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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου έχει ουσιώδη σημασία για την ανταγωνιστικότητα
και την οικονομική και κοινωνική συνοχή του ευρωπαϊκού μοντέλου, και η προαγωγή της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών περιλαμβάνεται μεταξύ των στόχων της Ένωσης που 
κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες.

Μεταξύ των στόχων που θέτει η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα (Ατζέντα
της Λισαβόνας) είναι και η αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων γυναικών προκειμένου 
να φτάσουν στο 60% έως το 2010.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι θα πρέπει να προσελκύσουμε και να καταρτίσουμε περί τους 600 000 
έως 700 000 νέους ερευνητές έως το 2010, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες μας στον
τομέα της έρευνας, αριθμοί οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη την αναμενόμενη αποχώρηση 
πολλών ερευνητών την προσεχή δεκαετία. Η κατάσταση χρήζει επείγουσας αντιμετώπισης.

Η παρούσα πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το
έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ΕΕ 
στους τομείς του ανταγωνισμού και της απασχόλησης. Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει να
διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του 7ου προγράμματος πλαισίου σε σχέση με το 6ο, ώστε να 
φτάσει τα 67,8 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013.

Το πολιτικό πλαίσιο και οι στόχοι της πρότασης αναφέρονται στην ανακοίνωση με τον τίτλο
"Οικοδομώντας τον ΕΧΕ της γνώσης για την ανάπτυξη", που υποβλήθηκε ταυτόχρονα από
την Επιτροπή, η οποία υπόσχεται ότι θα καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες με στόχο την 
προσέλκυση των νέων γενεών και των γυναικών σε σταδιοδρομίες που σχετίζονται με την 
επιστήμη και την τεχνολογία, καθώς και για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην 
έρευνα.

Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο θα οργανωθεί σε τέσσερα ειδικά προγράμματα: "Συνεργασία", 
"Ιδέες", "Άνθρωποι" και "Ικανότητες". Για την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και
Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο τρίτος τύπος δραστηριοτήτων έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι στόχος του είναι να ενισχύσει τις προοπτικές σταδιοδρομίας και 
την κινητικότητα των ερευνητών μας. Στην κατηγορία αυτή, η Επιτροπή προτείνει ενίσχυση
των δραστηριοτήτων στήριξης των ερευνητών, των λεγόμενων "δράσεων Marie Curie", με
στόχο να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό της ευρωπαϊκής έρευνας μέσω της στήριξης της 
κατάρτισης, της κινητικότητας και της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών σταδιοδρομιών έρευνας.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για το γεγονός ότι, στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες, ο αριθμός πτυχιούχων γυναικών είναι αναλογικά υψηλότερος σε σχέση με 
των πτυχιούχων ανδρών. Με άλλα λόγια, οι γυναίκες έχουν υψηλότερες επιδόσεις στον τομέα
της εκπαίδευσης σε σχέση με τους άνδρες: το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών επιπέδου 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ηλικίας 20-24 ετών ήταν 5 εκατοστιαίες μονάδες στην ΕΕ 
το 2004. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν εμπόδια στο επιστημονικό τους έργο απλώς και μόνον
επειδή είναι γυναίκες, ενώ η αγορά εργασίας στον επιστημονικό τομέα εξακολουθεί να 
κυριαρχείται από τους άνδρες.
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Οι λόγοι γι' αυτό είναι προφανείς: οι επιστήμονες έχουν τη μεγαλύτερη περίοδο εξειδίκευσης, 
το επίπεδο ανασφάλειας ως προς τη σταδιοδρομία είναι υψηλό και η διεθνής κινητικότητα 
αποτελεί βασικό στοιχείο για τις σταδιοδρομίες τους. Δεν είναι παράδοξο το γεγονός ότι πολύ
περισσότερες γυναίκες καθηγήτριες από άνδρες καθηγητές, ζουν μόνες και δεν έχουν παιδιά.

