το 11% στην ανώτερη 
βαθµίδα. Η πρόοδος την περίοδο 2002-2010 είναι εξαιρετικά αργή. 
 
 

	  
Σχήμα	  1.9.	  Ποσοστά	  φοιτητών	  και	  ακαδημαϊκού	  προσωπικού	  στους	  τομείς	  επιστημόνων	  και	  

μηχανικών	  ανά	  φύλο	  στις	  χώρες	  της	  ΕΕ	  την	  περίοδο	  2002-2010	  

	  	  	  	  
 
Δείκτης Γυάλινης Οροφής (Glass Ceiling)  
   Ο Δείκτης Glass Ceiling (GCI) παρουσιάζει τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι 
γυναίκες για να ανεβούν στα υψηλότερα ιεραρχικά επίπεδα. Μετρά τη σχετική 
πιθανότητα για τις γυναίκες, σε σχέση µε τους άνδρες, να πετύχουν µια υψηλόβαθµη 
θέση. Ο GCI συγκρίνει τα ποσοστά των γυναικών σε θέσεις βαθµίδας Α µε αυτά στις 
κατώτερες  ακαδηµαϊκές βαθµίδες υποδηλώνοντας τη δυνατότητα, ή την έλλειψή της, 
των γυναικών να ανελιχθούν επαγγελµατικά. Ο GCI λαµβάνει την τιµή 1 όταν δεν 
υπάρχει διαφορά στην προαγωγή των δύο φύλων, τιµές µικρότερες του 1 όταν οι 
γυναίκες υπερεκπροσωπούνται στην ανώτερη βαθµίδα και µεγαλύτερες του 1 όταν 
υποεκπροσωπούνται. Εποµένως, όσο µεγαλύτερη η τιµή του GCI, τόσο πιο έντονο το 
φαινόµενο γυάλινης οροφής και δυσκολότερη η άνοδος των γυναικών. 
   Κατά µέσο όρο, όπως φαίνεται στο σχήµα 1.10, στην ΕΕ-27  το 2010 ο GCI ισούται 
µε 1.8, δηλαδή έχει υπάρξει µια µικρή πρόοδος από το 2004 που είχε τιµή 1.9. Είναι 
απαραίτητο να εφαρµοστούν προληπτικά µέτρα προκειµένου να επέλθει ισορροπία 
στον ακαδηµαϊκό τοµέα.  
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In science and engineering, the scissors do not cross, among students and academics, 
women form a minority. However, as for all science fields together, in the particular 
field of science and engineering, the attrition of women sharpens at each stage up 
above the PhD level and improvement over time is small and slow. 

The same pattern was noted for academic careers in science and engineering as in all fields of study. 
From 35 % of female PhD graduates, the proportion of women drops to 32 % in grade C academic 
sta!, 23 % in grade B and just 11 % in grade A. Women’s attrition in science and engineering is 
thus comparable to all study fields taken together. A comparison between 2002 and 2010 points 
towards an improvement in the proportion of female scientists and engineers that is slightly less 
pronounced than for all study fields taken together. 

Figure 3.2: Proportions of men and women in a typical academic career in science and engineering, 
students and academic sta!, EU-27, 2002–2010

Exceptions to the reference years: ISCED 6 students: FR: 2006-2010; IT: 2002-2007; RO: 2003-2010; SI: 2005-2010; WiS: CZ: 2002-2008; DK, CY, 
AT, PT, SE: 2002-2009; ES: 2007-2010; LT: 2005-2007; NL: 2003-2010; SK: 2001-2011; UK: 2003-2006. 

Data unavailable: ISCED 6 students:  DE, LU, NL; WiS: BG, EE, EL, FR, IE, LV, LU, HU, MT, PL, RO.

Data estimated: EU-27 (by DG Research and Innovation) for WiS and ISCED 6 students.

Others: Head count (grades A, B, C).

NO: before 2007 biannual data.

SET fields of education = Science, maths and computing + Engineering, manufacturing and construction.

SET fields of science = Engineering and Technology + Natural Sciences.

Eurostat - Education Statistics (online data codes: educ_enrl5 and educ_grad5); WiS database (DG Research and Innovation).
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Σχήμα	  1.10:	  Δείκτης	  Glass	  Ceiling	  την	  περίοδο	  2004-2010	  	  

 
 
1.2.4 Λήψη αποφάσεων 
    
   Τα πιο σηµαντικά ιδρύµατα στον επιστηµονικό κόσµο εξακολουθούν να 
διευθύνονται από άνδρες. Όσον αφορά την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, στην ΕΕ-27 το 
15.5% των ιδρυµάτων έχουν επικεφαλής γυναίκα ενώ µόνο το 10% των 
πανεπιστηµίων έχουν γυναίκα πρύτανη. Το 2010 το 36% του συνόλου των µελών 
επιστηµονικών και διοικητικών συµβουλίων ήταν γυναίκες, ποσοστό µάλλον 
υπερεκτιµηµένο λόγω αλλαγών στον τρόπο υπολογισµού, καθώς το 2007 το ίδιο 
ποσοστό ήταν 22%. 
   Έχει επίσης καταγραφεί µεγάλο φυλετικό χάσµα στα ποσοστά επιτυχίας των 
ερευνητών για χρηµατοδότηση της έρευνας. Από τις 22 χώρες στις οποίες υπήρξαν 
διαθέσιµα στοιχεία, στις 17 οι άνδρες είχαν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας. Την 
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Figure 3.6: Glass Ceiling Index, 2004-2010

Exceptions to the reference years: CZ: 2004-2008; DK, FR, CY, AT, RO, SE: 2004-2009; UK: 2004-2006; LT: 2004-2007; LU:2005-2009; PT: 2003-2009; 
HR: 2008-2010; NO: 2005-2010; IL: 2006-2010; SK: 2004-2011; EE: 2004.

Data unavailable: EL, IE, MT, PL, MK, JP, US.

Data estimated: EU-27, EU-25, EU-15 (by DG Research and Innovation), SI.

Others: Head count.

Some di!erences exist in coverage and definitions between countries.

Country with small numbers of academic sta!: CY, MT, LU, IS.

NO: before 2007 biannual data.

Grade C unavailable for BG, RO (included in B).

WiS database (DG Research and Innovation).
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περίοδο 2002-2010 υπήρξε κάποια θετική αλλαγή στο σύνολο της ΕΕ, αν και 
ορισµένες χώρες δεν είχαν την ίδια συµπεριφορά.  
   Επιπλέον, υπάρχει αρνητική σχέση µεταξύ του επιπέδου των εθνικών δαπανών ανά 
κεφαλή στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) και του ποσοστού των ερευνητριών. Αυτό 
εξηγείται από την περιορισµένη συµµετοχή των γυναικών στον τοµέα των 
Επιχειρήσεων, όπου δαπανώνται και τα περισσότερα χρήµατα στην Ε&Α. 
   	  	  
	  
1.3 Στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα 
 
   Σύµφωνα µε επίσηµη έκθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας τα 
τελευταία 50 χρόνια έχει σηµειωθεί µεγάλη αύξηση του αριθµού των γυναικών στην 
εκπαίδευση και η φυλετική ψαλίδα έχει κλείσει αισθητά [7]. Την περίοδο 1969-1970 
οι γυναίκες αποτελούσαν το 31% των προπτυχιακών φοιτητών ενώ το 2000-2001 
ξεπέρασαν τους άνδρες (51%). Στα ΤΕΙ οι γυναίκες το 1994 ήταν ακριβώς το 50% 
των φοιτητών και το 1998 είχαν ποσοστό 53%. Στις Ανθρωπιστικές σπουδές, στη 
Νοµική, στις Τέχνες και στις Κοινωνικές σπουδές υπερισχύουν των ανδρών και στις 
Φυσικές Επιστήµες από 20% το 1971 έφθασαν το 43% το 1997. Βεβαίως στο πεδίο 
των µηχανικών η εκπροσώπησή τους είναι µικρότερη. Το 1997 ήταν στο 25% και 
αυξήθηκε τα επόµενα χρόνια, γεγονός που τοποθέτησε την Ελλάδα το 2004 ανάµεσα 
στις επτά χώρες της ΕΕ στις οποίες οι γυναίκες πτυχιούχοι µηχανικοί αποτελούσαν το 
1/3 του συνόλου, το οποίο είναι βεβαίως πολύ αισιόδοξο.  
   Στο διάγραµµα του σχήµατος 1.11 παρουσιάζονται τα ποσοστά των γυναικών στις 
βαθµίδες της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία στα 
ελληνικά πανεπιστήµια το 2007. Οι γυναίκες πτυχιούχοι και κάτοχοι µεταπτυχιακών 
ξεπερνούν αριθµητικά τους άνδρες (65% και 57% αντίστοιχα) αλλά ο αριθµός τους 
µειώνεται δραµατικά στα διδακτορικά και στις ακαδηµαϊκές θέσεις αγγίζοντας µόλις 
το 18% στην ανώτατη βαθµίδα [7]. 
 

	  
Σχήμα	  1.11.	  Ποσοστά	  ανδρών	  και	  γυναικών	  φοιτητών	  και	  καθηγητών	  στην	  ανώτατη	  εκπαίδευση	  

στην	  Ελλάδα	  το	  2007 

The official national data [8] for a typical academic career (students and staff) in all Greek Universities for 
the year 2007 is shown in Figure 1. Women make-up 65% of graduate students, and as MSc/MA degree 
holders, they outnumber men. However, these figures decline rapidly as one advances to higher level 
positions, with women being only 18% of Grade A professors.  

 

 

Figure 1. Proportions of men and women in a typical academic career in Greece. The data refers to total numbers of 
students or academic staff in all Greek Universities at the end of academic year 2006-2007 [8]. 

 

So where do we really stand? In recent years, women in Greece were highly and successfully involved in 
higher education and postgraduate studies, and they are steadily progressing following academic and 
research careers, even in fields traditionally dominated by men. In their research working environment, 
they seem to encounter a positive attitude from males and, although they face some gender related 
difficulties (mainly due to family commitments) they seem satisfied with their research and academic 
professional life.  

To draw an analogy that I used during my speech in the MEDICON Conference in Chalkidiki, at first 
glance, it seems that Greek women researchers are pleased to be standing amidst a charming Greek 
scenery. Only they do not seem to be aware that right next to them stands the uniqueness of Mount 
Athos (The Monastic Community at the Holy Mountain in Chalkidiki, Greece, http://www.mountathos.gr/), 
where no women are allowed to enter. Although the status of Mount Athos is a matter of faith and religion 
and is not an issue in this very discussion, senior research posts is another matter altogether. The fact 
����� ������� �����������	�� 	�� ��	����� ���� ���	����	��� ���
	���� �	��	�	����
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scientific/academic grades and research decision-making bodies is a European and international 
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   Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό στις 
σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το έτος 2005 απεικονίζονται στα 
ραβδογράµµατα των σχηµάτων 1.12-1.15 και διαπιστώνεται εύκολα η περιορισµένη 
συµµετοχή των γυναικών. Κατά µέσο όρο, το 19.62% των µελών ΔΕΠ είναι γυναίκες. 
Αναλυτικά, στη σχολή των Ναυπηγών Μηχανικών η εκπροσώπηση των γυναικών 
είναι µηδενική. Ακολουθούν οι σχολές των Μηχανολόγων (µέσος όρος από όλες τις 
βαθµίδες: 7.14%) και των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (8.43%) ενώ το µεγαλύτερο 
ποσοστό γυναικών (41.75%) συναντώνται στους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς. 
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως στην κατώτερη βαθµίδα, δηλαδή στους Λέκτορες, 
οι γυναίκες αρχιτέκτονες κυριαρχούν µε ποσοστό 55.56%.  Παρόλο που τα ποσοστά 
των γυναικών κυµαίνονται στις διάφορες σχολές, παρατηρείται πως στις µεγάλες 
βαθµίδες οι φυλετικές διαφορές γίνονται πολύ έντονες και ενώ στην κατώτατη 
βαθµίδα του λέκτορα οι γυναίκες φθάνουν συνολικά το 26.18%, στην ανώτατη 
βαθµίδα οι καθηγήτριες είναι µόνο το 11.1% [8]. 
	  
	  

	  
Σχήμα	  1.12.	  Κατανομή	  Καθηγητών	  στις	  Σχολές	  του	  ΕΜΠ	  το	  2005	  
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Σχήμα	  1.13.	  Κατανομή	  Αναπληρωτών	  Καθηγητών	  στις	  Σχολές	  του	  ΕΜΠ	  το	  2005	  

	  

	  
Σχήμα	  1.14.	  Κατανομή	  Επίκουρων	  Καθηγητών	  στις	  Σχολές	  του	  ΕΜΠ	  το	  2005	  
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Σχήμα	  1.15.	  Κατανομή	  Λεκτόρων	  στις	  Σχολές	  του	  ΕΜΠ	  το	  2005 

 
   Από τα σχήµατα 1.16-1.17 διαπιστώνεται η υποεκπροσώπηση των γυναικών σε 
θέσεις ηγεσίας, όπως διεθυντές τµηµάτων και προέδρους σχολών του ΕΜΠ, γεγονός 
που αποδεικνύει την απουσία τους από τα όργανα διοίκησης και τις διευθυντικές 
θέσεις και τις εµποδίζει να λάβουν σηµαντικές αποφάσεις για τη λειτουργία των 
σχολών. 
 

 
 

Σχήμα	  1.16.	  Κατανομή	  Προέδρων	  σχολών	  του	  ΕΜΠ	  το	  2005	  
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Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης πραγµατοποίησε έρευνα στις σχολές 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών πάνω στις επιδόσεις των 
φοιτητριών. Στο σχήµα 1.18 διακρίνεται µια αύξηση των γυναικών εισαχθέντων στην 
ΗΜΜΥ τις τελευταίες δεκαετίες. Την περίοδο 1979-2008 1123 γυναίκες σε σύνολο 
5962 φοιτητών εισήλθαν σε αυτή τη σχολή, δηλαδή ποσοστό 18.84%. Το σχήµα 1.19 
δείχνει λεπτοµερώς ανά δεκαετία τους φοιτητές και φοιτήτριες της σχολής [9]. 
 

	  
Σχήμα	  1.18.	  Ποσοστό	  εισαχθέντων	  ανά	  φύλο	  στη	  ΣΗΜΜΥ	  ΑΠΘ	  την	  περίοδο	  1979-2008	  
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department, 14.38% of which are 
women, a ratio slightly lower than that 
of ECE. 

Further, as derived by Figure 4, the 
presence of women among the top five 
of students in the entrance to ECE with 
the national examinations is quite sat-
isfactory. The top grade usually belongs 
to girls.

Performance and 
Graduation 
In the period of 1988–
2008, 2,978 students 
have graduated from 
ECE,  487  o f  which 
were female, a percent-
age of 16.35%. Data in detail 
are given in Figures 5 and 6. It 

seems that women leave 
the department without 
completing their stud-
ies more frequently than 
males. 

Some more informa-
tion regarding the perfor-

mance of the two genders is 
provided in Figures 7 and 8, where 

Figure 3: Number of male and female students entering the 
Department of Mechanical Engineering.
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Figure 2: Number of male and female students entering ECE 
by decade.
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Figure 4: Top five of males and females in the ECE national 
admittance examinations.
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Figure 1: Percentage of male and female students 
entering ECE.
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Figure 6: Percentage of female students that have been 
admitted to ECE in comparison to the female graduates in 
1990s and 2000s.
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Figure 5: Percentage of male and female students that have 
graduated from ECE.
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Σχήμα	  1.17.	  Κατανομή	  Διευθυντών	  Τομέων	  του	  ΕΜΠ	  το	  2005	  
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Σχήμα	  1.19.	  Αριθμός	  εισαχθέντων	  ανά	  φύλο	  στην	  ΣΗΜΜΥ	  ΑΠΘ	  τις	  δεκαετίες	  1980,	  1990,	  2000	  

 
 
1.4 Γυναίκες και εκπαίδευση 
 
   Παλαιότερα, δηλαδή στη δεκαετία του ’90, η έρευνα σε αυτή την περιοχή έδειξε ότι 
οι γυναίκες και τα κορίτσια είχαν λιγότερες ευκαιρίες αλλά και ικανότητες να τα 
καταφέρουν όταν καλούνταν να χρησιµοποιήσουν τεχνολογικά µέσα για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα επόµενα όµως χρόνια, σταµάτησε το πρόβληµα της 
περιορισµένης πρόσβασης των κοριτσιών στην τεχνολογία και τα αγόρια φάνηκαν 
πιο αδύναµα στις επιδόσεις. Βεβαίως θα ήταν µια εσφαλµένη γενίκευση να 
υποστηρίξει κανείς ότι η χρήση της τεχνολογίας σε εκπαιδευτικό περιβάλλον 
προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους µαθητές και δεν παρεισφρέουν κοινωνικές, 
πολιτισµικές και φυλετικές ανισότητες όπως και στην παραδοσιακή εκπαίδευση [3]. 
   Από έρευνα που διεξήχθη στο πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου σε περίοδο δέκα 
ετών (1990-2000) συλλέχθηκαν στοιχεία σχετικά µε την εξοικείωση των 
νεοεισαχθέντων στους υπολογιστές. Αυτό έγινε µέσω ερωτηµατολογίου και είχε 
σκοπό να βοηθήσει το πανεπιστήµιο να αποφασίσει για πιθανή ενισχυτική 
διδασκαλία πάνω στα τεχνολογικά µέσα. Τα πρώτα χρόνια το φύλο έπαιζε 
καθοριστικό ρόλο στην απάντηση όλου του ερωτηµατολογίου. Οι γυναίκες ήταν  
αρκετά απίθανο να έχουν στην κατοχή τους κάποιο τεχνολογικό εξοπλισµό, πίστευαν 
πως δεν είναι τόσο έµπειρες όσο οι άντρες στη διαχείρισή του καθώς και ότι αυτός 
δεν είναι ιδαίτερα χρήσιµος στις ακαδηµαϊκές τους σπουδές και στα µελλοντικά τους 
επαγγέλµατα. Το τελευταίο βεβαίως είχε να κάνει και µε το γεγονός ότι οι γυναίκες 
στρέφονταν περισσότερο προς Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήµες που δε 
θεωρούνταν εκείνη την εποχή ότι σχετίζονται µε την γνώση και τον χειρισµό 
υπολογιστών [3].  
   Με το πέρασµα του χρόνου σηµειώθηκε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και 
ενθουσιασµός σχετικά µε την χρήση τους όµως σε συγκεκριµένη περίπτωση όπου 
δύο οµάδες αντίθετου φύλου είχαν τις ίδιες ικανότητες και γνώσεις πάνω στους 
υπολογιστές, µια οµάδα ανδρών φαίνεται να είχε µεγαλύτερη άνεση και 
αποτελεσµατικότητα από µια οµάδα γυναικών. Μέχρι το 1999, το ποσοστό των 
γυναικών που είχε δικό του υπολογιστή εξακολουθούσε να είναι µικρότερο από αυτό 
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department, 14.38% of which are 
women, a ratio slightly lower than that 
of ECE. 

