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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις γυναίκες και την επιστήμη
(2007/2206(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 1999 με θέμα «Γυναίκες 
και επιστήμη»1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την 
επιστήμη και την κοινωνία και τις γυναίκες και την επιστήμη2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003 για την ίση 
πρόσβαση και συμμετοχή στην κοινωνία της γνώσης με στόχο την ανάπτυξη και την 
καινοτομία3,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2005 για την 
ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων στην επιστήμη και την τεχνολογία στον ευρωπαϊκό 
χώρο έρευνας (8194/05),

– έχοντας υπόψη την απόφαση 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (2007-2013)4 (ΠΠ7),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και 
γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση 
και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας5,

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης «Επιστήμη και κοινωνία» της Επιτροπής 
(COM(2001)0714),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 
2005 με τίτλο «Γυναίκες και Επιστήμη: Αριστεία και Καινοτομία – Ισότητα των Φύλων 
στην Επιστήμη» (SEC(2005)0370),

                                               
1 ΕΕ C 201 της 16.7.1999, σελ. 1.
2 ΕΕ C 199 της 14.7.2001, σελ. 1.
3 ΕΕ C 317 της 30.12.2003, σελ. 6.
4 EE L 412 της 30.12.2006, σελ. 1.
5 ΕΕ L 269 της 5.10.2002, σελ. 15.
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– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2007 με τίτλο 
«Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Νέες προοπτικές» (COM(2007)0161), και το έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2007)0412) που συνοδεύει την 
προαναφερθείσα Πράσινη Βίβλο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2000 σχετικά με την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο: «Γυναίκες και επιστήμη - Κινητοποίηση των γυναικών με σκοπό 
τον εμπλουτισμό της ευρωπαϊκής έρευνας»1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τον συνδυασμό της 
επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον χάρτη πορείας για 
την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-20103,

– σχετικά με το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 για την ισότητα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 20074,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
(A6-0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα αντιπροσωπεύει έναν καίριο τομέα για την οικονομική 
ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η Ευρώπη πρέπει να προσλάβει 700 000 
επιπλέον ερευνητές στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της στρατηγικής της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερευνήτριες αποτελούν μειονότητα στην ΕΕ καθώς συνιστούν 
το 35% κατά μέσο όρο των ερευνητών που εργάζονται σε κυβερνητικούς κλάδους και 
κλάδους της ανώτερης εκπαίδευσης και συνιστούν μόλις το 18% κατά μέσο όρο των 
ερευνητών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα δεδομένα ανά 
φύλο για τους ερευνητές ανά τίτλο σπουδών, επιστημονικό πεδίο και ηλικία ακόμη και σε 
χώρες της ΕΕ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερευνήτριες αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες ως προς 
τον συνδυασμό εργασιακής και οικογενειακής ζωής σε σύγκριση με τους άνδρες 
ερευνητές,

                                               
1 EE C 309 της 27.10.2000, σελ. 57.
2 ΕΕ C 102 E της 28.4.2004, σελ. 492.
3 ΕΕ C 301 E της 13.12.2007, σελ. 56.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0423.
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία γυναικών σε επιστημονικές ηγετικές θέσεις είναι 
ακόμη σημαντική,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πλειονότητα των χωρών το ποσοστό των γυναικών σε 
επιστημονικά συμβούλια δεν είναι ακόμη αντιπροσωπευτικό της ισότητας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους τομείς προτεραιότητας για ευρωπαϊκή δράση στον 
χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι η ισότιμη 
εκπροσώπηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός στόχου 
εκπροσώπησης των γυναικών σε ποσοστό 25% σε ηγετικές θέσεις στην έρευνα του 
δημόσιου τομέα,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας δεν έχει επιτύχει ισορροπία 
ως προς το φύλο με μόνο 5 γυναίκες επί συνόλου 22 ατόμων στο Επιστημονικό 
Συμβούλιο,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που οι γυναίκες αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 50% 
των ευρωπαίων σπουδαστών και κατέχουν το 43% των διδακτορικών διπλωμάτων στην 
ΕΕ, το ποσοστό τους σε ανώτερες ακαδημαϊκές θέσεις είναι κατά μέσο όρο μόλις 15% 
και, συνεπώς, έχουν πολύ λιγότερη επιρροή όσον αφορά τις θέσεις λήψης αποφάσεων 
περί έρευνας1,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα δεν απαιτεί 
υποχρεωτικά σχέδια δράσης με βάση το φύλο για προτάσεις έργων,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελέτες δείχνουν ότι τα υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης 
και πρόσληψης δεν είναι ουδέτερα από την άποψη του φύλου,

