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1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 

 Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουν ιδρυθεί και 

λειτουργούν τέσσερις (4) Σχολές και εννέα (9) Ανεξάρτητα Τμήματα. Οι τέσσερις 

σχολές είναι: Η Θεολογική Σχολή με 2 Τμήματα, , η Φιλοσοφική Σχολή με 9 

Τμήματα, η Σχολή Θετικών Επιστημών με 6 Τμήματα και η Σχολή Νομικών 

Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών με 3 Τμήματα. Τα ανεξάρτητα Τμήματα είναι 

τα ακόλουθα: το Τμήμα Ιατρικής, το Τμήμα Οδοντιατρικής, το Τμήμα 

Φαρμακευτικής, το Τμήμα Νοσηλευτικής, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 

Αθλητισμού, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα 

Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, το Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ 

και το Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας & Θεωρίες της Επιστήμης.. Περισσότερες 

πληροφορίες για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών δίνονται στην 

ιστοσελίδα: http://www.uoa.gr/. 

 

 

1.1 Η κατά φύλο σύνθεση ΔΕΠ (Συνολικά Στοιχεία) 

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αριθμεί συνολικά 2057 μέλη 

ΔΕΠ Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε γραφήματα η κατά φύλο σύνθεση ΔΕΠ και η 

κατά φύλο κατανομή τους στις προβλεπόμενες για τα μέλη ΔΕΠ ιεραρχικά βαθμίδες. 

Αρχικά παρουσιάζονται τα σχετικά στοιχεία για το σύνολο της Σχολής και των 

τμημάτων του ΕΚΠΑ και στη συνέχεια αναλυτικότερα για κάθε Σχολή και Τμήμα.  

 

Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία 

(απόλυτοι αριθμοί και ποσοστιαία αναλογία), που αφορούν στην κατά φύλο σύνθεση 

ΔΕΠ στο ΕΚΠΑ. 
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1.1 Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

64%

36%

Άνδρες 1324

Γυναίκες 733

 

 

Η ανάγνωση των παραπάνω στατιστικών δεδομένων μας οδηγεί στη 

διαπίστωση ότι οι άνδρες μέλη ΔΕΠ στο ΕΚΠΑ υπερτερούν των γυναικών κατά 

είκοσι οχτώ (28) ποσοστιαίες μονάδες. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των ανδρών μελών 

ΔΕΠ ανέρχεται στους 1324 (64%), ενώ των γυναικών είναι 733 (36%).  
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1.2 Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα (Συνολικά 

Στοιχεία) 

 

 

1.2 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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Τα δεδομένα του γραφήματος 1.2 μας οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις: 

 Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών και στις τέσσερις 

βαθμίδες. 

 Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ 

εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας, όπως 

διαβάζουμε στο γράφημα 2.1. Οι άνδρες Καθηγητές είναι 315 (78%) ενώ οι γυναίκες 

Καθηγήτριες είναι μόλις 89 (22%). Έτσι, διαπιστώνεται μια διαφορά που ανέρχεται 

στις 56 ποσοστιαίες μονάδες. 

 Στην αμέσως επόμενη ιεραρχικά βαθμίδα, των Αναπληρωτών/τριών 

Καθηγητών/τριών, η αριθμητική διαφορά μειώνεται, αλλά ωστόσο διατηρείται 

υψηλή. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των Αναπληρωτριών Καθηγητριών είναι περίπου ο 

μισός του αριθμού των ανδρών. Έτσι, έχουμε 414 άνδρες (66%) και μόλις 213 (34%) 

γυναίκες. Αξίζει, νομίζουμε να επισημάνουμε ότι με βάση τα σχετικά στατιστικά 

στοιχεία ο μεγαλύτερος αριθμός των μελών ΔΕΠ στο ΕΚΠΑ (627) ανήκει στη 

βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών. 
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 Στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, δηλαδή των Επίκουρων 

καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων, η αριθμητική διαφορά μειώνεται στις 16 και 14 

ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. 

Με βάση τα παραπάνω οδηγούμαστε στη διαπίστωση ότι όσο χαμηλότερη 

ιεραρχικά είναι η βαθμίδα, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό πρόσβασης των 

γυναικών. 

 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

αποτελείται από τέσσερις (4) διαφορετικές Σχολές και εννέα (9) ανεξάρτητα 

Τμήματα. Στη συνέχεια παραθέτουμε τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την 

κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα συνολικά για καθεμιά από τις 

τέσσερις Σχολές του ΕΚΠΑ και τα τμήματα που περιλαμβάνουν. Αφού 

ολοκληρώσουμε την παράθεση των στατιστικών στοιχείων για τις Σχολές και τα 

Τμήματά τους, θα παραθέσουμε τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία για τα ανεξάρτητα 

Τμήματα. 

 

 

 

1.3 Η κατά φύλο σύνθεση και κατανομή των μελών ΔΕΠ στις 

βαθμίδες ανά Σχολή και τμήμα Σχολής. 

 

Στη συνέχεια, όπως ήδη αναφέρθηκε προηγουμένως, θα παραθέσουμε τα 

αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία που αφορούν στην κατά φύλο 

σύνθεση ΔΕΠ και κατά φύλο κατανομή του στις προβλεπόμενες βαθμίδες έτσι όπως 

ισχύουν για τις Σχολές και τα τμήματα που η καθεμιά περιλαμβάνει. 

 

 

1.3.1 Θεολογική Σχολή (♂) 

 

Η Θεολογική Σχολή είναι μία από τις τέσσερις Σχολές, η πρώτη κατά σειρά, 

που περιλάμβανε από την ίδρυση του (1837) το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Θεολογική 
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Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από δύο τμήματα. 

Το τμήμα Θεολογίας και το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας.  

 

Στη Θεολογική Σχολή υπάρχουν συνολικά 49 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 41 (84%) 

είναι άνδρες και μόλις 8 (16%) είναι γυναίκες. Με βάση τα σχετικά δεδομένα 

προκύπτει ότι σε ό,τι αφορά την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ, η Θεολογική 

Σχολή είναι μια ανδροκρατούμενη Σχολή. 

 Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατά φύλο κατανομή των 

μελών ΔΕΠ της συγκεκριμένης Σχολής στις προβλεπόμενες, για τα μέλη ΔΕΠ, 

ιεραρχικές βαθμίδες. 

 

 

1.3.1 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για τη Θεολογική Σχολή του 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
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Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, η κατά φύλο κατανομή των 

μελών ΔΕΠ στις τέσσερις προβλεπόμενες ιεραρχικά βαθμίδες ακολουθεί και 

αντικατοπτρίζει τη γενικότερη εικόνα που διαπιστώνεται για το ΕΚΠΑ συνολικά. 

Ειδικότερα, συμπεραίνουμε ότι: 

 Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. 
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 Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά εντοπίζεται στην ανώτερη ιεραρχικά 

βαθμίδα, δηλαδή στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας, Όπως διαβάζουμε στο 

γράφημα 1.3.1 οι άνδρες καθηγητές είναι 15 (94%) ενώ γυναίκα μόνο 1 (6%). 

 Η διαφορά μειώνεται όσο χαμηλότερη είναι η βαθμίδα. Έτσι, στη βαθμίδα 

των Επίκουρων Καθηγητών/τριών η διαφορά περιορίζεται στις 66 ποσοστιαίες 

μονάδες, στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών στις 60 

ποσοστιαίες μονάδες και στη βαθμίδα των Λεκτόρων η διαφορά, χωρίς να παύει να 

είναι υψηλή, περιορίζεται στις 52 ποσοστιαίες μονάδες. 

