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Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη
στην Ελλάδα το 2011

Πρόλογος

Στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης, η ισότητα των φύλων, αν και αναγνωρισμένο θεμελιώδες δικαίωμα, 
εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο, κι όχι μόνο στην Ελλάδα. Οι γυναίκες, με σύμμαχο την παγκοσμιο-
ποιημένη, πλέον, αγορά εργασίας αλλά και τη σταδιακή εδραίωση ενός περισσότερο διεθνοποιημένου 
χώρου έρευνας, συνεχίζουν τον, συχνά κοπιώδη, αγώνα για ισότιμη μεταχείριση, ισορροπώντας μεταξύ 
πολλαπλών, απαιτητικών ρόλων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένας σημαντικός εταίρος στην προσπάθεια αυτή, υιοθετώντας δρά-
σεις για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στον τομέα της 
έρευνας, των επιστημών και της τεχνολογίας, ακόμη και στις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές. Τα 
τελευταία χρόνια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσω-
πικής ζωής, προωθώντας ευέλικτα μοντέλα εργασίας και δικαιώματα γονικής άδειας, εξασφαλίζοντας 
καλύτερες και οικονομικότερες εναλλακτικές για την φροντίδα των παιδιών, εξελίξεις που διευκολύνουν 
τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας2.
Μάλιστα, όσον αφορά την προώθηση της έρευνας και την αύξηση του -χαμηλού ακόμα - ποσοστού 
γυναικών ερευνητριών, η ΕΕ έχει αναδείξει μεταξύ των Προκλήσεων στις οποίες καλείται να ανταποκρι-
θεί το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην 
έρευνα, τη βελτίωση της σταδιοδρομίας τους, την επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ των φύλων στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και την προώθηση της αριστείας με την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, δραστηριοποιούμενο στην κατεύθυνση αυτή με συγκεκριμένες παρεμ-
βάσεις, ήδη από το 2007, υποστηρίζει ενεργά την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στον Ευρω-
παϊκό Χώρο Έρευνας. Μετά την εκτεταμένη καταγραφή των Ελληνίδων ερευνητριών με το έργο «Χαρτο-
γράφηση του Επιστημονικού Χώρου του Ελληνικού Γυναικείου Ερευνητικού Δυναμικού»3, τη συμμετοχή 
στα ευρωπαϊκά έργα GENDERA και SHEMERA4 αλλά και την καθιερωμένη πλέον πανευρωπαϊκή έκδοση 
«She figures», το ΕΚΤ συνεισφέρει σήμερα, με την παρούσα έκδοση, στον διάλογο για τον ορισμό και τη 
διαμόρφωση μιας διαφορετικής συνείδησης στο ζήτημα της ισότητας των φύλων, τόσο στην κοινωνία, 
όσο και στον τομέα της απασχόλησης σχετικά με έρευνα και ανάπτυξη.
Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει δείκτες για τη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα της Έρευνας & Ανά-
πτυξης (E&A) στην Ελλάδα, συγκρίνοντάς τη με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και φιλοδοξεί να λειτουργή-
σει ως εργαλείο για τον σχεδιασμό εθνικών πολιτικών βάσει στόχων για την ισότητα των φύλων στην 
έρευνα. Οι δείκτες προέρχονται από την έρευνα που διεξήγαγε το ΕΚΤ για τα επίσημα στατιστικά στοι-
χεία Ε&Α του έτους 20115. 
Στην Ελλάδα της κρίσης, κάθε τεκμηριωμένη προσέγγιση ερωτημάτων όπως το πώς ορίζεται η ισότητα 
των φύλων, ποιον επηρεάζει η ανισότητα των φύλων, σε ποιους θα πρέπει να απευθύνονται τα μέτρα 
που λαμβάνονται, έχει σημασία. Η επαναφορά στο προσκήνιο ενός υποτιμημένου ζητήματος, το οποίο 
μπορεί να αλλάξει στο μέλλον τον τρόπο επιλογής απασχόλησης των παιδιών μας και την αντιμετώπισή 
τους ως εργαζομένων και πολιτών του κόσμου, έχει ιδιαίτερη σημασία.  

Εύη Σαχίνη 
Διευθύντρια ΕΚΤ

1 μτφρ: «Η ισότητα δεν προκαλεί επανάσταση.» Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος
2 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm 
3 http://ereunitries.ekt.gr/ereunitries
4 http://www.gendera.eu/  & http://www.shemera.eu/
5 Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2011 στην Ελλάδα

“Ισότης στάσιν ου ποιεί.” 1
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στην Ελλάδα το 2011

Κεφάλαιο1
Εισαγωγή
Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει δείκτες για τη διάσταση του φύλου στον χώρο της Έρευνας & Ανάπτυ-
ξης (Ε&Α) στην Ελλάδα. 

Οι δείκτες προέρχονται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία Ε&Α του έτους5 2011, η παραγωγή των οποί-
ων πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, και αναλύουν σημαντικές πλευρές για τη 
συμμετοχή των δύο φύλων στο προσωπικό που δραστηριοποιείται σε δραστηριότητες Έρευνας και 
Ανάπτυξης στην Ελλάδα και απαντούν σε ερωτήματα όπως: 

 •  Ποια είναι η συμμετοχή των γυναικών στο συνολικό προσωπικό Ε&Α της χώρας;

 •  Διαφοροποιείται η συμμετοχή των γυναικών στις επιμέρους κατηγορίες προσωπικού Ε&Α   
     (Ερευνητές, Τεχνικό προσωπικό, προσωπικό υποστήριξης);

 •  Διαφοροποιείται η συμμετοχή των γυναικών στους τέσσερις τομείς εκτέλεσης Ε&Α που διακρίνει το
  εγχειρίδιο Frascati6: Επιχειρήσεις (BES), Κρατικός Τομέας (GOV), Τομέας Τριτοβάθμιας & Μεταδευτερο-
  βάθμιας εκπαίδευσης (HES) και Τομέας Ιδιωτικών μη- κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP); 

 •  Ποια είναι η διάσταση του φύλου στις διαφορετικές περιοχές της επιστήμης; 

 •  Υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ του ανδρικού και γυναικείου ερευνητικού δυναμικού όσον αφορά 
  το επίπεδο σπουδών, το είδος της απασχόλησης και την ηλικία; 

 •  Ποια είναι η θέση της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Παράλληλα παρουσιάζεται σε μια πρώτη προσέγγιση7 η συμμετοχή των γυναικών σε υψηλόβαθμες 
θέσεις και θέσεις ευθύνης αναλύοντας ως μελέτη περίπτωσης τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.   

