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Έτος Ίδρυσης: 1920 
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5. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

 

 Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν απαρτίζεται από σχολές αλλά από 

εφτά (7) Ανεξάρτητα Τμήματα. Τα Τμήματα αυτά είναι τα ακόλουθα: Φυτικής και 

Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Αγροτικής Οικονομίας & 

Ανάπτυξης, Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & 

Γεωργικής Μηχανικής και, τέλος, το Γενικό Τμήμα. Περισσότερες πληροφορίες για 

το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο δίνονται στην ιστοσελίδα: http://www.aua.gr/. 

 

 

5.1 Η κατά φύλο σύνθεση του ΔΕΠ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών (Συνολικά στοιχεία) 

 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αριθμεί συνολικά 195 μέλη ΔΕΠ. Στο 

γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία, απόλυτοι αριθμοί 

και ποσοστιαία αναλογία, που αφορούν στην κατά φύλο σύνθεση του ΔΕΠ, στο 

συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο. 

 

5.1 Η κατά φύλο σύνθεση του ΔΕΠ για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Συνολικά στοιχεία) 

82%

18%

Άνδρες 160

Γυναίκες 35

 

 

Από τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος, παρατηρείται ότι οι γυναίκες 

μέλη ΔΕΠ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο είναι πολύ λιγότερες από τους άνδρες, 
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Συγκεκριμένα, οι γυναίκες είναι μόλις 35 (18%), ενώ οι άνδρες 160 (82%). Οι άνδρες 

μέλη ΔΕΠ, δηλαδή, υπερτερούν των γυναικών κατά εξήντα τέσσερις (64) 

ποσοστιαίες μονάδες. 

 

 

5.2 Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα (Συνολικά 

στοιχεία) 

 

5.2 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(Συνολικά στοιχεία) 
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Τα δεδομένα του γραφήματος 5.2 οδηγούν στα εξής συμπεράσματα: 

 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. 

Παρατηρείται ότι οι άνδρες καθηγητές είναι 64 (93%) ενώ οι γυναίκες 

καθηγήτριες είναι μόλις 5 (7%). Έτσι, διαπιστώνεται μια διαφορά που 

ανέρχεται στις 59 ποσοστιαίες μονάδες. 
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 Στις αμέσως επόμενες ιεραρχικά βαθμίδες, των Αναπληρωτών/τριών και 

Επίκουρων Καθηγητών/τριών, η αριθμητική διαφορά μειώνεται στις 19 και 27 

ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. 

 Η ψαλίδα «κλείνει» στη βαθμίδα των Λεκτόρων. Από τα 50 μέλη ΔΕΠ, που 

έχουν ενταχθεί στη συγκεκριμένη βαθμίδα, 34 είναι άνδρες (68%) και 16 είναι 

γυναίκες (32%). Με βάση τα παραπάνω οδηγούμαστε στη διαπίστωση ότι όσο 

χαμηλότερη ιεραρχικά είναι η βαθμίδα, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό 

πρόσβασης των γυναικών. 

 Αξίζει, νομίζουμε, να επισημανθεί ότι με βάση τα σχετικά στατιστικά στοιχεία 

ο μεγαλύτερος αριθμός των μελών ΔΕΠ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών (69) ανήκει στη βαθμίδα των Καθηγητών/τριών. 

 

Υπενθυμίζεται ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών απαρτίζεται από τα 

εφτά (7) Ανεξάρτητα Τμήματα που αναφέραμε παραπάνω. Στα γραφήματα που 

ακολουθούν παρουσιάζεται η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ στις βαθμίδες για 

το κάθε Τμήμα χωριστά.  

 

 

5.3 Η κατά φύλο σύνθεση και κατανομή των μελών ΔΕΠ στις 

βαθμίδες ανά Τμήμα 

 

Στη συνέχεια, θα παραθέσουμε τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία, δηλαδή 

στοιχεία που αφορούν στην κατά φύλο σύνθεση του ΔΕΠ και κατά φύλο κατανομή 

του στις προβλεπόμενες βαθμίδες έτσι όπως ισχύουν για τα Τμήματα του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 

 

5.3.1 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής (♂) 

 

 Το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α., ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1989 

(Π.Δ. 376/89, κεφ. Γ΄, άρθρο 8, ΦΕΚ 16). Στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής υπάρχουν 

συνολικά 49 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 34 (71%) είναι άνδρες και μόνο 14 (29%) είναι 



 6 

γυναίκες. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος είναι η εξής: 

http://www.aua.gr/gr/dep/fit/. 

 

5.3.1 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
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Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας

Άνδρες 34

Γυναίκες 14

 

Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στο παραπάνω γράφημα είναι τα εξής: 

 Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ 

εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα την Καθηγητική. 