1. εφιστά την προσοχή των κρατών μελών στο γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα στην 
Ευρώπη συνεχίζουν να συντηρούν στερεότυπα όσον αφορά το φύλο, ιδίως σε τομείς 
έρευνας όπως οι φυσικές επιστήμες·

2. σημειώνει ότι ο πολιτισμός και μια πολιτισμική αντίληψη της «έρευνας», της «καλής 
έρευνας», της «αριστείας» και της «καινοτομίας» ενδέχεται να παρεμποδίσουν τις 
σταδιοδρομίες γυναικών στην επιστήμη·

3. σημειώνει την αμετάβλητη έλλειψη ισορροπίας μεταξύ του ποσοστού των γυναικών σε 
διάφορα επίπεδα επιστημονικών σταδιοδρομιών, και πιστεύει ότι οι εναλλακτικές λύσεις 
στο επί του παρόντος ευρέως αποδεκτό μοντέλο που λέγεται «leaking pipeline» (το 
φαινόμενο της διαρροής γυναικών από τις χαμηλότερες βαθμίδες προς τις υψηλότερες 
βαθμίδες εκπαίδευσης) ενδέχεται να είναι απαραίτητες προκειμένου να θεσπιστούν 
αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης· βλέπει το μοντέλο των 
«παραγόντων ώθησης και έλξης» ως εναλλακτική λύση, καθώς λαμβάνει υπόψη τη 

                                               
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γυναίκες και Επιστήμη: Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία και δείκτες - She Figures 2006, 

σελ. 55.
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διασύνδεση διαφόρων παραγόντων, όπως το εργασιακό περιβάλλον, τα πρότυπα ρόλων, ο 
ανταγωνισμός, οι απαιτήσεις κινητικότητας και οι οικογενειακές ευθύνες·

4. σημειώνει ότι η συμβατική προσέγγιση για την αξιολόγηση της «αριστείας» και της 
«επίδοσης» από την άποψη του αριθμού των δημοσιεύσεων τείνει να υποτιμά τις 
δεξιότητες που συχνά θεωρούνται περισσότερο γυναικείας φύσης, όπως οι επικοινωνιακές 
δεξιότητες·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα διαλείμματα που κάνουν οι γυναίκες στις 
επιστημονικές σταδιοδρομίες για οικογενειακούς λόγους έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις 
ευκαιρίες τους για σταδιοδρομία, καθώς οι περισσότεροι άνδρες συνάδελφοι δεν κάνουν 
διαλείμματα και, συνεπώς, μπορούν να επιτύχουν αντίστοιχες θέσεις σε νεαρότερη ηλικία 
και να αποκτήσουν πλεονέκτημα στη συνέχεια των σταδιοδρομιών τους· ζητεί, συνεπώς, 
να μην προωθείται η ηλικία ως κριτήριο αριστείας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
οικογενειακή κατάσταση·

6. σημειώνει ότι η κινητικότητα είναι ένας από τους βασικούς τρόπους ανάπτυξης και 
επιβεβαίωσης της ανέλιξης της ερευνητικής σταδιοδρομίας και σημειώνει ότι αυτό μπορεί 
να είναι δύσκολο να συνδυαστεί με την οικογενειακή ζωή·

