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Γυναίκεσ και ζμφυλοσ διαχωριςμόσ ςτην εκπαίδευςη 

 

Το 32ο Ενθμερωτικό ςθμείωμα του Παρατθρθτθρίου τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Δθμογραφικισ και Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) εντάςςεται ςτο 
κεματικό πεδίο “Γυναίκεσ και Εκπαίδευςθ”. 

Συγκεκριμζνα, παρουςιάηονται ςτατιςτικά ςτοιχεία για τισ γυναίκεσ και τον ζμφυλο 
διαχωριςμό ςτθν εκπαίδευςθ. Τα ςτατιςτικά αντλικθκαν ςτο πλαίςιο του Μνθμονίου 
Συνεργαςίασ τθσ ΓΓΔΟΠΙΦ με τθν ΕΛΣΤΑΤ. Για μία πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα, χρθςιμοποιοφνται 
ςτατιςτικά και από άλλουσ φορείσ εκνικοφσ και ευρωπαϊκοφσ. 

Η εκπαίδευςθ είναι μια δια βίου διαδικαςία και ζχει κρίςιμο ρόλο ςτθν οικονομικι και 
κοινωνικι ανάπτυξθ τθσ Ευρϊπθσ. Από τθν προςχολικι θλικία ζωσ τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, 
γυναίκεσ και άνδρεσ ςυνεχίηουν να αντιμετωπίηουν ςτερεότυπα και διακρίςεισ λόγω φφλου που 
μπορεί να ζχουν βακφ αντίκτυπο ςτισ εκπαιδευτικζσ τουσ επιλογζσ και ςτα επαγγελματικά τουσ 
μονοπάτια. Η άρςθ αυτϊν των φραγμϊν κα ζδινε τζλοσ ςτον ζμφυλο διαχωριςμό ςτθν 
εκπαίδευςθ. 

 

Ευρϊπη 
 
Ο τομζασ «Γνϊςη» του Δείκτη Ιςότητασ των Φφλων του Ευρωπαϊκοφ Ινςτιτοφτου 

Ιςότητασ των Φφλων (EIGE) μετρά τισ ανιςότθτεσ των φφλων ςτο μορφωτικό επίπεδο, τθ 
ςυμμετοχι ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ, κακϊσ και τον 
γενικότερο ζμφυλο καταμεριςμό που παρατθρείται ςτο πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ. Ο υποτομζασ 
τθσ παρακολοφκθςθσ και ολοκλιρωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ μετράται με δφο δείκτεσ: α. το 
ποςοςτό γυναικϊν και ανδρϊν αποφοίτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και β. τθ ςυμμετοχι 
γυναικϊν και ανδρϊν ςτθν τυπικι ι άτυπθ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ κατά τθ διάρκεια τθσ 
ηωισ. Ο δεφτεροσ υποτομζασ εντοπίηει τον διαχωριςμό των φφλων ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ εξετάηοντασ ζνα ποςοςτό γυναικϊν και ανδρϊν μεταξφ των φοιτθτριϊν και των 
φοιτθτϊν ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ υγείασ, τθσ πρόνοιασ, των ανκρωπιςτικϊν 
επιςτθμϊν και των τεχνϊν.  
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Γράφημα 1: Δείκτησ Ιςότητασ των Φφλων/Τομζασ «Γνώςη» (EIGE, 2021) 
 

 

 

 Η βακμολογία τθσ Ελλάδασ ςτον τομζα τθσ γνϊςθσ είναι 54,9 με τον Ευρωπαϊκό μζςο όρο να 
είναι 62,7, όπωσ φαίνεται από το ανωτζρω Γράφημα 1 του Ευρωπαϊκοφ Ινςτιτοφτου Ιςότθτασ 
των Φφλων (EIGE) για το ζτοσ 2021 (τα ςτοιχεία αφοροφν το ζτοσ 2019). Η κατάταξθ τθσ Ελλάδασ 
ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα ανάμεςα ςτισ 27 υπό ςφγκριςθ χϊρεσ είναι 23θ. 

 
Πίνακασ 1: Δείκτησ Ιςότητασ EIGE - Τομζασ «Γνώςη» – Ποςοςτό αποφοίτων από την 
τριτοβάθμια εκπαίδευςη ςτο ςφνολο του πληθυςμοφ 15 ετών και άνω (EIGE, 2013-2021) 
 
 2021 2013 

Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ 

Ελλάδα 24% 24% 18% 17% 

Ε-27 25% 26% 20% 19% 

 

Από τα ςτοιχεία του EIGE που παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 1 προκφπτει ότι το ζμφυλο 

χάςμα ςτθν εκπαίδευςθ ζχει κλείςει, κακϊσ το ποςοςτό ανδρϊν και γυναικϊν αποφοίτων από 

τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςε ςχζςθ με τον ςυνολικό πλθκυςμό άνω των 15 ετϊν είναι το ίδιο 

(24%). Ωςτόςο, ο ζμφυλοσ διαχωριςμόσ ςτα πεδία ςπουδϊν φαίνεται να ιςχυροποιείται τα 

τελευταία χρόνια (βλ. Πίνακα 2). 