 

 

1.3.1.1 Τμήμα Θεολογίας (♂) 

 

 Στο Τμήμα Θεολογίας υπηρετούν συνολικά 25 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά οι 23 

(92%) είναι άνδρες και μόλις 2 (8%) είναι γυναίκες. Περισσότερες πληροφορίες για 

το τμήμα αυτό δίνονται στην ιστοσελίδα: http://www.cc.uoa.gr/theology/. 

 

1.3.1.1 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Θεολογίας (Θεολογική 

Σχολή) του ΕΚΠΑ 
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1.3.1.2 Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (♂) 

 

 Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας υπηρετούν συνολικά 24 μέλη ΔΕΠ. Από 

αυτά οι 18 (75%) είναι άνδρες και μόλις 6 (25%) είναι γυναίκες. Περισσότερες 

πληροφορίες για το τμήμα αυτό δίνονται στην ιστοσελίδα: 

http://www.soctheol.uoa.gr/ 

 

1.3.1.2 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 

(Θεολογική Σχολή) του ΕΚΠΑ 

 

 Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στα παραπάνω δύο γραφήματα είναι 

τα εξής:  

 Και στα δύο τμήματα της Θεολογικής Σχολής οι άνδρες μέλη ΔΕΠ 

υπερτερούν των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. 

 Στο τμήμα Θεολογίας υπάρχουν μόνο δύο γυναίκες, μία Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια και μία Λέκτορας, ενώ η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά εντοπίζεται 

στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας, 

στην οποία μάλιστα δεν υπάρχουν καθόλου γυναίκες. 
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 Στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά 

εντοπίζεται στη βαθμίδα των Αναπληρωτών καθηγητών/τριών. Παρατηρείται, ότι οι 

άνδρες Αναπληρωτές καθηγητές είναι 6 (86%) και μόνο 1 (14%) γυναίκα 

Αναπληρώτρια.  
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1.3.2 Φιλοσοφική Σχολή (♀) 

 

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτέλεσε μία από τις 

τέσσερις πρώτες Σχολές του Πανεπιστημίου. Με τα ιδρυτικά διατάγματα του 1836 

και 1837, η Φιλοσοφική και η Φυσικομαθηματική Σχολή συναποτέλεσαν τη 

λεγόμενη Σχολή των Γενικών Επιστημών. 

Η Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

αποτελείται από εννέα (9) Τμήματα. Το τμήμα Φιλολογίας, το τμήμα Ιστορίας & 

Αρχαιολογίας, το τμήμα Φ.Π.Ψ., τα τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής 

Φιλολογίας, το τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το τμήμα 

Μουσικών και Θεατρικών σπουδών και τέλος το τμήμα Τουρκικών Σπουδών & 

Σύγχρονων Ασιατικών σπουδών.  

Στη Φιλοσοφική Σχολή υπάρχουν συνολικά 305 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 107 

(35%) είναι άνδρες και 198 (65%) είναι γυναίκες. Με βάση τα σχετικά δεδομένα 

προκύπτει ότι σε ό,τι αφορά την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ, η Φιλοσοφική 

Σχολή είναι μια γυναικοκρατούμενη Σχολή . 

 

 Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατά φύλο κατανομή των 

μελών ΔΕΠ της συγκεκριμένης Σχολής στις προβλεπόμενες, για τα μέλη ΔΕΠ, 

ιεραρχικές βαθμίδες. 
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1.3.2 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για τη Φιλοσοφική Σχολή του 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
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Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, η κατά φύλο κατανομή των 

μελών ΔΕΠ στις τέσσερις προβλεπόμενες ιεραρχικά βαθμίδες έρχεται σε αντίθεση με 

τη γενικότερη εικόνα που διαπιστώνεται για το ΕΚΠΑ συνολικά. Δηλαδή, στη 

Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οι γυναίκες κάνουν 

την ανατροπή. Ειδικότερα, συμπεραίνουμε ότι: 

 Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ δεν υπερτερούν των γυναικών σε καμία από τις τέσσερις  

βαθμίδες. Ακόμη και στην ανώτερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας, οι 

άνδρες μέλη ΔΕΠ ισούνται αριθμητικά με τις γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Στις υπόλοιπες 

τρεις βαθμίδες υπερτερούν οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ. 

 Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά εντοπίζεται στην αμέσως επόμενη 

ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας. 

Μάλιστα, η διαφορά αυτή ανέρχεται σε 56 ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των γυναικών. 

 Η διαφορά μειώνεται όσο χαμηλότερη είναι η βαθμίδα. Έτσι, στη βαθμίδα 

των Επίκουρων καθηγητών/τριών η διαφορά υπέρ των γυναικών περιορίζεται στις 30 

ποσοστιαίες μονάδες και στη βαθμίδα των Λεκτόρων η διαφορά, χωρίς να παύει να 

είναι υψηλή, περιορίζεται στις 42 ποσοστιαίες μονάδες. 
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Η Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

αποτελείται από εννέα (9) τμήματα. Το τμήμα Φιλολογίας, το τμήμα Ιστορίας & 

Αρχαιολογίας, το τμήμα Φ.Π.Ψ., τα τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής 

Φιλολογίας, το τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το τμήμα 

Μουσικών και Θεατρικών σπουδών και τέλος το τμήμα Τουρκικών Σπουδών & 

Σύγχρονων Ασιατικών σπουδών.  

Ακολουθεί η παρουσίαση των στοιχείων με την κατά φύλο και βαθμίδα στα 

εννέα (9) τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. 

 

 

1.3.2.1 Τμήμα Φιλολογίας (♀) 

 

 Στο τμήμα Φιλολογίας υπάρχουν συνολικά 72 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 34 (47%) 

είναι άνδρες και μόνο 38 (53%) είναι γυναίκες. 

 

1.3.2.1 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Φιλολογίας (Φιλοσοφική 

Σχολή) του ΕΚΠΑ 
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 Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν είναι τα εξής:  

 Στο τμήμα της Φιλολογίας υπηρετούν 72 μέλη ΔΕΠ, από τα οποία 34 είναι 

άνδρες και 38 γυναίκες. 
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 Στις βαθμίδες των Καθηγητών/τριών και των Επίκουρων καθηγητών/τριών οι 

άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν έναντι των γυναικών. Συγκεκριμένα, στην υψηλότερη 

ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών οι άνδρες είναι 14 (78%) ενώ οι γυναίκες 

μόνο 4 (22%). Στη βαθμίδα των Επίκουρων καθηγητών/τριών οι άνδρες είναι 11 

(61%) και οι γυναίκες 7 (39%). 

 Το αντίστροφο συμβαίνει στις βαθμίδες των Αναπληρωτών/τριών 

καθηγητών/τριών, στην οποία υπάρχουν 10 (77%) γυναίκες και οι άνδρες είναι 3 

(33%), και των Λεκτόρων στην οποία οι γυναίκες αποτελούν το 74%  ενώ οι άνδρες 

μόλις το 26% των μελών της συγκεκριμένης βαθμίδας. 

 

 

1.3.2.2 Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (♀) 

 

 Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών προέκυψε ως ξεχωριστός οργανισμός στα πλαίσια της όλης 

Φιλοσοφικής μετά την κατάτμησή της σε επιμέρους Τμήματα (1985/6).  