Αναλυτικότερα, οι άνδρες καθηγητές είναι 16 (94%) ενώ υπάρχει μόνο 1 (6%) 

γυναίκα καθηγήτρια. Έτσι, διαπιστώνεται μια διαφορά που ανέρχεται στις 88 

ποσοστιαίες μονάδες. 

 Και στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας, οι άνδρες υπερέχουν 

με ποσοστό 80%. 

 Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες βαθμίδες, στη βαθμίδα του/της 

Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας οι άνδρες ισούνται αριθμητικά με τις 

γυναίκες, ενώ στη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Λέκτορα οι 

γυναίκες (53%) είναι αριθμητικά κατά μία αριθμητική μονάδα περισσότερες 

από τους άνδρες (47%). 

 

 

http://www.aua.gr/gr/dep/fit/
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5.3.2 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής (♂) 

 

 Στο τμήμα Ζωικής Παραγωγής υπάρχουν συνολικά 24 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 

17 (71%) είναι άνδρες και μόλις 7 (29%) είναι γυναίκες. Η ηλεκτρονική διεύθυνση 

του Τμήματος είναι η εξής: http://www.aua.gr/gr/dep/zoi/. 

 

5.3.2 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
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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 τέσσερις 

βαθμίδες. 

 Στην ανώτερη, μάλιστα, ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας δεν 

υπάρχουν γυναίκες μέλη ΔΕΠ. 

 Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ 

εντοπίζεται στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τρια καθηγητή/τριας. 

Αναλυτικότερα, οι άνδρες είναι 5 (83%) ενώ υπάρχει μόνο 1 γυναίκα 

Αναπληρώτρια καθηγήτρια (17%). Έτσι, διαπιστώνεται μια διαφορά που 

ανέρχεται στις 66 ποσοστιαίες μονάδες. 

 Στις υπόλοιπες δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, του Επίκουρου/ης 

καθηγητή/τριας και του/της Λέκτορα, οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν 

αριθμητικά των γυναικών. Ειδικότερα, στη βαθμίδα των Επίκουρων 

http://www.aua.gr/gr/dep/zoi/
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καθηγητών/τριών οι άνδρες είναι 4 (57%) και οι γυναίκες 3 (43%), ενώ στη 

βαθμίδα των Λεκτόρων οι άνδρες είναι 5 (62%) και οι γυναίκες 3 (38%). 

 

 

5.3.3 Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (♂) 

 

 Στο Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας υπάρχουν συνολικά 27 μέλη ΔΕΠ. 

Από αυτά 23 (85%) είναι άνδρες και μόνο 4 (15%) είναι γυναίκες. Η ηλεκτρονική 

διεύθυνση του Τμήματος είναι η εξής: http://www.aua.gr/gr/dep/bio/. 

 

5.3.3 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

 

Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στο παραπάνω γράφημα είναι τα εξής: 

 Άνδρες μέλη ΔΕΠ υπάρχουν και στις τέσσερις βαθμίδες. 

 Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας δεν υπάρχουν 

γυναίκες μέλη ΔΕΠ. 

 Στις υπόλοιπες τρεις βαθμίδες οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά 

των γυναικών. Συγκεκριμένα, στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών 

Καθηγητών/τριών, οι άνδρες είναι 5 (83%) και μόνο μία (1) είναι γυναίκα 

(17%). Στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών, οι άνδρες είναι 4 

http://www.aua.gr/gr/dep/bio/
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(80%) και μόνο μία (1) είναι γυναίκα (20%). Τέλος, στη βαθμίδα των 

Λεκτόρων, οι άνδρες είναι 6 (75%) και οι γυναίκες είναι μόνο 2 (25%). 

 

 

5.3.4 Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (♂) 

 

 Στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης υπάρχουν συνολικά 23 μέλη 

ΔΕΠ. Από αυτά 21 (91%) είναι άνδρες και μόνο 2 (8%) είναι γυναίκες. Πρόκειται 

δηλαδή για ακόμη ένα ανδροκρατούμενο ανεξάρτητο Τμήμα. Η ηλεκτρονική 

διεύθυνση του τμήματος είναι η εξής: http://aoa.aua.gr/gr/. 

 

5.3.4 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & 

Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
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Για το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης τα σημεία που αξίζει να 

επισημανθούν είναι τα εξής: 

 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. 

Αναλυτικότερα, οι άνδρες είναι 9 (90%) ενώ υπάρχει μόνο 1 (10%) γυναίκα 

Καθηγήτρια. Έτσι, διαπιστώνεται μια διαφορά που ανέρχεται στις 80 

ποσοστιαίες μονάδες. 

http://aoa.aua.gr/gr/
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 Στην επόμενη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή των Αναπληρωτών/τριών 

Καθηγητών/τριών, ανήκει και η δεύτερη γυναίκα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος 

(20%), ενώ οι άνδρες είναι 4 (80%). 