Πίνακασ 2: Δείκτησ Ιςότητασ EIGE - Τομζασ «Γνώςη» – Φοιτητζσ/τριεσ ςτα πεδία τησ 
εκπαίδευςησ, τησ υγείασ, των ανθρωπιςτικών και κοινωνικών επιςτημών και των τεχνών ςτο 
ςφνολο του πληθυςμοφ 15 ετών και άνω (EIGE, 2013-2021) 
 
 2021 2013 

Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ 

Ελλάδα 16% 36% 17% 35% 

Ε-27 21% 43% 21% 42% 
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Ο ζμφυλοσ διαχωριςμόσ ςτθν εκπαίδευςθ, το διάςτθμα 2013-2021, φαίνεται να εντάκθκε, 
κακϊσ το ποςοςτό των γυναικϊν που ςπουδάηουν ανκρωπιςτικζσ και κοινωνικζσ επιςτιμεσ, 
τζχνεσ και υγεία ςθμείωςε αφξθςθ από 35% το 2013 ςε 36% το 2021, ενϊ το ποςοςτό των 
ανδρϊν φοιτθτϊν ςτισ ίδιεσ ςχολζσ μειϊκθκε από 17% το 2013 ςε 16% το 2021, διευρφνοντασ 
δθλαδι το χάςμα κατά 2 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 

 

Ελλάδα 
 

Θηλυκοποίηςη του εκπαιδευτικοφ επαγγζλματοσ και αρρενοποίηςη τησ διδαςκαλίασ ςτην 
τριτοβάθμια εκπαίδευςη 

Το μερίδιο των γυναικϊν φοιτθτριϊν κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019/2020 με αντικείμενο 
ςπουδϊν τθν εκπαίδευςθ αντιςτοιχεί ςε 82,9% ςτο προπτυχιακό επίπεδο, ςε 87,2% ςε 
μεταπτυχιακό και ςε 74,2% ςτο διδακτορικό. Αντίκετα, το ποςοςτό των γυναικϊν κακθγθτριϊν –
ανεξαρτιτωσ βακμίδασ– ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κατά το ίδιο ακαδθμαϊκό ζτοσ 
αντιςτοιχεί ςτο 37,5%  του ςυνόλου του διδακτικοφ προςωπικοφ των ΑΕΙ τθσ Ελλάδασ. Τα 
φαινόμενα του “glass ceiling” (τθσ “γυάλινθσ οροφισ”) και του “sticky floor” (του “κολλϊδουσ 
δαπζδου”) είναι εμφανι ςτα πανεπιςτιμια και τθσ Ελλάδασ. 

 
Φοιτήτριεσ 

 

Για τθν καλφτερθ αποτφπωςθ τθσ κζςθσ των γυναικϊν ςτθν εκπαίδευςθ κα πρζπει να 
δοφμε τισ εγγεγραμμζνεσ φοιτιτριεσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό επίπεδο) ςε ςχζςθ με τουσ εγγεγραμμζνουσ φοιτθτζσ. 

 
Πίνακασ 3: Εγγεγραμμζνοι/εσ προπτυχιακοί/ζσ φοιτητζσ/τριεσ ανά φφλο και εκπαιδευτικό 
κλάδο (ΕΛΣΤΑΤ, 2019/2020) 
 

2019/2020 Άνδρεσ Γυναίκεσ Σφνολο Μερίδιο γυναικϊν 

Πανεπιςτημιακή 
Εκπαίδευςη 

259.531 270.578 
530.109 

(76,9% του 
ςυνόλου) 

51,0% 

Τεχνολογική 
Εκπαίδευςη

1
 

89.532 59.896 
149.428 

(21,7% του 
ςυνόλου) 

40,1% 

Επαγγελματική 
Εκπαίδευςη

2
 

5.295 1.193 6.488 
(0,9% του ςυνόλου) 

18,4% 

Εκκληςιαςτική 
Εκπαίδευςη 

2.499 707 3.206 
(0,5% του ςυνόλου) 

22,1% 

Σφνολο 356.857 332.374 689.231 48,2% 

 

Παρατθροφμε ότι για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019/2020 ο αρικμόσ των γυναικϊν ςυνολικά 
ςτθν εκπαίδευςθ ιταν κατά 3,6% μικρότεροσ από εκείνον των ανδρϊν (το ςυνολικό μερίδιο των 
γυναικϊν ςτθν εκπαίδευςθ ιταν 48,2%, ενϊ των ανδρϊν 51,8%). Ωςτόςο, το ςφνολο ςχεδόν των 
φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν ςπουδάηει ςε πανεπιςτθμιακά και τεχνολογικά ιδρφματα (98,6%), 
όπου ο αρικμόσ των γυναικϊν ςτθν πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ (51%) ιταν κατά 2% 
μεγαλφτεροσ από εκείνον των ανδρϊν (49%), ενϊ ςτθν τεχνολογικι εκπαίδευςθ υπολείπονταν 
κατά 19,8% (το μερίδιο των γυναικϊν ανιλκε ςε 40,1%, ενϊ των ανδρϊν ςε 59,9%). 