Further, as derived by Figure 4, the 
presence of women among the top five 
of students in the entrance to ECE with 
the national examinations is quite sat-
isfactory. The top grade usually belongs 
to girls.

Performance and 
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In the period of 1988–
2008, 2,978 students 
have graduated from 
ECE,  487  o f  which 
were female, a percent-
age of 16.35%. Data in detail 
are given in Figures 5 and 6. It 

seems that women leave 
the department without 
completing their stud-
ies more frequently than 
males. 

Some more informa-
tion regarding the perfor-

mance of the two genders is 
provided in Figures 7 and 8, where 
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admitted to ECE in comparison to the female graduates in 
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των ανδρών. Η φυλετική ψαλίδα κλείνει στην ερώτηση για τη χρήση του Διαδικτύου 
και των ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Η ποσοστιαία αύξηση των γυναικών που 
απάντησαν ότι αισθάνονται πολύ σίγουρες και άνετες στη χρήση τους ήταν 
µεγαλύτερη από των ανδρών. Η αλλαγή αυτή έχει να κάνει και µε την σταδιακή 
ενσωµάτωση των υπολογιστών στην εκπαίδευση σε όλους τους επιστηµονικούς 
τοµείς [3]. 
   Από αναλύσεις που έγιναν φάνηκαν διαφορές στη συµµετοχή και συνεισφορά των 
φοιτητών στο µάθηµα σε περιβάλλον µε υπολογιστές ανάλογα µε το φύλο τους. Οι 
γυναίκες δηλαδή τείνουν να συµµετέχουν και να εκφράζουν τις απόψεις τους 
λιγότερο από τους άνδρες και να µην κυριαρχούν σε συζητήσεις. Παρόλ’ αυτά, δεν 
υπάρχει απόδειξη ότι αυτό συνεπάγεται λιγότερες ικανότητες ή χαµηλότερες 
επιδόσεις από την πλευρά τους [3]. 
   Μια άλλη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 1999 στο πανεπιστήµιο του Σάλφορντ 
στην Αγγλία µας δίνει σηµαντικές πληροφορίες για τη συµπεριφορά µιας οµάδας 
προπτυχιακών φοιτητών που επέλεξαν να διδαχτούν το µάθηµα «Υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής πληροφορίας». Το 70% των φοιτητών ήταν άνδρες. Η διαδικασία 
συλλογής στοιχείων ήταν και πάλι ερωτηµατολόγια καθώς και κάποιες συναντήσεις 
µε την οµάδα και σηµειώσεις του καθηγητή σε µορφή ηµερολογίου. Όσον αφορά 
στην πρόσβαση σε υπολογιστή, οι γυναίκες ανέφεραν ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχε 
υπολογιστής στο σπίτι, έπρεπε να τον µοιράζονται µε τα υπόλοιπα µέλη της 
οικογένειας και το 49% αυτών απάντησε ότι δεν είχαν προτεραιότητα στην χρήση του. 
Κανένας άνδρας δεν αντιµετώπιζε το ίδιο πρόβληµα. Όταν ερωτήθηκαν, προτού 
επιλέξουν το συγκεκριµένο µάθηµα, σε ποιο βαθµό συµφωνούσαν µε την πρόταση: 
«Με φοβίζει η χρήση του Διαδικτύου µε σκοπό να προετοιµάζοµαι για το µάθηµα», 
το 29% των γυναικών και µόλις το 8% των ανδρών απάντησε σε µεγάλο βαθµό. Τα 
κορίτσια επίσης χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για διάβασµα στο σπίτι, κάτι που 
µπορεί να οφείλεται και στην έλλειψη αυτοπεποίθησης που τις διακρίνει. 
Προετοιµάζονταν για το µάθηµα αργά το βράδυ, διότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις 
δεν τους επέτρεπαν να το κάνουν νωρίτερα σε αντίθεση µε τα αγόρια που µελετούσαν 
κυρίως 4 µε 8 το βράδυ. Επέλεγαν επίσης να στείλουν e-mail στον καθηγητή ή σε 
φίλους προκειµένου να λύσουν κάποια απορία πάνω στο µάθηµα ενώ οι άνδρες το 
συζητούσαν και µε συµφοιτητές τους στο πανεπιστήµιο. Η σιγουριά των ανδρών και 
η ανασφάλεια των γυναικών δεν καθρεφτίστηκε ιδιαίτερα στη βαθµολογία τους 
καθώς οι άνδρες πέτυχαν ελάχιστα υψηλότερους βαθµούς σε πιο τεχνικά κοµµάτια 
του µαθήµατος, όπως το σχεδιασµό ιστοσελίδων, ενώ οι γυναίκες είχαν πολύ µεγάλη 
βαθµολογία σε όλες τις εργασίες του µαθήµατος [3]. 
   Σε πανεπιστηµιακό ίδρυµα στη Νέα Ζηλανδία διεξήχθη µία παρόµοια έρευνα η 
οποία έδειξε ότι οι γυναίκες είχαν διαρκώς καλύτερες επιδόσεις από τους άνδρες σε 
µαθήµατα µέσω Διαδικτύου. Οι αρχικές υποθέσεις υποστήριζαν ότι το γυναικείο 
φύλο µπορεί να τα πήγαινε καλύτερα σε βιβλιογραφικές-ερευνητικές εργασίες, καθώς 
αυτές προϋποθέτουν οµαδική δουλειά και επικοινωνία, αλλά οι άνδρες θα υπερείχαν 
στο τεχνικό κοµµάτι του σχεδιασµού ιστοσελίδων. Δεν επιβεβαιώθηκαν όµως, διότι 
οι γυναίκες πετύχαιναν µεγαλύτερη βαθµολογία και στα δύο. Οι λόγοι που τα 
κατάφερναν καλύτερα θεωρήθηκαν η ισχυρότερη θέλησή τους να πετύχουν και η 
ικανότητά τους να δουλεύουν ατοµικά και να διαχειρίζονται πολλαπλές εργασίες [3].  
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1.5 Γυναίκες και σχολικό περιβάλλον 
 
   Ένας άλλος πολύ σηµαντικός παράγοντας που οδηγεί σε φυλετική ανισότητα στις 
σπουδές είναι και οι επιρροές από το σχολικό περιβάλλον. Τέτοια παραδείγµατα είναι 
τα χρονοδιαγράµµατα των µαθηµάτων, οι διαδικασίες αξιολόγησης, οι απαιτήσεις, 
προσδοκίες και συµπεριφορά των καθηγητών, η πίεση από τους συµµαθητές, η άνιση 
χρηµατοδότηση, τα σχολικά βιβλία τα οποία προωθούν συγκεκριµένα στερεότυπα. 
Έρευνα στην Βρετανία σε καθηγητές Γυµνασίου έδειξε ότι οι καθηγητές 
µαθηµατικών, φυσικής, τεχνικών µαθηµάτων και γλωσσών δεν υποστήριζαν 
ιδιαίτερα τις πρωτοβουλίες για ίσες ευκαιρίες στους µαθητές. Ένα µεγάλο ποσοστό 
τους συµφωνούσε µε απόψεις που ήθελαν τις γυναίκες να κρατούν τους 
παραδοσιακούς ρόλους τους και επιπλέον προσπαθούσαν να προσελκύσουν τους 
άνδρες να ασχοληθούν µε τις επιστήµες επισηµαίνοντας ότι κάτι τέτοιο απαιτεί 
δύναµη, γιατί κρύβει κινδύνους. Πολλές µελέτες, αν και όχι όλες, αναφέρουν ότι τα 
αγόρια λαµβάνουν δυσανάλογα µεγάλη προσοχή από τους καθηγητές, κάτι που 
µπορεί εν µέρει να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ρωτούν και συχνότερα απορίες [2].  
   Είναι επίσης συχνό φαινόµενο τα εργαστήρια µε υπολογιστές να θεωρούνται 
αποκλειστικά ανδρικοί χώροι και οι γυναίκες να µην έχουν καµία πρόσβαση. Αυτή η 
φιλοσοφία όπου η τεχνολογία µοιάζει άρρηκτα συνδεδεµένη µε το αρσενικό στοιχείο 
δεσπόζει σε τάξεις και σχολεία. Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε 18 τάξεις 
Δηµοτικού σχολείου στο Οντάριο για δύο χρόνια αποκάλυψε ορισµένα ενδιαφέροντα 
στοιχεία. Στα τελικά διαγωνίσµατα γνώσεως υπολογιστών στα χαµηλά και µεσαία 
επίπεδα τα αγόρια είχαν υψηλότερους βαθµούς. Μετά από λεπτοµερή ανάλυση 
φάνηκε ότι τα κορίτσια έβρισκαν αυτές τις εργασίες αρκετά ανιαρές και  κάποιες 
φορές δεν πήγαιναν καθόλου στο µάθηµα υπολογιστών προκειµένου να µελετήσουν 
για τα υπόλοιπα µαθήµατα. Το µεγαλύτερο όµως πρόβληµα ήταν η πολύ επιθετική 
συµπεριφορά των αγοριών απέναντι στα κορίτσια και η προσπάθεια διαρκούς 
υπονόµευσής τους. Τα αγόρια δεν ήθελαν να µοιράζονται τους υπολογιστές και τους 
εκτυπωτές µε τα κορίτσια και οι δασκάλες δεν µπορούσαν να χειριστούν το θέµα [2]. 
   Η αδιαφορία και η ψυχρότητα των δασκάλων απέναντι στα κορίτσια σε συνδυασµό 
µε την ανταγωνιστική φύση των αγοριών συντελούν στο να χάσουν πολλά κορίτσια 
το ενδιαφέρον για τα µαθηµατικά, τη φυσική και τα τεχνολογικά µαθήµατα. Κατά την 
περίοδο της εφηβίας αποφεύγουν να ασχοληθούν µε αυτά τα µαθήµατα και για αυτήν 
την επιλογή ευθύνονται ως ένα βαθµό και οι γονείς (ιδιαίτερα οι µητέρες) οι οποίοι 
υποστηρίζουν ότι τα µαθηµατικά είναι δύσκολα και άνευ σηµασίας για τις κόρες τους 
[1]. 
   Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκθεση καθηγήτριας του ΜΙΤ στη σχολή ηλεκτρολόγων 
µηχανικών η οποία παραθέτει διάφορες προσωπικές της απόψεις για το θέµα από την 
εµπειρία της ως µαθήτρια και ως καθηγήτρια σε έναν ανδροκρατούµενο κλάδο [10]. 
Οι γυναίκες, υποστηρίζει, έχουν πολύ χαµηλή αυτοπεποίθηση και θεωρούν ότι 
προχωρούν στις σπουδές τους χάρη στην εξωτερική τους εµφάνιση και όχι στις 
επιδόσεις και το µυαλό τους. Μαθήτριες µε πολύ υψηλές βαθµολογίες πιστεύουν ότι 
ο λόγος που βρίσκονται σε ένα τόσο καλό πανεπιστήµιο είναι το γεγονός ότι ως 
γυναίκες που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν µηχανικοί αποτελούν ένα εξαιρετικό 
φαινόµενο. Το αίσθηµα της διαφορετικότητας και ως εκ τούτου της αποµόνωσης 
είναι ακόµα ένας λόγος να αισθάνονται αγχωµένες και πιεσµένες. Ο αποκλεισµός 
τους από οµάδες µελέτης και γενικά από ανδρικές παρέες τους στερούν τη 
δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και να συνάψουν δεσµούς που θα τους 
βοηθήσουν στις σπουδές αλλά και µετέπειτα επαγγελµατικά. Επιπλέον, είναι σύνηθες 
οι απόψεις και οι προτάσεις των φοιτητριών να µην λαµβάνονται σοβαρά υπόψη από 
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τους συµφοιτητές και τους καθηγητές. Τα σεξιστικά σχόλια µέσα στις τάξεις σε 
βάρος των γυναικών δεν είναι καθόλου σπάνια, κάτι που είναι απολύτως λογικό και 
αναµενόµενο, δεδοµένου ότι υπάρχουν πολλοί καθηγητές που δεν πιστεύουν ότι το 
να γίνει µία γυναίκα µηχανικός είναι σωστό και ωφέλιµο [10]. 
   Η Meg Urry, καθηγήτρια Φυσικής και διευθύντρια στο Κέντρο Αστρονοµίας και 
Αστροφυσικής του Πανεπιστηµίου του Yale, έδωσε στις 6 Φεβρουαρίου 2005 
συνέντευξη στη Washington Post µε τίτλο ‘Diminished By Discrimination We 
Scarcely See’ στην οποία θυµάται κάποια δυσάρεστα περιστατικά από τη φοιτητική 
της ζωή στο MIT. Το γεγονός ότι ήταν µία γυναίκα φοιτήτρια σε µία τάξη γεµάτη 
άνδρες δεν περνούσε απαρατήρητο. Οι συµφοιτητές της άφησαν στο θρανίο της µία 
φορά φωτογραφίες γυµνών ανδρών ενώ ο καθηγητής απευθυνόταν στην τάξη: 
«Κύριοι και Meg» κάτι που αυτοµάτως της θύµιζε ότι το φύλο της την έκανε να 
ξεχωρίζει. Όταν ανακοίνωσε στον επιβλέποντα της διπλωµατικής της ότι ήταν έγκυος 
εκείνος απάντησε έκπληκτος: «Ώστε θέλεις να τα έχεις όλα!», κάτι που προφανώς δε 
θα λεγόταν ποτέ αν η Meg ήταν άνδρας.  
 