Για να αντιμετωπιστεί η υφιστάμενη υποεκπροσώπηση των γυναικών στα επιστημονικά
επαγγέλματα, το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο παρέχει βεβαίως σημαντικές δυνατότητες λήψης 
μέτρων για την προώθηση της γυναικείας συμμετοχής στην έρευνα και την τεχνολογία. Για
να μη χαθεί αυτή η ευκαιρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνεκτίμηση 
της διάστασης του φύλου στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

Είναι σημαντικό να μην αποκλείονται γυναίκες από τη λήψη υποτροφιών λόγω της ηλικίας 
τους. Για πολλές υποτροφίες, το όριο ηλικίας είναι τα 30 ή 35 χρόνια, όριο στο οποίο πολλές
γυναίκες δεν μπορούν να ανταποκριθούν, λόγω άδειας μητρότητας ή φροντίδας των παιδιών 
τους.

Καθώς η γνώση βρίσκεται στο επίκεντρο της Ατζέντας της Λισαβόνας και υπερίσταται όλων 
των στοιχείων της, η έρευνα και η τεχνολογία αποτελούν, μαζί με την εκπαίδευση και την 
καινοτομία, τις συνιστώσες του "Τριγώνου της Γνώσης". Συνεπώς, το έβδομο πρόγραμμα
πλαίσιο θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ισότητα των φύλων και να ενσωματώσει 
τη διάσταση του φύλου στις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί ποσοτικά 
και ποιοτικά το ανθρώπινο δυναμικό στον 
χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας στην 
Ευρώπη.

(9) Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί ποσοτικά 
και ποιοτικά το ανθρώπινο δυναμικό στον 
χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας στην 
Ευρώπη, κάτι που σημαίνει κυρίως τη 
σημαντική αύξηση της παρουσίας 
γυναικών στην έρευνα.

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του αναξιοποίητου ανθρώπινου δυναμικού στον
τομέα της έρευνας.
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Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Στο πλαίσιο του σκέλους “Άνθρωποι”, 
θα πρέπει να υποστηρίζονται η προώθηση 
και προβολή της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας στον χώρο της έρευνας και η 
διαμόρφωση ελκυστικών συνθηκών και 
προοπτικών ερευνητικής σταδιοδρομίας 
στην Ευρώπη, ενθαρρύνοντας έτσι τους 
ευρωπαίους ερευνητές να παραμείνουν στην 
Ευρώπη και προσελκύοντας κορυφαίους 
ερευνητές από όλο τον κόσμο.

(14) Στο πλαίσιο του σκέλους “Άνθρωποι”, 
θα πρέπει να υποστηρίζονται η προώθηση 
και προβολή της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας στον χώρο της έρευνας, η 
διασφάλιση καλύτερης αξιοποίησης του 
αχρησιμοποίητου ερευνητικού δυναμικού 
γυναικών και η διαμόρφωση ελκυστικών 
συνθηκών και προοπτικών ερευνητικής 
σταδιοδρομίας στην Ευρώπη, 
ενθαρρύνοντας έτσι τους ευρωπαίους 
ερευνητές να παραμείνουν στην Ευρώπη και 
προσελκύοντας κορυφαίους ερευνητές από 
όλο τον κόσμο.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 26

(26) Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
προγράμματος πλαισίου θα επιδειχθεί η 
δέουσα προσοχή στη θέση των γυναικών 
στους χώρους της επιστήμης και της 
έρευνας με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση 
του ενεργού τους ρόλου στην έρευνα.

(26) Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο
υπόκειται στις αποφάσεις της ΕΕ για την
ισότητα και τη συνεκτίμηση της
διάστασης του φύλου, όπως καθορίζονται 
στη Συνθήκη του Άμστερνταμ και στο 
πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για 
την ισότητα των φύλων. Κατά την 
εφαρμογή του παρόντος προγράμματος 
πλαισίου θα επιδειχθεί η δέουσα προσοχή 
στη θέση των γυναικών στους χώρους της 
επιστήμης και της έρευνας και θα 
καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια με σκοπό 
την περαιτέρω ενίσχυση του ενεργού τους 
ρόλου στην έρευνα.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, της Συνθήκης του Άμστερνταμ, η Κοινότητα θα πρέπει, 
σε όλες τις δραστηριότητές της, να στοχεύει στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στην προώθηση 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Τροπολογία 4
Παράρτημα Ι, τμήμα Ι, παράγραφος 8