Στο τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας υπάρχουν συνολικά 45 μέλη ΔΕΠ. Από 

αυτά 15 (33%) είναι άνδρες και 30 (67%) είναι γυναίκες. 

 

1.3.2.2 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας  

(Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ 
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Για το τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 
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 Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των ανδρών στις τρεις από τις τέσσερις 

βαθμίδες, ενώ απουσιάζουν τα μέλη ΔΕΠ από τη βαθμίδα του Λέκτορα. 

 Αν και στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας οι 

γυναίκες υπερτερούν των ανδρών, η αριθμητική διαφορά είναι πολύ μικρή. Όπως 

βλέπουμε στο γράφημα 1.3.2.2 οι γυναίκες καθηγήτριες είναι 12 (55%) ενώ οι άνδρες 

καθηγητές είναι 10 (45%). 

 Στην επόμενη ιεραρχικά βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών καθηγητών/τριών 

η διαφορά αυξάνεται. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 9 (90%) γυναίκες και μόνο 1 (10%) 

άνδρας. Παρατηρείται δηλαδή και σε αυτό το τμήμα μια διαφορά υπέρ των γυναικών 

που ανέρχεται στις 80 ποσοστιαίες μονάδες. 

 Στη βαθμίδα, του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας οι γυναίκες υπερτερούν 

κατά 38 ποσοστιαίες μονάδες από τους άνδρες.  

 

 

1.3.2.3 Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (♀) 

 

 Στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας υπάρχουν συνολικά 58 

μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 20 (34%) είναι άνδρες και 38 (66%) είναι γυναίκες. 

 

1.3.2.3 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 

& Ψυχολογίας (Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ 
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Στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας τα στοιχεία που αξίζει 

να επισημανθούν είναι τα εξής: 

 Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών μόνο στην υψηλότερη 

ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας, και μάλιστα με μικρή αριθμητική 

διαφορά. Συγκεκριμένα, 13 (72%) είναι άνδρες Καθηγητές και 5 (28%) είναι 

γυναίκες Καθηγήτριες. Στις υπόλοιπες τρεις βαθμίδες υπερτερούν οι γυναίκες μέλη 

ΔΕΠ. 

 Στην αμέσως επόμενη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τριας 

Καθηγητή/τριας 20 (87%) είναι γυναίκες και μόνο 3 (13%) είναι άνδρες. 

 Στη βαθμίδα των Επίκουρων καθηγητών/τριών 9 (90%) είναι γυναίκες και 

μόνο 1 (10%) είναι άνδρας και στη βαθμίδα των Λεκτόρων 4 (57%) είναι γυναίκες 

και 3 (43%) είναι άνδρες. 

 

 

1.3.2.4 Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας (♀) 

 

 Στο τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας υπάρχουν συνολικά 28 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 

μόλις 4 (14%) είναι άνδρες και 24 (86%) είναι γυναίκες. 

 

1.3.2.4 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας 

(Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ 
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 Το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας είναι ένα γυναικοκρατούμενο τμήμα. 

Συγκεκριμένα: 

 Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών και στις τέσσερις 

βαθμίδες. 

 Από ένα σύνολο 24 μελών ΔΕΠ μόνο 3 είναι άνδρες. Ειδικότερα, 3
 
είναι 

Καθηγητές και 1 Αναπληρωτής Καθηγητής. Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ απουσιάζουν από 

τις χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες των Επίκουρων καθηγητών/τριών και των 

Λεκτόρων. 

 

 

1.3.2.5 Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας (♀) 

 

 Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ιδρύθηκε το 1954 ως Τμήμα 

Γαλλικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και 

περιελάμβανε δύο έδρες: α) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και β) Γαλλικού 

Πολιτισμού. Το 1971, με απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, ιδρύθηκαν 

έκτακτη αυτοτελής έδρα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και 

Σπουδαστήριο με δύο θέσεις βοηθών. Την εποπτεία του Τμήματος ασκούσε ο 

εκάστοτε κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής. Με το Νόμο 1268/82 δημιουργήθηκε 

αυτοτελές Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. 

Στο τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας υπάρχουν συνολικά 32 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 

2 (6%) είναι άνδρες και 30 (94%) είναι γυναίκες. 
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1.3.2.5 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας 

(Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ 
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1.3.2.6 Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας (♀) 

 

 Στο τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας υπάρχουν συνολικά 19 μέλη ΔΕΠ. Από 

αυτά 3 (16%) είναι άνδρες και 16 (84%) είναι γυναίκες. 

 

1.3.2.6 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας 

(Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ 
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 Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στα παραπάνω γραφήματα που 

αφορούν τα τμήματα Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας είναι τα εξής: 

 Και στα δύο τμήματα οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των ανδρών και στις 

τέσσερις βαθμίδες. 

 Στο τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας υπάρχουν μόνο δύο άνδρες, ένας 

Αναπληρωτής Καθηγητής και ένας Λέκτορας, ενώ από τις άλλες δύο βαθμίδες οι 

άνδρες μέλη ΔΕΠ απουσιάζουν. 

 Παρόμοια είναι η εικόνα και στο τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας στο οποίο 

υπάρχουν μόνο τρείς άνδρες, ένας Αναπληρωτής Καθηγητής και δύο Λέκτορες, ενώ 

από τις άλλες δύο βαθμίδες οι άνδρες μέλη ΔΕΠ απουσιάζουν. 

 

 

 

1.3.2.7 Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (♀) 

 

 Στο τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας υπάρχουν 

συνολικά 14 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 5 (36%) είναι άνδρες και 9 (64%) είναι γυναίκες. 

 

1.3.2.7 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας (Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ 
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 Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στο παραπάνω γράφημα είναι τα εξής: 

 Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ απουσιάζουν από τη ψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, 

του/της Καθηγητή/τριας. Μάλιστα, στη βαθμίδα αυτή υπάρχουν 2 γυναίκες 

Καθηγήτριες. 

 Στην αμέσως επόμενη ιεραρχικά βαθμίδα, των Αναπληρωτών 

καθηγητών/τριών, συμβαίνει το αντίστροφο. Υπάρχουν 2 Αναπληρωτές καθηγητές, 

ενώ δεν υπάρχει καμία γυναίκα στη βαθμίδα αυτή. 

 Στις δυο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, των Επίκουρων καθηγητών/τριών 

και των Λεκτόρων, οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των ανδρών. Συγκεκριμένα, 

στη βαθμίδα των Επίκουρων καθηγητών/τριών, υπάρχει μόνο 1 (25%) άνδρας και 3 

(75%) γυναίκες. Παρατηρείται δηλαδή μια διαφορά υπέρ των γυναικών που 

ανέρχεται στις 60 ποσοστιαίες μονάδες. Στη βαθμίδα των Λεκτόρων, υπάρχουν 2 

(33%) άνδρες και 4 (67%) γυναίκες. Παρατηρείται δηλαδή μια διαφορά υπέρ των 

γυναικών που ανέρχεται στις 34 ποσοστιαίες μονάδες. 