 
1.6 Γυναίκες και εργασιακός χώρος 
 
   Η περιορισµένη συµµετοχή των γυναικών στους τεχνολογικούς τοµείς, η οποία 
οδηγεί σε έλλειψη εργατικού δυναµικού, απασχολεί ολοένα και περισσότερο τα 
κράτη καθώς η αξία και χρησιµότητα σχετικών επαγγελµάτων, όπως αυτό του 
µηχανικού, για την εξέλιξη και ευηµερία των σύγχρονων κοινωνιών έχει ευρέως 
αναγνωριστεί [11]. 
   Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες µηχανικοί στον εργασιακό χώρο 
είναι πολλά και τις αναγκάζουν να εγκαταλείψουν το επάγγελµα ή να µην επιζητούν 
θέσεις µε αυξηµένα καθήκοντα. Προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα εχθρικό 
περιβάλλον όπου η πλειονότητα των εργαζοµένων είναι άνδρες και µοιραία 
αισθάνονται αποµόνωση. Οι παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους δεν λαµβάνονται 
σοβαρά υπόψη και δεν λείπουν οι περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης [11]. 
   Μελέτες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι ενώ οι γυναίκες και οι άνδρες στο ξεκίνηµα της 
καριέρας τους έχουν µεγάλη αισιοδοξία για το επαγγελµατικό τους µέλλον, σταδιακά 
το σκηνικό αλλάζει για τις γυναίκες οι οποίες γύρω στα 30 δεν είναι πλέον τόσο 
ευχαριστηµένες από την εργασία τους όσον αφορά τις ευκαιρίες που έχουν για 
εξέλιξη και την µεταχείριση που υφίστανται. Οι άνδρες µηχανικοί λαµβάνουν 
σηµαντικότερες προαγωγές και οι µισθοί των γυναικών είναι αρκετά χαµηλότεροι. 
Από αµερικανικές έρευνες φάνηκε ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
γυναίκες στην εργασία τους είναι πολύ διαφορετικά από των ανδρών. Συγκεκριµένα, 
το 34% από τις γυναίκες µηχανικούς που ερωτήθηκαν απάντησε πως δυσκολεύεται 
να συνδυάσει το επάγγελµα µε την οικογένεια, οι πιθανότητες για ανέλιξη είναι 
µικρές και η παρενόχληση από την πλευρά των ανδρών είναι συχνό φαινόµενο. Από 
την άλλη, µόνο το 2% των ανδρών ερωτηθέντων απάντησε πως η οικογένεια 
αποτελεί το µεγαλύτερο εµπόδιο στην επαγγελµατική τους καριέρα [11]. 
   Το 1994 στο πανεπιστήµιο του ΜΙΤ τρεις γυναίκες, µόνιµες καθηγήτριες στο τµήµα 
των Επιστηµών, ανακάλυψαν συζητώντας πως τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν 
στη δουλειά τους λόγω φύλου ήταν κοινά και θέλησαν να διερευνήσουν αν το ίδιο 
συνέβαινε και µε τις υπόλοιπες καθηγήτριες του τµήµατος, οι οποίες άλλωστε ήταν 
ελάχιστες. Σύντοµα αποδείχθηκε ότι όλες οι γυναίκες ένιωθαν πως είχαν διαφορετική 
µεταχείριση σε σχέση µε τους άνδρες συναδέλφους τους σε πολλούς τοµείς και 
έστειλαν ένα γράµµα στον πρύτανη µε το αίτηµα να δηµιουργηθεί µια επιτροπή που 
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θα εξέταζε αυτά τα προβλήµατα και θα έβλεπε αν οι χώροι, οι µισθοί και τα 
καθήκοντα διδασκαλίας των γυναικών είχαν διαφορές από των ανδρών. Σε 
περίπτωση που αυτό συνέβαινε, θα έπρεπε να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες, 
για να διορθωθεί η κατάσταση. Ο πρύτανης δέχτηκε και η επιτροπή το 1995, 
απαρτιζόµενη από µία καθηγήτρια από την καθεµία από τις έξι σχολές του τµήµατος 
Επιστηµών καθώς και από τρεις άνδρες καθηγητές, συνέλεξε στοιχεία και πήρε 
συνεντεύξεις από τις γυναίκες του διδακτικού προσωπικού και τους πρέδρους των 
σχολών, για να εξετάσει το ζήτηµα. Τα στοιχεία έδειξαν ότι σε ορισµένες σχολές 
σηµειώνονταν  αδικίες σε βάρος των γυναικών όσον αφορά στους χώρους-γραφεία-
εργαστήρια που τους είχαν δοθεί, στους µισθούς από επιχορηγήσεις για έρευνα, στη 
συµµετοχή τους σε επιτροπές και στα διδακτικά τους καθήκοντα. Σε µία σχολή 
µάλιστα, δύο χρόνια πριν δηµιουργηθεί η επιτροπή, είχε διαπιστωθεί πως οι γυναίκες 
δεν αµείβονταν όπως θα έπρεπε και το θέµα είχε ήδη διορθωθεί. Από τα στοιχεία που 
συνέλεξε η επιτροπή βρέθηκε ότι παρόλο που ένα µεγάλο ποσοστό γυναικών 
σπούδαζε επιστήµες στο ΜΙΤ, το ποσοστό µειωνόταν στις ανώτερες βαθµίδες της 
ακαδηµαϊκής ιεραρχίας και το φαινόµενο διαρροής ήταν και παλι εµφανές. Για πολλά 
χρόνια τα ποσοστά των γυναικών σε εκπαιδευτικό προσωπικό παρέµεναν στάσιµα. 
Πολύ σηµαντικές πληροφορίες έδωσαν και οι συνεντεύξεις. Από αυτές φάνηκε ότι οι 
γυναίκες καθηγήτριες µεγαλύτερης ηλικίας µοιράζονταν ένα αίσθηµα αποµόνωσης 
λόγω του φύλου τους και αποκλεισµού από το δικαίωµα λήψης σοβαρών αποφάσεων. 
Οι νεότερες καθηγήτριες ένιωθαν ότι αποτελούσαν υποστηριζόµενα µέλη της οµάδας 
των σχολών τους και το κύριο πρόβληµά τους ήταν η δυσκολία συνδυασµού της 
οικογένειας µε την καριέρα. Υπήρχε δηλαδή η αίσθηση από τις νεότερες γενιές 
καθηγητριών ότι οι φυλετικές διακρίσεις είχαν πάψει να υπάρχουν προτού εκείνες 
προσληφθούν αλλά σύντοµα οι καθηµερινές δυσκολίες και τα εµπόδια που 
αντιµετώπιζαν τις διέψευδαν [12]. 
   Μετά την έκθεση που συνέταξε αυτή η επιτροπή το 1999, ακολούθησε η σύσταση  
τεσσάρων ακόµη επιτροπών µε σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης στα υπόλοιπα 
τµήµατα του πανεπιστηµίου. Στη σχολή των µηχανικών τα αποτελέσµατα αυτής της 
έρευνας ήταν παρόµοια µε του τµήµατος των Επιστηµών. Ορισµένες καθηγήτριες 
ανέφεραν ότι παρατήρησαν ξαφνικές αυξήσεις στους µισθούς τους οι οποίες 
πιθανότατα έγιναν για να διορθωθούν αδικίες που είχαν συµβεί παλαιότερα. Οι 
συνεντεύξεις µε καθηγήτριες αποκάλυψαν διάφορα περιστατικά αποκλεισµού από 
σηµαντικές επιτροπές και ερευνητικές δραστηριότητες. Εποµένως, η έλλειψη 
γυναικών σε υψηλόβαθµες θέσεις θα µπορούσε να αποδοθεί, ως ένα βαθµό 
τουλάχιστον, στη µη συµµετοχή τους σε επιτροπές του τµήµατος, η οποία τους στερεί 
την εµπειρία που είναι απαραίτητη για αυτές τις θέσεις. Όσον αφορά τα διδακτικά 
τους καθήκοντα, υπήρχαν γυναίκες οι οποίες παραπονέθηκαν πως τους ζητήθηκε να 
διδάσκουν προπτυχιακά µαθήµατα και όχι µεταπτυχιακά εξειδικευµένα πάνω στο 
ερευνητικό τους αντικείµενο. Το κυρίαρχο πρόβληµα των γυναικών ήταν και πάλι να 
µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα επαγγελµατικά και οικογενειακά τους καθήκοντα 
[13].  
   Στην αναζήτηση εργασίας για ακαδηµαϊκές θέσεις οι γυναίκες έρχονται συχνά 
αντιµέτωπες µε άδικη µεταχείριση καθώς προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις 
µπορεί να τους στοιχίσουν και να µην καταφέρουν να προσληφθούν ενώ οι ίδιες 
υποχρεώσεις θα αγνοηθούν αν πρόκειται για άνδρα. Ο γάµος και τα παιδιά 
θεωρούνται γενικά από τους άνδρες καθηγητές στα πανεπιστήµια εµπόδιο για την 
επαγγελµατική εξέλιξη µιας γυναίκας. Όσοι υποστηρίζουν τις γυναίκες πιστεύουν 
πως η κοινωνία, οι συγγενείς και οι ίδιοι οι άνδρες πείθουν τις γυναίκες τους πως το 
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να εγκαταλείψουν την καριέρα τους για χάρη της οικογένειας είναι άξιο επαίνων, 
παρόλο που ένας άνδρας δεν θα σκεφτόταν ποτέ να πράξει κατ’ αυτόν τον τρόπο [1]. 
   Έχει παρατηρηθεί τέλος πως σε περίπτωση αξιολόγησης δύο πανοµοιότυπων 
βιογραφικών τα οποία διαφέρουν µόνο στο φύλο του κατόχου, ο άνδρας θα λάβει 
µεγαλύτερη βαθµολογία. Σε σχετικό πείραµα, ένα γυναικείο βιογραφικό συγκρίθηκε 
την πρώτη φορά µε άλλα επτά ανδρικά και την δεύτερη µε δύο γυναικεία και πέντε 
ανδρικά, για την κάλυψη ακαδηµαϊκής θέσης. Την δεύτερη φορά τα πήγε πολύ 
καλύτερα, διότι δεν ήταν η µοναδική γυναίκα και η σύγκριση έγινε αναγκαστικά. 
Στην πρώτη περίπτωση επικράτησε απλώς η άποψη ότι ως γυναίκα δεν ήταν 
κατάλληλη για τη θέση [14]. 
 
 
1.7 Γυναίκες και Ευρωπαϊκή Βιοµηχανία Τεχνολογίας Πληροφοριών και 
Επικοινωνιών 
 
   Σε διάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 2008, ενόψει της 
Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας, συζητήθηκε η έλλειψη γυναικών στην τεχνολογία 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και η επιτακτική ανάγκη να 
κινητοποιηθούν οι γυναίκες στην Ευρώπη και να καταλάβουν σηµαντικές θέσεις στην 
ευρωπαϊκή βιοµηχανία. Η επίτροπος της ΕΕ κα Viviane Reding µίλησε για τον 
κίνδυνο επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής οικονοµικής ανάπτυξης εάν δεν 
αντιµετωπιστεί η έλλειψη σε επιστήµονες πληροφορικής και µηχανικούς. Η 
ενθάρρυνση, ως εκ τούτου, των νέων -και ειδικότερα των γυναικών- να 
ακολουθήσουν σταδιοδροµία στον τοµέα αυτό καθώς και η εξάλειψη στερεοτύπων, 
τα οποία περιγράφουν την ΤΠΕ ως επαγγελµατική διέξοδο αποκλειστικά για άνδρες, 
θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικά [15]. 
   Στην ΕΕ-27 ο αριθµός των αποφοίτων από σχολές µηχανικών παρουσίασε 
σηµαντική αύξηση το 2004, παρόλ’ αυτά ο ετήσιος ρυθµός αύξησης παρουσίασε 
εκθετική µείωση την περίοδο 1998-2004. Οι γυναίκες πτυχιούχοι µηχανικοί το 2004 
ήταν µόνο 19%, παρά την αύξηση του αποφοίτων γυναικών από πανεπιστήµια. Από 
έρευνα του 2007 σε 150 ευρωπαϊκές εταιρείες ΤΠΕ προέκυψε πως το µέσο ποσοστό 
γυναικών σε διοικητικά συµβούλια ήταν µόλις 6%, εποµένως απαιτούνται µεγάλες 
προσπάθειες για προσέλκυση και παραµονή των γυναικών σε αυτόν τον κλάδο. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το 2006 ένα πρόγραµµα µε σκοπό την παρακίνηση 
νέων γυναικών να στραφούν προς την ΤΠΕ. Η πρωτοβουλία αυτή τους δίνει τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν µια γυναίκα, ανώτερο στέλεχος στον κλάδο της 
ΤΠΕ, στη διάρκεια µιας εργάσιµης ηµέρας [15].  
 
 
1.8 Κοινωνικοί-ψυχολογικοί παράγοντες 
 
   Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι αναλυτές αναγνωρίζουν ότι η συµµετοχή ή µη 
ενός ατόµου σε ένα επιστηµονικό κλάδο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και 
επιρροές που δέχεται, δεν µπορεί κανείς να αµφισβητήσει ότι ο κοινωνικός-
ψυχολογικός παράγοντας είναι καθοριστικής σηµασίας, διότι το αν θα επιλέξει ένα 
άτοµο να ασχοληθεί και να σπουδάσει ένα συγκεκριµένο αντικείµενο είναι πάνω από 
όλα προσωπική του υπόθεση. Έχει, κατ’ αρχάς, επικρατήσει η άποψη ότι τα 
µαθηµατικά και οι επιστήµες δεν συµβαδίζουν µε τον ρόλο του γυναικείου φύλου και 
το πρόβληµα επιδεινώνεται αν σκεφτούµε ότι αποφάσεις σοβαρές για την µετέπειτα 



	   40	  

καριέρα κάποιου λαµβάνονται σε πολύ νεαρές ηλικίες. Ιδιότητες που διακρίνουν 
αρκετές γυναίκες, όπως η χαµηλή αυτοεκτίµηση, η άποψη ότι τα καταφέρνουν λόγω 
τύχης και όχι λόγω ικανοτήτων και η ανασφάλεια που δεν τους επιτρέπει να 
ρισκάρουν, δεν προάγουν την επιστηµονική σκέψη [2]. 
   Σε ορισµένες χώρες, όπως στην Αγγλία και τις ΗΠΑ, υπάρχει µία σύγχυση ως προς 
την έννοια του µηχανικού και το ποιες ακριβώς είναι οι αρµοδιότητές του. Στο 
άκουσµα της λέξης «µηχανικός» πολλοί άνθρωποι φέρνουν στο µυαλό τους την 
εικόνα του µηχανικού αυτοκινήτων και άλλων βαρέων επαγγελµάτων, τα οποία δεν 
είναι καθόλου ελκυστικά και κατάλληλα για τις γυναίκες [11]. Η κοινωνία άλλωστε, 
µέσω πχ. περιοδικών για υπολογιστές που απευθύνονται σε άνδρες και 
βιντεοπαιχνιδιών µε αρκετά βίαιη θεµατολογία προωθεί στερεότυπα που 
δηµιουργούν µια πολύ ισχυρή εικόνα του άνδρα επιστήµονα [2]. 
   Οι απόψεις του ατόµου σχετικά µε την έννοια της επιστήµης  διαµορφώνονται ήδη 
από την νηπιακή ηλικία. Σε δείγµα 53 παιδιών, ηλικίας 2 έως 6 ετών, σε σχολείο στο 
Νοτιοανατολικό Μοντεσσόρι των ΗΠΑ, ζητήθηκε να σχολιάσουν φωτογραφίες 
ανδρών και γυναικών επιστηµόνων. Ορισµένα αγόρια φαίνεται να πίστευαν ότι η 
επιστήµη είναι µία δραστηριότητα την οποία οι άνδρες και όχι οι γυναίκες πρέπει να 
παίρνουν στα σοβαρά. Ένα τετράχρονο αγόρι είπε χαρακτηριστικά: «µόνο τα αγόρια 
θα πρέπει να κάνουν επιστήµη» ενώ κάποιο άλλο στο οποίο έδειξαν την φωτογραφία 
µιας γυναίκας µπροστά σε υπολογιστή αναφέρθηκε στην επιστήµονα µε τον όρο 
«αυτός». Τα αγόρια γενικά ταυτίζονταν πιο εύκολα µε τους επιστήµονες που έβλεπαν 
στις φωτογραφίες, ήταν πιο αρνητικά από τα κορίτσια όταν σχολίαζαν γυναίκες 
επιστήµονες και δεν θεωρούσαν πιθανό κάποιο γνωστό τους κορίτσι να ασχοληθεί µε 
τις επιστήµες. Όταν τους ζητήθηκε να σχεδιάσουν επιστήµονες, τα κορίτσια που 
ζωγράφισαν γυναίκες, το έκαναν στη δεύτερη ζωγραφιά τους, διότι πιθανότατα δεν το 
θεωρούσαν ιδιαίτερα αποδεκτό σαν εικόνα [1]. 
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Κεφάλαιο 2 
 
Διερεύνηση της συµµετοχής των γυναικών στη Σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών 
 
 
   Η παρούσα διπλωµατική αποσκοπεί στην ποσοτικοποίηση της συµµετοχής των 
γυναικών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών τα 
τελευταία χρόνια, στην καταγραφή της απόδοσής τους αλλά και στην ανάλυση των 
παραγόντων που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των σπουδών τους. Επίσης 
σκοπό έχει τη διερεύνηση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν στη διάρκεια της 
φοίτησής τους καθώς και των µελλοντικών επαγγελµατικών στόχων τους.  
   Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει λεπτοµερής περιγραφή της διαδικασίας που 
ακολουθήθηκε για τη συλλογή των απαιτούµενων στοιχείων. Η απόκτηση των 
ποσοτικών και αριθµητικών δεδοµένων έγινε από τα αρχεία της γραµµατείας της 
Σχολής τόσο για τους προπτυχιακούς φοιτητές όσο και για το προσωπικό της Σχολής. 
Επίσης συντάχθηκε ειδικό ερωτηµατολόγιο το οποίο στάλθηκε στους φοιτητές και 
φοιτήτριες της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών µε 
σκοπό τη συλλογή ποιοτικών χαρακτηριστικών των φοιτητών.  
 
 
2.1 Στατιστικά στοιχεία από γραµµατεία 
 
   Η έρευνα επικεντρώθηκε στο διάστηµα 1990-2012 και τα απαιτούµενα δεδοµένα 
συλλέχθηκαν από τα αρχεία της γραµµατείας της Σχολής και στη συνέχεια 
ακολούθησε η επεξεργασία τους, ώστε να δηµιουργηθεί µια εικόνα της 
εκπροσώπησης των γυναικών στο συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο. Πρώτος στόχος 
ήταν να γίνει γνωστό το ποσοστό των γυναικών που εισέρχονται στη σχολή κάθε 
χρόνο καθώς και ο αριθµός των αποφοίτων, ώστε να εξαχθεί κάποιο συµπέρασµα 
τόσο για την συµµετοχή των γυναικών σε αυτόν τον κλάδο των µηχανικών όσο και 
για ενδεχόµενη αύξησή τους µε την πάροδο του χρόνου.  
   Επιπλέον, ήταν επιθυµητό να εξεταστούν οι επιδόσεις των γυναικών στις 
τεχνολογικές επιστήµες και ένας χρήσιµος δείκτης είναι η σειρά εισαγωγής τους στο 
Πολυτεχνείο καθώς και ο βαθµός διπλώµατος κατά την αποφοίτησή τους. 
Συγκεκριµένα ζητήθηκε το φύλο των πέντε πρώτων σε αριθµό µορίων εισαχθέντων 
στη Σχολή µε τη διαδικασία των Πανελληνίων καθώς και των πέντε πρώτων 
αποφοίτων ανά έτος. Αυτά τα ποσοστά βεβαίως δεν είναι ιδιαιτέρως ενδεικτικά της 
επίδοσης, οπότε κρίθηκε απαραίτητο να γίνει ενηµέρωση σχετικά µε το βαθµό 
διπλώµατος όλων των αποφοίτων, ανδρών και γυναικών, κάθε έτους. Αποκτήθηκαν 
δηλαδή στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των αποφοίτων ανά βαθµολογική επίδοση, 
δηλαδή πόσοι έλαβαν δίπλωµα µε «Άριστα», πόσοι µε «Λίαν Καλώς» και πόσοι µε 
«Καλώς» την τελευταία περίπου δεκαετία.  
   Ένας εξίσου σηµαντικός για τη συγκεκριµένη έρευνα δείκτης είναι και η µέση 
διάρκεια σπουδών των φοιτητών ανά φύλο, ούτως ώστε να εκτιµηθεί αν οι γυναίκες 
έχουν µεγαλύτερη δυσκολία από τους άνδρες να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, αν 
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καθυστερούν εν γένει να αποφοιτήσουν, ώστε να διερευνηθεί στη συνέχεια πού 
µπορεί να οφείλεται αυτό.  
   Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στους τοµείς των επιστηµόνων και των 
µηχανικών είναι φαινόµενο κυρίαρχο και στις ακαδηµαϊκές θέσεις. Προκειµένου να 
µελετηθεί κατά πόσο το φαινόµενο της διαρροής υφίσταται και στη συγκεκριµένη 
Σχολή συγκεντρώθηκαν και επεξεργαστηκαν στοιχεία για το διδακτικό και 
ερευνητικό προσωπικό. Αντίστοιχη συλλογή πραγµατοποιήθηκε για το ειδικό και 
εργαστηριακό προσωπικό, το ειδικό και τεχνικό προσωπικό, το µόνιµο διοικητικό 
προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  
   Σκοπός αυτού του τµήµατος της έρευνας είναι να µελετηθεί εάν και πόσο συχνά οι 
γυναίκες επιλέγουν να εργαστούν σε αυτόν τον κλάδο, αν προτιµούν θέσεις µε 
διδακτικά, µε τεχνικά, µε διοικητικά καθήκοντα ή έλκονται περισσότερο από 
επαγγέλµατα που απαιτούν πολύωρη παραµονή εντός των εργαστηρίων. Επιπλέον, 
κρίθηκε απαραίτητη η καταγραφή των ποσοστών των γυναικών σε κάθε βαθµίδα της 
ακαδηµαϊκής ιεραρχίας, ώστε να γίνει αντιληπτή η πιθανή ύπαρξη ενός ανώτατου 
ορίου πέραν του οποίου δεν µπορεί να προχωρήσει µία γυναίκα µηχανικός. 
 