7. σημειώνει ότι, παρόλο που οι υφιστάμενες διαδικασίες πρόσληψης τείνουν να διατηρούν 
το status quo από την άποψη της εύνοιας της απασχόλησης ερευνητών, πιο ανοικτές και 
διαφανείς διαδικασίες θα ενίσχυαν τις πιθανότητες να αναγνωρίζονται και να εκτιμώνται 
εξίσου τα προσόντα που τείνουν να κυριαρχούν σε γυναίκες επιστήμονες·

8. χαιρετίζει τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί η ευρωπαϊκή πλατφόρμα γυναικών 
επιστημόνων με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην επιστήμη και 
την αύξηση του αριθμού των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων·

9. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράσεις ευαισθητοποίησης στην επιστημονική 
κοινότητα, καθώς και μεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής στο θέμα των ίσων 
ευκαιριών στην επιστήμη και την έρευνα·

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη περισσότερο διαφανείς διαδικασίες 
πρόσληψης και την υποχρέωση να διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ των φύλων στις
ομάδες αξιολόγησης και τις επιτροπές επιλογής, διασφαλίζοντας ελάχιστο ποσοστό 
συμμετοχής γυναικών 40% και ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής ανδρών 40%·

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δίδεται προσοχή στο ζήτημα των γυναικών και της 
επιστήμης στο ΠΠ7 παρέχοντας στοχευμένη και ευαισθητοποιημένη βάσει του φύλου 
εκπαίδευση για τα άτομα που βρίσκονται σε θέσεις λήψης αποφάσεων, συμμετέχουν σε 
συμβουλευτικές επιτροπές και ομάδες αξιολόγησης, σχεδιάζουν προσκλήσεις υποβολής 
σχεδίων και προτάσεων και ηγούνται διαπραγματεύσεων συμβάσεων·

12. επισημαίνει τον ρόλο των υποδομών στη διευκόλυνση μιας βιώσιμης ισορροπίας βίου-
εργασίας, καθώς και τη σημασία της ενίσχυσης της ασφάλειας των επιστημονικών 
σταδιοδρομιών·
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13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την κατάσταση μέσω της 
ενσωμάτωσης της πτυχής της οικογένειας διαμέσου δυνατοτήτων για ευέλικτα ωράρια 
εργασίας, βελτιωμένων εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας, κάλυψης επιπρόσθετου 
κόστους για τη μετακίνηση στο εξωτερικό μαζί με την οικογένεια καθώς και πρόσβασης 
σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε διασυνοριακή βάση· ζητεί βελτιωμένες συνθήκες 
όσον αφορά τη γονική άδεια·

14. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη μια αλλαγή στους ορισμούς της αριστείας και 
του «καλού ερευνητή», προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη και να ξεπερνιούνται οι 
διαφορές μεταξύ των επιστημονικών σταδιοδρομιών ανδρών και γυναικών· τονίζει ότι οι 
ερευνήτριες συμβάλλουν στον ερευνητικό κόσμο με διαφορετικές προοπτικές και 
επιλογές θεμάτων έρευνας·

15. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν θετικές δράσεις για να 
ενθαρρύνουν τις ερευνήτριες και για την περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης 
και καθοδήγησης, καθώς και στοχευμένων πολιτικών προώθησης· σημειώνει ότι απλά 
μέτρα όπως μια πρόταση που θα ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις γυναίκες να υποβάλουν αίτηση 
έχει δείξει πολύ θετικά αποτελέσματα·

16. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη κονδύλια έρευνας που να απευθύνονται στις 
γυναίκες προκειμένου να αντισταθμιστεί η υποχρηματοδότηση των γυναικών στην 
έρευνα·

17. τονίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης των νεαρών κοριτσιών να ακολουθούν 
επιστημονικές σταδιοδρομίες και προτείνει η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να το πράξουν
μέσω της προώθησης των ερευνητριών ως προτύπων και μέσω της υιοθέτησης και της 
εφαρμογής άλλων μέτρων που θα συμβάλουν στην επίτευξη του εν λόγω στόχου·