  

                                                 
1
 Φνηηεηέο/ξηεο πνπ εηζήρζεζαλ ζε ΤΕΙ θαηά ην αθαδεκαϊθό έηνο 2018/2019 θαη ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο 

ηνπο κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηωλ θαηεξγεκέλωλ ΤΕΙ, θαζώο θαη θνηηεηέο/ηξηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
2
 Σηελ Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε πεξηιακβάλνληαη νη Αθαδεκίεο Εκπνξηθνύ Ναπηηθνύ, νη Σρνιέο Παξνρήο 

Υπεξεζηώλ θαη νη Καιιηηερληθέο Σρνιέο. 
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Πίνακασ 4: Εγγεγραμμζνοι/εσ και κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακοφ και διδακτορικοφ 
διπλώματοσ ανά φφλο (ΕΛΣΤΑΤ, 2019/2020) 

 

2019/2020 Άνδρεσ Γυναίκεσ Σφνολο Μερίδιο 
γυναικϊν 

Προπτυχιακό (ΑΕΙ) 

Εγγεγραμμζνοι/εσ 117.745 146.279 264.024 55,4% 

Πτυχιοφχοι/εσ 15.234 23.912 39.146 61,1% 

Μεταπτυχιακό (ΑΕΙ) 

Εγγεγραμμζνοι/εσ 33.675 50.402 84.077 59,9% 

Πτυχιοφχοι/εσ 7.935 12.642 20.577 61,4% 

Διδακτορικό (ΑΕΙ) 

Εγγεγραμμζνοι/εσ 16.232 14.935 31.167 47,9% 

Πτυχιοφχοι/εσ 775 822 1.597 51,5% 

 

Από τον παραπάνω πίνακα εξάγεται το ςυμπζραςμα πωσ ο αρικμόσ των γυναικϊν ςτθν 
εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019/2020 υπερβαίνει τον αρικμό των ανδρϊν. Ο 
αρικμόσ των ανδρϊν είναι μεγαλφτεροσ από εκείνον των γυναικϊν μόνο ςε ό,τι αφορά τουσ/τισ 
εγγεγραμμζνουσ/εσ ςε διδακτορικά προγράμματα (ΑΕΙ), ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ που 
παρουςιάηονται υπερτεροφν αρικμθτικά οι γυναίκεσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο αρικμόσ των 
γυναικϊν ςε προπτυχιακά ι μεταπτυχιακά προγράμματα (ΑΕΙ) είτε μιλάμε για εγγεγραμμζνεσ 
είτε για πτυχιοφχεσ φοιτιτριεσ κυμαίνεται μεταξφ 55,5 - 61,4%. Επίςθσ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 
2019/2020 οι γυναίκεσ κάτοχοι διδακτορικϊν τίτλων είναι περιςςότερεσ από τουσ άνδρεσ. Για 
τθν ακρίβεια ζχουμε 822 διδακτόριςςεσ ζναντι 775 διδακτόρων. 

 
Επιχειρϊντασ να αποτυπϊςουμε τθν εικόνα που παρουςιάηει θ ςυμμετοχι των γυναικϊν 

ανά εκπαιδευτικι βακμίδα ςτο ςφνολο 57 επιςτθμονικϊν πεδίων (Βλ. Πίνακα 8 ςτο Παράρτθμα) 
που χρθςιμοποιεί θ ΕΛΣΤΑΤ για να ομαδοποιιςει το ςφνολο των πανεπιςτθμιακϊν τμθμάτων 
δθμιουργιςαμε τον Πίνακα 5 ςτον οποίο ςυμπεριλαμβάνονται τα 57 επιςτθμονικά πεδία 
διαχωριςμζνα ανά επίπεδο ςπουδϊν και ανάλογα με το μερίδιο των γυναικϊν που φοιτοφν ςε 
αυτά. Ζτςι ςτα γυναικοκρατοφμενα πεδία ςπουδϊν περιλαμβάνονται εκείνα τα επιςτθμονικά 
πεδία όπου το ποςοςτό των γυναικϊν υπερβαίνει το 60% του ςυνολικοφ αρικμοφ των φοιτθτϊν, 
ςτα ανδροκρατοφμενα εκείνα τα πεδία όπου το ποςοςτϊν των ανδρϊν που φοιτοφν ξεπερνά το 
70% του ςυνολικοφ αρικμοφ των φοιτθτϊν και ςτα μεικτά περιλαμβάνονται τα πεδία όπου το 
ποςοςτό των γυναικϊν κυμαίνεται από 30-60%. 

 

Πίνακασ 5: Ποςοςτό επιςτημονικών πεδίων ανά επίπεδο ςπουδών και μερίδιο γυναικών 
(ΕΛΣΤΑΤ, 2019/2020) 

 
 Γυναικοκρατοφμενα 

πεδία ςπουδϊν 
Μεικτά πεδία ςπουδϊν 

Ανδροκρατοφμενα πεδία 

ςπουδϊν 

Προπτυχιακό 

επίπεδο 

35,1% 

(20/57) 

52,6% 

(30/57) 

12,3% 

(7/57) 

Μεταπτυχιακό 

επίπεδο 

47,3% 

(26/55)
3
 

40% 

(22/55) 

12,7% 

(7/55) 

Διδακτορικό 

επίπεδο 

21,8% 

(12/55) 

65,5% 

(36/55) 

12,7% 

(7/55) 

 

Ζτςι, παρατθροφμε ότι ςτο προπτυχιακό και ςτο διδακτορικό επίπεδο θ πλειονότθτα των 
επιςτθμονικϊν πεδίων απαρτίηεται εξίςου από άνδρεσ και γυναίκεσ (μεικτά πεδία ςπουδϊν). 
Ωςτόςο, παρατθροφμε ότι το 35,1% των επιςτθμονικϊν πεδίων ςτο προπτυχιακό επίπεδο είναι 

                                                 
3
 Σην κεηαπηπρηαθό θαη δηδαθηνξηθό επίπεδν αλαθέξνληαη 55 επηζηεκνληθά πεδία θαζώο από ηα 57 πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην πξνπηπρηαθό επίπεδν εμαηξνύληαη ηα πεδία ηεο Μεραληθήο θαη Μεηαιινθαηαζθεπώλ θαη 

εθείλν ηωλ Υθαζκάηωλ, ξνύρωλ, ππνδεκάηωλ, δεξκάηηλωλ. 
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γυναικοκρατοφμενο, ενϊ τα ανδροκρατοφμενα επιςτθμονικά πεδία ανζρχονται ςτο 12,3 του 
ςυνόλου των 57 υπό εξζταςθ πεδίων. Αντίςτοιχα, ςτο διδακτορικό επίπεδο τα 
γυναικοκρατοφμενα πεδία ςπουδϊν ανζρχονται ςε 21,8% (12 ςτο ςφνολο των 55) και τα 
ανδροκρατοφμενα ςε 12,7% (7 πεδία ςπουδϊν). 