Σύμφωνα με τα στοιχεία  που παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια της έκδοσης:

 •  Η απασχόληση γυναικών σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα υπερβαίνει  
  τον κοινοτικό μέσο όρο και η χώρα μας κατατάσσεται 9η μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ. Αναλυτι-
  κότερα, στην Ελλάδα απασχολούνται συνολικά 29.879 γυναίκες σε Ε&Α, αριθμός που αντιστοιχεί 
    σε  ποσοστό 42,5% του συνολικού δυναμικού Ε&Α ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ28 είναι 34,8%. 
 • Στην κατηγορία των ερευνητών ωστόσο κυριαρχούν οι άνδρες με 63,3% έναντι 36,7% των γυναικών. 
  Στο τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό υποστήριξης οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άν-
  δρες, με ποσοστά 51,6% και 54,5% αντίστοιχα.  

5.   Η παραγωγή των στατιστικών στοιχείων Ε&Α για την Ελλάδα πραγματοποιείται από το 2012 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίω- 
 σης (Απόφαση ΓΓΕΤ/ ΦΕΚ/ 1359/Β/25.04.2012). Η πρώτη στατιστική έρευνα ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2013 και αφορού- 
 σε τα στατιστικά στοιχεία Ε&Α με έτος αναφοράς το 2011.  

6.   Το εγχειρίδιο Frascati (Frascati Manual, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development,  
 OECD, 2002) χρησιμοποιείται για την παραγωγή των στατιστικών στοιχείων Ε&Α. 

7.  Α ναλυτικότερα στοιχεία για το θέμα θα παρουσιαστούν σε συνδυασμό με την έκδοση «She figures 2015» της Ευρωπαϊκής  
 Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, στην οποία συμμετέχει και το ΕΚΤ. 
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 •  Η υψηλότερη συμμετοχή γυναικών στην κατηγορία «Ερευνητές» καταγράφεται στον κρατικό τομέα  
  (48,1% γυναίκες ερευνήτριες), ποσοστό που κατατάσσει την Ελλάδα στην 9η θέση, πάνω από τον κοι-
  νοτικό μέσο όρο (40,9%). Υψηλότερη θέση από τον κοινοτικό μέσο όρο έχει η Ελλάδα και στον τομέα 
  των επιχειρήσεων καταλαμβάνοντας την 7η θέση, αν και το ποσοστό των γυναικών ερευνητριών 
  στον τομέα είναι μόνο 30,8%. Στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η Ελλάδα υπολείπεται σα- 
   φώς του κοινοτικού μέσου όρου και με ποσοστό 35,6% γυναίκες στους ερευνητές κατατάσσεται 24η 
  μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ. 

 • Οι γυναίκες ερευνήτριες έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή από τους άνδρες στις «Ανθρωπιστικές Επι- 
   στήμες» (54,1%) ενώ υψηλό ποσοστό (43%) καταγράφεται και στον τομέα «Ιατρική και Επιστήμες  
  Υγείας». Η μικρότερη συμμετοχή γυναικών (29,5%) αφορά το επιστημονικό πεδίο «Επιστήμες  
  Μηχανικού & Τεχνολογία».  

 • Oι περισσότερες γυναίκες που απασχολούνται σε Ε&Α είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  
  ή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5A & 5B) και ακολουθούν οι κάτοχοι διδακτορικού τίτ- 
  λου σπουδών (ISCED 6). Η ίδια εικόνα ισχύει και για τους άνδρες, με λίγο υψηλότερα ποσοστά διδα- 
  κτόρων έναντι των γυναικών. 

 • Οι γυναίκες παρουσιάζουν μεγαλύτερο μερίδιο στις χαμηλότερες ηλικιακές ομάδες, ενώ η τάση  
  αυτή  αντιστρέφεται καθώς αυξάνεται η ηλικία. Για τους άνδρες η κατανομή στις ηλικιακές ομάδες  
  είναι περισσότερο ισορροπημένη, ιδιαίτερα στον κρατικό τομέα.  

 • Το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» (glass ceiling), της συσσώρευσης δηλαδή των γυναικών στις  
  χαμηλές βαθμίδες της ιεραρχίας, είναι πραγματικότητα και στην Ελλάδα: τα ποσοστά απασχόλησης  
  των γυναικών υπερτερούν των ανδρών στις χαμηλότερες ακαδημαϊκές βαθμίδες ενώ στις υψηλότε- 
  ρες βαθμίδες η εικόνα αντιστρέφεται. 

 •  Από την εξέταση των υψηλότερων οργάνων διοίκησης των φορέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
  (Πρυτανικών Αρχών και Διοικητικών Συμβουλίων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), φαίνεται ότι η συμμε- 
  τοχή των γυναικών σε ανώτερες θέσεις και σε όργανα λήψης αποφάσεων είναι πολύ χαμηλή, κάτω 
  από τα χαμηλότερα όρια ποσόστωσης που επιχείρησε να εισάγει ο νόμος 2839/2000. Ανάλυση σε με-
  γαλύτερη κλίμακα ώστε να περιληφθούν περισσότερα όργανα λήψης αποφάσεων θα πραγματοποι- 
  ηθεί στο πλαίσιο της έκδοσης «She figures 2015» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχει 
  το ΕΚΤ. 
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Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη
στην Ελλάδα το 2011

Συμμετοχή των γυναικών στο συνολικό προσωπικό Ε&Α - 
Ανάλυση τομέων δραστηριότητας

Η Συμμετοχή των Γυναικών
στο Προσωπικό E&Α

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του 20118, στην Ελλάδα απασχολούνται συνολικά 29.879 
γυναίκες σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α). Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε όλες τις 
κατηγορίες του προσωπικού Ε&Α: Ερευνητές, τεχνικό προσωπικό ή άλλο προσωπικό υποστήριξης. 

Το ποσοστό των γυναικών στο συνολικό προσωπικό Ε&Α της χώρας, το οποίο ανέρχεται σε 70.229 άτο-
μα, διαμορφώνεται στο 42,5%. Με βάση το ποσοστό αυτό απασχόλησης γυναικών σε Ε&Α, η Ελλάδα 
κατατάσσεται 9η μεταξύ των χωρών της ΕΕ (Πίνακας 2.1 και Διάγραμμα 2.1)9. 

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους τομείς εκτέλεσης Ε&Α: Επιχειρήσεις (BES), κρατικό τομέα 
(GOV), τομέα τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (HES) και τομέα ιδιωτικών μη- κερδο-
σκοπικών ιδρυμάτων (PNP)10.

Στους τρείς μεγαλύτερους τομείς εκτέλεσης Ε&Α, τον τομέα τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης (τομέας HES), τον κρατικό τομέα (τομέας GOV) και τον τομέα επιχειρήσεων (τομέας BES), ο 
αριθμός των γυναικών που απασχολούνται ως προσωπικό Ε&Α είναι μικρότερος των ανδρών. Οι γυναίκες 
υπερτερούν ελαφρά των ανδρών στον τομέα των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (τομέας PNP).  