Στα πλαίσια των εννέα θεματικών τομέων Στα πλαίσια των εννέα θεματικών τομέων 
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θα υποστηριχθούν επίσης ερευνητικές 
δραστηριότητες απαραίτητες για τη 
διαμόρφωση, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση της πολιτικής της ΕΕ σε τομείς 
όπως η υγεία, η ασφάλεια, η προστασία των 
καταναλωτών, η ενέργεια, το περιβάλλον, η 
αναπτυξιακή βοήθεια, η αλιεία, η ναυτιλία, 
η γεωργία, η ορθή μεταχείριση των ζώων, οι 
μεταφορές, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η 
απασχόληση, οι κοινωνικές υποθέσεις, η 
συνοχή, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές 
υποθέσεις, καθώς και δραστηριότητες προ-
τυποποιητικής και συν-τυποποιητικής 
έρευνας για τη βελτίωση της ποιότητας των 
προτύπων και της εφαρμογής τους.

θα υποστηριχθούν επίσης ερευνητικές 
δραστηριότητες απαραίτητες για τη 
διαμόρφωση, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση της πολιτικής της ΕΕ σε τομείς 
όπως η υγεία, η ασφάλεια, η προστασία των 
καταναλωτών, η ενέργεια, το περιβάλλον, η 
αναπτυξιακή βοήθεια, η αλιεία, η ναυτιλία, 
η γεωργία, η ορθή μεταχείριση των ζώων, οι 
μεταφορές, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η 
απασχόληση, οι κοινωνικές υποθέσεις, η 
ισότητα, η συνοχή, η δικαιοσύνη και οι 
εσωτερικές υποθέσεις, καθώς και 
δραστηριότητες προ-τυποποιητικής και συν-
τυποποιητικής έρευνας για τη βελτίωση της 
ποιότητας των προτύπων και της εφαρμογής 
τους.

Τροπολογία 5
Θεματικοί τομείς, τμήμα Ι, αιτιολογικό, παράγραφος 4

Οι δραστηριότητες έρευνας που θα 
υποστηριχθούν, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται και δραστηριότητες 
έρευνας ανταποκρινόμενες σε πολιτικές 
ανάγκες, εκτίθενται κατωτέρω. Σε όλες τις 
δραστηριότητες θα δίνεται έμφαση σε δύο 
οριζόντια θέματα στρατηγικής σημασίας, 
την παιδική υγεία και την υγεία του 
γηράσκοντος πληθυσμού. Θα 
υποστηριχθούν, κατά περίπτωση, 
στρατηγικά σχέδια έρευνας που έχουν 
καταρτισθεί από ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες, όπως π.χ. αυτό που αφορά τα 
καινοτόμα φάρμακα. Συμπληρωματικά προς 
τις ανωτέρω δραστηριότητες και προς 
αντιμετώπιση νέων πολιτικών αναγκών, 
μπορεί να υποστηριχθούν πρόσθετες 
δραστηριότητες που καλύπτουν τομείς όπως 
η πολιτική δημόσιας υγείας και η 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.

Οι δραστηριότητες έρευνας που θα 
υποστηριχθούν, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται και δραστηριότητες 
έρευνας ανταποκρινόμενες σε πολιτικές 
ανάγκες, εκτίθενται κατωτέρω. Σε όλες τις 
δραστηριότητες θα δίνεται έμφαση σε δύο 
οριζόντια θέματα στρατηγικής σημασίας, 
την παιδική υγεία και την υγεία του 
γηράσκοντος πληθυσμού. Στα στρατηγικής 
σημασίας αυτά θέματα περιλαμβάνονται 
και οι πτυχές που αφορούν το φύλο. Θα 
υποστηριχθούν, κατά περίπτωση, 
στρατηγικά σχέδια έρευνας που έχουν 
καταρτισθεί από ευρωπαϊκές τεχνολογικές 
πλατφόρμες, όπως π.χ. αυτό που αφορά τα 
καινοτόμα φάρμακα. Συμπληρωματικά προς 
τις ανωτέρω δραστηριότητες και προς 
αντιμετώπιση νέων πολιτικών αναγκών, 
μπορεί να υποστηριχθούν πρόσθετες 
δραστηριότητες που καλύπτουν τομείς όπως 
η πολιτική δημόσιας υγείας και η 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή είναι αναγκαία διότι η φυσική και κοινωνική κατάσταση του γηράσκοντος
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πληθυσμού, για παράδειγμα, δείχνουν σημαντικές διαφορές βασιζόμενες στο φύλο.