Η μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςε μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν 
αποτυπϊνεται και ςτθν αφξθςθ του αρικμοφ των επιςτθμονικϊν πεδίων ςτα οποία θ 
πλειονότθτα των φοιτθτϊν αποτελείται από γυναίκεσ (26 από τα 55 υπό εξζταςθ πεδίων, 
47,3%). 

Τα ανδροκρατοφμενα πεδία ςπουδϊν εμφανίηονται να είναι ςτακερά 7 και ςτα τρία 
επίπεδα ςπουδϊν. Δεν πρόκειται για τα ίδια 7 πεδία ςπουδϊν, κακϊσ το μερίδιο των ανδρϊν 
παραμζνει ςτακερό ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε 5 από αυτά: φυςικι, 
επιςτιμεσ των υπολογιςτϊν, θλεκτρονικι και αυτοματιςμόσ, μθχανοκίνθτα οχιματα, πλοία και 
αεροςκάφθ, μθχανικι και μεταλλοκαταςκευζσ. Παρατθροφμε, επομζνωσ, ότι οι κλάδοι τθσ 
μθχανικισ, των υπολογιςτϊν και τθσ φυςικισ αποτελοφν τουσ ςτακερά ανδροκρατοφμενουσ 
κλάδουσ. 

Γράφημα 2.1: Ποςοςτά πτυχιοφχων γυναικών από πανεπιςτήμια τησ Αττικήσ (ΕΛΣΤΑΤ, 
ακαδημαϊκά ζτη 2013/14 - 2019/2020). Κατηγορία ποςοςτιαίασ απόκλιςησ μεταξφ πρώτου και 
τελευταίου ακαδημαϊκοφ ζτουσ: 8,1%-22,9%. 

 
Από το Γράφθμα 2.1 προκφπτει αφξθςθ άνω των 8,1 ποςοςτιαίων μονάδων των 

πτυχιοφχων γυναικϊν ςτα πανεπιςτιμια τθσ Αττικισ από το ζτοσ 2013/2014 ζωσ το ζτοσ 
2019/2020 ςτουσ τομείσ: 

α. Μεταποίθςθσ και επεξεργαςίασ τροφίμων (22,9%), β. Κτιριακϊν εργαςιϊν και ζργων 
πολιτικοφ μθχανικοφ (9,8%), γ. Μθχανοκίνθτων οχθμάτων, πλοίων και αεροςκαφϊν (8,1%). 

 
Δφο ακόμα τομείσ ςτουσ οποίουσ επίςθσ παρουςιάηεται ςθμαντικι αφξθςθ των 

πτυχιοφχων γυναικϊν ςε πανεπιςτιμια εντόσ Αττικισ είναι: α. θ Γεωλογία (2,9%) και β. οι 
Επιςτιμεσ και τα Επαγγζλματα του μθχανικοφ (2,7%). 
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Γράφημα 2.2: Ποςοςτά πτυχιοφχων γυναικών από πανεπιςτήμια τησ Αττικήσ (ΕΛΣΤΑΤ, 
ακαδημαϊκά ζτη 2013/14 - 2019/2020). Κατηγορία ποςοςτιαίασ απόκλιςησ μεταξφ πρώτου και 
τελευταίου ακαδημαϊκοφ ζτουσ: -0,9%-1,0%. 

 

 
 

Μικρότερεσ διαφορζσ (αυξιςεισ και μειϊςεισ) εμφανίηονται ςτουσ τομείσ τθσ 
Αρχιτεκτονικισ και Πολεοδομίασ όπου τα ποςοςτά των πτυχιοφχων γυναικϊν είναι μειωμζνα 
κατά 0,9%, επίςθσ ςτον τομζα των Μακθματικϊν παρουςιάηεται μικρι αφξθςθ τθσ τάξθσ τθσ 
μίασ ποςοςτιαίασ μονάδασ και τζλοσ, ςτον τομζα τθσ Φυςικισ παρά τισ αυξομειϊςεισ των 
ενδιάμεςων ακαδθμαϊκϊν ετϊν, θ διαφορά των ετϊν 2013/14 με 2019/20 είναι μθδενικι. 

 

Γράφημα 2.3: Ποςοςτά πτυχιοφχων γυναικών από πανεπιςτήμια τησ Αττικήσ (ΕΛΣΤΑΤ, 
ακαδημαϊκά ζτη 2013/14 - 2019/2020). Κατηγορία ποςοςτιαίασ απόκλιςησ μεταξφ πρώτου και 
τελευταίου ακαδημαϊκοφ ζτουσ: -9,3%-(-6,1%). 