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν περαιτέρω τη δικτύωση μεταξύ των 
ερευνητριών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο ΕΕ, κάτι που έχει 
αναγνωριστεί ως ουσιαστικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα τόσο για την προσέλκυση 
περισσότερων γυναικών επιστημόνων όσο και για την ενθάρρυνση των γυναικών 
επιστημόνων που υπάρχουν να συμμετέχουν στον διάλογο πολιτικής και να ενισχύσουν 
την επαγγελματική τους πρόοδο·

19. θεωρεί ότι τα σχέδια δράσης που αφορούν το φύλο στο στάδιο των προτάσεων και της 
αξιολόγησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων-πλαίσιο αποτελούν ουσιώδες μέρος της 
συνολικής στρατηγικής ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της πολιτικής περί 
ισότητας των φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Επιτροπής· διαπιστώνει, συνεπώς, ότι θα 
πρέπει να παραμείνουν αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την 
έρευνα·

20. ζητεί από την Επιτροπή μια ενδιάμεση αξιολόγηση των εργαλείων ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου στο ΠΠ7·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η έκθεση επιδιώκει να προσδιορίσει τα κοινωνικά, πολιτιστικά και άλλου είδους εμπόδια που 
ευθύνονται για την υποεκπροσώπηση των γυναικών στην επιστήμη. Θα παρουσιάσει εν 
συντομία το πλαίσιο της σημερινής κατάστασης, αλλά το βασικό επίκεντρο της έκθεσης θα 
είναι να υποδείξει πιθανές λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για την επίλυση της κατάστασης. Η 
βάση για την έκθεση αυτή είναι η παρούσα κατάσταση στην Ευρώπη, όπου οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα της επιστήμης.

Οι στατιστικές μάς λένε ότι περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες προχωρούν στην ανώτερη 
εκπαίδευση, ωστόσο όσον αφορά την επιλογή της ερευνητικής σταδιοδρομίας, οι άνδρες 
ακόμη υπερισχύουν των γυναικών σε αριθμό. Η τεράστια αύξηση της συμμετοχής των 
γυναικών στην ανώτερη εκπαίδευση ούτε οδήγησε σε αντίστοιχη αλλαγή της αναλογίας των 
γυναικών προς τους άνδρες σε συγκεκριμένους τομείς σπουδών ή επαγγελμάτων –δηλαδή σε 
αλλαγή του οριζόντιου φυλετικού διαχωρισμού– ούτε εξάλειψε το μισθολογικό χάσμα που 
οφείλεται στο φύλο.

Γιατί θα πρέπει να μας ανησυχεί ο φυλετικός διαχωρισμός στην επιστήμη; Υπάρχουν δύο 
κύριοι λόγοι. Πρώτον, ορισμένοι κλάδοι της επιστήμης είναι υψηλότερου κύρους από 
άλλους· η υποεκπροσώπηση των γυναικών σε κλάδους υψηλότερου κύρους (όπως η φυσική) 
σημαίνει ότι, συνολικά, οι γυναίκες επιστήμονες έχουν χαμηλότερο κύρος από ό,τι οι άνδρες 
επιστήμονες. Δεύτερον, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε έλλειψη επιστημονικού προσωπικού 
σε απαιτητικούς κλάδους. Αν το ταλέντο για την εκτέλεση εξαιρετικά απαιτητικού 
επιστημονικού έργου δεν συνδέεται με το φύλο, η «δεξαμενή» για τους εν λόγω τομείς θα 
ήταν πολύ μεγαλύτερη με την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην επιστήμη.