 
2.2 Ερωτηµατολόγιο για φοιτητές-τριες της Σχολής 
 
   Μετά τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων από την γραµµατεία της Σχολής, τα 
οποία έδωσαν µια πρώτη εικόνα της κατανοµής των γυναικών και της απόδοσής τους, 
έπρεπε να πραγµατοποιηθεί διεξοδική µελέτη πολλών παραµέτρων του θέµατος. 
Κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη κατάλληλα σχεδιασµένου ερωτηµατολογίου 
προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι και τα κίνητρα που ωθούν µια γυναίκα να 
επιλέξει το συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο, τα εµπόδια που αντιµετωπίζει στη 
διάρκεια των σπουδών της καθώς και τα σχέδιά της για την µετέπειτα σταδιοδροµία 
της. Το ερωτηµατολόγιο εµφανίζεται αναλυτικά στο παράρτηµα Α της παρούσας 
διπλωµατικής εργασίας. Βεβαίως είναι αναγκαία η σύγκριση των παραπάνω µε τα 
αντίστοιχα των ανδρών φοιτητών, ώστε να διαµορφωθεί µια πιο ολοκληρωµένη 
άποψη και να διαπιστωθεί κατά πόσο το φύλο επηρέασε τις αποφάσεις των γυναικών 
στην αρχική επιλογή της Σχολής, στις επιδόσεις τους σε αυτήν και τέλος στις 
επαγγελµατικές τους επιλογές. 
   Το ερωτηµατολόγιο χωρίζεται σε 4 θεµατικές περιοχές. Το πρώτο µέρος σκοπό έχει 
να καταγράψει τα κίνητρα και το υπόβαθρο των γυναικών στην επιλογή της ΣΗΜΜΥ. 
Στη συνέχεια το ερωτηµατολόγιο προσπαθεί να εξάγει συµπεράσµατα για την 
αυτογνωσία των συµµετεχόντων, για την εικόνα που αυτοί έχουν για τον εαυτό τους 
και πώς αυτή επηρεάζει τις επιλογές και τις επιδόσεις τους. Στο επόµενο τµήµα του 
ερωτηµατολογίου υπάρχουν ερωτήσεις που αφορούν στην επαγγελµατική 
σταδιοδροµία των αποφοίτων της ΣΗΜΜΥ. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται προσπάθεια 
να διερευνηθεί εάν και σε ποιο βαθµό οι αποφάσεις των αποφοίτων ως προς τις 
επαγγελµατικές τους επιλογές επηρεάζονται από το φύλο. Τέλος, το ερωτηµατολόγιο 
προσπαθεί να ερευνήσει την πιθανή ύπαρξη κοινωνικών στερεοτύπων για το 
επάγγελµα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και πώς αυτά αντικατοπτρίζονται στους 
φοιτητές της ΣΗΜΜΥ.  
 
2.2.1 Κίνητρα και υπόβαθρο των φοιτητών στην επιλογή της ΣΗΜΜΥ 
 
   Αρχικά, ήταν επιθυµητό να γίνει γνωστό εάν η επιλογή της Σχολής των 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ήταν εντελώς προσωπική 
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υπόθεση ή αν η  επιρροή από άλλα πρόσωπα υπήρξε καθοριστική. Είναι σηµαντικό 
να διαπιστωθεί πώς σκέφτονται οι γυναίκες όταν τελειώνοντας το Λύκειο καλούνται 
να πάρουν µία τόσο δύσκολη απόφαση, εάν ζητούν τη συνδροµή των γονιών τους ή 
των καθηγητών τους, εάν ασκείται πίεση από το περιβάλλον τους ή και από την ίδια 
την κοινωνία. Δεν µπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι η συγκεκριµένη Σχολή 
θεωρείται η κορυφαία σχολή της Ελλάδας, µία σχολή µε κύρος και πολύ καλές 
προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης και για αυτό το λόγο οι µαθητές που 
συγκεντρώνουν υψηλή βαθµολογία στις Πανελλήνιες την προτιµούν. 
   Η έλλειψη εξοικείωσης των γυναικών στα τεχνολογικά και θετικά µαθήµατα και σε 
εργαστήρια αποτελεί σύµφωνα µε κάποιους τον κύριο λόγο που οι γυναίκες 
αποφεύγουν τις αντίστοιχες σπουδές ή ενίοτε αποφασίζουν να τις εγκαταλείψουν. Οι 
τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και εµπειρίες αποκτώνται στο σχολείο ενώ από την 
βιβλιογραφική έρευνα που προηγήθηκε υπάρχουν πολλά παραδείγµατα όπου η 
µεταχείριση των δασκάλων και καθηγητών ήταν διαφορετική σε αγόρια και κορίτσια 
ενώ ευνοούσε τα αγόρια και τα ενθάρρυνε να στραφούν προς επαγγέλµατα όπως αυτό 
του µηχανικού. Ως εκ τούτου ήταν χρήσιµο να εξεταστεί κατά πόσο τα κορίτσια ήταν 
προετοιµασµένα στα συγκεκριµένα µαθήµατα, αν δηλαδή το σχολείο και οι 
καθηγητές τους είχαν δώσει τα απαραίτητα εφόδια, όπως καλή γνώση µαθηµατικών 
και φυσικής αλλά και πρακτική εξοικείωση στους υπολογιστές, για να ανταπεξέλθουν 
στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού προγράµµατος του Πολυτεχνείου και να µπορούν 
να συµµετέχουν ενεργά. Η συµµετοχή στα µαθήµατα της Σχολής εξαρτάται επίσης 
και από την αυτοπεποίθηση και σιγουριά, χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να 
διακρίνουν τον φοιτητή και λείπουν δυστυχώς συχνά από τις γυναίκες.  
   Ένα άλλο θέµα προς µελέτη ήταν κατά πόσο οι γυναίκες σκέφτονται να 
εγκαταλείψουν τις σπουδές τους σε ένα κλάδο που παραδοσιακά είναι 
ανδροκρατούµενος. Οι λόγοι που θα µπορούσαν να κάνουν µια γυναίκα να αλλάξει 
επιστηµονικό πεδίο ή ακόµα και να εγκαταλείψει εντελώς το πανεπιστήµιο είναι 
πολλοί και αυτοί έπρεπε να διερευνηθούν. Η ψυχρότητα του ακαδηµαϊκού 
περιβάλλοντος µπορεί να στοιχίσει περισσότερο στις γυναίκες, οι οποίες επιζητούν 
από τη φύση τους την επιβράβευση, την επικοινωνία και την στήριξη από την πλευρά 
των καθηγητών. Η Σχολή, από την άλλη, διακρίνεται για την απαιτητικότητα των 
µαθηµάτων και η ολοκλήρωση των σπουδών απαιτεί υποµονή, πείσµα και δυναµισµό. 
Είναι ενδιαφέρον να ερευνηθεί εάν ο ανταγωνισµός από την πλευρά των ανδρών 
συµφοιτητών τους προσθέτει άγχος στις γυναίκες και αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο 
για αυτές. Πρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο αισθάνονται ότι αποτελούν σεβαστό 
µέλος µιας οµάδας ή αν το φύλο τους τις κάνει να νιώθουν διαφορετικές και τους 
δηµιουργεί αίσθηµα αποµόνωσης. Ένας άλλος λόγος που θα µπορούσε να αποτελεί 
ανασταλτικό παράγοντα για τη συνέχιση των σπουδών τους είναι και η απόφαση να 
δηµιουργήσουν οικογένεια ή να εργαστούν για λόγους βιοπορισµού. 
 
2.2.2 Αυτογνωσία των συµµετεχόντων 
 
   Στο δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου µελετάται η αυτογνωσία των 
συµµετεχόντων φοιτητών και η εικόνα που αυτοί έχουν για τον εαυτό τους. Οι 
επιλογές ενός ατόµου και ο τρόπος που δρα εξαρτώνται κατά ένα µεγάλο βαθµό, 
όπως έχει ήδη αναφερθεί, από κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες. Όσον 
αφορά τους ψυχολογικούς παράγοντες, θα µελετηθεί εάν οι γυναίκες διαθέτουν και 
σε ποιο βαθµό σε σχέση µε τους άνδρες συµφοιτητές τους ορισµένα χαρακτηριστικά, 
όπως δυναµισµό, ηγετικότητα, φιλοδοξία, συνεργασία, που προάγουν την 
επιστηµονική γνώση και τις βοηθούν να ανταπεξέλθουν σε ένα σκληρό και 
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ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επίσης εάν θεωρούν τους εαυτούς τους εργατικούς και 
τολµηρούς, χαρακτηριστικά τα οποία συχνά συναντώνται ανάµεσα σε ερευνητές 
αλλά και επιτυχηµένους επαγγελµατίες. 
 
2.2.3 Επαγγελµατική σταδιοδροµία 
 
   Σε αυτό το τµήµα του ερωτηµατολογίου γίνεται προσπάθεια να µελετηθεί σε ποιο 
βαθµό το φύλο επηρεάζει τις επαγγελµατικές αποφάσεις των φοιτητών και των 
αποφοίτων της ΣΗΜΜΥ. Αρχικά εξετάζεται εάν οι φοιτητές και φοιτήτριες θα 
επιθυµούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε µεταπτυχιακό επίπεδο µετά την 
απόκτηση του διπλώµατος, αν είναι στα µελλοντικά τους σχέδια ή αν το αποκλείουν 
σαν ενδεχόµενο και για ποιο λόγο. Συγκεκριµένα, είναι ενδιαφέρον να διαπιστωθεί 
κατά πόσο θεωρούν πως το πτυχίο της Σχολής επαρκεί για την εύρεση εργασίας, εάν 
οικονοµικοί ή άλλοι λόγοι τους αναγκάζουν να εργαστούν αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση των σπουδών ή αν σχεδιάζουν να στραφούν προς άλλους 
επιστηµονικούς κλάδους. Είναι βεβαίως πιθανόν να έχουν απογοητευτεί από τον 
κλάδο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ο οποίος είναι αρκετά ανταγωνιστικός και η 
ειδίκευση σε αυτόν απαιτεί µεγάλη αφοσίωση. Επιπλέον, η δηµιουργία οικογένειας, 
ιδιαίτερα για τις γυναίκες, θα µπορούσε να είναι ένας λόγος για να µη συνεχίσουν τις 
σπουδές.  
   Η επόµενη απόφαση που καλούνται να λάβουν αφορά στο επαγγελµατικό τους 
µέλλον. Οι γυναίκες παραδοσιακά καταλαµβάνουν θέσεις µε µειωµένα καθήκοντα, 
δουλειές γραφείου ως επί το πλείστον και συναντώνται αρκετά σπάνια σε εργαστήρια 
και ερευνητικές θέσεις. Μέσω σχετικού ερωτήµατος διερευνώνται οι επαγγελµατικές 
προτιµήσεις τους, για να διαπιστωθεί αν ο παραπάνω ισχυρισµός αληθεύει. Στους 
απόφοιτους της συγκεκριµένης Σχολής προσφέρονται πολλές διαφορετικές  
επαγγελµατικές δυνατότητες, όπως εργασία ως µισθωτός σε εταιρεία/επιχείρηση, ως 
ελεύθερος επαγγελµατίας σε ιδία επιχείρηση, ως υπάλληλος σε δηµόσιο οργανισµό ή 
τέλος ερευνητική ή ακαδηµαϊκή καριέρα, η οποία βεβαίως προυποθέτει συνέχιση των 
περαιτέρω σπουδές. Επιπλέον, είναι ενδιαφέρον να εξεταστεί αν οι γυναίκες 
προτιµούν να απορροφώνται σε θέσεις όπου αναλαµβάνουν περισσότερο 
τεχνικά/πρακτικά  ή διοικητικά καθήκοντα.  
   Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επέλεγαν την µελλοντική τους δουλειά είναι 
ενδεικτικό του χαρακτήρα και του τρόπου σκέψης τους και ως εκ τούτου είναι 
σηµαντικό να µελετηθούν. Είναι ενδιαφέρον να εξακριβωθεί, πάντοτε συγκρίνοντας 
τις αντίστοιχες απαντήσεις των ανδρών, εάν οι γυναίκες ενδιαφέρονται περισσότερο 
για τις οικονοµικές απολαβές, για το αίσθηµα ασφάλειας, την ελευθερία έκφρασης 
και δυνατότητα δηµιουργικότητας που θα τους εξασφαλίζει η δουλειά τους, αν έχουν 
φιλόδοξα σχέδια και επιθυµούν να βρίσκονται σε υψηλόβαθµες θέσεις που απαιτούν 
τη λήψη σοβαρών αποφάσεων ή αν το σηµαντικότερο για αυτές είναι να µπορούν να 
συνδυάσουν την καριέρα τους µε τη δηµιουργία οικογένειας.  
 
2.2.4 Κοινωνικά στερεότυπα για το επάγγελµα του Hλεκτρολόγου Mηχανικού 
  
   Στο τέταρτο και τελευταίο µέρος του ερωτηµατολογίου διερευνάται η ύπαρξη 
κοινωνικών στερεοτύπων, τα οποία πιθανόν να επηρεάσουν τις αποφάσεις των 
φοιτητών της ΣΗΜΜΥ. Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητο να διαπιστωθεί κατά πόσο 
κάποια στερέοτυπα που προωθούνται από την κοινωνία, για παράδειγµα η εικόνα του 
άνδρα Hλεκτρολόγου Mηχανικού, παραµένουν ισχυρά. Επίσης παρουσιάζει 
ενδιαφέρον να εξεταστούν οι απόψεις των γυναικών αλλά και των ανδρών φοιτητών 
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για το θέµα των φυλετικών διακρίσεων σε αυτό το επιστηµονικό πεδίο και να γίνει 
έτσι αντιληπτό αν έχουν υπάρξει θύµατα ή και απλοί µάρτυρες άνισης µεταχείρισης 
εξαιτίας του φύλου τους.     
   Όταν το ερωτηµατολόγιο ολοκληρώθηκε, στάλθηκε ηλεκτρονικά σε όλους τους 
φοιτητές και φοιτήτριες της ΣΗΜΜΥ. Kατόπιν έγκρισης και υπογραφής του 
αντιπρύτανη, το Κέντρο Δικτύων διένειµε το ερωτηµατολόγιο σε όλες τις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των φοιτητών ηλεκτρολόγων. 
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Κεφάλαιο 3 
    
Στατιστικά στοιχεία για τους φοιτητές-τριες και το 
προσωπικό της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών  
   
  
3.1 Φοιτητές-τριες της ΗΜΜΥ  
 
3.1.1 Στοιχεία εισαχθέντων 
 
   Τα στατιστικά στοιχεία τα οποία ανακτήθηκαν από τη γραµµατεία παρουσιάζονται 
σε αυτό το κεφάλαιο υπό τη µορφή διαγραµµάτων, ώστε να δειχθούν οι µεταβολές 
των διαφόρων δεικτών την περίοδο 1990-2012. 
   Εξετάζοντας τα ποσοστά των εισαχθέντων στο σχήµα 3.1 προκύπτει ότι µετά το 
2000 οι γυναίκες σταθερά ξεπερνούν το 20% του συνόλου ενώ το 2002 το ποσοστό 
τους αγγίζει το 29%. Κατά µέσο όρο, την περίοδο αυτή το 19.2% των εισαχθέντων 
στη ΣΗΜΜΥ ήταν γυναίκες, ποσοστό που αποδεικνύει την υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στη Σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. 
   Κρίνοντας την επίδοση των γυναικών από πλευράς µορίων που συγκέντρωσαν στις 
Πανελλήνιες τα έτη 1996-2012, στα οποία υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία (σχήµα 3.2), 
προκύπτει το συµπέρασµα πως δεν υστερούν σε σχέση µε τους άνδρες καθώς κατά 
µέσο όρο µία γυναίκα βρίσκεται ανάµεσα στην πρώτη πεντάδα των εισαχθέντων.  
 
 

 
Σχήμα	  3.1.	  Ποσοστά	  εισαχθέντων	  στη	  ΣΗΜΜΥ	  του	  ΕΜΠ	  ανά	  φύλο	  τα	  έτη	  1990-2012	  
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Σχήμα	  3.2.	  Οι	  πέντε	  πρώτοι	  σε	  αριθμό	  μορίων	  εισαχθέντες	  στη	  ΣΗΜΜΥ	  

	  
3.1.2 Μέση διάρκεια σπουδών 
 
   Αντίστοιχα, κοιτάζοντας τους απόφοιτους στο σχήµα 3.3 παρατηρείται ότι το 2007, 
δηλαδή την αναµενόµενη χρονιά αποφοίτησης των εισαχθέντων του 2002, το 
ποσοστό των γυναικών φθάνει το 31%, που είναι το µέγιστο τη συγκεκριµένη 
περίοδο (µέσος όρος 18.9%). Παρά το γεγονός ότι σηµειώθηκε αύξηση τόσο στο 
ποσοστό των εισαχθέντων γυναικών γύρω στο 2000 όσο και των αποφοίτων γύρω 
στο 2005, τα τελευταία χρόνια η κατάσταση είναι σχετικά αµετάβλητη.  
	  
	  
	  

 
Σχήμα	  3.3.	  Ποσοστά	  αποφοίτων	  της	  Σχολής	  ΗΜΜΥ	  ανά	  φύλο	  τα	  έτη	  1990-2012 

 
 
   Προκειµένου να διερευνηθεί κατά πόσο ισχύει η άποψη ότι οι άνδρες έχουν έφεση 
στα µαθηµατικά, την φυσική και τους υπολογιστές, δηλαδή στο γνωστικό αντικείµενο 
της ΣΗΜΜΥ, έπρεπε να εξεταστεί κάτα πόσο οι γυναίκες δυσκολεύονται και 
καθυστερούν εν γένει να τελειώσουν τη Σχολή, αν δηλαδή η µέση διάρκεια σπουδών 
τους είναι µεγαλύτερη από των ανδρών. Παρατηρώντας τα σχήµατα 3.4 και 3.5 
φαίνεται πως οι γυναίκες έχουν µικρότερη µέση διάρκεια σπουδών από τους άνδρες, 
δηλαδή αποφοιτούν κατά µέσο όρο στα 5.99 έτη ενώ οι άνδρες στα 6.31 έτη. Αν 
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χωριστεί η περίοδος 1990-2012 σε δύο περίπου δεκαετίες, διαπιστώνεται πως την 
τελευταία δεκαετία η ψαλίδα είναι ακόµα πιο εµφανής (σχήµα 3.6). 
 