 
Στον Πίνακα 6 αποτυπϊνεται θ διαφορά του ποςοςτοφ των γυναικϊν που αποφοίτθςαν 

από τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ το 2019/2020 ςε ςχζςθ με εκείνεσ που αποφοίτθςαν το 
2013/2014 κατανεμθμζνθ ςε 4 γεωγραφικζσ περιοχζσ: Αττικι, Νθςιά, Κεντρικι και Βόρεια 
Ελλάδα. Με ζντονο πράςινο ςθμειϊνεται θ μεγαλφτερθ αφξθςθ του ποςοςτοφ των γυναικϊν 
αποφοίτων ανά γεωγραφικι περιοχι και με ζντονο κόκκινο θ μεγαλφτερθ μείωςθ αντίςτοιχα. 
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Απ' ότι παρατθρείται δεν προκφπτει κάποια ομοιόμορφθ εικόνα του ποςοςτοφ των 
γυναικϊν που αποφοιτοφν από τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτισ 4 υπό εξζταςθ γεωγραφικζσ 
περιοχζσ.  

 

Πίνακασ 6: Διαφορά ποςοςτοφ γυναικών αποφοίτων από ςχολζσ θετικών επιςτημών ανά 
γεωγραφική περιοχή (ΕΛΣΤΑΤ, 2013/14-2019/20) 

 

 

Διαφορά Αττική Διαφορά Νηςιά 
Διαφορά Κεντρική 

Ελλάδα 
Διαφορά Βόρεια Ελλάδα 

Μεταποίηςη και επεξεργαςία 
Τροφίμων 

22,8 13,3 - - 

Κτιριακζσ εργαςίεσ και ζργα 
Πολιτικοφ Μηχανικοφ 

9,8 - -1,9 7,9 

Μηχανοκίνητα Οχήματα, 
Πλοία και Αεροςκάφη 

8,0 - -1,0 - 

Ηλεκτρονική και Αυτοματιςμόσ -6,2 1,1 -3,0 -4,4 

Στατιςτική -7,6 -19,0 - - 

Βιολογία και Βιοχημεία -9,3 -0,5 2,2 -0,5 

Μαθηματικά 1,0 15,1 1,8 -8,8 

Επιςτήμεσ των Υπολογιςτϊν 
10,2 (ςτοιχεία για 

τα τελευταία 2 
ακαδθμαϊκά ζτθ) 

12,8 -3,0 -3,7 

Επιςτήμεσ και Επαγγζλματα 
του Μηχανικοφ (Προγράμματα 
ευρζωσ περιεχομζνου) 

2,7 9,8 4,6 -3,3 

Χημεία -2,1 9,4 5,5 5,3 

Γεωλογία 2,9 -4,9 -9,7 4,4 

Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία -1,0 6,0 9,9 -5,4 

Χημικά και Χημικζσ Διεργαςίεσ -1,8 9,6 9,6 4,1 

Φυςική 0,0 0,9 3,1 2,3 

Μηχανική και 
Μεταλλοκαταςκευζσ 

-2,2 - - 0,6 

Επεξεργαςία Υλικϊν (ξφλου, 
χαρτιοφ, πλαςτικοφ, γυαλιοφ) 

- 5,7 1,9 - 

Περιβαλλοντικζσ επιςτήμεσ - 2,0 - - 

 
Συμπεραςματικά για τισ επιςτιμεσ των μακθματικϊν, των υπολογιςτϊν και των 

μθχανικϊν παρατθρείται μια ανοδικι τάςθ του ποςοςτοφ των γυναικϊν αποφοίτων. Ενϊ ςτισ 
επιςτιμεσ τθσ ςτατιςτικισ και τθσ βιολογίασ/βιοχθμείασ, κακϊσ και τθσ θλεκτρονικισ και του 
αυτοματιςμοφ παρατθρείται μια πτωτικι τάςθ. 
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Ενϊ αναλυτικότερα, το ποςοςτό των γυναικϊν που κατζχουν πτυχίο ςτα μακθματικά από 
πανεπιςτιμια τθσ νθςιωτικισ Ελλάδασ αυξικθκε κατά 15,1%, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό από τα 
πανεπιςτιμια τθσ Βόρειασ Ελλάδασ μειϊκθκε κατά 8,8%. Αντίςτοιχα, το ποςοςτό των γυναικϊν 
αποφοίτων του πεδίου τθσ μεταποίθςθσ και επεξεργαςίασ τροφίμων αυξικθκε ςτθν Αττικι κατά 
22,8%, ενϊ ςτα νθςιά μειϊκθκε κατά 13,3%. Αντίκετα, οι απόφοιτεσ τθσ ςτατιςτικισ μειϊκθκαν 
κατά 19% από τα Πανεπιςτιμια τθσ νθςιωτικισ Ελλάδασ και κατά 7,6% από τα πανεπιςτιμια τθσ 
Αττικισ. 

 
Γράφημα 3: Μερίδιο (% αριθμόσ ατόμων) γυναικών νζων διδακτοριςςών ςτα ζξι κφρια 

επιςτημονικά πεδία (ΕΚΤ, 2017-2020) 

  

 

 
Με βάςθ τα ανωτζρω ςτατιςτικά ςτοιχεία των διδακτόρων/ιςςϊν (απονομι διδακτορικοφ 

τίτλου από ελλθνικό πανεπιςτιμιο) για το 2020 θ υψθλότερθ ςυμμετοχι των γυναικϊν 
ςθμειϊνεται ςτο επιςτθμονικό πεδίο των Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν (58,0%), ενϊ ακολουκοφν οι 
Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ και Τζχνεσ (55,6%), και οι Γεωπονικζσ Επιςτιμεσ και Κτθνιατρικι 
(52,4%). Χαμθλότερθ ςυμμετοχι καταγράφεται ςτα πεδία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν (44,2%) και 
των Επιςτθμϊν Μθχανικοφ και Τεχνολογίασ (34,6%). 