8.  Η παραγωγή των στατιστικών στοιχείων Ε&Α για την Ελλάδα πραγματοποιείται από το 2012 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμη-
 ρίωσης (Απόφαση ΓΓΕΤ/ ΦΕΚ/ 1359/Β/25.04.2012). Η πρώτη στατιστική έρευνα ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2013 και αφο-
 ρούσε τα στατιστικά στοιχεία Ε&Α με έτος αναφοράς το 2011. 
9.  Τα στοιχεία των χωρών της ΕΕ28 που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έκδοση αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων της  
 Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/data/database 
 (extraction date: March 2014). Στα διαγράμματα της έκδοσης παρουσιάζονται στοιχεία για όσες χώρες υπάρχουν διαθέσιμα  
 δεδομένα. Για τον τομέα PNP η διαθεσιμότητα δεδομένων είναι περιορισμένη και για το λόγο αυτό δεν παρατίθενται αναλυτικά 
 διαγράμματα.  
10.  Το εγχειρίδιο Frascati (Frascati Manual, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development,  
 OECD, 2002) που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των στατιστικών στοιχείων Ε&Α διακρίνει 4 τομείς εκτέλεσης Ε&Α,  στους  
 οποίους κατηγοριοποιούνται οι φορείς που εκτελούν δραστηριότητες Ε&Α: 

 HES  - Higher Education Sector: Τομέας τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 GOV - Government Sector: Κρατικός τομέας 
 BES - Business Sector: Τομέας επιχειρήσεων 
 PNP - Private Non Profit Sector: Τομέας ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Κεφάλαιο2
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Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη
στην Ελλάδα το 2011

Πίνακας 2.1.
Προσωπικό Ε&Α ανά φύλο στις χώρες της ΕΕ (αριθμός ατόμων), 2011
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Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη
στην Ελλάδα το 2011

Διάγραμμα 2.1. 
Ποσοστό γυναικών στο σύνολο του προσωπικού Ε&Α στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ (%, αριθμός ατόμων), 
2011
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Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη
στην Ελλάδα το 2011

Πίνακας 2.2.
Προσωπικό Ε&Α ανά φύλο και τομέα εκτέλεσης Ε&Α (αριθμός ατόμων), 2011

Διάγραμμα 2.2. 
Κατανομή προσωπικού Ε&Α ανά φύλο και τομέα εκτέλεσης Ε&Α (%, αριθμός ατόμων), 2011  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο μέσος όρος το 2011 στα κράτη μέλη της ΕΕ28 για το ποσοστό απασχόλησης 
των γυναικών στους τρείς τομείς διαμορφώνεται ως εξής: οι γυναίκες αποτελούν το 44,38% του συνολι-
κού ανθρώπινου δυναμικού Ε&Α στον τομέα της τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
το 45,91% στον κρατικό τομέα  και το 22,38% στον τομέα των επιχειρήσεων. Με βάση το ποσοστό 
απασχόλησης γυναικών σε Ε&Α, η Ελλάδα βρίσκεται στην 19η θέση στον τομέα της τριτοβάθμιας και 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην 20η θέση στον κρατικό τομέα και στην 7η θέση στον τομέα 
των επιχειρήσεων (Διαγράμματα 2.3, 2.4, 2.5).

Αναλυτικότερα, στον τομέα τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απασχολούνται συνολι-
κά 20.687 γυναίκες σε δραστηριότητες Ε&Α (ερευνήτριες, τεχνικό και άλλο προσωπικό υποστήριξης) και 
αποτελούν το 44,6% του συνολικού προσωπικού Ε&Α του τομέα. Στον κρατικό τομέα (GOV) απασχολού-
νται 5.730 γυναίκες (43,2% του συνολικού προσωπικού Ε&Α του τομέα) ενώ στον τομέα των επιχειρήσε-
ων (BES) απασχολούνται 3.139 γυναίκες (31,4% του συνολικού προσωπικού Ε&Α του τομέα). Ο αριθμός 
των γυναικών που απασχολείται στον τομέα των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (PNP) είναι 323 
(50,7% του συνολικού προσωπικού Ε&Α του τομέα). 



17

Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη
στην Ελλάδα το 2011

Διάγραμμα 2.3.
Ποσοστό  γυναικών στο σύνολο του προσωπικού Ε&Α στον τομέα HES στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ  (%, 
αριθμός ατόμων), 2011
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Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη
στην Ελλάδα το 2011

Διάγραμμα 2.4.
Ποσοστό γυναικών στο σύνολο του προσωπικού Ε&Α στον τομέα GOV στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ  (%, 
αριθμός ατόμων), 2011
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Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη
στην Ελλάδα το 2011

Διάγραμμα 2.5. 
Ποσοστό  γυναικών στο σύνολο του προσωπικού Ε&Α στον τομέα BES στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ   (%, 
αριθμός ατόμων), 2011
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Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη
στην Ελλάδα το 2011

Διάγραμμα 2.6. 
Κατανομή προσωπικού Ε&Α  ανά φύλο και είδος απασχόλησης (%, αριθμός ατόμων), 2011 

Η συμμετοχή των γυναικών στις τρεις κατηγορίες προσωπικού Ε&Α

Στο προσωπικό Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) περιλαμβάνονται όχι μόνο οι ερευνητές αλλά και όλα τα 
άτομα που συμβάλλουν άμεσα στην πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων Ε&Α και είναι απαραίτητα 
για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου. Ανάλογα με το είδος απασχόλησης, διακρίνονται τρεις 
κατηγορίες προσωπικού Ε&Α: ερευνητές, τεχνικό προσωπικό και άλλο προσωπικό υποστήριξης. 

Οι περισσότερες γυναίκες που ανήκουν στο προσωπικό Ε&Α εργάζονται ως ερευνήτριες. Ωστόσο, η 
συμμετοχή τους στην κατηγορία «Ερευνητές» υπολείπεται αυτής των ανδρών: οι ερευνήτριες είναι 
16.609 (ποσοστό 36,7% της κατηγορίας «Ερευνητές») έναντι 28.630 ανδρών (63,3% της κατηγορίας 
«Ερευνητές»). Μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή των γυναικών στις άλλες δύο κατηγορίες, 51,6% στο τε-
χνικό προσωπικό Ε&Α και 54,5% στο προσωπικό υποστήριξης. 

Αναλυτικά τα στοιχεία για την Ελλάδα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.3 και το Διάγραμμα 2.6 ενώ το 
Διάγραμμα 2.7 παρουσιάζει ανά φύλο, το είδος απασχόλησης του προσωπικού Ε&Α στις χώρες της ΕΕ28. 

Πίνακας 2.3.
Προσωπικό Ε&Α  ανά φύλο και είδος απασχόλησης (αριθμός ατόμων), 2011
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Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη
στην Ελλάδα το 2011

Διάγραμμα 2.7.
Κατανομή προσωπικού Ε&Α  ανά φύλο και είδος απασχόλησης στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ (%, αριθμός 
ατόμων), 2011 
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Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη
στην Ελλάδα το 2011

Στον Πίνακα 2.4 παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των γυναικών και των ανδρών και το 
είδος απασχόλησής τους στους τέσσερις τομείς εκτέλεσης ΗES, GOV, ΒES και PNP.  

