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Συγκλισπτωνδυοφυλών
σισντομεατηςέρευνας
Αύξηση της συμμετοχής τωνγυναικών καταγράφει η Κομισιόν

Σταδιακή
πρόοδος προς την

κατεύθυνση της μείωσης
ίων ανισοτήτων και της σύγκλισης

των φύλων στον τομέα
έρευνας τεχνολογίας και καν
νοτομίας καταγράφεται τα τελευταία

χρόνια σύμφωνα με
την έκδοση tShe Figures 201 8
που δημοσιεύθηκε πρόσφατα
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Οπως προκύπτει από τη μελέτη
καταγράφεται αύξηση της συμμετοχής

των γυναικών σε μια
σειρά από δείκτες όπως ο αριθμός

των νέων διδακτόρων κατ
έτος η απασχόληση σε επαγγέλματα

ένωσηςγνώσηςκαι τεχνολογίας

ο αριθμός των ερευνητριών

η συμμετοχή σε ερευνητικές

εκροές και αποτελέσματα

πχ επιστημονικές δημοσιεύσεις

Επίσης αποτυπώνονται

οι διαφορές σης εργασιακές

συνθήκεςσε ό,τι αφορά
την αμοιβή και τη δυνατότητα
επαγγελματικής ανέλιξης

Αναλυτικότερα τηνπερίοδο
2007-2016 ο αριθμός των νυ
να ικών διδακτόρων αυξήθηκε
σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ρυθμούς

μεγαλύτερους από τους
άνδρες διδάκτορες Χαρακτηριστικό

είναι ότι σε όλεςτις χώρες
που συμμετείχαν στη μελέτη
το ποσοστό τωνγυνατκώνστους
διδάκτορες που αποφοίτησαν
το 2016 ήταν πάνω από 40

Εηαγγελμστισι αποσχύληση
Οσοναφορά τηνεικιγγελμαπκή
απασχόληση σε δραστηριότητες

έντασης γνώσης και τεχνολογίας

mv περίοδο 2013-2017
ο αριθμός των γυναικών που ερ
γάζονται ως μηχανικοί και επιστήμονες

αυξήθηκε με ετήσιο
ρυθμό αύξησης 2,9 έναντι
2,2 των ανδρών Το ποσοστό
των γυναικών που εργάζονται
σε δραστηριότητες έντασης γνώσης

σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

είναι υψηλότερα από αυτό
των ανδρών σε όλες τις ευρωπαϊκές

χώρες
Οσον αφορά την απασχόληση

σε ερευνητικές δραστηριότητες

τηνπερίοδο 2008-201 5
ο αριθμός τωνγυναικώνεπί του
συνόλου των ερευνητών σε ευρωπαϊκό

επίπεδοαυξήθηκε με
ρυθμούς μεγαλύτερους από τους
άνδρες 3,8 έναντι 3,4 Το
201 5 οι γυναίκες αποτελούσαν
το 33,4 του συνόλου των ερευνητών

στην EE 28 Στην Ελλάδα

το ποσοστό αυτό ανήλθε σε
38 πάνω από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρα καθώς και από χώρες
όπως η Ιταλία και η Ιρλανδία
Τα ποσοστά των ερευνητριών
στην Ελλάδα ήταν επίσης υψη¬

λότερα του ευρωπαϊκού μέσου
όρου στον κρατικό τομέα 43
ένανπ ευρωπαϊκού μέσου όρου
42,5 και στον τομέα των επιχειρήσεων

27,6 ένανπ ευρωπαϊκού

μέσου όρου 20,2 Στον
τομέα της ιρποβάθμιας εκπαίδευσης

το ποσοστό των γυναικών

μεταξύ τωνερευνητώνστην
Ελλάδα ανέρχεται στο 37,7 και
υπολείπεται του ευρωπαϊκού
μέσου όρου 42,1

Η εργασιακή κατάσταση των
γυναικών παραμένει δυσχερέστερη

από αυτή των ανδρών
ερευνητών Σύμφωνα με τα ευρήματα

το 2016το 13 τακ ερευνητριών

σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ένανπ 8 των ερευνητών

εργαζότανμε καθεστώς μερτκής
απασχόλησης στον τομέα της
τρποβαθμιας εκπαίδευσης το
201 6 ενώοι γυναίκες που απασχολούνταν

σε δραστηριότητες
έρευνας και ανάπτυξης είχαν
χαμηλόιερο εισόδημα καιά 17
από αυτό τωνανδρών συνάδελφων