 
Διαχρονικά τα ποςοςτά των ζξι βαςικϊν επιςτθμονικϊν πεδίων δεν μεταβάλλονται 

ιδιαίτερα , εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν (42,1% το 2017 και 50,3% το 
2019) και των Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν (46,5% το 2017 και 57,9% το 2019).  

 
Τα μερίδια των δυο φφλων ςτουσ νζουσ/εσ διδάκτορεσ/ιςςεσ, όπωσ αποτυπϊνονται ςτο 

Γράφθμα 4 παρακάτω,  παρουςιάηουν ελάχιςτεσ διακυμάνςεισ μεταξφ των ετϊν. Το 2018 
ςθμειϊνεται ιςορροπία μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, το 2019 οι γυναίκεσ φαίνεται να 
υπερτεροφν κατά 2,3%, ενϊ το 2017 και το 2020 αυτό αντιςτρζφεται υπζρ των ανδρϊν. 
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Γράφημα 4: Μερίδιο γυναικών ςτο ςφνολο των νζων διδακτόρων/ιςςών (ΕΚΤ, 2017-2020) 

 

 
 

 

Καθηγήτριεσ 
 
Η αποτφπωςθ τθσ κζςθσ των γυναικϊν ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ περιλαμβάνει και 

τον βακμό ςυμμετοχισ τουσ ςτο ακαδθμαϊκό προςωπικό, κακϊσ και τθν βακμίδα που 
καταλαμβάνουν. 
 
Πίνακασ 7: Εκπαιδευτικό προςωπικό τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ ανά φφλο και εκπαιδευτικό 
κλάδο (ΕΛΣΤΑΤ, 2019/2020) 

 

2019/2020 Άνδρεσ Γυναίκεσ Σφνολο Μερίδιο 
γυναικϊν 

Πανεπιςτημιακή 
Εκπαίδευςη 

11.905 7.158 19.063 37,5% 

Τεχνολογική 
Εκπαίδευςη 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 

70 5 75 6,7% 

Επαγγελματική 
Εκπαίδευςη 

269 131 400 32,8% 

Εκκληςιαςτική 
Εκπαίδευςη 

57 15 72 20,8% 

Σφνολο 12.301 7.309 19.610 37,3% 

 

Το εκπαιδευτικό προςωπικό τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα το ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 2019/2020 φαίνεται να απαςχολείται ςχεδόν εξ ολοκλιρου ςτθν πανεπιςτθμιακι 

εκπαίδευςθ. Ενϊ, το μερίδιο των γυναικϊν ςτθν πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ παρουςιάηεται 

χαμθλό, κακϊσ ανζρχεται ςε 37,5%. 
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Γράφημα 5: Διαχρονική εξζλιξη του ποςοςτοφ των γυναικών ακαδημαϊκών ςτα ΑΕΙ τησ Αττικήσ 
ανά βαθμίδα (ΕΛΣΤΑΤ, 2013/14 – 2019/20) 

 

Παρατθροφμε ότι το ποςοςτό των γυναικϊν ακαδθμαϊκϊν ςε ΑΕΙ τθσ Αττικισ μειϊνεται 

όςο πιο υψθλά βρίςκονται ςτθν ιεραρχία του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ. Το ακαδθμαϊκό ζτοσ 

2019/2020 το ποςοςτό των Κακθγθτριϊν ΑΕΙ Αττικισ ανιλκε ςε 23,4%, των Αναπλθρωτριϊν ςε 

32,8%, των Επίκουρων Κακθγθτριϊν ςε 38,4% και των Λεκτοριςςϊν ςε 44,3%. Διαχρονικά, τα 

τελευταία επτά ζτθ, το ποςοςτό των γυναικϊν ακαδθμαϊκϊν φαίνεται να ςθμειϊνει μια 

ςταδιακι αφξθςθ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ. 

 
Γράφημα 6: Διαχρονική εξζλιξη του ποςοςτοφ των γυναικών ακαδημαϊκών ςτα ΤΕΙ τησ Αττικήσ 
ανά βαθμίδα (ΕΛΣΤΑΤ, 2013/14 – 2019/20) 

 

Η εικόνα του ποςοςτοφ των γυναικϊν ακαδθμαϊκϊν ςε ΤΕΙ τθσ Αττικισ τθν περίοδο 

2013/2014-2017/2018 φαίνεται να είναι αντίςτοιχθ με εκείνθ των ΑΕΙ, κακϊσ το ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 2017/2018 το ποςοςτό των Κακθγθτριϊν ΤΕΙ Αττικισ ανζρχονταν ςε 19%, των 

Αναπλθρωτριϊν ςε 26,2%, των Επίκουρων ςε 31,2% και των Λεκτοριςςϊν ςε 35,7%. Ωςτόςο, θ 

εικόνα διαφοροποιείται τα επόμενα ζτθ, κακϊσ τα ποςοςτά των γυναικϊν Αναπλθρωτριϊν και 

Επίκουρων Κακθγθτριϊν μειϊνονται ςθμαντικά και το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019/2020 οι γυναίκεσ 