Η συμμετοχή των δύο φύλων στις τρεις κατηγορίες προσωπικού διαφοροποιείται στους τομείς εκτέλε-
σης Ε&Α (Διάγραμμα 2.8). 

Στον τομέα της τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι γυναίκες υπολείπονται των αν-
δρών στην κατηγορία των ερευνητών (ποσοστό συμμετοχής γυναικών στην κατηγορία 35,6%) και υπερ-
τερούν στο τεχνικό προσωπικό και το άλλο προσωπικό υποστήριξης. 

Στον κρατικό τομέα οι άνδρες υπερτερούν σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού. Ωστόσο στον κρατικό 
τομέα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής γυναικών στην κατηγορία «Ερευνητές», όπου 
οι γυναίκες αποτελούν το 48,1% των ερευνητών του τομέα. 

Στον τομέα των επιχειρήσεων και στον τομέα των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων το ποσοστό 
συμμετοχής γυναικών είναι μεγαλύτερο στην κατηγορία «Άλλο προσωπικό υποστήριξης». 

Πίνακας 2.4. 
Προσωπικό Ε&Α  ανά φύλο, είδος απασχόλησης και τομέα εκτέλεσης Ε&Α (αριθμός ατόμων), 2011

Εστιάζοντας στους ερευνητές, στα Διαγράμματα 2.9 έως 2.11 παρουσιάζονται τα ποσοστά απασχόλη-
σης των γυναικών στην κατηγορία «Ερευνητές» στους τρείς μεγαλύτερους τομείς εκτέλεσης Ε&Α, για τις 
χώρες της ΕΕ. Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στον κρατικό τομέα και τον τομέα 
των επιχειρήσεων ενώ υπολείπεται στον τομέα της τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη
στην Ελλάδα το 2011

Διάγραμμα 2.8. 
Κατανομή προσωπικού Ε&Α ανά φύλο,  είδος απασχόλησης και τομέα εκτέλεσης Ε&Α  (%, αριθμός ατόμων), 
2011 
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Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη
στην Ελλάδα το 2011

Διάγραμμα 2.9.
Ποσοστό  γυναικών στην κατηγορία «Ερευνητές» στον τομέα HES στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ (%, αριθμός 
ατόμων), 2011
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Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη
στην Ελλάδα το 2011

Διάγραμμα 2.10.
Ποσοστό  γυναικών στην κατηγορία «Ερευνητές» στον τομέα GOV στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ (%, αριθμός 
ατόμων), 2011
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Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη
στην Ελλάδα το 2011

Διάγραμμα 2.11.
Ποσοστό  γυναικών στην κατηγορία «Ερευνητές» στον τομέα BES στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ (%, αριθμός 
ατόμων), 2011
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Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη
στην Ελλάδα το 2011

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 3.1., ο μεγαλύτερος αριθμός γυναικών ερευνητριών απασχολεί-
ται στα επιστημονικά πεδία11  «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογία» και «Ιατρική και Επιστήμες Υγείας». 
Ακολουθούν οι τομείς των Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Κοινωνικών Επιστημών. Στην περίπτωση 
των ανδρών, η πλειονότητα των ερευνητών εμφανίζεται στα επιστημονικά πεδία  «Επιστήμες Μηχανι-
κού & Τεχνολογία», «Ιατρική και Επιστήμες Υγείας» και «Φυσικές Επιστήμες». 

11.  Ακολουθείται η ταξινόμηση Frascati (Revised Fields of Science, 2007) σε έξι κύρια επιστημονικά πεδία: 

- Φυσικές Επιστήμες (Natural Sciences): Μαθηματικά, Επιστήμες  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Φυσική, Χημεία, 
Γεωεπιστήμες  &  Επιστήμες  Περιβάλλοντος, Βιολογικές Επιστήμες, Άλλες Φυσικές Επιστήμες.

- Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία (Engineering & Technology): Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανι-
κού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ, Μηχανολόγου Μηχανικού,  Χημικού  Μηχανικού, Μηχανική Υλικών, Βιοϊατρική 
Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος, Βιομηχανική Βιοτεχνολογία, Νανοτεχνολογία, Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας.
- Ιατρική και Επιστήμες Υγείας (Medical & Health Sciences): Βασική Ιατρική, Κλινική Ιατρική, Επιστήμες Υγείας, Ιατρική Βιοτεχνο-
λογία, Άλλες Ιατρικές Επιστήμες.
- Γεωργικές Επιστήμες (Agricultural Sciences): Γεωπονία, Δασολογία, και Αλιεία, Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής , Κτηνιατρική, Γε-
ωργική Bιοτεχνολογία, Άλλες Γεωργικές Επιστήμες.
- Κοινωνικές Επιστήμες (Social Sciences): Ψυχολογία, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκπαίδευση, Κοινωνιολογία, Νομι-
κή Επιστήμη - Δίκαιο, Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνική & Οικονομική Γεωγραφία, ΜΜΕ και Επικοινωνίες, Άλλες Κοινωνικές Επιστή-
μες.
- Ανθρωπιστικές επιστήμες (Humanities): Ιστορία & Αρχαιολογία, Γλώσσες & Λογοτεχνία, Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία, Τέχνες, 
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες. 

Κεφάλαιο3
Η Συμμετοχή των Γυναικών
στα Επιστημονικά Πεδία 

Πίνακας 3.1.
Ερευνητές ανά φύλο και επιστημονικό πεδίο (αριθμός ατόμων), 2011
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Η ποσοστιαία (%) κατανομή των δύο φύλων στα έξι επιστημονικά πεδία παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 
3.1.  Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή από τους άνδρες μόνο στο επιστημονικό πεδίο «Ανθρω-
πιστικές Επιστήμες». Υψηλή είναι η συμμετοχή των γυναικών στο πεδίο «Ιατρική και Επιστήμες Υγείας».  
Η μικρότερη συμμετοχή των γυναικών, και αντίστοιχα η μεγαλύτερη των ανδρών, καταγράφεται στο 
επιστημονικό πεδίο «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογία». 

Διάγραμμα 3.1.
Κατανομή ερευνητών ανά φύλο και επιστημονικό πεδίο (%, αριθμός ατόμων), 2011

Στα Διαγράμματα 3.2. έως 3.4. παρουσιάζεται η κατανομή των ερευνητών, ανδρών και γυναικών, στα έξι 
επιστημονικά πεδία για τον τομέα της τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κρατικό 
τομέα και τον τομέα των επιχειρήσεων, στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ.
   
Στον τομέα της τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες 
χώρες της ΕΕ, οι γυναίκες ερευνήτριες απασχολούνται περισσότερο από ότι οι άνδρες στα επιστημονι-
κά πεδία «Ιατρική και Επιστήμες Υγείας», «Κοινωνικές Επιστήμες» και «Ανθρωπιστικές Επιστήμες». Αντί-
στροφη είναι η εικόνα για τα επιστημονικά πεδία «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογία» και «Φυσικές 
Επιστήμες». 