τοης νια το 2014 Στην Ελλάδα

οι γυναίκες που εργάζονται
σε αυτέςηςδραστηριότητες

έχουν χαμηλότερα εισόδημα κα
τά 23,1 όταν η ανανπστοτχία
μεταξύ των δύο φύλων στο σύνολο

της ελληνικής ο ικονομ ίας
είναι της τάξης του 12,5

Στο ζήτημα της ακαδημαϊκής
ανέλιξης και συμμετοχής

στη διοίκηση to ποσοστό των
γυναικών

μειώνεται σε κάθε επόμενη

ακαδημοϊκή βαθμίδα Πανευρωπαϊκά

οι γυναίκες συμμετέχουν

στο 58 των προπτυχιακών

και μεταπτυχιακών φοιτητών

ποσοστό που μειώνεται

Συμφωνά με την έκδοση
She figures 2018 που

δημοσιεύθηκε πρόσφατα
από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το ποσοστό των
νυνακων επί του συνόλου
των ερευνητών στην
Ελλάδα ανήλθε το 201 5
στο 38 ένανπ μέσου
όρου 33,4 στην LE 28

σε 48 για ης γυναίκες διδά
κτορες και φθάνει στο 24 των
ακαδημαϊκών θέσεων Α Βαθμίδας

καθηγητής για το 2016
Αυιό ισχύει ιδιαίιερα στο πεδίο
τηςετηστήμης της τεχνολογίας
της μηχανικής και των μαθηματικών

όπου η συμμετοχή ιων
γυναικών είναι σημαντικά μικρότερη

σε όλες ης ακαδημαϊκές
βαθμίδες

Συγκεκριμένα μόλιςτο 32
των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών

φοιτητών είναι γυναίκες

Αντίστοιχα μόλις το 15
των ακαδημαϊκών θέσεων Α
Βαθμίδας καθηγητής είναι

γυναίκες

Στην Ελλάδα σι δείκτες
ακαδημαϊκής ανέλιξης rivai κα
λύτεραι απότους ευρωπαϊκούς
μέσους όραυς Αναλυτικότερα
το 14,9 των γυναικών κατέχει
ακαδημαϊκή θέσηΑ Βαθμίδας
ότανο ευρωπαϊκός μέσος όρος
είναι 7,4 με m χώρα μας να
προηγείται της Γαλλίας της Ιταλίας

της Μεγάλης Βρετανίας και
της Σουηδίας Επίσης με τιμή
1,42 για το 2016 π Ελλάδα βρίσκεται

στις τελευταίες θέσεις
μεταξύ των χωρών ως προς την
ύπαρξη γυάλινηςοροφής glass
ceiling ότανο ευρωπαϊκός μέσος

όρος είναι 1,64 τιμή πσυ
υποδηλώνει μικρότερο δυσκολία

μετάβασης στην ανώτατη
ακαδημαϊκή βαθμίδα

BMP mWMWÉt δΠμΟΟΚΙΙΟΟζ
Στοζήτηρα τωνερευνητικών και
καινοτομικών εκροών και αποτελεσμάτων

πανευρωπαϊκά το
ποσοστό των γυναικών συγγραφέων

ετηστημοντκών δημοσιεύσεων

σε σχέση με τοης άνδρες

ομότιμοης αυξήθηκε ετησίως

κατά 3,9 για το διάστημα
2008-2017
Επίσης οαντίκτυπος των επιστημονικών

δημοσιεύσεων που
έχουνσυγγραφεί από γυναίκες
είναι όμοιης με αυτόν των ανδρών

0,90 Ωστόσο οι γυναίκες
εξακολουθούννα υοτεραύν

σημαντικά των ανδρών σε θέματα

υποβολής ευρεσιτεχνιών
καθώς επίσης και σε επιδόσεις
επιτυχούς υποβολής ερευνητικής

πρότασης
Οσον αφορά την Ελλάδα οι

επιστημονικές δημοσιεύσεις
των γυναικών με κανσντκοποι
ημένο σχετικό δείκτη απήχησης

είναι 0,98 όταν η ημή 1 αντιπροσωπεύει

την ισοτιμία μεταξύ

ανδρών και γυναικών συγγραφέων

και με τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο να είναι 0,90 για το
2017 με τη χώρα μηςνα ξεπερνά
σχεδόν όλα τα άλλα κράτη της
EJL Sil 126400751
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