Τροπολογία 6
Θεματικοί τομείς, τμήμα ΙΙ, αιτιολογικό, παράγραφος 4

Το επιστημονικό συμβούλιο θα απαρτίζεται 
από ανωτάτου επιπέδου εκπροσώπους της 
ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας, οι 
οποίοι θα ενεργούν υπό την προσωπική τους 
ιδιότητα, ανεξάρτητα από πολιτικά ή άλλα 
συμφέροντα. Τα μέλη του συμβουλίου θα 
ορισθούν από την Επιτροπή κατόπιν 
ανεξάρτητης διαδικασίας διορισμού. Το 
επιστημονικό συμβούλιο θα έχει, μεταξύ 
άλλων, την εποπτεία των αποφάσεων ως 
προς τον επιλέξιμο για χρηματοδότηση τύπο 
έρευνας και θα εγγυάται την επιστημονική 
ποιότητα των δραστηριοτήτων. Τα 
καθήκοντά του θα συμπεριλαμβάνουν την 
κατάρτιση ετήσιου προγράμματος εργασίας, 
τον καθορισμό της διαδικασίας αξιολόγησης 
από ομότιμους κριτές, καθώς και την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο ποιότητας 
της εφαρμογής του προγράμματος από 
επιστημονική άποψη.

Το επιστημονικό συμβούλιο θα απαρτίζεται 
από ανωτάτου επιπέδου εκπροσώπους της 
ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας, οι 
οποίοι θα ενεργούν υπό την προσωπική τους 
ιδιότητα, ανεξάρτητα από πολιτικά ή άλλα 
συμφέροντα. Στα μέλη του επιστημονικού 
συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
πάντοτε ποσοστό τουλάχιστον 40% ανδρών 
ή γυναικών. Τα μέλη του συμβουλίου θα 
ορισθούν από την Επιτροπή κατόπιν 
ανεξάρτητης διαδικασίας διορισμού. Το 
επιστημονικό συμβούλιο θα έχει, μεταξύ 
άλλων, την εποπτεία των αποφάσεων ως 
προς τον επιλέξιμο για χρηματοδότηση τύπο 
έρευνας και θα εγγυάται την επιστημονική 
ποιότητα των δραστηριοτήτων. Τα 
καθήκοντά του θα συμπεριλαμβάνουν την 
κατάρτιση ετήσιου προγράμματος εργασίας, 
τον καθορισμό της διαδικασίας αξιολόγησης 
από ομότιμους κριτές, καθώς και την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο ποιότητας 
της εφαρμογής του προγράμματος από 
επιστημονική άποψη.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι το επιστημονικό συμβούλιο πληροί το
στόχο της ΕΕ για ελάχιστο ποσοστό γυναικών 40% στα συμβουλευτικά όργανα.

Τροπολογία 7
Θεματικοί τομείς, τμήμα ΙΙ, Δραστηριότητες, παράγραφος 6

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγγυάται την 
πλήρη αυτονομία και ακεραιότητα του ΕΣΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγγυάται την
πλήρη αυτονομία και ακεραιότητα του ΕΣΕ
και θα διασφαλίζει ότι τόσο η σύνθεσή του 
όσο και η λειτουργία του συμφωνούν με τις 
αποφάσεις της ΕΕ περί ισότητας των 
φύλων.
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Τροπολογία 8
Θεματικοί τομείς, τμήμα III, Αιτιολογικό, παράγραφος 2

Η προώθηση της κινητικότητας, τόσο της 
διακρατικής όσο και της διατομεακής, 
μεταξύ άλλων, μέσω της ενισχυμένης 
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και του 
ανοίγματος ερευνητικών σταδιοδρομιών και 
ακαδημαϊκών θέσεων σε ευρωπαϊκή
κλίμακα, αποτελεί κεντρικό στοιχείο του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και είναι 
αναγκαία για την αύξηση των ικανοτήτων 
και επιδόσεων της Ευρώπης στον χώρο της 
έρευνας. 