 

 

1.3.2.8 Τμήμα Μουσικών σπουδών (♂) 

 

 Το τμήμα Μουσικών Σπουδών δρύθηκε το 1987 με πρωτοβουλία του τότε 

πρυτάνεως Μιχάλη Σταθόπουλου με απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την ευκαιρία του εορτασμού των 150 

χρόνων από την ίδρυση του πρώτου ΑΕΙ της χώρας και με ΠΔ του 1989. Η 

λειτουργία του άρχισε το έτος 1991 - 1992. 

Στο τμήμα Μουσικών σπουδών υπάρχουν συνολικά 20 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 

15 (75%) είναι άνδρες και 5 (25%) είναι γυναίκες. Έτσι το Τμήμα Μουσικών 

σπουδών είναι ανδροκρατούμενο τμήμα. 
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1.3.2.8 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Μουσικών σπουδών 

(Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ 
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 Αν και συνολικά στη Φιλοσοφική Σχολή και τα περισσότερα τμήματά της οι 

γυναίκες μέλη ΔΕΠ είναι περισσότερες από τους άνδρες, στο τμήμα Μουσικών 

σπουδών η εικόνα αυτή αντιστρέφεται. Έτσι: 

 Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών και στις τέσσερις 

βαθμίδες. 

 Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα υπάρχουν 2 (67%) άνδρες και μόνο 1 

(33%) γυναίκα Καθηγήτρια. 

 Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών καθηγητών/τριών οι άνδρες είναι 3, 

ενώ οι γυναίκες απουσιάζουν. 

 Στην αμέσως επόμενη βαθμίδα, του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας οι 

άνδρες υπερτερούν από τις γυναίκες. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 6 (86%) άνδρες και 

μόνο 1 (14%) γυναίκα. Παρατηρείται δηλαδή μια διαφορά υπέρ των ανδρών που 

ανέρχεται στις 72 ποσοστιαίες μονάδες. 

 Τέλος, στη βαθμίδα του/της Λέκτορα, οι άνδρες είναι 4 (57%) και 3 (43%) 

είναι γυναίκες.  
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1.3.2.9 Τμήμα Θεατρικών σπουδών (♂) 

 

 Στο τμήμα Θεατρικών σπουδών υπάρχουν συνολικά 17 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 

9 (53%) είναι άνδρες και 8 (47%) είναι γυναίκες. 

 

1.3.2.9 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Θεατρικών σπουδών  

(Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ 
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Στο τμήμα Θεατρικών σπουδών παρατηρούνται τα εξής: 

 Στις τρεις από τις τέσσερις βαθμίδες, του/της Καθηγητή/τριας, του/της 

Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας και του/της Λέκτορα, οι άνδρες ισούνται αριθμητικά 

με τις γυναίκες μέλη ΔΕΠ. 

 Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών καθηγητών/τριών οι γυναίκες 

απουσιάζουν, ενώ μόνο 1 άνδρας έχει εκλεγεί και υπηρετεί στη βαθμίδα αυτή.  
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1.3.3 Σχολή Θετικών Επιστημών (♂) 

 

 

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

αποτελείται από έξι τμήματα. Το τμήμα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, 

Βιολογίας, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. 

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών υπάρχουν συνολικά 445 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 

314 (71%) είναι άνδρες και μόλις 131 (29%) είναι γυναίκες. Με βάση τα σχετικά 

δεδομένα προκύπτει ότι σε ό,τι αφορά την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ της 

Σχολής Θετικών Επιστημών είναι μια ανδροκρατούμενη Σχολή . 

 Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατά φύλο κατανομή των 

μελών ΔΕΠ της συγκεκριμένης Σχολής στις προβλεπόμενες, για τα μέλη ΔΕΠ, 

ιεραρχικές βαθμίδες. 

 

 

1.3.3 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για τη Σχολή Θετικών Επιστημών του 

Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνολικά στοιχεία Σχολής) 

 

 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω γράφημα, η κατά φύλο κατανομή των 

μελών ΔΕΠ στις τέσσερις προβλεπόμενες ιεραρχικά βαθμίδες ακολουθεί και 

αντικατοπτρίζει τη γενικότερη εικόνα που διαπιστώνεται για το ΕΚΠΑ συνολικά. 

Ειδικότερα παρατηρείται ότι: 

 Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. 
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 Στις υψηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, των Καθηγητών/τριών και των 

Αναπληρωτών/τριών, οι άνδρες υπερτερούν κατά πολύ έναντι των γυναικών. Αξίζει 

να επισημανθεί, ότι στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας οι 

άνδρες είναι 83 (92%) και οι γυναίκες μόνο 7 (8%) από ένα σύνολο 90 μελών. 

 Στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας οι άνδρες είναι 107 

(63%), ενώ οι γυναίκες μόλις 63 (27%). Έτσι, εντοπίζεται μια αριθμητική διαφορά 

ίση με 34 ποσοστιαίες μονάδες. 

 Η διαφορά μειώνεται στη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή στη 

βαθμίδα των Λεκτόρων, στην οποία 32 (52%) είναι άνδρες και 30 (48%) είναι 

γυναίκες Λέκτορες.  

 

 

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

όπως αναφέρθηκε, περιλαμβάνει έξι (6) Τμήματα. Αυτά είναι: Τμήμα Μαθηματικών, 

Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος και Πληροφορικής & 

Τηλεπικοινωνιών. 

 

 

Ακολουθεί η παρουσίαση των στοιχείων με την κατά φύλο και βαθμίδα στα 

έξι τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών. 

 

 

1.3.3.1 Τμήμα Μαθηματικών (♂) 

 

 Στο τμήμα Μαθηματικών υπάρχουν συνολικά 77 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 61 

(79%) είναι άνδρες και μόνο 16 (21%) είναι γυναίκες. 
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1.3.3.1 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Μαθηματικών (Σχολή 

Θετικών Επιστημών) του ΕΚΠΑ 
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 Από το γράφημα που αφορά στο τμήμα Μαθηματικών, προκύπτουν τα εξής 

συμπεράσματα: 

 Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. 

 Στις υψηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες των Καθηγητών/τριών και των 

Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριων οι γυναίκες αποτελούν το 13% και το 17% 

των μελών της κάθε βαθμίδας αντίστοιχα. 

 Στις χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, δηλαδή στη βαθμίδα του/της 

Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας και του Λέκτορα οι γυναίκες αποτελούν το 26% και το 

40% των μελών της κάθε βαθμίδας αντίστοιχα. 

Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι όσο χαμηλότερη ιεραρχικά είναι η 

βαθμίδα, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό πρόσβασης των γυναικών. 

 

 

1.3.3.2 Τμήμα Φυσικής (♂) 

 

 Στο τμήμα Φυσικής υπάρχουν συνολικά 121 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 92 (76%) 

είναι άνδρες και μόλις 29 (24%) είναι γυναίκες. Περισσότερες πληροφορίες για το 

τμήμα Φυσικής δίνονται στην ιστοσελίδα: http://www.cc.uoa.gr/physics/. 

http://www.cc.uoa.gr/physics/
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1.3.3.2 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Φυσικής (Σχολή Θετικών 

Επιστημών) του ΕΚΠΑ 
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Από το γράφημα που αφορά στην κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και 

βαθμίδα για το Τμήμα Φυσικής παρατηρείται ότι: 

 Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. 

 Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών οι γυναίκες 

απουσιάζουν. 

 Στην αμέσως επόμενη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών, 

οι άνδρες είναι 28 (82%) και οι γυναίκες μόνο 6 (18%). Δηλαδή, στη βαθμίδα αυτή, 

διαπιστώνεται  η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά που φτάνει στις 64 ποσοστιαίες 

μονάδες. 