Στον κρατικό τομέα, στην Ελλάδα και τις περισσότερες χώρες της ΕΕ28, η απασχόληση των γυναικών 
ερευνητριών συγκεντρώνεται επίσης στα επιστημονικά πεδία «Ιατρική και Επιστήμες Υγείας», «Κοινωνι-
κές Επιστήμες» και «Ανθρωπιστικές Επιστήμες». Υψηλότερη σε σχέση με τον τομέα HES είναι η απασχό-
λησή τους στις «Φυσικές Επιστήμες». 

Στον τομέα των επιχειρήσεων, το επιστημονικό πεδίο «Ιατρική και Επιστήμες Υγείας» είναι επίσης αυτό 
στο οποίο καταγράφονται υψηλότερα μερίδια απασχόλησης γυναικών. Όπως είναι αναμενόμενο λόγω 
της φύσης του τομέα, αυξημένη είναι η απασχόληση γυναικών και ανδρών στο επιστημονικό πεδίο «Επι-
στήμες Μηχανικού & Τεχνολογία». 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ανάλυση της διάστασης του φύλου σε σχέση με τον κλάδο  οικονο-
μικής δραστηριότητας. Το Διάγραμμα 3.5 παρουσιάζει τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών και αν-
δρών ερευνητών στον τομέα της μεταποίησης (NACE10-33) και τον τομέα των υπηρεσιών (NACE45-82), 
στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ.

Στην Ελλάδα η απασχόληση των γυναικών είναι μεγαλύτερη στον κλάδο της μεταποίησης. Συγκεκριμέ-
να η μεταποίηση απασχολεί το 48% των γυναικών ερευνητριών και το 38% των ανδρών ερευνητών που 
απασχολούνται στον τομέα των επιχειρήσεων. Στον κλάδο των υπηρεσιών τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 
49% και 58%.
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Διάγραμμα 3.2: 
Κατανομή ερευνητών ανά φύλο και επιστημονικό πεδίο στον τομέα HES στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ (%, 
αριθμός ατόμων), 2011
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Διάγραμμα 3.3: 
Κατανομή ερευνητών ανά φύλο και επιστημονικό  πεδίο στον τομέα GOV στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ (%, 
αριθμός ατόμων), 2011 
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Διάγραμμα 3.4: 
Κατανομή ερευνητών ανά φύλο και επιστημονικό  πεδίο στον τομέα BES στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ (%, 
αριθμός ατόμων), 2011
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Διάγραμμα 3.5: 
Κατανομή ερευνητών ανά φύλο και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE rev.2) στον τομέα BES στην Ελ-
λάδα και τις χώρες της ΕΕ (%, αριθμός ατόμων), 2011
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Πίνακας 4.1. 
Επίπεδο σπουδών (ISCED 1997) προσωπικού Ε&Α και ερευνητών ανά φύλο (αριθμός ατόμων), 2011

Χαρακτηριστικά Απασχόλησης Γυναικών: 
Επίπεδο Σπουδών, Διάρθρωση 
Απασχόλησης και Ηλικία

Το προσωπικό που απασχολείται σε Ε&Α στην Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο σπουδών. 
Στον Πίνακα 4.1. παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για το επίπεδο σπουδών12 για τις γυναίκες και τους 
άνδρες που ανήκουν στο συνολικό προσωπικό Ε&Α και στην κατηγορία «Ερευνητές».
 
Στο συνολικό προσωπικό Ε&Α, συγκρίνοντας το επίπεδο σπουδών των γυναικών με εκείνο των ανδρών 
(Διάγραμμα 4.1.), προκύπτει ότι οι περισσότερες γυναίκες που απασχολούνται σε δραστηριότητες Ε&Α 
είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5A & 5B). Το 
ποσοστό των γυναικών που διαθέτουν διδακτορικό τίτλο σπουδών (ISCED 6) είναι μικρότερο από το 
αντίστοιχο των ανδρών (25,7% έναντι 35,6%). 

Στην κατηγορία των ερευνητών, τα ποσοστά των γυναικών και των ανδρών που έχουν διδακτορικό τίτ-
λο συγκλίνουν (43% οι γυναίκες και 46,8% οι άνδρες). 

12. Ακολουθείται η ταξινόμηση ISCED1997 (International Standard Classification of Education, Unesco), http://www.uis.unesco.
org/Library/Documents/isced97-en.pdf   

Επίπεδο σπουδών 

Κεφάλαιο4
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Διάγραμμα 4.1. 
Επίπεδο σπουδών προσωπικού Ε&Α και ερευνητών ανά φύλο (%, αριθμός ατόμων) , 2011

Διάρθρωση απασχόλησης
Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάστηκε η συμμετοχή των γυναικών στις τρεις κατηγορίες προσωπικού Ε&Α με 
έμφαση στη συμμετοχή τους στην κατηγορία «Ερευνητές». 

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει στοιχεία για τη διάρθρωση της απασχόλησης των γυναικών και των αν-
δρών στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα. 

Οι Ελληνίδες απασχολούνται λιγότερο από ότι οι άνδρες σε καθαρά ερευνητικά καθήκοντα. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία που καταγράφονται στο Διάγραμμα 4.2., οι γυναίκες που ανήκουν στο προσωπικό Ε&Α 
εργάζονται ως ερευνήτριες σε ποσοστό 55,6% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι 71%. 
Ως τεχνικό προσωπικό εργάζεται το 20,9% των γυναικών έναντι 14,5% του ανδρών. Τέλος, το μερίδιο 
του γυναικείου προσωπικού Ε&Α που εργάζεται ως προσωπικό υποστήριξης είναι 23,5% έναντι 14,6% 
των ανδρών. 
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Διάγραμμα 4.2. 
Είδος απασχόλησης γυναικών και ανδρών (%, αριθμός ατόμων), 2011

Η εικόνα διαφοροποιείται στους τομείς εκτέλεσης Ε&Α. Τα Διαγράμματα 4.3 έως 4.5. παρουσιάζουν 
στοιχεία για το είδος της απασχόλησης των ανδρών και των γυναικών που ανήκουν στο προσωπικό Ε&Α 
στους τρεις τομείς εκτέλεσης, στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ.   

Στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Διάγραμμα 4.3.), σε όλες τις χώρες της ΕΕ μεταξύ των οποίων 
και η Ελλάδα, οι γυναίκες απασχολούνται ως ερευνήτριες σε ποσοστά μικρότερα από τα αντίστοιχα των 
ανδρών. Ειδικότερα για την Ελλάδα, ποσοστό 56,5% των γυναικών που εργάζονται σε Ε&Α στον τομέα 
HES απασχολούνται ως ερευνήτριες ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών είναι 82,5%. Οι γυναίκες 
απασχολούνται περισσότερο από ότι οι άνδρες σε εργασίες υποστήριξης της Ε&Α και ως τεχνικό προ-
σωπικό.  