Οι ερευνήτριες αποτελούν ακόμη μειονότητα σε κυβερνητικούς κλάδους και κλάδους της 
ανώτερης εκπαίδευσης, καθώς και οι δύο τομείς έχουν στην ΕΕ ποσοστό γυναικών 35% κατά 
μέσο όρο. Σε όλες τις χώρες οι τομείς αυτοί έχουν ωστόσο υψηλότερα ποσοστά ερευνητριών 
από ό,τι ο επιχειρηματικός κλάδος, με ποσοστό γυναικών 18% κατά μέσο όρο στην ΕΕ
σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, αλλά υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανά χώρα. Οι χώρες 
με τις λιγότερες γυναίκες στην επιχειρηματική έρευνα είναι η Γερμανία (11,8%), η Αυστρία 
(10,4%) και οι Κάτω Χώρες (8,7%) ενώ η Λετονία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν όλες 
ποσοστό γυναικών ανώτερο του 40%. Η κατάσταση βελτιώνεται με πολύ βραδείς ρυθμούς.
Οι ερευνήτριες έχουν μόνο υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τους άνδρες σε λιγότερες 
από τις μισές χώρες, ενώ μάλιστα σε κάποιες χώρες το ποσοστό των ερευνητριών έχει 
μειωθεί.

Η κατανομή των ερευνητών ανά κύριο επιστημονικό πεδίο δείχνει διαφορετικές τάσεις για 
τους άνδρες και τις γυναίκες. Μεταξύ των ερευνητών στον κλάδο της ανώτερης εκπαίδευσης, 
το 54% εργάζεται σε φυσικές επιστήμες και κλάδους μηχανικής σε σύγκριση με το 37% 
μεταξύ των ερευνητριών. Αυτή η κατανομή των ερευνητών μεταξύ του ευρέος τομέα της 
επιστήμης αντανακλά, ασφαλώς, τις επιλογές σπουδών που έκαναν άνδρες και γυναίκες στην 
ανώτερη εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια, παρουσιάστηκαν διάφορες μελέτες που 
συνέκριναν χώρες και ιστορικές περιόδους υπό το πρίσμα του οριζόντιου φυλετικού 
διαχωρισμού στην ανώτερη εκπαίδευση. Αναφέρουν ότι κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, ο 
αριθμός των γυναικών στη μηχανική έχει αυξηθεί στις περισσότερες χώρες. Αυτή η αύξηση, 
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ωστόσο, είναι μάλλον μικρή και συχνά χαμηλότερη από ό, τι σε άλλα επαγγέλματα και τομείς 
σπουδών. Με άλλα λόγια: η αύξηση του αριθμού των γυναικών σημειώνεται κατά κύριο λόγο 
στους τομείς σπουδών που είχαν ήδη υψηλό ποσοστό γυναικών.

Μια ομάδα μεμονωμένων παραγόντων που καθορίζουν τις ατομικές επιλογές αναφέρεται σε 
φυλετικά στερεότυπα. Τα φυλετικά στερεότυπα είναι απλοποιημένα, αλλά συχνά πρόκειται 
για βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις σχετικά με τα ανδρικά και τα γυναικεία χαρακτηριστικά.
Υποστηρίζουν τη διατήρηση συγκεκριμένων ρόλων βάσει του φύλου και τον επαγγελματικό 
διαχωρισμό βάσει του φύλου. Ορισμένες προσεγγίσεις υποθέτουν ότι τα φυλετικά 
στερεότυπα διαμορφώνονται κατά τη διαδικασία κοινωνικοποίησης, ενώ άλλες υποθέτουν
μια εφ’ όρου ζωής διαδικασία παραγωγής και αναπαραγωγής ρόλων των φύλων. Τα τυπικά 
ανδρικά χαρακτηριστικά –σύμφωνα με φυλετικά στερεότυπα– περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, το ενδιαφέρον τους για τεχνικά θέματα, τις αναλυτικές ικανότητες, το ταλέντο για 
εργασίες τεχνίτη, την εστίαση στη σταδιοδρομία και την επαγγελματική φιλοδοξία, την
ικανότητα αυτοεπιβεβαίωσης, την κυριαρχία, τον εγωισμό, και την επιθυμία για «διαχείριση 
εντυπώσεων». Αφετέρου, τα τυπικά στερεότυπα των γυναικείων χαρακτηριστικών 
περιλαμβάνουν τις αντιλήψεις ότι είναι φιλικές προς τα παιδιά, ενδιαφέρονται για την 
οικογένεια, εκτιμούν την αρμονία και είναι συμπονετικές, συναισθηματικές και 
αλτρουίστριες. Η μηχανική, προφανώς, είναι συνδεδεμένη μάλλον με το ανδρικό παρά με το 
γυναικείο στερεότυπο – εξού και τα επαγγέλματα στη μηχανική θεωρούνται τυπικά ανδρικής 
φύσης και τείνουν να μην είναι η πρώτη επιλογή μιας γυναίκας