 Η διαφορά μειώνεται στις χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, δηλαδή στη 

βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/ τριών και των Λεκτόρων. Συγκεκριμένα, στη 

βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας , οι άνδρες είναι 41 (66%), ενώ οι 

γυναίκες 21 (34%), και στη βαθμίδα του/της Λέκτορα, 7 (78%) είναι άνδρες και μόνο 

2 (22%) είναι γυναίκες. Παρατηρείται δηλαδή μια διαφορά, που αν και υψηλή, 

μειώνεται στις 56 ποσοστιαίες μονάδες. 
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1.3.3.3 Τμήμα Χημείας (♂) 

 

 Το Τμήμα Χημείας ιδρύθηκε ως ανεξάρτητο Τμήμα το 1919. Μέχρι τότε τα 

μαθήματα Χημείας διδασκόντουσαν στα πλαίσια των προγραμμάτων άλλων 

Τμημάτων. Τότε δέχθηκε τους πρώτους/τες φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες με την 

αποφοίτησή τους θα αποκτούσαν το πτυχίο του Χημικού.  

Στο Τμήμα Χημείας υπάρχουν συνολικά 76 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 45 (59%) 

είναι άνδρες και 31 (41%) είναι γυναίκες. Με βάση τα στοιχεία αυτά, τα οποία 

διαμορφώνεται το αμέσως παρακάτω γράφημα, διαπιστώνουμε ότι η κατά φύλο 

σύνθεση των μελών ΔΕΠ στο συγκεκριμένο Τμήμα παρουσιάζει καλύτερη εικόνα 

συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα Τμήματα, δηλαδή το Μαθηματικό και της 

Φυσικής. 

 

1.3.3.3 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Χημείας (Σχολή Θετικών 

Επιστημών) του ΕΚΠΑ 
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Αναλυτικότερα, στο τμήμα Χημείας παρατηρούνται τα εξής: 

 Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών στις τρεις από τις τέσσερις 

βαθμίδες. 

 Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά 

βαθμίδα, του/της Καθηγητή/τριας, στην οποία οι άνδρες είναι 11 (92%) και οι 

γυναίκες μόνο 1 (8%). Δηλαδή η διαφορά αυτή ανέρχεται σε 84 ποσοστιαίες μονάδες. 
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 Η διαφορά μειώνεται στις αμέσως χαμηλότερες βαθμίδες. Έτσι, στη βαθμίδα 

των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών η διαφορά περιορίζεται στις 6 

ποσοστιαίες μονάδες και στη βαθμίδα των Λεκτόρων η διαφορά, χωρίς να παύει να 

είναι υψηλή, περιορίζεται στις 60 ποσοστιαίες μονάδες. 

 Στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ρης Καθηγητή/τριας οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ 

υπερτερούν των ανδρών και εμφανίζεται μια διαφορά η οποία ανέρχεται σε 8 

ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των γυναικών. 

 

1.3.3.4 Τμήμα Βιολογίας (♀) 

 

 Το Τμήμα Βιολογίας και το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών 

Επιστημών ιδρύθηκαν το 1970 σε αντικατάσταση του καταργηθέντος 

Φυσιογνωστικού Τμήματος της πρώην Φυσικομαθηματικής Σχολής, η οποία 

μετονομάστηκε σε Σχολή Θετικών Επιστημών.  

Στο Τμήμα Βιολογίας υπάρχουν συνολικά 64 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 31 (48%) 

είναι άνδρες, ενώ οι γυναίκες είναι 33 (52%). Έτσι, το Τμήμα Βιολογίας είναι το 

μοναδικό Τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών στο οποίο οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ 

υπερέχουν αριθμητικά των ανδρών συναδέλφων τους. 

 

1.3.3.4 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Βιολογίας (Σχολή Θετικών 

Επιστημών) του ΕΚΠΑ 
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Αναλυτικότερα, από το παραπάνω γράφημα στο τμήμα Βιολογίας προκύπτουν 

τα εξής: 

 Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ (33) υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών (31). Παρόλα 

αυτά, “την εξουσία και τη δύναμη” φαίνεται να διατηρούν οι άνδρες μέλη ΔΕΠ, 

δεδομένου ότι υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών στις δύο υψηλότερες ιεραρχικά 

βαθμίδες. Η αριθμητική διαφορά στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, την 

Καθηγητική, είναι 6 μονάδες, μειώνεται στη 1 μονάδα στη βαθμίδα του 

Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριων. 

 Στην υψηλότερη, ωστόσο, ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών οι 

άνδρες είναι 8 (80%) και οι γυναίκες μόνο 2 (20%). Έχουμε δηλαδή, μια διαφορά που 

ανέρχεται σε 60 ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των ανδρών μελών ΔΕΠ. 

 Στη βαθμίδα των Επίκουρων καθηγητών/τριών οι άνδρες μέλη ΔΕΠ ισούνται 

αριθμητικά με τις γυναίκες. 

 Τέλος, στην χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, των Λεκτόρων, οι γυναίκες 

προηγούνται και αποτελούν το 80%. Συγκεκριμένα, 12 (80%) είναι γυναίκες και μόνο 

3 (20%) είναι άνδρες. Παρατηρείται δηλαδή μια διαφορά που ανέρχεται στις 60 

ποσοστιαίες μονάδες. 
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1.3.3.5 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (♂) 

 

 Στο τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος υπάρχουν συνολικά 66 μέλη 

ΔΕΠ. Από αυτά 48 (73%) είναι άνδρες και μόνο 18 (27%) είναι γυναίκες. 

 

1.3.3.5 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Γεωλογίας & 

Γεωπεριβάλλοντος (Σχολή Θετικών Επιστημών) του ΕΚΠΑ 
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Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στο παραπάνω γράφημα είναι τα εξής: 

 Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών και στις τρεις από 

τις τέσσερις βαθμίδες. 

 Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών οι άνδρες είναι 13 

(93%) και μόνο 1 (7%) γυναίκα. Έχουμε δηλαδή μια διαφορά που ανέρχεται σε 86 

ποσοστιαίες μονάδες. 

 Στην αμέσως επόμενη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών, 

οι άνδρες είναι 16 (84%) και οι γυναίκες μόνο 3 (16%). Δηλαδή, στη βαθμίδα αυτή, 

διαπιστώνεται μια διαφορά που ανέρχεται στις 68 ποσοστιαίες μονάδες. 

 Στη βαθμίδα των Επίκουρων καθηγητών/τριών οι άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι 12 

(71%) και οι γυναίκες 5 (29%). 

 Τέλος, η διαφορά γίνεται στην χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, των 

Λεκτόρων, με τις γυναίκες να προηγούνται και να αποτελούν το 56%. Συγκεκριμένα, 

9 (56%) είναι γυναίκες και 7 (44%) είναι άνδρες. Παρατηρείται δηλαδή μια διαφορά 

που ανέρχεται στις 12 ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των γυναικών. 



 32 

1.3.3.6 Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (♂) 

 

 Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε το 1989, με το 

προεδρικό διάταγμα 389/1989. 

Στο τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών υπάρχουν συνολικά 41 μέλη 

ΔΕΠ. Από αυτά 37 (90%) είναι άνδρες και μόλις 4 (10%) είναι γυναίκες. 