Η προώθηση της κινητικότητας, τόσο της 
διακρατικής όσο και της διατομεακής, 
μεταξύ άλλων, μέσω της ενισχυμένης 
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και του 
ανοίγματος ερευνητικών σταδιοδρομιών και 
ακαδημαϊκών θέσεων σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα, αποτελεί κεντρικό στοιχείο του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και είναι 
αναγκαία για την αύξηση των ικανοτήτων 
και επιδόσεων της Ευρώπης στον χώρο της 
έρευνας. Πρέπει να κατοχυρωθούν ίσες
ευκαιρίες κινητικότητας για τους άνδρες
και τις γυναίκες, και συνεπώς το να δοθεί 
έμφαση στο φύλο και στις οικογενειακές 
υποχρεώσεις αποτελεί προϋπόθεση για την 
προώθηση της ισότητας των ερευνητών.

Τροπολογία 9
Θεματικοί τομείς, τμήμα IV, Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ, Αιτιολογικό, παράγραφος 12 

(νέα)

Ιδιαίτερη προσπάθεια θα καταβληθεί
επίσης για την αύξηση του ποσοστού των
γυναικών στη βιομηχανική έρευνα, όπου 
σήμερα οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 
15% μόνον των ερευνητών.

Αιτιολόγηση

Στο δημόσιο τομέα, το ποσοστό των ερευνητριών ανέρχεται στο 30%, αλλά η συμμετοχή των
γυναικών στη βιομηχανική έρευνα φτάνει μόλις στο 15%. Πολύ λίγα έχουν γίνει προκειμένου να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αν κρίνει κανείς από την ανεπάρκειας ερευνητών στη βιομηχανία. 
Ορισμένες επιχειρήσεις ανέπτυξαν, εξ ιδίας πρωτοβουλίας, στρατηγικές για την προσέλκυση πιο 
πολλών γυναικών, αλλάζοντας τις εργασιακές πρακτικές και τα συστήματα πρόσληψής τους.

Τροπολογία 10
Θεματικοί τομείς, τμήμα IV, Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό, 

Δραστηριότητες, παράγραφος 4

- δραστηριότητες έρευνας με αντικείμενο το 
κοινωνικό φύλο, και ιδίως τη διάσταση του 
κοινωνικού φύλου στους διάφορους 

- δραστηριότητες έρευνας με αντικείμενο το 
κοινωνικό φύλο, και ιδίως τη διάσταση του 
κοινωνικού φύλου στους διάφορους 
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ερευνητικούς κλάδους και τον ρόλο των 
γυναικών στον χώρο της έρευνας·

ερευνητικούς κλάδους και τον ρόλο των 
γυναικών στον χώρο της έρευνας, και 
στήριξη των υποδομών έρευνας/δικτύων 
ΕΧΕ, καθώς και συντονισμός μεταξύ 
ευρωπαϊκών, περιφερειακών και εθνικών 
δραστηριοτήτων·

Τροπολογία 11
Θεματικοί τομείς, τμήμα IV, Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό, 

Δραστηριότητες , παράγραφος 7α (νέα)

- κατοχύρωση ίσων ευκαιριών για άνδρες
και γυναίκες σε θέσεις διδακτορικού, στο
έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο. Προκειμένου
να γίνει πιο ελκυστική η απασχόληση
γυναικών που ετοιμάζουν διδακτορικό, θα 
συσταθεί κοινό ευρωπαϊκό ταμείο 
μητρότητας, το οποίο θα διασφαλίζει ότι 
τα ερευνητικά ιδρύματα που απασχολούν 
γυναίκες δεν θα επιβαρύνονται με δαπάνες 
σε περίπτωση εγκυμοσύνης των 
ερευνητριών.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες χώρες, τα ερευνητικά ιδρύματα προτιμούν να προσλαμβάνουν νεαρούς άνδρες σε
σχέδια, διότι ειδάλλως ενδέχεται να επιβαρυνθούν με έξοδα σε περίπτωση εγκυμοσύνης.