Στον κρατικό τομέα (Διάγραμμα 4.4.), στην Ελλάδα και σε τέσσερις ακόμα χώρες (Λετονία, Μάλτα, Πορ-
τογαλία, Σουηδία),  οι γυναίκες που ανήκουν στο προσωπικό Ε&Α του τομέα απασχολούνται περισσότε-
ρο από ότι οι άνδρες στην κατηγορία των ερευνητών. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα ποσοστό 51,2% των 
γυναικών που εργάζονται σε Ε&Α στον κρατικό τομέα απασχολούνται ως ερευνήτριες ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό των ανδρών είναι 42,0%. 

Στον τομέα των επιχειρήσεων (Διάγραμμα 4.5.), οι διαφορές στο είδος της απασχόλησης, γυναικών και 
ανδρών, είναι μικρότερες σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Στην Ελλάδα τα ποσοστά για την απασχόληση των 
γυναικών και ανδρών ως ερευνητών προσεγγίζουν (57,5% και 59,2% αντίστοιχα).  Σε 16 χώρες το ποσο-
στό απασχόλησης των γυναικών ως ερευνητριών, υπερβαίνει το 50%.  Τέλος οι γυναίκες απασχολούνται 
ως ερευνήτριες σε ποσοστά ελάχιστα υψηλότερα από τα αντίστοιχα των ανδρών σε 5 χώρες (Ισπανία, 
Ιταλία, Λετονία, Μάλτα και Πορτογαλία).
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Διάγραμμα 4.3. 
Είδος απασχόλησης ανά φύλο στον τομέα HES στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ (%, αριθμός ατόμων), 2011 
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Διάγραμμα 4.4. 
Είδος απασχόλησης ανά φύλο  στον τομέα GOV στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ (%, αριθμός ατόμων), 2011 
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Διάγραμμα 4.5. 
Είδος απασχόλησης ανά φύλο  στον τομέα BES στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ (%, αριθμός ατόμων), 2011
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Διάγραμμα 4.6.
Ηλικία ερευνητών ανά φύλο  στον τομέα HES στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ (%, αριθμός ατόμων), 2011

Ηλικία στην κατηγορία «Ερευνητές»
Στην Ελλάδα αλλά και τις χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι γυναίκες  πα-
ρουσιάζουν μεγαλύτερο μερίδιο στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες. Η τάση αυτή αντιστρέφεται καθώς 
αυξάνεται η ηλικία. 
 
Αναλυτικότερα, στον τομέα της τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι γυναίκες με ηλι-
κία μικρότερη των 35 ετών αποτελούν το 39,1% των γυναικών ερευνητριών ενώ οι άνδρες της ίδιας 
ηλικιακής ομάδας αποτελούν το 33,2% των ανδρών ερευνητών. Αντίστροφα οι γυναίκες με ηλικία άνω 
των 55 ετών αποτελούν το 10,2% των γυναικών ερευνητριών ενώ οι άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
αποτελούν το 14,2% των ανδρών ερευνητών. 

Στον κρατικό τομέα, 33,71% των γυναικών ερευνητών είναι ηλικίας μικρότερης των 35, 32,4% είναι με-
ταξύ 35 και 44, 23,8% είναι μεταξύ 45 και 54 και 10,13% είναι άνω των 55 ετών.  Τα αντίστοιχα ποσοστά 
για τους άντρες είναι 26,5%, 27,5%, 29,6% και 16,5%.
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Διάγραμμα 4.7. 
Ηλικία ερευνητών ανά φύλο  στον τομέα GOV στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΕ (%, αριθμός ατόμων), 2011
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Διάγραμμα 5.1.
Ποσοστό  ακαδημαϊκού προσωπικού ανά φύλο και βαθμίδα στην Ελλάδα (%, αριθμός ατόμων), 2012

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην ακαδημαϊκή ιε-
ραρχία καθώς τη συμμετοχή τους στα όργανα διοίκησης των Πανεπιστήμιών και των ΤΕΙ. Τα στοιχεία δεν 
είναι εξαντλητικά και αποτελούν μια πρώτη προσέγγιση για την αποτύπωση της θέσης των γυναικών 
σε υψηλόβαθμες θέσεις και θέσεις ευθύνης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αναλυτικότερα στοιχεία θα 
δοθούν σε συνδυασμό με την έκδοση «She figures 2015» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση 
Έρευνας και Καινοτομίας, στην οποία συμμετέχει και το ΕΚΤ.

Το Διάγραμμα 5.1. παρουσιάζει το ποσοστό συμμετοχής των δύο φύλων στο σύνολο του ακαδημαϊκού 
προσωπικού ανά βαθμίδα της ακαδημαϊκής ιεραρχίας στην Ελλάδα: Καθηγητής (Βαθμίδα Α), Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής (Βαθμίδα Β), Επίκουρος Καθηγητής (Βαθμίδα Γ) και Λέκτορας (Βαθμίδα Δ). Η κάθε 
βαθμίδα περιλαμβάνει τα μέλη τακτικού Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Πανεπιστημί-
ων και τα μέλη τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ.
 
Οι γυναίκες που ανήκουν στις βαθμίδες Γ και Δ έχουν μεγαλύτερα ποσοστά από τους άνδρες και μικρό-
τερα στις υψηλότερες βαθμίδες Α και Β.

Συμμετοχή γυναικών στην ακαδημαϊκή ιεραρχία

Κεφάλαιο5
Οι Γυναίκες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πηγή: EΛΣΤΑΤ
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Η συγκέντρωση των γυναικών στις χαμηλότερες ακαδημαϊκές βαθμίδες σε σχέση με τους άνδρες που 
συσσωρεύονται στις υψηλές βαθμίδες παρουσιάζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, γνωστό ως «Γυάλινη 
Οροφή» (glass ceiling), διαγνώστηκε από το Ευροβαρόμετρο. Οι γυναίκες βλέπουν την οροφή, αλλά 
αδυνατούν να την κατακτήσουν, παρόλη την αριστεία τους. 

Όσο υψηλότερη είναι η θέση στην ακαδημαϊκή ιεραρχία, τόσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό των γυ-
ναικών. Οι γυναίκες προάγονται με βραδύτερους ρυθμούς συγκριτικά με τους άνδρες, γεγονός που 
οφείλεται στη δυσκολία συμφιλίωσης της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής σε συνδυασμό 
με την ανάγκη πολλών ωρών απασχόλησης στις θέσεις υψηλής ευθύνης, όπως φανερώνουν και τα απο-
τελέσματα της έρευνας του ΕΚΤ στο πλαίσιο του έργου «Χαρτογράφηση του γυναικείου ερευνητικού 
δυναμικού στην Ελλάδα».

Αναλύοντας την εκπροσώπηση των γυναικών και των ανδρών ανά επιστημονικό πεδίο στις τέσσερις 
ακαδημαϊκές βαθμίδες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες υπερέχουν έναντι 
των ανδρών σε όλες τις βαθμίδες στα πεδία «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες» και «Ιατρική και 
«Επιστήμες Υγείας» (Διάγραμμα 5.2).