 

1.3.3.6 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Πληροφορικής & 

Τηλεπικοινωνιών (Σχολή Θετικών Επιστημών) του ΕΚΠΑ 
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Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στο παραπάνω γράφημα είναι τα εξής: 

 Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά με μεγάλη μάλιστα διαφορά των 

γυναικών. 

 Ο μεγαλύτερος αριθμός των μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής & 

Τηλεπικοινωνιών (14) ανήκει στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των 

Καθηγητών/τριών, και στην οποία είναι όλοι άνδρες. Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ 

απουσιάζουν από τη βαθμίδα αυτή. 

 Με εξαίρεση τη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή των Λεκτόρων, οι 

άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών στις τρεις υπόλοιπες 

βαθμίδες. 
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1.3.4 Σχολή Νομικών Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών (♂) 

 

Η Σχολή Νομικών Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών συγκροτείται από τρία Τμήματα. Το Τμήμα της Νομικής, το 

Τμήμα της Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης και το Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών.  

 

Στη Σχολή Νομικών Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών υπάρχουν 

συνολικά 190 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 149 (78%) είναι άνδρες και μόλις 41 (22%) είναι 

γυναίκες. Με βάση τα σχετικά δεδομένα προκύπτει ότι σε ό,τι αφορά την κατά φύλο 

σύνθεση των μελών ΔΕΠ η Σχολή Νομικών Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών 

είναι μια ανδροκρατούμενη Σχολή . 

 Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατά φύλο κατανομή των 

μελών ΔΕΠ της συγκεκριμένης Σχολής στις προβλεπόμενες, για τα μέλη ΔΕΠ, 

ιεραρχικές βαθμίδες. 

 

1.3.4 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για τη Σχολή Νομικών Οικονομικών & 

Πολιτικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνολικά Στοιχεία) 
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Όπως προκύπτει από το παραπάνω γράφημα, η κατά φύλο κατανομή των 

μελών ΔΕΠ στις τέσσερις προβλεπόμενες ιεραρχικά βαθμίδες ακολουθεί και 

αντικατοπτρίζει τη γενικότερη εικόνα που διαπιστώνεται για το ΕΚΠΑ συνολικά. 

Ειδικότερα παρατηρείται ότι: 
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 Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. 

 Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή των Καθηγητών/τριών, οι άνδρες 

υπερτερούν κατά πολύ έναντι των γυναικών. Συγκεκριμένα, από ένα σύνολο 65 

μελών ΔΕΠ οι άνδρες είναι 61 (94%) και οι γυναίκες μόνο 4 (6%). Έτσι, 

διαπιστώνεται μια διαφορά που ανέρχεται στις 88 ποσοστιαίες μονάδες. 

 Στην αμέσως επόμενη ιεραρχικά βαθμίδα, των Αναπληρωτών/τριών 

καθηγητών/τριών, η αριθμητική διαφορά μειώνεται. Έτσι, έχουμε 29 άνδρες (81%) 

και 7 (19%) γυναίκες. Δηλαδή, η διαφορά περιορίζεται στις 62 ποσοστιαίες μονάδες. 

 Στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, δηλαδή των Επίκουρων 

καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων, η αριθμητική διαφορά μειώνεται στις 46 και 20 

ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. 

Με βάση τα παραπάνω οδηγούμαστε στη διαπίστωση ότι όσο χαμηλότερη 

ιεραρχικά είναι η βαθμίδα, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό πρόσβασης των 

γυναικών. 

 

Η Σχολή Νομικών Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών του 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αναφέρθηκε, αποτελείται από τρία 

Τμήματα. Το Τμήμα της Νομικής, το Τμήμα της Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας 

Διοίκησης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.  

 

 

Ακολουθεί η παρουσίαση των στοιχείων με την κατά φύλο σύνθεση και την 

ανά φύλο και βαθμίδα κατανομή στα τρία τμήματα της Σχολής Νομικών 

Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών. 

 

 

 

1.3.4.1 Τμήμα Νομικής (♂) 

 

 Στο τμήμα Νομικής υπάρχουν συνολικά 103 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 73 (71%) 

είναι άνδρες και μόνο 30 (29%) είναι γυναίκες. 
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1.3.4.1 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Νομικής (Σχολή Νομικών 

Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών) του ΕΚΠΑ 
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Για το τμήμα της Νομικής προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

 Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών στις τρεις ανώτερες ιεραρχικά 

βαθμίδες. 

 Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, του/της Καθηγητή/τριας, παρατηρείται η 

μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά. Συγκεκριμένα, από τα 33 μέλη ΔΕΠ, 31 (94%) 

είναι άνδρες και μόλις 2 (6%) γυναίκες. 

  Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών από τα 11 μέλη 

ΔΕΠ, 7 (64%) είναι άνδρες και 4 (36%) είναι γυναίκες. Στην αμέσως επόμενη 

βαθμίδα, των Επίκουρων Καθηγητών /τριών, οι άνδρες είναι 19 (70%), ενώ οι 

γυναίκες είναι 8 (30%). Παρατηρείται δηλαδή μια διαφορά που ανέρχεται σε 40 

ποσοστιαίες μονάδες. 

 Στη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Λέκτορα, η αριθμητική διαφορά 

μηδενίζεται και οι γυναίκες ισούνται αριθμητικά με τους άνδρες. 

 

1.3.4.2 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (♂) 

 Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης είναι το νεότερο 

από τα τρία τμήματα της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

του Eθνικού και Kαποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών.  

http://www.pspa.uoa.gr/
http://www.uoa.gr/
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Η ανεξάρτητη λειτουργία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 

Διοίκησης άρχισε το 1982, με την εφαρμογή του Νόμου 1268/1982 (EτK A', φ. 

87/16.7.1982). Ως τότε είχε λειτουργήσει για πολλά χρόνια με διάφορες μορφές, 

χωρίς διοικητική αυτοτέλεια, ως μέρος της Νομικής Σχολής. Αρχικά λειτούργησε ως 

Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, ως χωριστή "κατεύθυνση" (όπως θα 

λέγαμε σήμερα) στο τελευταίο έτος σπουδών. Αργότερα, απέκτησε πιο αυτόνομη 

υπόσταση, πάντοτε στο πλαίσιο της Νομικής Σχολής, ως Τμήμα Δημοσίου Δικαίου 

και Πολιτικών Επιστημών. 

Στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης υπάρχουν συνολικά 

36 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 32 (89%) είναι άνδρες και μόνο 4 (11%) είναι γυναίκες. 

 

 

1.3.4.2 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & 

Δημόσιας Διοίκησης (Σχολή Νομικών Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών) του ΕΚΠΑ 
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Το τμήμα των Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης είναι ένα 

ανδροκρατούμενο τμήμα του ΕΚΠΑ. Συγκεκριμένα: 

 Άνδρες μέλη ΔΕΠ εμφανίζονται και στις τέσσερις βαθμίδες. 

 Οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 11% του συνόλου των μελών ΔΕΠ. Έχουν 

μια ισχνή αριθμητικά εκπροσώπηση στις τρεις υψηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, 

δηλαδή των Καθηγητών/τριών, των Αναπληρωτών/τριών καθηγητών/τριών και των 

Επίκουρων Καθηγητών/τριών. Στη βαθμίδα των Λεκτόρων οι γυναίκες απουσιάζουν. 
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 Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ εντοπίζεται 

στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, του/της Καθηγητή/τριας. Όπως φαίνεται στο 

γράφημα οι άνδρες είναι 17 (89%) ενώ οι γυναίκες μόλις 2 (11%). Επίσης, 1 είναι 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και 1 Επίκουρη Καθηγήτρια. Έτσι, υπάρχει μια διαφορά 

78 ποσοστιαίων μονάδων. 