	  

	  
Σχήμα	  3.4.	  Μέση	  διάρκεια	  σπουδών	  στη	  ΣΗΜΜΥ	  ανά	  φύλο	  τα	  έτη	  1990-2012 

 
 
 

 	  
Σχήμα	  3.5.	  Μέση	  διάρκεια	  σπουδών	  στη	  ΣΗΜΜΥ	  ανά	  φύλο	  την	  περίοδο	  1990-2012 
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Σχήμα	  3.6.	  Μέση	  διάρκεια	  σπουδών	  στη	  ΣΗΜΜΥ	  ανά	  φύλο	  τις	  περιόδους	  1990-2000	  και	  2001-2012	  

 
3.1.3 Επίδοση στη Σχολή 
 
   Στους απόφοιτους παρόλ’ αυτά µε το µεγαλύτερο βαθµό διπλώµατος οι άνδρες µε 
µια πρώτη µατιά κυριαρχούν. Στο σχήµα 3.7 φαίνεται πως πολλές χρονιές οι γυναίκες 
απουσίαζαν εντελώς από τους πέντε πρώτους αποφοίτους της Σχολής. Δεν εξάγονται 
παρόλ’ αυτά ιδιαίτερα συµπεράσµατα αποκλειστικά από αυτόν τον δείκτη, καθώς δεν 
λαµβάνεται υπόψη η χαµηλή συµµετοχή των γυναικών στη Σχολή. Αν 
συνυπολογιστεί αυτός ο παράγοντας και υπολογιστεί το ποσοστό των γυναικών που 
πρώτευσαν κατά την αποφοίτηση ως προς το σύνολο των αποφοίτων γυναικών  
προκύπτει το σχήµα 3.8. Από αυτό παρατηρείται πως αρκετές χρονιές, στις οποίες 
υπάρχει εκπροσώπηση των γυναικών, οι γυναίκες απόφοιτοι έχουν αριστεύσει  
σηµειώνοντας µεγαλύτερη πρόοδο από τους άνδρες. 

	  
	  

	  
Σχήμα	  3.7.	  Οι	  πέντε	  πρώτοι	  σε	  βαθμό	  διπλώματος	  απόφοιτοι	  της	  ΣΗΜΜΥ	  τα	  έτη	  1990-2012 
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Σχήμα	  3.8.	  Ποσοστιαία	  συμμετοχή	  ανδρών	  και	  γυναικών	  στους	  πρωτεύσαντες	  απόφοιτους	  της	  	  

ΣΗΜΜΥ	  

	  
	  
   Στη συνέχεια την έρευνα απασχόλησε η κατανοµή των αποφοίτων ανά φύλο βάσει 
της βαθµολογικής τους επίδοσης. Στο σχήµα 3.9 και 3.10 εµφανίζεται η κατανοµή 
των ανδρών και γυναικών αποφοίτων αντίστοιχα ως προς τη βαθµολογική τους 
εξέλιξη για το χρονικό διάστηµα 1990-2012. Με µια πρώτη µατιά προκύπτει πως δεν 
υπάρχουν µεγάλες διαφορές στα δύο φύλα. Η κατανοµή των βαθµών αποφοίτησης, 
τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών για το διάστηµα 1990-2012 (σχήµα 3.11) 
καταδεικνύει ότι η σηµαντική πλειοψηφία των φοιτητών αποφοιτά µε Λίαν Καλώς 
από τη ΣΗΜΜΥ, ανεξάρτητα από το φύλο τους. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι 
γυναίκες και οι άνδρες φοιτητές είχαν παρόµοιες επδόσεις στη διάρκεια των σπουδών 
τους στη ΣΗΜΜΥ. 
   Την περίοδο 1990-2000 το 64.1% των γυναικών αποφοίτησε µε Λίαν Καλώς, το 
31.3% µε καλώς και οι υπόλοιπες µε ΄Αριστα (σχήµα 3.12). Την δεύτερη δεκαετία 
της περιόδου, 2001-2012, οι γυναίκες τα πήγαν σαφώς καλύτερα από την πρώτη 
(σχήµα 3.13). Σηµειώθηκε αισθητή αύξηση στα ποσοστά που απέκτησαν δίπλωµα µε 
Λίαν Καλώς και Άριστα. Το ίδιο συνέβη και µε τους άνδρες, εν τούτοις σε µικρότερο 
βαθµό. Πρέπει βεβαίως να σηµειωθεί πως το ποσοστό των ανδρών που αποφοίτησαν 
µε Άριστα την περίοδο 1990-2000 αγγίζει το 6.7% και είναι ελαφρώς µεγαλύτερο 
από των γυναικών (5.1%). 
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Σχήμα	  3.9.	  Ποσοστά	  ανδρών	  αποφοίτων	  της	  ΣΗΜΜΥ	  ανά	  βαθμολογική	  επίδοση	  τα	  έτη	  1990-2012 

 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα	  3.10.	  Ποσοστά	  γυναικών	  αποφοίτων	  της	  ΣΗΜΜΥ	  ανά	  βαθμολογική	  επίδοση	  τα	  έτη	  1990-

2012 
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Σχήμα	  3.11.	  Ποσοστά	  αποφοίτων	  της	  ΣΗΜΜΥ	  ανά	  βαθμολογική	  επίδοση	  και	  ανά	  φύλο	  την	  περίοδο	  

1990-2012 

 

 
Σχήμα	  3.12.	  Ποσοστά	  αποφοίτων	  της	  ΣΗΜΜΥ	  ανά	  βαθμολογική	  επίδοση	  και	  ανά	  φύλο	  την	  περίοδο	  

1990-2000 

 

 
Σχήμα	  3.13.	  Ποσοστά	  αποφοίτων	  της	  ΣΗΜΜΥ	  ανά	  βαθμολογική	  επίδοση	  και	  ανά	  φύλο	  την	  περίοδο	  
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3.2 Προσωπικό της ΣΗΜΜΥ 
  
   Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανοµή ανδρών και γυναικών του διδακτικού και 
ερευνητικού προσωπικού ΔΕΠ της ΣΗΜΜΥ όπως προκύπτει από τα αρχεία της 
γραµµατείας (σχήµα 3.14). Η συµµετοχή των γυναικών στις ακαδηµαϊκές θέσεις της 
ΣΗΜΜΥ µόλις αγγίζει το 9.7%, γεγονός πολύ απογοητευτικό. Συγκεκριµένα, η 
ΣΗΜΜΥ κατά την ακαδηµαϊκή χρονιά 2012-2013 είχε 93 µέλη ΔΕΠ. Από αυτά, 
µόνο 9 ήταν γυναίκες οι οποίες κατανέµονται ως εξής: δύο είναι λέκτορες, µία 
επίκουρος, καµία αναπληρώτρια και έξι είναι καθηγήτριες. Δεν προκύπτει εποµένως 
πως εδώ ισχύει το φαινόµενο της διαρροής όσο ανεβαίνουµε στην ιεραρχία, διότι αν 
και οι γυναίκες λέκτορες, που είναι η χαµηλότερη βαθµίδα, αποτελούν το 20% και οι 
επίκουροι το 7.7%, οι καθηγήτριες αποτελούν το 9.7% του συνόλου. Ωστόσο, θα 
πρέπει να παρατηρήσουµε πως τη δεδοµένη χρονική στιγµή η πυραµίδα εξέλιξης στις 
ακαδηµαϊκές βαθµίδες της ΣΗΜΜΥ εµφανίζεται ανεστραµµένη. Οι λέκτορες 
αποτελούν µόλις το 10.75% του συνόλου των ΔΕΠ της Σχολής ενώ οι καθηγητές το 
66.67%. 
 
	  

	  
Σχήμα	  3.14.	  Ποσοστά	  διδακτικού	  και	  ερευνητικού	  προσωπικού	  της	  	  ΣΗΜΜΥ	  ανά	  φύλο	  το	  έτος	  

2012 

 
   Όσον αφορά το υπόλοιπο προσωπικό της Σχολής, τα ποσοστά του οποίου 
απεικονίζονται στο σχήµα 3.15, αυτό κατανέµεται σε Ειδικό και Εργαστηριακό 
Διδακτικό Προσωπικό, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό, Μόνιµο 
Διοικητικό Προσωπικό και Διοικητικό Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου. Το ποσοστό των γυναικών στην κατηγορία Ειδικού Εργαστηριακού 
προσωπικού είναι 27.3%, του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού προσωπικού 36.4% 
ενώ τα πράγµατα είναι πολύ διαφορετικά στις διοικητικές θέσεις, όπου οι γυναίκες 
καλύπτουν περίπου το 82%. Επιβεβαιώνεται εποµένως και στην περίπτωση της 
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ΣΗΜΜΥ το γεγονός ότι οι γυναίκες καταλαµβάνουν συχνά θέσεις γραφείου και 
συναντώνται σπανιότερα σε εργαστήρια. 
	  
 

	  
Σχήμα	  3.15.	  Ποσοστά	  ειδικού	  και	  διοικητικού	  προσωπικού	  της	  ΣΗΜΜΥ	  ανά	  φύλο	  το	  2012 
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Κεφάλαιο 4 
 
Ανάλυση των αποτελεσµάτων του ερωτηµατολογίου  
στους φοιτητές-τριες της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
 
 
   Το ερωτηµατολόγιο απαντήθηκε συνολικά από 682 άτοµα (φοιτητές-τριες) εκ των 
οποίων οι 214 ήταν γυναίκες (ποσοστό 31.4%). Για τους περισσότερους άνδρες, 
δηλαδή για το 93.6% αυτών, και για ένα ελαφρώς χαµηλότερο ποσοστό των 
γυναικών (88.3%) η Σχολή αυτή αποτελούσε την πρώτη τους προτίµηση, το οποίο 
ήταν αναµενόµενο δεδοµένης της πολύ υψηλής βάσης εισαγωγής της. Πολλοί άριστοι 
µαθητές επιλέγουν τη ΣΗΜΜΥ καθώς κατέχει υψηλή θέση στον ελληνικό και διεθνή 
χώρο και διατηρεί την παράδοση προσέλκυσης ικανών σπουδαστών.  
 
 
4.1 Κίνητρα και υπόβαθρο των φοιτητών στην επιλογή της ΣΗΜΜΥ 
 
Αρχικά, ζητήθηκε από τους φοιτητές να κρίνουν τους παράγοντες οι οποίοι 
επηρέασαν στην επιλογή της ΣΗΜΜΥ, δηλαδή σε ποιο βαθµό τους επηρέασαν οι 
γονείς τους -ξεχωριστά η µητέρα και ο πατέρας τους-, ανδρικά και γυναικεία πρότυπα, 
όπως καθηγητές-τριες αλλά και κάποια χαρακτηριστικά της ίδιας της Σχολής, όπως 
το αντικείµενό της και οι επαγγελµατικές διέξοδοι που προσφέρει, στην επιλογή της. 
Μπορεί να παρατηρηθεί στο σχήµα 4.1 πως οι γυναίκες φαίνεται να θεωρούν λίγο πιο 
ισχυρό κίνητρο από τους άνδρες την προοπτική της επαγγελµατικής αποκατάστασης. 
Οι άνδρες από την άλλη επέλεξαν τη Σχολή κυρίως βάσει του γνωστικού 
αντικειµένου της. Οι χρηµατικές απολαβές αυτού του κλάδου ενδιαφέρουν εξίσου και 
τα δύο φύλα. Ο περίγυρος δεν έπαιξε ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο, ίσως λίγο 
περισσότερο στις γυναίκες, κάποιες από τις οποίες επηρεάστηκαν από  άνδρες 
µέντορες και τον πατέρα τους. Γύρω στο 39.7% των γυναικών έναντι 28.4% των 
ανδρών απάντησε πως η υψηλή βαθµολογία που συγκέντρωσε στις Πανελλήνιες ήταν 
καθοριστική για την συγκεκριµένη επιλογή. 
   Συνοψίζοντας θα λέγαµε πως οι γυναίκες στρέφονται προς τις σπουδές του 
µηχανικού αναζητώντας µια σίγουρη λύση για επαγγελµατική αποκατάσταση, η 
οποία θα τους εξασφαλίσει και µια εύπορη ζωή. Οι γονείς, από την άλλη, φαίνεται να 
ενθαρρύνουν περισσότερο τις κόρες και να ασκούν πίεση ιδιαίτερα όταν αυτές 
συγκεντρώνουν µεγάλη βαθµολογία στις Πανελλήνιες. Η επιλογή των ανδρών 
µοιάζει περισσότερο προσωπική υπόθεση καθώς θεωρούν το αντικείµενο της Σχολής 
εξαιρετικά ενδιαφέρον και µε τη συγκεκριµένη απόφαση αποσκοπούν και σε µία 
αξιόλογη δουλειά µετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. 
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	  	  	  	  	  	  	  Σχήμα	  4.1.	  Απάντηση	  στην	  ερώτηση:	  «Σε	  ποιο	  βαθμό	  έπαιξαν	  ρόλο	  τα	  παρακάτω	  στην	  επιλογή	  

της	  ΣΗΜΜΥ;»	  

 
 
   Μία αξιοσηµείωτη παρατήρηση προκύπτει από το συσχετισµό ορισµένων 
απαντήσεων. Θεωρήθηκε ενδιαφέρον να µελετηθούν τα κίνητρα όσων η 
συγκεκριµένη Σχολή δεν υπήρξε η πρώτη επιλογή. Αρχικά, καλό είναι να αναφερθεί 
πως το ποσοστό των γυναικών οι οποίες επιθυµούσαν πρωτίστως µία άλλη σχολή 
είναι 11.7% και των ανδρών 6.4%. Στο σχήµα 4.2 φαίνονται οι σηµαντικότεροι λόγοι 
που τους οδήγησαν στη φοίτηση στη ΣΗΜΜΥ. Οι άνδρες στο σύνολό τους 
αποφάσισαν να δηλώσουν αυτή τη Σχολή, διότι τους άρεσε το αντικείµενό της ενώ 
υπήρχαν γυναίκες (16%) οι οποίες φαίνεται να την επέλεξαν παρόλο που δεν τις 
τράβηξε το περιεχόµενό της. Το σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
µας επιτρέπει να συµπεράνουµε πως τα άτοµα τα οποία δεν είχαν ως πρώτη επιλογή 
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την Σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών επιθυµούσαν να εισαχθούν σε σχολές µε 
µεγαλύτερη βάση εισαγωγής, όπως για παράδειγµα ιατρικές σχολές ή Αρχιτεκτονική.  
 

	  
Σχήμα	  4.2.	  Παράγοντες	  που	  οδήγησαν	  άτομα	  με	  διαφορετική	  πρώτη	  επιλογή	  στη	  φοίτηση	  στη	  

ΣΗΜΜΥ	  

Και τα δύο φύλα θεώρησαν πως η είσοδος στη συγκεκριµένη Σχολή θα τους 
εξασφαλίσει επαγγελµατική αποκατάσταση και ικανοποιητικές απολαβές. Από το 
διάγραµµα του σχήµατος 4.2 προκύπτει πως οι γυναίκες σε ένα αρκετά µεγαλύτερο 
ποσοστό από τους άνδρες διάλεξαν να φοιτήσουν στη ΣΗΜΜΥ λόγω των µορίων 
που συγκέντρωσαν στις Πανελλήνιες. Επίσης, οι γυναίκες φαίνεται να επηρεάζονται 
περισσότερο από τον περίγυρο και ιδιαίτερα από τον πατέρα τους. Η πλειοψηφία 
µάλιστα των γυναικών, δηλαδή το 68% αυτών, απάντησαν σε επόµενη ερώτηση πως 
σκέφτηκαν να εγκαταλείψουν τη Σχολή. Το ποσοστό των ανδρών ήταν πολύ 
µικρότερο (30%). Εποµένως, µπορεί να υποτεθεί πως στην πορεία η  Σχολή φάνηκε 
στους άνδρες πιο ελκυστική και ικανή να τους κρατήσει το ενδιαφέρον, παρόλο που 
αρχικά δεν υπήρξε η πρώτη τους προτίµηση.  
   Στο σχήµα 4.3 εξετάζεται κατά πόσο οι βάσεις που έχουν αποκτήσει οι µαθητές στο 
σχολείο, στα θετικά και τεχνολογικά µαθήµατα, επαρκούν για την παρακολούθηση 
των αντίστοιχων µαθηµάτων στο Πολυτεχνείο. Οι γυναίκες δείχνουν ελάχιστα πιο 
αδύναµες από τους άνδρες στα µαθηµατικά, φυσική, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
εργαστηριακά µαθήµατα, αν και πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο η έλλειψη 
αυτοπεποίθησης παίζει κάποιο ρόλο στις απαντήσεις τους. Οι διαφορές πάντως 
µεταξύ των δύο φύλων είναι µικρότερες του 5% και φαίνεται να δυσκολεύονται στην 
κατανόηση και συµµετοχή τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες ιδαίτερα στα 
εργαστήρια που απαιτούν πρακτική εξοικείωση. Θα ήταν ως εκ τούτου  εσφαλµένο  
να υποστηριχθεί πως οι γυναίκες υστερούν σε τεχνικές γνώσεις σε σύγκριση µε τους 
άνδρες. Το βασικό πρόβληµα είναι πως στο σχολείο τα µαθήµατα επικεντρώνονται 
στη θεωρητική ανάλυση εννοιών χωρίς την πρακτική εφαρµογή τους και για αυτό το 
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λόγο οι φοιτητές δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν ορισµένα µαθήµατα τα πρώτα 
έτη της Σχολής. 
 