Πηγή: EΛΣΤΑΤ, κατανομή σε επιστημονικά πεδία: ΕΚΤ

Διάγραμμα 5.2. 
Ποσοστό ακαδημαϊκού προσωπικού ανά φύλο, βαθμίδα και επιστημονικό πεδίο στην Ελλάδα (%, αριθμός 
ατόμων), 2012

13. http://ereunitries.ekt.gr/ereunitries 
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Το 2012, οι γυναίκες στην Ελλάδα αποτελούν το 12% των πρυτανικών αρχών των Πανεπιστημίων.

Συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων

Η εκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι καθοριστικός παράγοντας που ενι-
σχύει την επίδραση που έχουν στη διαμόρφωση των σχετικών πολιτικών. 

Η παρούσα έκδοση εστιάζει στην εκπροσώπηση των γυναικών στις Πρυτανικές Αρχές και στα Όργανα 
Διοίκησης το 2012 σε 23 ΑΕΙ και 13 ΤΕΙ, όπου διαπιστώνεται ότι  σε σύνολο 113 μελών οι γυναίκες είναι 
μόλις 14.  Με βάση τα στοιχεία αυτά το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στην Ελλάδα διαμορφώ-
νεται σε 12%, λίγο πιο πάνω από τον μέσο όρο στην ΕΕ27 για το ποσοστό των γυναικών που συμμετέχουν 
ως επικεφαλής Πανεπιστημίων (και συναφών Ιδρυμάτων που μπορούν να απονείμουν διδακτορικό)14 . 

Ο νόμος 2839/2000 θέτει τα χαμηλότερα όρια ποσόστωσης για τη συμμετοχή των γυναικών στα Διοι-
κητικά Συμβούλια των δημόσιων φορέων και πιο συγκεκριμένα προβλέπει ότι «σε κάθε υπηρεσιακή 
επιτροπή των κρατικών οργανισμών κ.λπ., ο αριθμός μελών του κάθε φύλου που ορίζονται από το Δη-
μόσιο τομέα θα είναι ίσος με τουλάχιστον το 1/3 εκείνων που ορίζονται ως μέλη, σύμφωνα με τις εν ισχύ 
διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότεροι του ενός».
 
Η γυναικεία συμμετοχή στους βασικούς φορείς που εμπλέκονται στην έρευνα στην Ελλάδα διαμορφώ-
νεται στο κατώτερο όριο.

14. Έκδοση SHE Figures 2012
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Διάγραμμα 5.3. 
Ποσοστό γυναικών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα (2012) και τις χώρες της ΕΕ  (%, αριθμός ατό-
μων), 2010

Πηγή: SHE Figures 2012, European Commission. Τα στοιχεία για την Ελλάδα προέρχονται από το Υπουργείο Παιδείας.
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Οι δείκτες που παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση αντλήθηκαν από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία 
για την Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2011. 
Τα στατιστικά Έρευνας και Ανάπτυξης καταρτίζονται στο πλαίσιο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονι-
σμών 753/200415 (ισχύει μέχρι και τα στοιχεία του 2011) και 995/201216  (ισχύει για τα στοιχεία του 2012 
και εφεξής). 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, φορέας με θεσμικό ρόλο τη συγκέντρωση, τεκμηρίωση και διάθεση 
επιστημονικού και τεχνολογικού περιεχομένου (www.ekt.gr), ανέλαβε τη συλλογή και επεξεργασία των 
στατιστικών στοιχείων Ε&Α τον Απρίλιο 2012 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολο-
γίας (ΦΕΚ/ 1359/Β/25.04.2012).

Οι βασικές έννοιες και ορισμοί, τα καθιερωμένα σχήματα ταξινομήσεων και οι οδηγίες για την παραγω-
γή των στατιστικών στοιχείων για την Έρευνα και Ανάπτυξη - Ε&Α αναφέρονται στο εγχειρίδιο Frascati 
(ΟΟΣΑ, 2002). 

Έρευνα και Ανάπτυξη – Ε&Α (Research & Development – R&D) 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο Frascati, ως Έρευνα και Ανάπτυξη θεωρείται η δημιουργική εργασία που ανα-
λαμβάνεται σε συστηματική βάση προκειμένου να αυξηθεί το απόθεμα της γνώσης, συμπεριλαμβανο-
μένης της γνώσης του ατόμου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, και της χρήσης αυτού του αποθέματος 
της γνώσης για την επινόηση νέων εφαρμογών.

Με τον όρο Ε&Α καλύπτονται τρεις δραστηριότητες: η βασική έρευνα, η εφαρμοσμένη έρευνα και η 
πειραματική ανάπτυξη. 

Η Ε&Α καλύπτει όχι μόνο τις δραστηριότητες που υλοποιούνται σε τυπικούς ερευνητικούς φορείς ή 
τμήματα Ε&Α αλλά ευρύτερα όλες τις δραστηριότητες Ε&Α που υλοποιούνται είτε περιστασιακά είτε σε 
φορείς ή τμήματα που υλοποιούν και άλλες δραστηριότητες.  

Προσωπικό Ε&Α (R&D personnel)

Το προσωπικό Ε&Α περιλαμβάνει τους ερευνητές καθώς και όλα τα πρόσωπα που συμβάλλουν άμεσα 
στην πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων Ε&Α, χωρίς τη συμμετοχή των οποίων το ερευνητικό έργο 
δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί (π.χ. τεχνικοί, εργάτες, παρασκευαστές, προγραμματιστές, διοικητι-
κοί κ.λπ.). Συμπεριλαμβάνονται επίσης όσοι ασχολούνται με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των εργα-
σιών άλλων ερευνητών. 

Το προσωπικό Ε&Α κατανέμεται σε τρεις κατηγορίες απασχόλησης με βάση το είδος της εργασίας που 
προσφέρει στην έρευνα: 

Ερευνητές: Επιστήμονες που πραγματοποιούν δραστηριότητες Ε&Α με στόχο τη σύλληψη και τη δημι-
ουργία νέων γνώσεων, προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων. Στους ερευνητές εντάσσο-
νται και όσοι προετοιμάζουν διδακτορική διατριβή.  

Tεχνικό προσωπικό: Προσωπικό που συμμετέχει σε δραστηριότητες Ε&Α εκτελώντας επιστημονικά και 
τεχνικά καθήκοντα, συνήθως υπό την καθοδήγηση των ερευνητών π.χ. προγραμματιστές, παρασκευ-
αστές, προσωπικό που συλλέγει βιβλιογραφικό υλικό, υλοποιεί στατιστικές έρευνες και συνεντεύξεις, 
κ.λπ.

Έννοιες και ορισμοί

15. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0753:20080101:EL:HTML
16. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0018:0030:EL:PDF

Κεφάλαιο6
Μεθοδολογικές Σημειώσεις
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Άλλο προσωπικό υποστήριξης: Προσωπικό που συμμετέχει σε δραστηριότητες Ε&Α εκτελώντας διά-
φορες εργασίες που συνδέονται άμεσα με αυτές και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή τους, π.χ. 
εργάτες, γραμματείς ή άλλοι διοικητικοί υπάλληλοι. 