 

 

1.3.4.3 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (♂) 

 

 Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει 

μακρόχρονη ιστορία. Από το 1926 και μέχρι το 1967 λειτουργούσε, με κοινό, με τη 

Νομική Σχολή, Πρόγραμμα Σπουδών και διαχωρισμό στο 4ο έτος. Το 1967 

ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Νομική και αποτέλεσε το Τμήμα Πολιτικών και 

Οικονομικών Επιστημών, με κοινό, με το Πολιτικό Τμήμα, Πρόγραμμα Σπουδών και 

διαχωρισμό στο 3ο έτος.  Από το 1972 λειτουργεί αυτοτελώς. 

Στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών υπάρχουν συνολικά 51 μέλη ΔΕΠ. Από 

αυτά 44 (86%) είναι άνδρες και μόνο 7 (14%) είναι γυναίκες. 

 

1.3.4.3 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

(Σχολή Νομικών Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών) του ΕΚΠΑ 
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Για το τμήμα της Οικονομικών Επιστημών προκύπτουν τα εξής 

συμπεράσματα: 
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 Και στις τέσσερις βαθμίδες υπερέχουν αριθμητικά οι άνδρες. 

 Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, του/της Καθηγητή/τριας,δεν υπάρχει 

καμία γυναίκα. Υπάρχουν 13 μέλη ΔΕΠ, τα οποία είναι άνδρες. 

 Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών από τα 18 συνολικά 

μέλη ΔΕΠ, 16 (89%) είναι άνδρες και 2 (11%) είναι γυναίκες. Στην αμέσως επόμενη 

βαθμίδα, των Επίκουρων Καθηγητών /τριών, οι άνδρες είναι 7 (70%), ενώ οι 

γυναίκες 3 (30%). Παρατηρείται, δηλαδή, μια διαφορά που ανέρχεται σε 40 

ποσοστιαίες μονάδες. 

 Στη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Λέκτορα, οι άνδρες είναι 8 (80%) 

και οι γυναίκες είναι 2 (20%). 

 

 

1.3.5 Ανεξάρτητα Τμήματα 

 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν εννέα (9) ανεξάρτητα Τμήματα. Αυτά είναι το Τμήμα 

Ιατρικής, το Τμήμα Οδοντιατρικής, το Τμήμα Φαρμακευτικής, το Τμήμα 

Νοσηλευτικής, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία, το Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ και το Τμήμα 

Μεθοδολογίας Ιστορίας & Θεωρίες της Επιστήμης. 

 

1.3.5.1 Τμήμα Ιατρικής (♂) 

 

 Στο τμήμα Ιατρικής υπάρχουν συνολικά 688 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 468 (68%) 

είναι άνδρες και 220 (32%) είναι γυναίκες. Πρόκειται δηλαδή για ένα 

ανδροκρατούμενο τμήμα. 
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1.3.5.1 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Ιατρικής (Ανεξάρτητο 

Τμήμα) του ΕΚΠΑ 
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1.3.5.2 Τμήμα Οδοντιατρικής (♂) 

 

 Στο τμήμα Οδοντιατρικής υπάρχουν συνολικά 123 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 83 

(67%) είναι άνδρες και 40 (23%) είναι γυναίκες. 

 

1.3.5.2 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Οδοντιατρικής (Ανεξάρτητο 

Τμήμα) του ΕΚΠΑ 
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 Στα Τμήματα Ιατρικής και Οδοντιατρικής η εικόνα σε ότι αφορά την κατά 

φύλο σύνθεση και την κατά φύλο κατανομή στις τέσσερις ιεραρχικά βαθμίδες είναι 

σχεδόν η ίδια. Αναλυτικότερα, παρατηρούνται τα εξής: 

 Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν και στις τέσσερις βαθμίδες.  

 Στο Τμήμα Ιατρικής σε σύνολο 688 μελών, 468 (68%) είναι άνδρες και μόνο 

220 (32%) είναι γυναίκες. Αντίστοιχα, στο τμήμα Οδοντιατρικής, αν και το σύνολο 

των μελών (123) είναι μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο του Τμήματος της 

Ιατρικής, οι άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι 83 (68%), ενώ ο αριθμός των γυναικών μελών 

ΔΕΠ ανέρχεται στο μισό περίπου των ανδρών. Συγκεκριμένα έχουμε 40 (32%) 

γυναίκες.  

 Και στα δύο Τμήματα, τα μέλη στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/ της 

Καθηγητή/τριας, παρουσιάζονται να είναι κατά πολύ λιγότερα αριθμητικά συκγριτικά 

με εκείνα στις υπόλοιπες τρεις βαθμίδες. 

 

1.3.5.3 Τμήμα Φαρμακευτικής (♂) 

 

 Στο Τμήμα Φαρμακευτικής υπάρχουν συνολικά 43 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 24 

(56%) είναι άνδρες και 19 (44%) είναι γυναίκες. 

 

1.3.5.3 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Φαρμακευτικής 

(Ανεξάρτητο Τμήμα) του ΕΚΠΑ 
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 Για το τμήμα Φαρμακευτικής παρατηρούμε ότι: 
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 Άνδρες μέλη ΔΕΠ υπάρχουν και στις τέσσερις βαθμίδες. 

 Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών και στην 

χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Λεκτόρων οι γυναίκες απουσιάζουν. 

 Αν και οι άνδρες (24) υπερτερούν σε συνολικό αριθμό έναντι των γυναικών 

(19), ωστόσο, στις βαθμίδες των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών και των 

Επίκουρων Καθηγητών/τριών οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά, με μικρή διαφορά, 

βέβαια, των ανδρών. Συγκεκριμένα, στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τριας 

Καθηγητή/τριας οι άνδρες είναι 10 (48%) και οι γυναίκες 11 (52%), και στη βαθμίδα 

του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας οι άνδρες είναι 5 (38%) ενώ οι γυναίκες 8 

(62%). 

 

1.3.5.4 Τμήμα Νοσηλευτικής (♂) 

 

 Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το 1980. 

Στο Τμήμα Νοσηλευτικής υπάρχουν συνολικά 37 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 22 

(59%) είναι άνδρες και 15 (41%) είναι γυναίκες. Πρόκειται δηλαδή, για ακόμη ένα 

ανδροκρατούμενο ανεξάρτητο Τμήμα του ΕΚΠΑ. 

 

1.3.5.4 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Νοσηλευτικής (Ανεξάρτητο 

Τμήμα) του ΕΚΠΑ 
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Στο τμήμα Νοσηλευτικής παρατηρούνται τα εξής: 
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 Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών στις τρεις από τις τέσσερις 

βαθμίδες. 

 Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, του/της Καθηγητή/τριας, οι άνδρες είναι 

9 (69%) και οι γυναίκες είναι 4 (31%). Δηλαδή παρατηρείται μια διαφορά που 

ανέρχεται σε 38 ποσοστιαίες μονάδες. 

 Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών καθηγητών/τριών η διαφορά 

εμφανίζεται να είναι 66 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στη βαθμίδα των Λεκτόρων η 

διαφορά περιορίζεται στις 34 ποσοστιαίες μονάδες. 

 Στη βαθμίδα των Επίκουρων καθηγητών/τριών, οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ 

υπερτερούν των ανδρών και μάλιστα είναι διπλάσιες σε αριθμό (8) από τους άνδρες 

(4) στη συγκεκριμένη βαθμίδα. 

 

 

1.3.5.5 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (♂) 

 

 Στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού υπάρχουν συνολικά 

69 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 49 (71%) είναι άνδρες και μόλις 20 (29%) είναι γυναίκες. 

 

1.3.5.5 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 

& Αθλητισμού (Ανεξάρτητο Τμήμα) του ΕΚΠΑ 

 

 

Για το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 
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 Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. 

 Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά 

βαθμίδα, του/της Καθηγητή/τριας, στην οποία οι άνδρες είναι 9 (82%) και οι γυναίκες 

μόνο 2 (18%). Δηλαδή η διαφορά αυτή ανέρχεται σε 64 ποσοστιαίες μονάδες. 

 Η διαφορά μειώνεται σε χαμηλότερες βαθμίδες. Έτσι, στη βαθμίδα των 

Επίκουρων Καθηγητών/τριών η διαφορά περιορίζεται στις 6 ποσοστιαίες μονάδες και 

στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων η 

διαφορά, χωρίς να παύει να είναι υψηλή, ανέρχεται στις 50 και 54 ποσοστιαίες 

μονάδες αντίστοιχα. 

 

 

1.3.5.6 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (♂) 

 

 Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης υπάρχουν συνολικά 39 

μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 25 (64%) είναι άνδρες και 14 (36%) είναι γυναίκες. 

 

1.3.5.6 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (Ανεξάρτητο Τμήμα) του ΕΚΠΑ 
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 Στο Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης παρατηρούνται τα εξής: 

 Τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ ανήκουν στη βαθμίδα των Καθηγητών/τριών, 

στην οποία παρατηρείται η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά ανάμεσα στους άνδρες 
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και τις γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Από τα 21 συνολικά μέλη, 16 (76%) είναι άνδρες και 5 

είναι γυναίκες Καθηγήτριες (34%). 

 Στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας υπάρχουν 2 (50%) 

άνδρες και 2 (50%) γυναίκες. Δηλαδή, οι άνδρες ισούνται αριθμητικά με τις γυναίκες. 

 Στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας, οι άνδρες συνιστούν το 

64% και οι γυναίκες το 36%. 

 Τέλος, στη βαθμίδα των Λεκτόρων υπάρχουν μόνο γυναίκες, οι οποίες είναι 3, 

ενώ οι άνδρες απουσιάζουν από τη βαθμίδα αυτή. 

 

 

1.3.5.7 Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (♀) 

 

 Το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών του ΕΚΠΑ άρχισε να λειτουργεί το 

1987-1988 και οι πρώτοι φοιτητές/τριες αποφοίτησαν το 1991. Το φθινόπωρο του 

1997 μετονομάστηκε σε Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 

(Τ.Ε.Α.Π.Η.). 

Στο Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία υπάρχουν 

συνολικά 21 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά μόλις 4 (19%) είναι άνδρες και 17 (81%) είναι 

γυναίκες. Δηλαδή, το Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία είναι 

ένα γυναικοκρατούμενο ανεξάρτητο Τμήμα. 

 

1.3.5.7 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία (Ανεξάρτητο Τμήμα) του ΕΚΠΑ 
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 Σε αντίθεση με το προηγούμενο γράφημα που αφορούσε το Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία οι γυναίκες κυριαρχούν. Συγκεκριμένα: 

 Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των ανδρών και στις τέσσερις βαθμίδες. 

 Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, των Καθηγητών/τριών, οι γυναίκες είναι 

7 (78%) και οι άνδρες μόνο 2 (22%). 

 Στις επόμενες ιεραρχικά βαθμίδες, των Αναπληρωτών/τριών και των 

Επίκουρων καθηγητών/τριών οι γυναίκες συνιστούν το 83% και 75% αντίστοιχα, ενώ 

1 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και μόνο 1 Επίκουρος Καθηγητής. 

 Τέλος, οι άνδρες Λέκτορες απουσιάζουν από το τμήμα αυτό, ενώ οι γυναίκες 

Λέκτορες είναι 3. 

 

 

1.3.5.8 Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ (♂) 

 

 Στο Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ υπάρχουν συνολικά 24 μέλη ΔΕΠ. Από 

αυτά 17 (71%) είναι άνδρες και μόνο 7 (29%) είναι γυναίκες. 

 

1.3.5.8 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ 

(Ανεξάρτητο Τμήμα) του ΕΚΠΑ 
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 Στο τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ η εικόνα της κατανομής των μελών ΔΕΠ 

κατά φύλο και βαθμίδα, διαμορφώνεται ως εξής: 

 Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, των Καθηγητών/τριών, οι άνδρες είναι 7 

(78%) και οι γυναίκες μόνο 2 (22%). 

 Στην επόμενη ιεραρχικά βαθμίδα, των Αναπληρωτών/τριών καθηγητών/τριών, 

οι γυναίκες υπερτερούν των ανδρών. Συγκεκριμένα, μόνο 1 (25%) είναι 

Αναπληρωτής Καθηγητής ενώ 3 (75%) είναι Αναπληρώτριες Καθηγήτριες. 

 Στη βαθμίδα των Επίκουρων καθηγητών/τριών υπάρχουν 4 άνδρες ενώ οι 

γυναίκες απουσιάζουν. 

 Στη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, των Λεκτόρων, οι άνδρες είναι 5 (71%) 

και οι γυναίκες είναι μόλις 2 (29%). 

 

 

1.3.5.9 Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας & Θεωρίες της Επιστήμης (♂) 

 

 Το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε.) 

ιδρύθηκε το 1993 και άρχισε να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 με 

την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών του.  

Στο τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας & Θεωρίες της Επιστήμης υπάρχουν 

συνολικά 24 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 21 (88%) είναι άνδρες και μόνο 3 (12%) είναι 

γυναίκες. 
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1.3.5.9 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας & 

Θεωρίες της Επιστήμης (Ανεξάρτητο Τμήμα) του ΕΚΠΑ 

 

Για το τελευταίο ανεξάρτητο Τμήμα της Μεθοδολογίας Ιστορίας & Θεωρίες 

της Επιστήμης του ΕΚΠΑ προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

 Τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ ανήκουν στη βαθμίδα των Καθηγητών/τριών, 

στην οποία παρατηρείται η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά ανάμεσα στους άνδρες 

και τις γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Από τα 10 συνολικά μέλη, 9 (90%) είναι άνδρες και 1 

(10%) είναι γυναίκα. 

 Στη βαθμίδα, του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας, υπάρχουν μόνο 3 

μέλη ΔΕΠ, τα οποία είναι άνδρες. 

 Στη βαθμίδα του/της Επίκουρης Καθηγητή/τριας οι άνδρες είναι 6 (86%) και 

μόνο 1 (14%) είναι γυναίκα. 

 Τέλος, στη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, των Λεκτόρων, 3 (75%) είναι 

άνδρες Λέκτορες και μόνο 1 (25%) είναι γυναίκα. 

 

 