ακαδθμαϊκοί ανζρχονται ςτο 14,3% των Αναπλθρωτϊν/ριϊν κακθγθτϊν/ριϊν και ςτο 20,4% των 

Επίκουρων. Αντίκετα, το ποςοςτό των Κακθγθτριϊν ΤΕΙ Αττικισ αυξάνεται κατά 5,1% ςε ςχζςθ 

με το 2018/2019, αγγίηοντασ το 24,7% του ςυνόλου των Κακθγθτϊν/ριων που διδάςκουν ςε ΤΕΙ 
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ςτθν Περιφζρεια Αττικισ. Το ποςοςτό των Λεκτοριςςϊν που διδάςκουν ςτα ΤΕΙ τθσ Περιφζρειασ 

Αττικισ φαίνεται να παραμζνει ςχετικά ςτακερό, με μικρζσ αυξομειϊςεισ ςτο υπό εξζταςθ 

διάςτθμα. 
 

Γράφημα 7: Ποςοςτό γυναικών ανά κφριο επιςτημονικό πεδίο και ανά βαθμίδα ακαδημαϊκοφ 
προςωπικοφ ςτην Ελλάδα (ΕΚΤ για την ζκδοςη “She figures 2018”, 2016) 

 

 
 

 
Εξετάηοντασ το ποςοςτό των γυναικϊν ανά επιςτθμονικό πεδίο, ςφμφωνα με τθν ζκδοςθ 

“She figures” του ΕΚΤ με ζτοσ αναφοράσ το 2016, προκφπτει ότι οι γυναίκεσ ακαδθμαϊκοί υπζρ-

εκπροςωποφνται ςτθν χαμθλότερθ βακμίδα των ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν και των τεχνϊν. Σε 

όλα τα υπόλοιπα επιςτθμονικά πεδία, ανεξαρτιτωσ βακμίδασ ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ, οι 

γυναίκεσ ακαδθμαϊκοί υπό-εκπροςωποφνται. Ο ζμφυλοσ αυτόσ διαχωριςμόσ είναι περιςςότερο 

ζντονοσ ςτα πεδία των φυςικϊν επιςτθμϊν και των επιςτθμϊν του/τθσ μθχανικοφ και τθσ 

τεχνολογίασ, αλλά και όςο οι γυναίκεσ ανεβαίνουν τισ ακαδθμαϊκζσ βακμίδεσ. 
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Παράρτημα 

Πίνακασ 8: Συμμετοχή γυναικών ανά εκπαιδευτική βαθμίδα ςτο ςφνολο 57 επιςτημονικών 

πεδίων (ΕΛΣΤΑΤ, 2019/2020)  

Ακολουθώντασ την τυποποίηςη του ζμφυλου καταμεριςμοφ τησ εργαςίασ, με μωβ αποτυπώνονται τα γυναικοκρατοφμενα πεδία 

ςπουδών (μερίδιο ςυμμετοχήσ των γυναικών άνω του 60%), με πράςινο τα μεικτά πεδία ςπουδών (μερίδιο ςυμμετοχήσ γυναικών 30-

60%) και με κίτρινο τα ανδροκρατοφμενα πεδία ςπουδών (μερίδιο ςυμμετοχήσ ανδρών άνω του 70%). 

2019/2020 

α/α            Πεδίο ςπουδϊν ΑΕΙ 
Εγγεγραμμζνοι/εσ 
προπτυχιακοί/εσ 
φοιτητζσ/τριεσ 

Μεταπτυχιακοί/εσ 
φοιτητζσ/τριεσ 

Υποψήφιοι/εσ 
διδάκτορεσ/ιςςεσ 

1 Προγράμματα εκπαίδευςθσ 
Νθπιαγωγϊν 

92,6 79,0 71,5 

2 Ψυχολογία 84,7 89,2 67,5 

3 Εκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν βαςικοφ 
επιπζδου 

82,9 87,2 74,2 

4 
Προγράμματα Κοινωνικισ Εργαςίασ και 
Συμβουλευτικισ 

82,1 86,1 82,4 

5 Προγράμματα Νοςθλευτικισ και 
Φροντίδασ 

82,1 82,9 67,4 

6 Υγεία (Προγράμματα Ευρζωσ 
Περιεχομζνου) 