Τα φυλετικά στερεότυπα δεν είναι σημαντικά μόνο σε σχέση με τις επιλογές που κάνουν οι 
άνδρες και οι γυναίκες όσον αφορά τον κλάδο σπουδών τους, αλλά μπορούν επίσης να 
επηρεάσουν και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που σχετίζεται με τον τρόπο κατανομής 
των θέσεων εργασίας ή τη χρηματοδότηση της έρευνας. Τα κριτήρια πρόσληψης με ανδρικό 
φυλετικό στερεότυπο οδηγούν σε προτίμηση πρόσληψης ανδρών ενώ τα κριτήρια πρόσληψης 
με γυναικείο φυλετικό στερεότυπο οδηγούν σε προτίμηση πρόσληψης γυναικών.

Οι οικογενειακές καταβολές, καθώς και οι μηχανισμοί ένταξης και αποκλεισμού μεταξύ 
ομάδων ομοίων, είναι επίσης παράγοντες που παίζουν ρόλο σε διαπροσωπικό επίπεδο. Εάν 
ένα μικρό κορίτσι παίζει με υπολογιστές και τεχνικά παιχνίδια κατά τη διάρκεια της παιδικής 
της ηλικίας, μπορεί να θεωρηθεί «περιθωριακή» από τις φίλες της. Σε αυτήν την περίπτωση, 
η υποστήριξη και η ενθάρρυνση από την οικογένεια αποδεικνύεται σημαντικός κοινωνικός 
πόρος. Συνεπώς, οι σπουδάστριες μηχανικής και άλλων επιστημονικών κλάδων συχνά έχουν 
τουλάχιστον έναν γονέα με επάγγελμα σε έναν από αυτούς τους κλάδους. Αυτό επίσης τονίζει 
τη σημασία να υπάρχει ένα γυναικείο πρότυπο που εργάζεται σε ένα ανδροκρατούμενο 
επάγγελμα ή επιστημονικό κλάδο.

Παρά την αυξανόμενη πρόσβαση για τις γυναίκες στην ανώτερη εκπαίδευση και το 
αυξανόμενο ποσοστό των γυναικών αποφοίτων μηχανικής και άλλων κλάδων τεχνικών 
επιστημών, ο οριζόντιος φυλετικός διαχωρισμός έχει μειωθεί κατά ένα εκπληκτικά μικρό 
ποσοστό στις περισσότερες χώρες. Η ύπαρξη μιας «γυάλινης οροφής» και ενός «κολλώδους 
δαπέδου» που αποτελούν εμπόδια για τις γυναίκες που προσπαθούν να ανελιχθούν σε 
ανώτερες θέσεις είναι καλά τεκμηριωμένη και επηρεάζει όλους τους επαγγελματικούς 
κλάδους, ακόμη και εκείνους που κυριαρχούνται από γυναίκες. Η απουσία γυναικών σε 
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ηγετικές θέσεις είναι πιο έντονη σε επαγγέλματα επιστήμης και τεχνολογίας απ’ ό,τι σε 
άλλους τομείς. Στις υψηλότερες θέσεις του ακαδημαϊκού χώρου οι γυναίκες αποτελούν το 
15% (2003) των τακτικών καθηγητών και αντιστοίχων και εδώ πρόκειται για μια αύξηση δύο 
ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 1999. Δεδομένα σχετικά με το ποσοστό γυναικών σε 
επιστημονικά συμβούλια δείχνουν μεγάλες διαφορές μεταξύ χωρών. Οι σκανδιναβικές χώρες 
δείχνουν επίπεδα κοντά στο 50%, αλλά στην πλειονότητα των χωρών η ισότητα δεν έχει 
επιτευχθεί και το ποσοστό είναι χαμηλότερο του 10% σε αρκετά από τα νέα κράτη μέλη.