 

	  
Σχήμα	  4.3.	  Απάντηση	  στην	  ερώτηση:	  «Ήσαστε	  επαρκώς	  προετοιμασμένος-η	  από	  το	  σχολείο	  για	  

την	  κατανόηση	  και	  συμμετοχή	  σας	  στα	  παρακάτω;» 
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   Στην ερώτηση αν σκέφτηκαν ποτέ να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους ένα αρκετά 
µεγάλο µέρος των γυναικών, δηλαδή το 43% αυτών, απαντά ναι, ποσοστό  
υψηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών (29%), όπως φαίνεται και στο σχήµα 4.4. 
Οι λόγοι που συµβαίνει αυτό απεικονίζονται συγκριτικά για τα δύο φύλα στο σχήµα 
4.5. Είναι πολύ ενδιαφέρον να εξακριβωθούν οι παράγοντες που ευθύνονται για την 
απογοήτευση των φοιτητών στην πορεία των σπουδών τους καθώς επίσης και αν οι 
παράγοντες αυτοί είναι κοινοί για τις γυναίκες και τους άνδρες. Η απαιτητικότητα 
των µαθηµάτων είναι ο κυρίαρχος λόγος για τις γυναίκες και ένας από τους 
σηµαντικότερους για τους άνδρες, οι περισσότεροι των οποίων θα εγκατέλειπαν τη 
Σχολή εξαιτίας της φύσης του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος που ενισχύει την έλλειψη 
επαφής και υποστήριξης από τους καθηγητές. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης πως ένα 
αρκετά µεγάλο ποσοστό των γυναικών, το διπλάσιο περίπου από αυτό των ανδρών, 
βρίσκει τον ανταγωνισµό µεταξύ των φοιτητών πολύ σκληρό και ανασταλτικό 
παράγοντα για τη συνέχιση των σπουδών τους. 
 
 

	  
Σχήμα	  4.4.	  Απάντηση	  στην	  ερώτηση:	  «Σκεφτήκατε	  ποτέ	  να	  εγκαταλείψετε	  τις	  σπουδές	  σας;»	  

	  
	  
	  	  	  Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός πως σχεδόν οι µισές γυναίκες του 
δείγµατος σκέφτηκαν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους παρά το γεγονός πως η 
συγκεκριµένη Σχολή ήταν η πρώτη τους επιλογή και η εισαγωγή σε αυτήν απαιτούσε 
µεγάλη προσπάθεια. Οι γυναίκες απογοητεύονται ευκολότερα από τη δυσκολία και 
τις απαιτήσεις του συγκεκριµένου επιστηµονικού κλάδου πιθανόν επειδή αισθάνονται 
πως δεν τους ταιριάζει και φοβούνται πως θα αποτύχουν. Η έλλειψη υποστήριξης από 
την πλευρά των καθηγητών τους στοιχίζει ιδιαίτερα καθώς δεν έχουν αρκετή πίστη 
στις δυνάµεις τους κι έχουν συνηθίσει από το σχολείο να καθοδηγούνται και να 
δέχονται συµβουλές από τους καθηγητές. Η ανταγωνιστική φύση των συµφοιτητών 
τους, η οποία δεν ευνοεί τη συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων, σε συνδυασµό µε 
το γεγονός πως αποτελούν µειοψηφία δηµιουργούν αρνητικό κλίµα µέσα στο οποίο 
ένα µεγάλο ποσοστό των γυναικών δυσκολεύεται να λειτουργήσει.  
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Σχήμα	  4.5.	  Απάντηση	  στην	  ερώτηση:	  «Ποιοι	  ήταν	  οι	  κύριοι	  λόγοι	  για	  τους	  οποίους	  σκεφτήκατε	  να	  

εγκαταλείψετε	  τη	  Σχολή;»	  

	  
	  
4.2 Αυτογνωσία των συµµετεχόντων 
 
   Προκειµένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος που δρουν οι γυναίκες και να εξηγηθεί 
η περιορισµένη συµµετοχή τους στους τεχνολογικούς κλάδους, είναι σηµαντική η 
διερεύνηση της εικόνας που έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες για τον εαυτό τους. Για το 
σκοπό αυτό ζητήθηκε από τους φοιτητές να περιγράψουν τον εαυτό τους λέγοντας 
εάν διαθέτουν και πόσο ορισµένα χαρακτηριστικά. Αυτή η ερώτηση αποκάλυψε, 
όπως φαίνεται και στο σχήµα 4.6, πως οι γυναίκες χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους ως 
συνεργάσιµο, εργατικό, συναισθηµατικό, δυναµικό, φιλόδοξο, τολµηρό, ηγετικό και 
ανταγωνιστικό. Αντίθετα οι άνδρες θεωρούν πως είναι συνεργάσιµοι, εργατικοί, 
φιλόδοξοι, δυναµικοί, συναισθηµατικοί, τολµηροί, ηγετικοί και ανταγωνιστικοί. 
Εποµένως οι γυναίκες εµφανίζονται λιγότερο τολµηρές, ηγετικές, ανταγωνιστικές και 
φιλόδοξες από τους άνδρες αλλά πιο εργατικές και συναισθηµατικές από αυτούς. Η 
ευαίσθητη φύση των γυναικών και η έλλειψη αυτοπεποίθησης αποτελούν 
οπωσδήποτε εµπόδια στην πρόοδό τους σε ένα τόσο σκληρό περιβάλλον. Έχει 
άλλωστε επισηµανθεί πως ο ψυχολογικός παράγοντας είναι καθοριστικής σηµασίας 
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στη λήψη αποφάσεων. Η ανασφάλεια των γυναικών µπορεί να αποτρέψει τη 
διατύπωση αποριών, τον πειραµατισµό στο χώρο του εργαστηρίου αλλά και 
αργότερα την επιδίωξη υψηλόβαθµων θέσεων. 
 
 

 
Σχήμα	  4.6.	  Απάντηση	  στην	  ερώτηση:	  «Σε	  ποιο	  βαθμό	  σας	  εκφράζουν	  τα	  παρακάτω	  

χαρακτηριστικά;»	  

	  
4.3 Επαγγελµατική σταδιοδροµία 
 
   Η έρευνά στη συνέχεια επικεντρώθηκε στους επαγγελµατικούς στόχους των 
φοιτητών µετά το πέρας των σπουδών τους. Στη σύγχρονη εποχή, η 
ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας απαιτεί την κατοχή ανώτερων τίτλων 
σπουδών. Στο σχήµα 4.7 διαφαίνονται τα ποσοστά των φοιτητών και φοιτητριών που 
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θα επιθυµούσαν να συνεχίσουν για κάποιο µεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Η 
πλειοψηφία και των δύο φύλων απάντησε θετικά, παρόλ’αυτά το ποσοστό των 
γυναικών (83%) ήταν λίγο χαµηλότερο από των ανδρών (87%). Η επιθυµία των 
γυναικών να ειδικευτούν και να διεκδικήσουν σηµαντικές θέσεις στον κλάδο των 
µηχανικών προκαλεί αισιοδοξία για το µέλλον.   
   Ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν θα επιθυµούσαν την συνέχιση των σπουδών για 
την απόκτηση ανώτερου ακαδηµαϊκού τίτλου φαίνεται να είναι και για τα δύο φύλα, 
αλλά κυρίως για τους άνδρες, η άµεση ανάγκη της επαγγελµατικής αποκατάστασης. 
Πολύ σηµαντικός λόγος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες είναι επίσης 
πως δεν θεωρούν το µεταπτυχιακό/διδακτορικό αναγκαίο για την εύρεση εργασίας. 
Αναλυτικά εµφανίζονται όλοι οι λόγοι στο σχήµα 4.8. Η απαιτητικότητα του κλάδου, 
η δηµιουργία οικογένειας, η αλλαγή επαγγελµατικού προσανατολισµού και ο 
ανταγωνισµός είναι επίσης σηµαντικοί παράγοντες για τις γυναίκες.  
 

	  
Σχήμα	  4.7.	  Απάντηση	  στην	  ερώτηση:	  «Θα	  θέλατε	  να	  συνεχίσετε	  για	  κάποιο	  

μεταπτυχιακό/διδακτορικό;»	  

	  	  

	  
Σχήμα	  4.8.	  Απάντηση	  στην	  ερώτηση:	  «Ποιοι	  είναι	  οι	  κύριοι	  λόγοι	  για	  τους	  οποίους	  δε	  θα	  θέλατε	  να	  

συνεχίσετε	  για	  κάποιο	  μεταπτυχιακό/διδακτορικό;»	  
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   Στα σχήµατα 4.9, 4.10 και 4.11 απεικονίζονται οι απαντήσεις που αφορούν στην 
επιλογή της µελλοντικής τους δουλειάς µετά την αποφοίτηση από τη Σχολή. Όταν οι 
φοιτητές ερωτήθηκαν σχετικά µε τις προσδοκίες τους για την επαγγελµατική τους 
καριέρα, η πλειοψηφία και των δύο φύλων απάντησε πως η δηµιουργικότητα στη 
δουλειά είναι πρωταρχικής σηµασίας. Οι άνδρες απάντησαν πως οι ευκαιρίες για 
ανέλιξη, οι οικονοµικές απολαβές, η δυνατότητα δηµιουργίας οικογένειας και η 
ασφάλεια τους ενδιαφέρουν επίσης στην επιλογή της εργασίας.  
 
 

	  
Σχήμα	  4.9.	  Απάντηση	  στην	  ερώτηση:	  «Σε	  τι	  βαθμό	  σας	  ενδιαφέρουν	  τα	  παρακάτω	  στην	  επιλογή	  

της	  μελλοντικής	  σας	  δουλειάς;»	  
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Από την άλλη, οι γυναίκες θεωρούν εξίσου σηµαντικά τη δυνατότητα συνδυασµού 
της καριέρας µε την οικογένεια, τις ευκαιρίες να ανελιχθούν καθώς και την ασφάλεια 
που τους παρέχει η δουλειά τους ενώ οι οικονοµικές απολαβές είναι µικρότερης 
σηµασίας.  
   Η δυνατότητα συνδυασµού της εργασίας µε την δηµιουργία οικογένειας απασχολεί 
περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες, αφού το 40% αυτών έναντι 30% των 
ανδρών απάντησε πως τους ενδιαφέρει πολύ. Από την άλλη, το 46% των ανδρών και 
το 38% των γυναικών θεωρεί πως η δουλειά πρέπει να προσφέρει ευκαιρίες για 
ανέλιξη, γεγονός που αποδεικνύει την φιλόδοξη φύση των ανδρών, ένα 
χαρακτηριστικό αναγκαίο για την άνοδο σε υψηλόβαθµες θέσεις. Οι οικονοµικές 
απολαβές φαίνεται να είναι εξίσου σηµαντικές για άνδρες και γυναίκες ενώ το 
αίσθηµα ασφάλειας που τους προσδίδει η δουλειά ενδιαφέρει πολύ το 38%  των 
γυναικών και µόλις το 27% των ανδρών. Από τα παραπάνω συµπεραίνεται πως οι 
γυναίκες αναζητούν σταθερότητα και σιγουριά από την εργασία τους ενώ ο 
ελεύθερος χρόνος για την προσωπική και οικογενειακή ζωή τους είναι απαραίτητος.  
	  	  	  Στο σχήµα 4.10 απεικονίζεται η επαγγελµατική κατεύθυνση προς την οποία θα 
προτιµούσαν να στραφούν οι άνδρες και οι γυναίκες µετά το πέρας των σπουδών 
τους και µπορούν να γίνουν και οι αντίστοιχες συγκρίσεις για τα δύο φύλα. Η 
εργασία σε κάποια επιχείρηση/εταιρεία φαίνεται να είναι η πιο ελκυστική λύση για 
τους απόφοιτους της Σχολής και ακολουθεί η ερευνητική καριέρα και η εργασία ως 
ελεύθερος επαγγελµατίας. Ο δηµόσιος τοµέας και η ακαδηµαϊκή καριέρα δεν 
αποτελούν δηµοφιλείς  επιλογές, αν και οι προτιµήσεις των δύο φύλων διαφέρουν 
λίγο. Συγκεκριµένα, το 4.2% των γυναικών θα επέλεγε να εργαστεί στον ακαδηµαϊκό 
τοµέα ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών φθάνει το 5.8%. Η εικόνα αλλάζει λίγο 
στην επιλογή του δηµόσιου τοµέα όπου παρά το γεγονός πως οι άνδρες φαίνεται να 
τον απορρίπτουν (ποσοστό 1.7%), οι γυναίκες τον προτιµούν σε σχέση µε τις 
ακαδηµαϊκές θέσεις (ποσοστό 4.7%).  
   Είναι ενδιαφέρον το γεγονός πως οι γυναίκες επιλέγουν σε µεγαλύτερο ποσοστό 
από τους άνδρες ασφαλείς επαγγελµατικές λύσεις, όπως η απασχόληση σε εταιρεία 
ως µισθωτοί και στον δηµόσιο τοµέα, ενώ θα έπαιρναν µάλλον δυσκολότερα το ρίσκο 
να δουλέψουν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Η ερευνητική καριέρα πάντως τις ελκύει, 
πιθανόν επειδή επιτρέπει και την δηµιουργικότητα.  
   Στη συνέχεια οι φοιτητές ερωτήθηκαν να επιλέξουν αν θα προτιµούσαν η 
µελλοντική τους δουλειά να απαιτεί τεχνικά/πρακτικά ή διοικητικά καθήκοντα. Τα 
αποτελέσµατα στο σχήµα 4.11 δείχνουν πως το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών 
θα προτιµούσε να έχει πρακτικές αρµοδιότητες, όπως ήταν άλλωστε αναµενόµενο 
µετά  την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης Σχολής. Παρόλ’ αυτά, το 30% περίπου 
των γυναικών έναντι 24% των ανδρών θα καταλάµβανε διοικητικές θέσεις.  
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Σχήμα	  4.10.	  Απάντηση	  στην	  ερώτηση:	  «Αποφοιτώντας	  από	  τη	  Σχολή	  θα	  σας	  ενδιέφερε:»	  
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Σχήμα	  4.11.	  Απάντηση	  στην	  ερώτηση:	  «Θα	  προτιμούσατε	  μια	  δουλειά	  που	  απαιτεί	  περισσότερο:»	  

 
4.4 Κοινωνικά στερεότυπα για το επάγγελµα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
 
   Το τελευταίο µέρος του ερωτηµατολογίου έχει σκοπό να  διερευνήσει την πιθανή 
ύπαρξη κοινωνικών στερεοτύπων για το επάγγελµα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
καθώς επίσης και να καταγράψει τις απόψεις των γυναικών και των ανδρών σχετικά 
µε την ύπαρξη φυλετικών διακρίσεων τις οποίες υφίστανται οι γυναίκες που 
ασχολούνται µε το ανδροκρατούµενο επάγγελµα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. To 
88.3%, όπως φαίνεται στο σχήµα 4.12, δηλαδή ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των 
γυναικών, καθώς και το 66.9% των ανδρών πιστεύει πως το επάγγελµα αυτό δεν 
απευθύνεται κυρίως σε άντρες, γεγονός πολύ αισιόδοξο. Οι γυναίκες φαίνεται να 
διεκδικούν δυναµικά την είσοδό τους στον τοµέα των µηχανικών κι αυτό 
συνεπάγεται και σταδιακή αύξησή του αριθµού τους σε αυτόν τον τεχνολογικό κλάδο.  
   Ένας από τους κύριους λόγους που ευθύνεται για την υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στις ανώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης και ακαδηµαϊκής ιεραρχίας είναι η 
επιθυµία των γυναικών να αφοσιωθούν στην δηµιουργία οικογένειας. Στην ερώτηση 
εάν η οικογένεια µπορεί να συνδυαστεί µε την καριέρα του µηχανικού το 30.4% των 
γυναικών θεωρεί πως είναι δύσκολο ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών είναι 
µικρότερο και αγγίζει το  22.9%. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην άνιση συµµετοχή 
των δύο φύλων στις οικογενειακές υποχρεώσεις ή στο µεγαλύτερο αίσθηµα ευθύνης 
των γυναικών για την ανατροφή των παιδιών.  
   Ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων, ιδιαίτερα των γυναικών, θεωρεί πως 
οι άνδρες µηχανικοί καταλαµβάνουν θέσεις µε περισσότερες πιθανότητες ανέλιξης 
και πως οι επαγγελµατικές ευκαιρίες ευνοούν τους άντρες. Στην ερώτηση κατά πόσο 
οι αµοιβές γυναικών και ανδρών µηχανικών σε αντίστοιχες θέσεις είναι ίδιες οι 
απόψεις διαφέρουν σηµαντικά καθώς µόνο το 24% των ανδρών διαφωνεί µε αυτήν 
την άποψη ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών είναι διπλάσιο ακριβώς. 
Εποµένως, µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα πως πολλοί άνδρες είτε δεν έχουν 
αντιληφθεί την συχνά άνιση µεταχείριση των γυναικών από εργοδότες, καθώς δεν 
έχουν υπάρξει µάρτυρες αντίστοιχων περιστατικών, είτε δεν την παραδέχονται τόσο 
εύκολα.  
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Σχήμα	  4.12.	  Απάντηση	  στην	  ερώτηση:	  «Συμφωνείτε	  και	  σε	  ποιο	  βαθμό	  με	  τα	  παρακάτω;»	  
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Κεφάλαιο 5 
 