Αριθμός ατόμων (Headcount - HC)

Ο αριθμός ατόμων χρησιμοποιείται ως μονάδα για τη μέτρηση του απασχολούμενου προσωπικού σε 
δραστηριότητες Ε&Α και αποδίδει τον συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται, πλήρως ή με-
ρικώς, σε αυτές τις δραστηριότητες. Ο δείκτης επιτρέπει τη διασύνδεση με άλλα διαθέσιμα δεδομένα 
(π.χ. αριθμός ατόμων στην εκπαίδευση, την απασχόληση, κ.λπ.).

Περισσότεροι ορισμοί υπάρχουν διαθέσιμοι στο ‘Γλωσσάρι Όρων’ του ΕΚΤ
(http://metrics.ekt.gr/el/lexicon/2).

Τομείς δραστηριότητας 

Τα στατιστικά στοιχεία Ε&Α αναλύονται ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α (Sector of R&D performance), τον 
τομέα δηλαδή στον οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες Ε&Α. Οι φορείς, οι οποίοι υλοποιούν δραστη-
ριότητες Ε&Α και αποτελούν τις στατιστικές μονάδες από τις οποίες συλλέγονται τα στοιχεία, κατηγορι-
οποιούνται σε τέσσερις τομείς εκτέλεσης Ε&Α ως εξής: 

Τομέας επιχειρήσεων (Business sector – BES): περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και 
τα ιδρύματα, κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι η παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών (εκτός από 
μεταδευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση). Επιπλέον, ο τομέας αυτός περιλαμβάνει τις δημόσιες 
επιχειρήσεις, ιδιωτικούς μη – κερδοσκοπικούς φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις. Καλύ-
πτονται οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2) και οι τάξεις μεγέθους απασχόλησης που 
αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 753/200417.  

Τομέας Τριτοβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Higher Education Sector - HES): πε-
ριλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά 
Ινστιτούτα, τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας, τα αναγνωρισμένα από το Κράτος Ιδιωτικά ΙΕΚ, τα Πανεπι-
στημιακά Νοσοκομεία, άλλες σχολές & ακαδημίες.  

Κρατικός Τομέας (Government Sector - GOV): περιλαμβάνει φορείς με δραστηριότητες Ε&Α που επο-
πτεύονται από διάφορα Υπουργεία όπως τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμ-
ματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, άλλοι Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Αρχαιολο-
γικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Δημόσια Νοσοκομεία, Ανεξάρτητες Αρχές κ.α. 

Τομέας Ιδιωτικών Μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (Private Non Profit Organisations -PNP): O τομέας 
αυτός περιλαμβάνει μη εμπορικά, ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες στους 
πολίτες, όπως επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις, οι οργανισμοί παροχής βοήθειας, οι ανθρωπι-
στικές οργανώσεις, τα συνδικάτα, οι ενώσεις καταναλωτών, κ.α. 

Παραγωγή στατιστικών Ε&Α  
Η έρευνα για την παραγωγή στατιστικών Ε&Α είναι απογραφική και διεξάγεται σε όλους τους φορείς 
των τομέων BES, HES, GOV, και PNP οι οποίοι υλοποιούν δραστηριότητες Ε&Α. Για τον σκοπό αυτό το 
ΕΚΤ ανέπτυξε Μητρώο των ελληνικών φορέων με δραστηριότητες Ε&Α, αξιοποιώντας πληροφορία από 
επίσημες πηγές. Το μητρώο επικαιροποιείται σε συστηματική βάση. 
 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω του δικτυακού τόπου http://
metrics.ekt.gr, σε 2.000 και πλέον φορείς.

17. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0753:20080101:EL:HTML
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Η διεξαγωγή και παρακολούθηση της έρευνας και η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων υπο-
στηρίχθηκε από τα εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα που ανέπτυξε το ΕΚΤ, με χρήση ανοικτού 
λογισμικού. 

Τα συλλεχθέντα στοιχεία ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους και διορθώθηκαν, όπου ήταν απαραίτητο, 
σε συνεργασία με τους φορείς. Επίσης πραγματοποιήθηκε έλεγχος συνάφειας των υποβληθέντων στοι-
χείων με δευτερογενή στοιχεία από επίσημες βάσεις και πηγές δεδομένων. Τα στοιχεία παρείχαν στο ΕΚΤ 
οι αρμόδιοι για την τήρηση των βάσεων φορείς.

 •  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  - Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ  

 •  Βάση δεδομένων e corda -  Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 •  Στοιχεία χρηματοδότησης και προσωπικό ΑΕΙ - Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 

 •  Βάση δεδομένων με στοιχεία ισολογισμών επιχειρήσεων - ICAP 

 •  Επίσημα στατιστικά στοιχεία για την Κρατική χρηματοδότηση για Ε&Α (δείκτης GBAORD) - στοιχεία 
  που συλλέχθηκαν από το ΕΚΤ και δημοσιεύτηκαν στη βάση δεδομένων της Eurostat. 

Τέλος η ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποίησε έλεγχο συνάφειας σε σχέση με τα στοιχεία της Ετήσιας Έρευνας Βιο-
μηχανίας που υλοποιεί. 
   
Για την επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων ακολουθήθηκε η ενδεδειγμένη στατιστική μεθοδολο-
γία καθώς και οι οδηγίες της Eurostat για τη συγκεκριμένη έρευνα που εκπονείται με εναρμονισμένο 
τρόπο σε όλες τις χώρες-μέλη. 
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Παράρτημα

Προσωπικό Ε&Α (αριθμός ατόμων) ανά είδος απασχόλησης και φύλο, 2011

Συνολικά Στοιχεία
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Τομέας Τριτοβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (HES)
Προσωπικό Ε&Α (αριθμός ατόμων) ανά είδος απασχόλησης και φύλο, 2011
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Ερευνητές (αριθμός ατόμων) ανά ηλικία και φύλο, 2011
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Ερευνητές (αριθμός ατόμων) ανά επιστημονικό πεδίο και φύλο, 2011
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Κρατικός Τομέας (GOV)
Προσωπικό Ε&Α (αριθμός ατόμων) ανά είδος απασχόλησης και φύλο, 2011
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Ερευνητές (αριθμός ατόμων) ανά ηλικία και φύλο, 2011



54

Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη
στην Ελλάδα το 2011

Ερευνητές (αριθμός ατόμων) ανά επιστημονικό πεδίο και φύλο, 2011
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Τoμέας Επιχειρήσεων (BES)
Προσωπικό Ε&Α (αριθμός ατόμων) ανά είδος απασχόλησης και φύλο, 2011
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Ερευνητές (αριθμός ατόμων) ανά φύλο και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE rev.2), 2011
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