Η διεθνής τάση στη συζήτηση του φυλετικού χάσματος και της ιεραρχίας σε ερευνητικά 
ιδρύματα δείχνει μια δομή «αγωγού» από τον διδακτορικό φοιτητή στον καθηγητή. Οι 
περισσότεροι ερευνητές ξεκινούν ως διδακτορικοί φοιτητές, συνεχίζουν ως μεταδιδακτορικοί, 
ερευνητές ή βοηθοί καθηγητές, και εν συνεχεία προάγονται σε συνεργάτες καθηγητές με 
ορισμένους τελικά να γίνονται τακτικοί καθηγητές, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1. Αν το 
ποσοστό των γυναικών διαφέρει από το ένα επίπεδο στο επόμενο, θεωρείται ότι υπάρχουν 
διαρροές στον «αγωγό», δηλαδή οι ερευνήτριες εγκαταλείπουν τον «αγωγό» επειδή δεν 
προάγονται.

Καθώς οι επιστήμονες προχωρούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, είναι περισσότερο 
πιθανόν να προαχθούν σε υψηλότερες κατηγορίες. Όσο περισσότερα τα χρόνια, τόσο 
μεγαλύτερη η πιθανότητα προαγωγής. Ωστόσο, η προαγωγή φαίνεται να είναι βραδύτερη για 
τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες: οι διαφυλετικές διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές.

Η είσοδος των γυναικών στην επιστήμη σε μεταγενέστερο στάδιο δεν μπορεί αφ’ εαυτής να 
εξηγήσει το χαμηλό ποσοστό παρουσίας των γυναικών στις ανώτερες κατηγορίες του CSIC, 
εφόσον για παρόμοια διάρκεια επιστημονικής σταδιοδρομίας, οι γυναίκες παρουσιάζουν 
βραδύτερη προαγωγή από τους άνδρες. Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι διαφορές στην 
παραγωγικότητα ενδέχεται να συμβάλλουν στην επεξήγηση της χαμηλότερης προαγωγής των 
γυναικών σε ορισμένους τομείς (επιστήμη των υλικών, βιολογία/βιοϊατρική, φυσική), αλλά 
αυτό δεν ισχύει σε άλλους τομείς. Διαφορές όσον αφορά προσωπικά χαρακτηριστικά, 
κοινωνικούς παράγοντες και πρόσβαση σε πόρους υπήρξαν επιχειρήματα για την επεξήγηση 
διαφορών στην παραγωγικότητα και τη φυλετική ανισότητα στην επιστήμη.

Οι οργανωτικοί και θεσμικοί παράγοντες του φυλετικού διαχωρισμού περιλαμβάνουν 
μηχανισμούς ανισότητας που λειτουργούν σε επίπεδο εγκαταστάσεων όπως εταιρείες, 
ερευνητικά ινστιτούτα, ή ιδρύματα χρηματοδότησης έρευνας. Σημαντικοί θεσμικοί 
μηχανισμοί που επηρεάζουν τον φυλετικό διαχωρισμό είναι οι διαδικασίες πρόσληψης, οι 
πρακτικές προαγωγής, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης, και η παρουσία 
νοοτροπίας με βάση το φύλο στον εργασιακό χώρο.