Συµπεράσµατα της έρευνας- Προτάσεις για βελτίωση 
της παρούσας κατάστασης- 
 
 
5.1 Συµπεράσµατα  
	  
	  	  	  Στην Ελλάδα, όπως και παγκόσµια, οι γυναίκες µηχανικοί αποτελούν µειοψηφία. 
Παρόλ’ αυτά, τα στατιστικά δεδοµένα κατατάσσουν την χώρα µας σε πολύ καλή 
θέση στην Ευρώπη και συγκεκριµένα το 1/3 περίπου των µηχανικών είναι γυναίκες. 
Η εικόνα του µηχανικού συνοδεύεται από κύρος και εποµένως εξουσία αλλά το 
σηµαντικότερο όλων είναι ότι το επάγγελµα εµφανίζει από τα χαµηλότερα ποσοστά 
ανεργίας και είναι υψηλά αµειβόµενο.  
   Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί είναι από τους λιγότερο δηµοφιλείς για τις γυναίκες 
κλάδους µηχανικών, η εκπροσώπηση τους είναι ιδιαίτερα χαµηλή και το φαινόµενο 
γίνεται εντονότερο στις υψηλότερες βαθµίδες εκπαίδευσης και εργασίας. Η έρευνα 
αυτή έδειξε ότι τα τελευταία χρόνια το 20%, κατά µέσο όρο,  των φοιτητών της 
ΣΗΜΜΥ είναι γυναίκες ενώ στον ακαδηµαϊκό τοµέα τα πράγµατα είναι αρκετά 
απογοητευτικά καθώς η συµµετοχή τους σε µέλη ΔΕΠ φθάνει το 10%. Οι άνδρες, 
επιπλέον, κυριαρχούν στις εργαστηριακές και τεχνικές θέσεις µέσα στο Πολυτεχνείο 
ενώ οι γυναίκες στις διοικητικές. Εµφανή υποεκπροσώπηση έχουν και στις 
διευθυντικές θέσεις σε όλα τα τµήµατα του Πολυτεχνείου.   
   Από τη συγκεκριµένη έρευνα προέκυψε πως οι γυναίκες οι οποίες τελικά 
αποφασίζουν να σπουδάσουν Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και πετυχαίνουν την είσοδό 
τους στη Σχολή δεν υστερούν σε κανένα τοµέα σε σχέση µε τους άνδρες συµφοιτητές 
τους. Ως εκ τούτου η υποεκπροσώπησή τους στους κλάδους των µηχανικών µπορεί 
να εξηγηθεί µόνο από το γεγονός πως εξαρχής δύσκολα επιλέγουν να ασχοληθούν µε 
συναφή επαγγέλµατα πιστεύοντας πως δεν τους ταιριάζουν. Η ενασχόληση µε τοµείς 
επιστήµης και τεχνολογίας προϋποθέτει την αντιµετώπιση στερεοτύπων σχετικά µε 
την ύπαρξη ανδρικών και γυναικείων επαγγελµάτων.  
   Όσον αφορά τις επιδόσεις των γυναικών στη Σχολή µας διαπιστώθηκε πως τα 
καταφέρνουν το ίδιο καλά µε τους συµφοιτητές τους και µάλιστα ολοκληρώνουν τις 
σπουδές τους νωρίτερα από αυτούς. Εποµένως, δεν φαίνεται να ισχύει η άποψη πως 
οι γυναίκες δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συγκεκριµένου 
αντικειµένου λόγω έλλειψης ικανοτήτων. Παρόλ’ αυτά, τα αποτελέσµατα του 
ερωτηµατολογίου έδωσαν µια εικόνα για τις σκέψεις και τις δυσκολίες των γυναικών 
στη διάρκεια των σπουδών τους. Μπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα πως οι 
περισσότερες γυναίκες είτε λόγω ανασφάλειας είτε λόγω πιέσεων από το περιβάλλον 
επιλέγουν τη συγκεκριµένη Σχολή µε απώτερο στόχο την επαγγελµατική τους 
αποκατάσταση, κίνητρο που ενδιαφέρει λιγότερο τους άνδρες. Το αντικείµενο της 
Σχολής όπως και το γεγονός ότι θεωρείται από τις καλύτερες σχολές της Ελλάδας  
είναι καθοριστικής σηµασίας για αυτές στη συµπλήρωση του µηχανογραφικού. Οι 
µαθήτριες που πετυχαίνουν υψηλή βαθµολογία στις Πανελλήνιες προτιµούν αυτή τη 
Σχολή και σε αυτή την επιλογή παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο η οικογένεια και 
ιδιαίτερα ο πατέρας. 
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   Μετά την είσοδό τους στη ΣΗΜΜΥ οι γυναίκες συναντούν πολλά προβλήµατα. Η 
µετάβαση από το Λύκειο στις απαιτήσεις του Πολυτεχνείου είναι ιδιαιτέρως δύσκολη 
καθώς οι φοιτήτριες φαίνεται να έχουν αρκετά κενά τα οποία σε συνδυασµό µε τη 
ανταγωνιστική συµπεριφορά των ανδρών συµφοιτητών τους και την ψυχρότητα εκ 
µέρους των καθηγητών τους εµποδίζουν να προσαρµοστούν στο περιβάλλον της 
Σχολής. Οι γυναίκες από τη φύση τους αποζητούν την ψυχολογική υποστήριξη, την 
προσωπική επαφή µε τους καθηγητές και την επιβράβευση, διότι εµπιστεύονται τις 
δυνάµεις και τις ικανότητές τους πολύ λιγότερο από τους άνδρες και σε περιόδους 
κρίσιµων αποφάσεων και διληµµάτων αισθάνονται πολύ έντονη την ανάγκη της 
επικοινωνίας και της στήριξης. Πρέπει να επισηµανθεί άλλωστε πως οι µαθήτριες που 
πετυχαίνουν την είσοδό τους στη συγκεκριµένη Σχολή έχουν συνηθίσει να ακούν 
επαίνους και να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής σε όλη τη διάρκεια του 
σχολείου καθώς έχουν τις καλύτερες επιδόσεις. Όταν έπειτα νιώσουν πως αποτελούν 
µειονότητα και οι προσπάθειές τους δεν αναγνωρίζονται, αρχίζουν να αισθάνονται 
αποµόνωση και δυσκολεύονται να λειτουργήσουν. Παρόλο που οι γυναίκες 
απογοητεύονται συχνότερα και δεν είναι ιδιαίτερα τολµηρές και ανταγωνιστικές, η 
εργατικότητα και η επιµονή τους στη λεπτοµέρεια συχνά φέρνουν πολύ εντυπωσιακά 
αποτελέσµατα που εξελίσσουν το επάγγελµα του µηχανικού. 
   Η ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας απαιτεί από τους µελλοντικούς 
εργαζόµενους την κατοχή ανώτερων τίτλων σπουδών. Στην Ελλάδα τα τελευταία 
χρόνια είναι αρκετά σπάνιο τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες να 
σταµατούν τις σπουδές τους µετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου-διπλώµατος. Το 
ίδιο συµβαίνει και µε τις γυναίκες οι οποίες αποφοιτούν από τη ΣΗΜΜΥ. Όπως 
έδειξε και η συγκεκριµένη έρευνα, το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών σχεδιάζει να 
συνεχίσει για µεταπτυχιακό ή διδακτορικό εκτός και αν υπάρχει ανάγκη για άµεση 
επαγγελµατική αποκατάσταση.  
   Η δηµιουργία οικογένειας σαφώς απασχολεί τις γυναίκες περισσότερο από τους 
άνδρες. Ιδιαίτερα στη χώρα µας, η µητέρα παραδοσιακά αναλαµβάνει την ανατροφή 
των παιδιών και αναγκάζεται πολλές φορές να εγκαταλείψει την εργασία ή τις 
σπουδές της. Σε κάθε περίπτωση προσπαθεί να συνδυάσει την καριέρα µε την 
οικογένεια και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο ειδικά αν µιλάµε για ακαδηµαϊκή 
καριέρα. Οι επαγγελµατικοί στόχοι των γυναικών είναι µάλλον πιο ταπεινοί από των 
ανδρών καθώς δεν τους απασχολεί τόσο η δυνατότητα ανέλιξης. Επιπλέον, θα 
επέλεγαν δυσκολότερα να ρισκάρουν επαγγελµατικά δηµιουργώντας τη δική τους 
επιχείρηση. Προτιµούν γενικά να εργασθούν ως µισθωτοί αρκεί να µπορούν να 
δηµιουργούν µέσω της δουλειάς τους και να αισθάνονται ασφαλείς. 
   Κλείνοντας, πρέπει να αναφερθεί πως εξαιτίας του δηµογραφικού προβλήµατος 
αλλά και των νέων τεχνολογιών υπάρχει διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση για 
επιστήµονες, οι οποίοι καλούνται να βοηθήσουν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, 
και ως εκ τούτου η ένταξη περισσότερων γυναικών στο εργατικό δυναµικό στους 
τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας επιβάλλεται. Η ενεργός συµµετοχή των 
γυναικών µηχανικών στην ανάπτυξη των κρατών θα πρέπει να απασχολήσει έντονα 
τις κυβερνήσεις  καθώς η παγκοσµιοποίηση ασκεί ολοένα και µεγαλύτερες πιέσεις 
στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Στόχος είναι φυσικά η ίση εκπροσώπηση 
ανδρών και γυναικών σε όλους τους επαγγελµατικούς τοµείς, ώστε να επιτευχθεί 
πλήρης εκµετάλλευση του ανθρώπινου δυναµικού. Η περιορισµένη συµµετοχή των 
γυναικών στο επάγγελµα του µηχανικού, και ιδιαίτερα του ηλεκτρολόγου, λειτουργεί 
ως αντικίνητρο στην επιλογή του συγκεκριµένου κλάδου από νέες γυναίκες. Παρόλ’ 
αυτά, η προσέλκυση περισσότερων γυναικών µε σκοπό την άυξηση του αριθµού τους 
σε επαγγέλµατα παραδοσιακά ανδροκρατούµενα, εάν δεν συνδυαστεί µε την 
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εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων τα οποία θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας 
τους, δεν εγγυάται την διατήρηση αυτού του ποσοστού [11]. Η εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών απασχόλησης σε όλα τα επίπεδα (επιλογή, πρόσληψη, προαγωγή, 
απολαβές κλπ), η εξάλειψη σεξιστικής συµπεριφοράς στους χώρους εκπαίδευσης και 
εργασίας καθώς και η ουσιαστική βοήθεια στις εργαζόµενες µητέρες θα δώσει την 
δυνατότητα σε όλους τους ικανούς και ταλαντούχους ανθρώπους, ανεξαρτήτως 
φύλου, να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιστηµών και της τεχνολογίας. 
 
 
5.2 Προτάσεις-Μέτρα  
 
5.2.1 Μέτρα για εργαζόµενες σε επιχειρήσεις και Πανεπιστήµια 
 
   Η λήψη µέτρων για την ενθάρρυνση της πρόσληψης και της ενσωµάτωσης 
γυναικών µηχανικών στο δυναµικό πανεπιστηµίων και εταιρειών κρίνεται 
απαραίτητη καθώς τα οφέλη είναι ποικίλα. Από δείκτες της αγοράς διαπιστώθηκε 
πως το εκπαιδευµένο και µικτό εργατικό δυναµικό ενισχύει την ανταγωνιστικότητα 
µιας εταιρείας. Ως εκ τούτου, λαµβάνονται πρωτοβουλίες από κολλέγια, 
πανεπιστήµια και εργοδότες µε σκοπό την πρόσληψη αλλά και την εξασφάλιση της 
παραµονής των γυναικών σε ανδροκρατούµενα επαγγέλµατα. Αυτές οι πρωτοβουλίες 
αφορούν στην εισαγωγή αλλαγών στον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων, όπως 
για παράδειγµα συµµετοχή γυναικών στις επιτροπές. Με αυτό τον τρόπο όλοι οι 
υποψήφιοι ανεξαρτήτως φύλου θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και αντιµετώπιση. Είναι 
επίσης ενθαρρυντική για µια γυναίκα η ύπαρξη κάποιας άλλης γυναίκας στην 
επιτροπή αξιολόγησής της και η παρουσία της µπορεί να δράσει ως πρότυπο (role 
model). Επιπλέον, είναι αναγκαίο να υπάρξουν αλλαγές στη συµπεριφορά των 
εργοδοτών και των ανδρών συναδέλφων µέσα στον εργασιακό χώρο και να 
βελτιωθούν οι συνθήκες δουλειάς των γυναικών. Η ευελιξία των ωραρίων θα τις 
βοηθούσε να ανταποκριθούν και στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και ο 
σεβασµός από πλευράς των ανδρών καθώς και οι δυνατότητες για ανέλιξη θα έκαναν 
το εργασιακό περιβάλλον πιο ευνοϊκό για αυτές [11]. 
   Το 2002 στο πανεπιστήµιο του MIT, στη σχολή µηχανικών, µετά την αξιολόγηση 
των τµηµάτων ακολούθησαν ορισµένες προτάσεις από την επιτροπή για την 
προσέλκυση γυναικών στον ακαδηµαϊκό χώρο. Σε αυτές περιλαµβάνονταν σχέδια για 
πρόσληψη περισσότερων γυναικών, ανάληψη υψηλόβαθµων θέσεων από αυτές, 
αύξηση του µισθού τους σε περίπτωση που ήταν χαµηλότερος από των ανδρών 
συναδέλφων τους, συµµετοχή τους σε επιτροπές µε επιρροή και επίλυση των 
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενες µε παιδιά. Συγκεκριµένα, η 
επιτροπή, θέλοντας να εξαλείψει το αίσθηµα αποµόνωσης των γυναικών, το οποίο 
είναι αναπόφευκτο δεδοµένου ότι αποτελούν µειοψηφία, έκρινε πως πρέπει να 
εντατικοποιηθούν οι προσλήψεις τους µέσω ειδικών προγραµµάτων και να 
διερευνηθούν οι λόγοι που οι γυναίκες και οι άνδρες απορρίπτουν προτάσεις για 
ακαδηµαϊκές θέσεις. Η αύξηση του γυναικείου διδακτικού προσωπικού συνεπάγεται 
βεβαίως και αύξηση των γυναικών σε θέσεις µεγάλης ευθύνης, όπως διεύθυνση 
εργαστηρίων ή και τµηµάτων αλλά και συµµετοχή τους στο συµβούλιο των 
µηχανικών της σχολής. Η κάλυψη αυτών των θέσεων µπορεί να γίνει τόσο από το 
ήδη υπάρχον πεπειραµένο προσωπικό όσο και από νέες προσλήψεις. Όσον αφορά στα 
ακαδηµαϊκά καθήκοντα, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος εάν οι γυναίκες και οι άνδρες 
καθηγητές έχουν τις ίδιες διδακτικές υποχρεώσεις και τέλος η επιτροπή πρότεινε να 
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υπάρξει η δυνατότητα για τις γυναίκες µε παιδιά να δουλεύουν λιγότερες ώρες µε 
µικρότερο µισθό, ώστε να µην εξαναγκάζονται σε παραίτηση [13]. 
    
 
5.2.2 Μαθητές στην Πρωτοβάθµια-Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
 
   Σε πολλές χώρες της Αµερικής και στον Καναδά γίνονται προσπάθειες να 
εξαλειφθούν οι στερεότυπες ιδέες που επικρατούν στα βιβλία σχετικά µε  
παραδοσιακά επαγγέλµατα που ακολουθούν οι άνδρες και οι γυναίκες, ώστε να 
διευρυνθούν οι επαγγελµατικοί ορίζοντες των γυναικών. Σε επαρχία του Καναδά 
διοργανώνεται από το 1987 ένα ετήσιο συνέδριο στο πανεπιστήµιο Simon Fraser το 
οποίο παρακολουθούν πολλά κορίτσια µαζί µε γονείς και δασκάλους και αποσκοπεί 
στο να παρουσιάσει τα µαθηµατικά ως διασκεδαστικά, ενδιαφέροντα και χρήσιµα για 
αυτά. Μέσα από συζητήσεις και εργαστήρια ενηµερώνονται για πιθανές 
επαγγελµατικές διεξόδους. Ένα άλλο πρόγραµµα στο Βανκούβερ απευθύνεται σε 
κορίτσια ηλικίας 9 έως 12, τα οποία παρακολουθώντας καλοκαιρινά µαθήµατα  σε 
ολιγοµελή τµήµατα µε γυναίκες δασκάλες καταπιάνονται µε χειρωνακτικές εργασίες, 
όπως για παράδειγµα επισκευή ποδηλάτων. Σε σχολεία στο Οντάριο του Καναδά τα 
συµβούλια των καθηγητών έχουν σκεφτεί και εφαρµόζουν διάφορες καινοτόµες ιδέες, 
όπως τάξεις µαθηµατικών µόνο για κορίτσια, γυναίκες οµιλητές που επισκέπτονται τα 
σχολεία και ενσωµάτωση των υπολογιστών στη διδασκαλία µε σκοπό των 
εξοικείωση των κοριτσιών από νεαρές ηλικίες σε τεχνολογικά και θετικά µαθήµατα 
[2]. 
 