82,1 82,9 67,4 

7 Ξζνεσ Γλϊςςεσ 80,0 79,5 68,5 

8 Σχζδιο-ςχεδιαςμόσ 79,1 91,8 40,0 

9 Κοινοτικζσ υπθρεςίεσ υγιεινισ 77,8 77,3 70,8 

10 Προγράμματα Βιβλιοκθκονομίασ, 
Τεκμθρίωςθσ και Αρχείων 

74,9 75,5 69,2 

11 Υφάςματα, ροφχα, υποδιματα, 
δερμάτινα 

73,0 0,0 0,0 

12 Κοινωνιολογία και πολιτιςμικζσ ςπουδζσ 71,2 82,5 60,4 

13 Δθμοςιογραφία και ρεπορτάη 70,7 71,6 61,5 

14 Φιλοςοφία και Ηκικι 67,9 58,7 47,3 

15 Θεραπεία και Αποκατάςταςθ 67,0 74,6 76,8 

16 Καλζσ Τζχνεσ 66,6 64,4 67,5 

17 Ιςτορία και Αρχαιολογία 66,2 61,1 58,8 

18 Μουςικι και κεατρικζσ ςπουδζσ 65,5 61,2 51,9 

19 Μεταποίθςθ και επεξεργαςία Τροφίμων 64,2 65,3 65,5 

20 Νομικά 63,7 67,4 53,8 

21 Περιβαλλοντικζσ επιςτιμεσ 60,4 52,2 36,4 

22 Βιολογία και Βιοχθμεία 60,4 64,6 61,7 

23 Φαρμακευτικι 60,2 72,8 62,2 

24 Οπτικοακουςτικζσ τεχνικζσ και 
παραγωγι πολυμζςων 

59,9 55,4 55,6 

25 Οικιακζσ Υπθρεςίεσ 59,9 82,3 41,0 

26 Χθμεία 59,5 62,8 61,3 

27 Αρχιτεκτονικι και Πολεοδομία 59,5 64,7 54,9 

28 Πολιτικζσ Επιςτιμεσ και προγράμματα 
αγωγισ του πολίτθ 

59,1 46,2 43,8 

29 Οδοντιατρικζσ ςπουδζσ 58,5 66,3 55,6 

30 Οικονομικά , Τραπεηικά και Αςφαλιςτικά 
προγράμματα 

56,3 59,9 43,2 

31 Κτθνιατρικι 56,2 74,5 47,4 

32 Θρθςκεία - Θεολογία 56,1 39,9 27,8 

33 Ιατρικι 56,0 67,2 49,6 

34 Προγράμματα Marketing (προϊκθςθσ 
αγακϊν) και διαφιμιςθσ 

54,9 81,2 48,1 

35 Αλιεία 53,1 71,8 54,1 

36 Δαςοκομία 51,7 53,1 53,5 
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37 Ταξίδια, τουριςμόσ και ψυχαγωγία 48,9 0,0 0,0 

38 Γεωλογία 45,2 44,5 43,6 

39 Προγράμματα φυτικισ και 
κτθνοτροφικισ παραγωγισ 

44,7 52,6 56,2 

40 Στατιςτικι 44,5 46,0 37,7 

41 Διοίκθςθ επιχειριςεων (Προγράμματα 
ευρζωσ περιεχομζνου) 

44,3 62,7 46,6 

42 Προγράμματα Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ 44,3 62,7 46,6 

43 Περιβαλλοντικι προςταςία 
(Προγράμματα ευρζωσ περιεχομζνου) 

44,2 49,7 58,0 

44 Προγράμματα περιβαλλοντικοφ ελζγχου 
και τεχνολογία 

44,2 49,7 58,0 

45 Επεξεργαςία Υλικϊν (ξφλου, χαρτιοφ, 
πλαςτικοφ, γυαλιοφ) 

43,7 48,2 38,3 

46 Λογιςτικι και Φορολογία 43,0 52,9 44,0 

47 Χθμικά και Χθμικζσ Διεργαςίεσ 42,2 32,9 42,9 

48 Μακθματικά 39,0 34,9 36,5 

49 Κτιριακζσ εργαςίεσ και ζργα Πολιτικοφ 
Μθχανικοφ 

38,0 47,5 38,8 

50 Ορυχεία - Εξόρυξθ υλικϊν 35,7 46,4 39,1 

51 Φυςικι 31,5 27,3 32,1 

52 Ηλεκτριςμόσ και Ενζργεια 27,7 31,8 41,6 

53 Επιςτιμεσ των Υπολογιςτϊν 25,1 32,8 25,4 

54 Επιςτιμεσ και Επαγγζλματα του 
Μθχανικοφ (Προγράμματα ευρζωσ 
περιεχομζνου) 

20,8 34,4 26,6 

55 Ηλεκτρονικι και Αυτοματιςμόσ 18,9 28,9 21,0 

56 Μθχανοκίνθτα Οχιματα, Πλοία και 
Αεροςκάφθ 

18,9 21,7 18,7 

57 Μθχανικι και Μεταλλοκαταςκευζσ 14,4 23,0 24,8 
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Οι πηγζσ που χρηςιμοποιήθηκαν για την άντληςη των ςτοιχείων είναι η Ελληνική Στατιςτική 

Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το Ευρωπαϊκό Ινςτιτοφτο Ιςότητασ των Φφλων (EIGE) και το Εθνικό Κζντρο 

Τεκμηρίωςησ και Ηλεκτρονικοφ Περιεχομζνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το paratiritirio.isotita.gr είναι ο διαδικτυακόσ κόμβοσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμογραφικισ 

και Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.). για τθ ςυλλογι, ανάλυςθ, 

επεξεργαςία και διάχυςθ ςτατιςτικϊν δεδομζνων και δεικτϊν που ςχετίηονται με τισ πολιτικζσ 

ιςότθτασ των δφο φφλων. 

Σκοπόσ του είναι θ αποτφπωςθ των ζμφυλων διαφοροποιιςεων ςε 12 βαςικά πεδία πολιτικισ και θ 

παρακολοφκθςθ των τάςεων, εξελίξεων ςτθν Ελλάδα ςε βάκοσ χρόνου. Περιλαμβάνει 84 δείκτεσ 

φφλου που είτε ζχουν υιοκετθκεί ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με βάςθ τθν Πλατφόρμα 

Δράςθσ του Πεκίνου, είτε ςχετίηονται με ειδικότερεσ εκνικζσ προτεραιότθτεσ. Οι δείκτεσ 

ςυνοδεφονται από τα μεταδεδομζνα, κακϊσ και από ζγγραφα που αφοροφν ςε ςυναφείσ 

εκκζςεισ και μελζτεσ. paratiritirio.isotita.gr e-mail: paratiritirio@isotita.gr 

 