Η διαδικασία πρόσληψης και στελέχωσης ακόμη μελετώνται σπάνια, κυρίως λόγω των 
δυσκολιών όσον αφορά την πρόσβαση στα σχετικά θεσμικά δεδομένα. Ο φυλετικός 
διαχωρισμός στις διαδικασίες πρόσληψης και στελέχωσης διαδραματίζουν ρόλο σε σειρά 
διαδοχικών σταδίων: στον τρόπο με τον οποίο οι εν δυνάμει υποψήφιοι ενημερώνονται και 
ενδιαφέρονται για θέσεις, έπειτα στη συνέντευξη, στην αποδοχή μιας θέσης εργασίας, και 
στην ποιότητα της αποδεχθείσας προσφοράς, δηλαδή στον αρχικό μισθό και τα 
προσφερόμενα επιδόματα. Καθένα από αυτά τα στάδια ενδέχεται να επηρεαστεί από τυχόν
διαφορετική μεταχείριση ανδρών και γυναικών, και οι αποφάσεις πρόσληψης μπορούν να 
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επηρεαστούν από φυλετικά στερεότυπα ή από προτιμήσεις για το ίδιο φύλο. Ο ρόλος που 
διαδραματίζουν αυτές οι πρακτικές προαγωγής και αξιολόγησης στη δημιουργία φυλετικού 
διαχωρισμού είναι ακόμη λιγότερο τεκμηριωμένη από ό,τι οι πρακτικές πρόσληψης. Όσον 
αφορά τα ποσοστά επιτυχίας της χρηματοδότησης, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφορά, καθώς ακόμη, κατά κανόνα, οι άνδρες τα πάνε ελαφρώς καλύτερα από τις γυναίκες,
και παρατηρούνται σημαντικά χάσματα σε συγκεκριμένους τομείς σε ορισμένες χώρες.
Αντίθετα, ο πολύ χαμηλός αριθμός αιτήσεων που υποβλήθηκαν από γυναίκες στον κλάδο, για 
παράδειγμα, της μηχανικής, είναι ένας πολύ πιο περιοριστικός παράγοντας. Τέλος, για να 
δώσουμε ένα παράδειγμα χώρου εργασίας με νοοτροπία βάσει φύλου: «Για να θεωρείσαι
μηχανικός πρέπει να μοιάζεις με μηχανικό, να μιλάς σαν μηχανικός, και να συμπεριφέρεσαι 
σαν μηχανικός. Στους περισσότερους εργασιακούς χώρους αυτό σημαίνει εμφάνιση, ομιλία 
και συμπεριφορά άνδρα»1, και αυτό εξακολουθεί να ισχύει.

Τα αποτελέσματα απαιτούν σειρά συστάσεων για την ενίσχυση του ποσοστού των γυναικών 
στην επιστήμη και την τεχνολογία μέσω των σταδιοδρομιών τους, μεταξύ άλλων:
- εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων για την προώθηση των επιστημονικών 

σταδιοδρομιών των γυναικών.
- επιβεβαίωση της εφαρμογής της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα εθνικά 

προγράμματα και στα προγράμματα της ΕΕ.
- ανάπτυξη ευκαιριών επιστημονικής σταδιοδρομίας για ερευνήτριες και ερευνητές σε 

ακαδημαϊκά και μη ακαδημαϊκά ερευνητικά πεδία.
- εγκαθίδρυση ενός διατομεακού προγράμματος ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων για 

ερευνητικά κέντρα.
- πρόβλεψη για προηγμένα προγράμματα για ηγετικές επιστημονικές θέσεις, για 

παράδειγμα: διατομεακή και διαπολιτισμική επικοινωνία, ικανότητα βάσει φύλου, 
δεξιότητες διαχείρισης στην επιστήμη και στη συμβουλευτική/εποπτεία, καθοδηγητική 
ικανότητα, κ.λπ.

                                               
1 Robinson, J.G. and J.S. McIlwee (1991), «Men, Women, and the Culture of Engineering», The Sociological 

Quarterly, 32: 406.
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