5.2.3 Φοιτητές-Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
 
   Όσον αφορά τα προγράµµατα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, κύριος στόχος τους 
είναι να καλύψουν τα κενά και τις ελλείψεις των τµηµάτων των πανεπιστηµίων και 
να οδηγήσουν σε φυλετική ισότητα. Κάποια από αυτά προσφέρουν ψυχολογική 
υποστήριξη και έχουν συµβουλευτικό χαρακτήρα, άλλα ενισχυτική διδασκαλία, για 
παράδειγµα µε οµάδες µελέτης και άλλα συνδυασµό και των δύο. Το βασικό 
συστατικό επίτευξης των παραπάνω είναι η παρουσία κάποιου ικανού ατόµου το 
οποίο θα µπορέσει να καθοδηγήσει και να ενθαρρύνει όσες φοιτήτριες το χρειάζονται. 
Η ύπαρξη αυτών των προγραµµάτων δεν θα ήταν απαραίτητη εάν το πανεπιστηµιακό 
σύστηµα εκπαίδευσης δεν ήταν ευνοϊκότερο για τους άνδρες. Δεδοµένης όµως της 
έλλειψης σεβασµού προς τις ανάγκες των γυναικών καθώς και του αποκλεισµού τους 
από επιστηµονικές οµάδες και συζητήσεις, οι πρωτοβουλίες τόσο από τις ίδιες τις 
γυναίκες όσο και από το πανεπιστήµιο κρίνονται αναγκαίες. Τέτοιες πρωτοβουλίες 
µπορεί να είναι συναντήσεις όπου συζητώνται τα φοιτητικά θέµατα, παρουσιάσεις 
φοιτητών, σεµινάρια, σύµβουλοι για τα προβλήµατα των γυναικών άλλα και γυναίκες 
καθηγήτριες οι οποίες καταφέρνουν να συνδυάσουν την καριέρα µε την οικογένεια, 
ώστε να λειτουργήσουν ως παράδειγµα προς µίµηση [1].  
   Τα προγράµµατα τα οποία εισάγονται από τα τµήµατα, τη διοίκηση των 
πανεπιστηµίων καθώς και εξωτερικούς φορείς χρηµατοδοτούµενους από το κράτος, 
όπως ερευνητικά κέντρα, µπορούν να επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές µόνο εάν 
υπάρχει επαρκής χρηµατοδότηση, συµµετοχή και υποστήριξη από το πανεπιστήµιο, 
ηγεσία του προγράµµατος από κάποιον εκτός πανεπιστηµίου και συχνή αξιολόγηση 
από  τους φοιτητές. Το βασικότερο όλων είναι το γενικό κλίµα να ευνοεί αυτά τα 
βήµατα, δηλαδή οι γυναίκες να νιώθουν  πως βρίσκονται µέσα σε ένα ασφαλές και 
προστατευτικό περιβάλλον  στο οποίο µπορούν να εφαρµόσουν τις ιδέες τους. 
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Προτιµητέο είναι αυτά τα προγράµµατα να στηριχθούν οικονοµικά από εταιρείες οι 
οποίες βασίζονται στα πανεπιστήµια για την κάλυψη θέσεων από ικανούς 
επιστήµονες [1]. 
   Ορισµένες κινήσεις ξεκινούν από πρωτοβουλίες εµπνευσµένων ανθρώπων οι οποίοι 
ενδιαφέρονται να αλλάξουν την υπάρχουσα κατάσταση. Παρόλ’ αυτά, µπορεί να 
προκύψει πρόβληµα διαδοχής της ηγεσίας όταν αυτοί αποφοιτήσουν και γενικά ο 
κίνδυνος αποτυχίας αυτών των εθελοντικών προγραµµάτων είναι µεγάλος. Εάν οι 
φοιτητές οι οποίοι ηγούνται µια τέτοιας πρωτοβουλίας καταφέρουν να κερδίσουν την 
στήριξη του τµήµατος αλλά και οικονοµική ενίσχυση από άλλες οργάνώσεις, η 
προσπάθειά τους θα γίνει γνωστή και θα λάβει µεγαλύτερες διαστάσεις. Στο 
πανεπιστήµιο του Μπέρκλεϋ στην Καλιφόρνια µια οµάδα φοιτητριών ξεκίνησε ένα 
πρόγραµµα επανεκκίνησης των σπουδών στην επιστήµη υπολογιστών για γυναίκες οι 
οποίες απείχαν για µεγάλο διάστηµα. Η ιδέα αυτή είχε µεγάλη ανταπόκριση και µετά 
την οικονοµική βοήθεια του τµήµατος κατάφερε να βοηθήσει αρκετές γυναίκες και 
να λειτουργήσει ως µοντέλο και για άλλα τµήµατα. Η ανάγκη των γυναικών να 
µοιραστούν τις εµπειρίες τους η οποία προκύπτει από την αποµόνωση που 
αισθάνονται στους ανδροκρατούµενους επιστηµονικούς τοµείς οδήγησε στην 
διοργάνωση ανεπίσηµων δείπνων και συγκεντρώσεων από γυναίκες του προσωπικού 
των τµηµάτων, ώστε να έχουν την δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα. Αυτές οι 
συζητήσεις βοηθούν τις φοιτήτριες να νιώσουν πως συµπεριφορές εκ µέρους ανδρών 
συναδέλφων ή καθηγητών καθώς και προβλήµατα που πιθανώς αντιµετωπίζουν είναι 
κοινά και δεν αποτελούν µεµονωµένα περιστατικά για τα οποία ευθύνονται οι ίδιες. 
Τέτοιες συναντήσεις είναι αποτελεσµατικές όταν στοχεύουν στην επίλυση αυτών των 
προβληµάτων και όχι στην διαµόρφωση εχθρικού κλίµατος σε βάρος των ανδρών. 
Ένα µεγάλο ποσοστό των γυναικών, όπως αποκάλυψε και η συγκεκριµένη έρευνα, 
δυσκολεύονται να επιβιώσουν στις θετικές και  τεχνολογικές επιστήµες εξαιτίας του 
σκληρού ανταγωνισµού κυρίως από τους άνδρες, προτιµούν να εκφράζουν τις 
απόψεις τους και να παρουσιάζουν τη δουλειά τους σε προστατευµένο και 
υποστηρικτικό περιβάλλον και ως εκ τούτου επιδιώκουν να εξασκηθούν για επίσηµες 
παρουσιάσεις, µπροστά σε απαιτητικό ανδρικό κοινό, µιλώντας πρώτα για τη έρευνά 
τους σε γυναίκες συναδέλφους, οι ερωτήσεις των οποίων δεν τους προκαλούν 
αµηχανία και άγχος. Είναι απαραίτητο να υπάρχει για τις γυναίκες η δυνατότητα να 
µαζευτούν και να µιλήσουν για την πορεία της δουλειάς τους, όπως κάνουν συχνά οι 
άνδρες. Μέσω συζήτησης και καλοπροαίρετων ερωτήσεων που τροφοδοτούν τη 
σκέψη θα µπορέσουν να εµβαθύνουν στο αντικείµενό τους, να αποκτήσουν 
µεγαλύτερη άνεση και αυτοπεποίθηση και να νιώσουν ότι είναι σεβαστά µέλη µιας 
ευρύτερης επιστηµονικής οµάδας [1]. 
 
5.2.4 Πρωτοβουλίες και Κινήσεις στην Ελλάδα 
 
   Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων είναι ο αρµόδιος κυβερνητικός φορέας 
ο οποίος ασχολείται µε την εφαρµογή πολιτικών για την ισότητα µεταξύ ανδρών και 
γυναικών σε όλους τους τοµείς. Η µείωση των επαγγελµατικού διαχωρισµού λόγω 
φύλου είναι ένα από τα ζητήµατα που έχουν συζητηθεί και η υλοποίηση σχετικών 
δράσεων είναι µέρος των προγραµµάτων της περιόδου 2010-2013. Οι συγκεκριµένες 
δράσεις αποσκοπούν στην επαγγελµατική αποκατάσταση απολυµένων και ανέργων 
γυναικών σε παραδοσιακά ανδροκρατούµενους τοµείς.  Συγκεκριµένα, οι άνεργες 
γυναίκες θα έχουν τη δυνατότητα να στραφούν σε  «ανδρικά» επαγγέλµατα κατόπιν 
επαγγελµατικού προσανατολισµού στα Συµβουλευτικά Κέντρα και παρακολούθησης 
προγραµµάτων κατάρτισης. Πολύ χρήσιµες είναι και οι δράσεις για  ενηµέρωση και 
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ευαισθητοποίηση του κοινού µέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και του τύπου 
αλλά και της διοργάνωση ηµερίδας µε σκοπό την εξάλειψη στερεότυπων ιδεών, που 
θέλουν τις γυναίκες αποκλειστικά υπεύθυνες για την οικογένεια, και την µείωση των 
φυλετικών διακρίσεων στα τεχνικά επαγγέλµατα [16]. 
 
5.2.5 Εξειδίκευση των µέτρων για τη ΣΗΜΜΥ 
 
   Στην Ελλάδα, δεδοµένης της παρούσας οικονοµικής και πολιτικής κατάστασης, θα 
ήταν ευκολότερο και πιο ανώδυνο οι πρωτοβουλίες για αλλαγή της κατάστασης να 
προέλθουν από µία οµάδα φοιτητών και φοιτητριών. Αρχικά, είναι απαραίτητο να 
ευαισθητοποιηθούν τόσο οι συµφοιτητές τους όσο και οι καθηγητές πάνω στο θέµα 
µε την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων που αποδεικνύουν την υποεκπροσώπηση 
των γυναικών στα τµήµατα του Πολυτεχνείου αλλά και συγκεκριµένων 
παραδειγµάτων και εµπειριών φοιτητριών στη διάρκεια των σπουδών τους. Η 
γνωστοποίηση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες θα είναι και  το 
πρώτο βήµα για την επίλυσή τους. Το πλεονέκτηµα αυτών των µεµονωµένων 
προσπαθειών, οι οποίες δεν ξεκινούν από τη διοίκηση, είναι ότι δεν επιβαρύνουν 
οικονοµικά τα πανεπιστήµια και η δράση τους είναι ευέλικτη. Είναι φυσικά 
δυσκολότερο µια κίνηση από µία ανεξάρτητη οµάδα να καταφέρει να επιφέρει 
σηµαντικές αλλαγές εάν δεν υπάρξει υποστήριξη, συνεργασία και συµµετοχή από 
τους προέδρους και την ηγεσία των τµηµάτων.  
   Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων του ερωτηµατολογίου έδειξε πως ένα µεγάλο 
µερίδιο ευθύνης για τη απογοήτευση των γυναικών που εισέρχονται στη ΣΗΜΜΥ, η 
οποία οδηγεί σε σκέψεις ακόµα και διακοπής της φοίτησής τους στη Σχολή, αναλογεί  
στο πρόγραµµα σπουδών και στον τρόπο διδασκαλίας. Η απαιτητικότητα των 
µαθηµάτων και το ψυχρό περιβάλλον που δεν ευνοεί την επαφή φοιτητή-καθηγητή 
είναι τα κύρια προβλήµατα των γυναικών. Ως εκ τούτου η ενισχυτική διδασκαλία, η 
δηµιουργία οµάδων µελέτης και η αύξηση του  χρόνου συζήτησης και επίλυσης 
αποριών είναι ορισµένα από τα µέτρα η εφαρµογή των οποίων θα διευκόλυνε τις 
φοιτήτριες. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν κυρίως από τις γυναίκες συµπεραίνεται 
πως αισθάνονται αδύναµες και όχι έτοιµες για τη συµµετοχή σε εργαστήρια µε 
υπολογιστές, πολύ περισσότερο µάλιστα για την κατασκευή ηλεκτρονικής πλακέτας. 
Εποµένως, η παρακολούθηση σεµιναρίων και µαθηµάτων προετοιµασίας στα οποία 
οι φοιτήτριες θα καλούνται να κατασκευάσουν απλά ηλεκτρονικά κυκλώµατα και 
προγράµµατα στον υπολογιστή µε τις οδηγίες και τη βοήθεια καθηγητών, 
διδακτορικών ή φοιτητών από µεγαλύτερα έτη θα τις βοηθούσε να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις του προγράµµατος σπουδών. Επιπλέον, η συµµετοχή αποκλειστικά 
γυναικών στα προπαρασκευαστικά εργαστήρια θα δηµιουργούσε  ιδανικό κλίµα για 
την κατανόηση βασικών εννοιών µέσω του διαλόγου, των ερωτήσεων και της 
συνεργασίας. Ο ανταγωνισµός των ανδρών εµποδίζει πολλές φορές τις γυναίκες να 
εκφράσουν ελεύθερα τις απορίες τους και τους ενισχύει τυχόν αισθήµατα 
ανασφάλειας και µειονεξίας.     
   Όπως προέκυψε από τη βιβλιογραφία και τη συγκεκριµένη έρευνα ένα πολύ µεγάλο 
ποσοστό των γυναικών έχει σκεφτεί να εγκαταλείψει τις σπουδές του. Δυστυχώς δεν 
υπάρχει η δυνατότητα να υπολογιστεί πόσοι φοιτητές και φοιτήτριες προχώρησαν 
τελικά σε οριστική διακοπή καθώς δεν υπάρχει σύστηµα διαγραφής από τη Σχολή. Η 
καθοδήγηση και ψυχολογική υποστήριξη τόσο από ειδικούς συµβούλους όσο και από 
τους ίδιους τους καθηγητές, ειδικά τα πρώτα χρόνια της Σχολής, είναι απαραίτητη, 
ούτως ώστε η µετάβαση από το περιβάλλον του σχολείου, το οποίο είναι αρκετά 
προστατευµένο, στο περιβάλλον του πανεπιστηµίου να είναι οµαλότερη. Η 
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ενθάρρυνση και η παροχή συµβουλών είναι πολύτιµες ιδιαίτερα σε µεταβατικές 
περιόδους όπως είναι το πρώτο έτος της Σχολής αλλά και το τελευταίο, όταν 
καλούνται να λάβουν σηµαντικές αποφάσεις για την συνέχιση των σπουδών τους ή 
την επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Θα ήταν χρήσιµο και ενδιαφέρον οι 
τελειόφοιτες της Σχολής να έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν για τους στόχους 
τους µετά την απόκτηση του διπλώµατος µε επιτυχηµένες καθηγήτριες αλλά και 
γυναίκες µηχανικούς οι οποίες µπορούν να µοιραστούν τις εµπειρίες τους και να 
αποτελέσουν παράδειγµα και πηγή δύναµης για τις φοιτήτριες. 
   Ορισµένα από τα µέτρα που εφαµόζονται στα ξένα πολυτεχνεία αλλά και στις 
επιχειρήσεις θα µπορούσαν να εφαρµοστούν και στην Ελλάδα. Για παράδειγµα, η 
αύξηση των προσλήψεων των γυναικών, η προώθηση των γυναικών υποψηφίων 
διδακτόρων αλλά και η ενίσχυση της ενεργού συµµετοχής τους στα όργανα της 
διοίκησης και σε επιτροπές λήψης αποφάσεων θα βοηθούσε στη συρρίκνωση του 
χάσµατος. Επιπλέον, η δηµιουργία παιδικού σταθµού στην Πολυτεχνειούπολη ή 
καποιου ειδικού χώρου όπου οι γυναίκες του διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού θα 
µπορούν να αφήνουν τα παιδιά τους είναι αναγκαία [8]. 
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Παράρτηµα Α 
 
Στατιστικά στοιχεία για την εκπαίδευση των Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο ΕΜΠ 
 

Ερωτηµατολόγιο 
 
       Φύλο:     Άρρεν       Θήλυ  
 

1. Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ήταν η 
πρώτη σας επιλογή κατά τη διαδικασία των Πανελληνίων εξετάσεων;  

Ναι Όχι 
  

 
 

2. Σε τι βαθµό έπαιξαν ρόλο τα παρακάτω στην επιλογή της Σχολής 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: 
 
 Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 
α. Ενδιαφέρον αντικείµενο       
β.  Υψηλή βαθµολογία στις Πανελλήνιες     
γ.  Προοπτικές επαγγελµατικής 
αποκατάστασης 

    

δ.  Ικανοποιητικές απολαβές     
ε. Ενθάρρυνση από τη µητέρα      
στ. Ενθάρρυνση από τον πατέρα      
ζ. Επιρροή από κάποια γυναίκα 
πρότυπο-µέντορα (π.χ. καθηγήτρια) 

    

η. Επιρροή από κάποιον άνδρα πρότυπο-
µέντορα (π.χ. καθηγητής) 

    

θ. Άλλο (Συµπληρώστε)     
 

 
3. Ήσασταν επαρκώς προετοιµασµένη/ος από το σχολείο για την κατανόηση και 
συµµετοχή σας στα παρακάτω: 

 
 Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 
α. Μαθηµατικά     
β. Φυσική     
γ. Εργαστήριο µε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές 

    

δ. Εργαστήριο για κατασκευή 
πλακέτας ή άλλα που απαιτούν 
πρακτική εµπειρία/εξοικείωση 
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4. Σκεφτήκατε ποτέ να εγκαταλείψετε τις σπουδές σας; 
Ναι Όχι 

  
           Εάν ναι, ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι; 

α. Απαιτητικότητα µαθηµάτων  
β. Ψυχρό περιβάλλον - έλλειψη 
επαφής/υποστήριξης από 
καθηγητές 

 

γ. Σκληρός ανταγωνισµός  
δ. Οικονοµικοί λόγοι  
δ. Άλλο (Συµπληρώστε)  

 
 

5. Σε τι βαθµό σας εκφράζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 

 Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 
α. Εργατική / Εργατικός 
 

    

β. Δυναµική / Δυναµικός 
 

    

γ. Συναισθηµατική / Συναισθηµατικός 
 

    

δ. Φιλόδοξη / Φιλόδοξος 
 

    

ε. Ανταγωνιστική /  Ανταγωνιστικός 
 

    

στ. Ηγετική / Ηγετικός 
 

    

ζ. Συνεργάσιµη / Συνεργάσιµος 
 

    

η. Τολµηρή / Τολµηρός     
 
 

6. Θα θέλατε να συνεχίσετε για κάποιο µεταπτυχιακό/διδακτορικό; 
Ναι ‘Οχι 
  

            Εάν όχι, ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι; 
α. Απαιτητικότητα κλάδου  
β. Σκληρός ανταγωνισµός  
γ. Δεν µου είναι απαραίτητο για την 
επαγγελµατική µου αποκατάσταση 

 

δ. Δηµιουργία οικογένειας  
ε. Άµεση ανάγκη για επαγγελµατική 
αποκατάσταση 

 

στ. Άλλο (Συµπληρώστε)  
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7. Σε τι βαθµό σας ενδιαφέρουν τα παρακάτω στην επιλογή της µελλοντικής 
δουλειάς; 

 
 Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 
α. Δηµιουργικότητα     
β. Οικονοµικές απολαβές     
γ. Ασφάλεια     
δ. Ευκαιρίες για ανέλιξη     
ε. Δυνατότητα συνδυασµού µε 
οικογένεια 

    

στ. Άλλο (Συµπληρώστε)     
 
 

8. Αποφοιτώντας από τη Σχολή θα σας ενδιέφερε: 
 
α. Εργασία ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας  

 

β. Εργασία ως µισθωτός σε 
επιχείρηση/εταιρεία 

 

γ. Ακαδηµαϊκή καριέρα  
δ. Ερευνητική καριέρα  
ε. Εργασία στο δηµόσιο τοµέα   

 
 

9. Θα προτιµούσατε µια δουλειά που απαιτεί περισσότερο: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α. Τεχνικά/πρακτικά 
καθήκοντα 

 

β. Διοικητικά 
καθήκοντα 
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10. Συµφωνείτε και σε τι βαθµό µε τις παρακάτω προτάσεις 
 
 Συµφωνώ 

απόλυτα 
Συµφωνώ Διαφωνώ Διαφωνώ 

έντονα 
Ο ηλεκτρολόγος µηχανικός 
είναι κατ’ εξοχήν αντρικό 
επάγγελµα. 

    

Η δηµιουργία οικογένειας και 
η καριέρα του µηχανικού είναι 
δύσκολο να συνδυαστούν. 

    

Οι άνδρες µηχανικοί συνήθως 
κατακτούν πιο συχνά θέσεις µε 
δυνατότητες ανέλιξης 

    

Οι επαγγελµατικές ευκαιρίες 
δεν είναι ίδιες για τους άνδρες 
και τις γυναίκες µηχανικούς. 

    

Οι οικονοµικές απολαβές δεν 
είναι ίδιες για τους άνδρες και 
τις γυναίκες µηχανικούς σε 
αντίστοιχες θέσεις. 
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