 Στις βαθμίδες του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας και του/της Λέκτορα οι 

γυναίκες απουσιάζουν. 

 

 

5.3.5 Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (♂) 

 

 Στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων υπάρχουν συνολικά 14 μέλη 

ΔΕΠ. Από αυτά, 11 (79%) είναι άνδρες και μόνο 3 (21%) είναι γυναίκες. Η 

ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος είναι η εξής: http://www.aua.gr/gr/dep/tex/. 

 

5.3.5 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας 

Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
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Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στο παραπάνω γράφημα, για το Τμήμα 

Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι 

τα εξής: 

 Άνδρες μέλη ΔΕΠ εμφανίζονται και στις τέσσερις βαθμίδες. 

 Στις βαθμίδες των Καθηγητών/τριών και των Αναπληρωτών/τριών 

Καθηγητών/τριών δεν υπάρχουν καθόλου γυναίκες. Ενώ, στις βαθμίδες των 

Επίκουρων Καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων υπάρχει η αριθμητική 

http://www.aua.gr/gr/dep/tex/
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διαφορά δύο (2) αριθμητικών μονάδων στη βαθμίδα των Επίκουρων 

Καθηγητών/τριών και μίας (1) μονάδας στη βαθμίδα των Λεκτόρων.  

 

 

5.3.6 Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (♂) 

 

 Στο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής υπάρχουν 

συνολικά 31 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 28 (90%) είναι άνδρες και μόνο 3 (10%) είναι 

γυναίκες. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος είναι η εξής: 

http://www.aua.gr/gr/dep/a3i/. 

 

5.3.6 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων 

& Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
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Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής είναι ένα ακόμη 

ανδροκρατούμενο Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγκεκριμένα: 

 Άνδρες μέλη ΔΕΠ υπάρχουν και στις τέσσερις βαθμίδες. 

 Οι γυναίκες απαρτίζουν μόλις το 10% του συνόλου των μελών ΔΕΠ και 

ανήκουν στις βαθμίδες των Καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων. Στις άλλες 

δύο βαθμίδες, των Αναπληρωτών/τριών και Επίκουρων Καθηγητών/τριών δεν 

υπάρχουν γυναίκες. 

http://www.aua.gr/gr/dep/a3i/
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 Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή των Καθηγητών/τριών, οι άνδρες 

είναι 15 (88%) και οι γυναίκες μόνο 2 (12%). Παρατηρείται δηλαδή μια 

αριθμητική διαφορά 76 ποσοστιαίων μονάδων. 

 Η διαφορά μειώνεται στη βαθμίδα των Λεκτόρων όπου υπάρχουν 3 άνδρες 

και 1 γυναίκα μέλη ΔΕΠ. 

 

 

5.3.7 Γενικό Τμήμα (♂) 

 

Το Γενικό Τμήμα του Γ.Π.Α. ιδρύθηκε το έτος 1989 με την κατάτμηση των 

Τμημάτων Γεωργικής Παραγωγής και Γεωργικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 166/16-6-1989 

Τεύχος Πρώτο, Π.Δ. υπ’ αριθμ. 377, κεφάλαιο Γ´, άρθρο 8). Στο Γενικό Τμήμα 

υπάρχουν συνολικά 28 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 26 (93%) είναι άνδρες και μόνο 2 (7%) 

είναι γυναίκες. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος είναι η εξής: 

http://www.aua.gr/gr/dep/gen/. 

 

5.3.7 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Γενικού Τμήμα του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

9
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Καθηγητής/τρια Αναπλ.

Καθηγητ.

Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας

Άνδρες 26

Γυναίκες 2

 

 

 Το Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ένα ακόμη 

ανδροκρατούμενο Τμήμα. Συγκεκριμένα: 

 Άνδρες μέλη ΔΕΠ εμφανίζονται και στις τέσσερις βαθμίδες. 

http://www.aua.gr/gr/dep/gen/
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 Οι γυναίκες απαρτίζουν το 7% του συνόλου των μελών ΔΕΠ και ανήκουν στις 

βαθμίδες των Καθηγητών/τριών και των Επίκουρων Καθηγητών/τριών. Στις 

άλλες δύο βαθμίδες, των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών και των 

Λεκτόρων δεν υπάρχουν γυναίκες. 

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

είναι 9 (90%) και μόνο 1 (10%) γυναίκα. Παρατηρείται δηλαδή μια 

αριθμητική διαφορά 80 ποσοστιαίων μονάδων. 

 

 

5.4 Συμπεράσματα 

 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αριθμεί συνολικά 195 μέλη ΔΕΠ. 

Από τα συνολικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν παρατηρείται ότι οι γυναίκες μέλη 

ΔΕΠ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο είναι πολύ λιγότερες από τους άνδρες, 

Συγκεκριμένα, οι γυναίκες είναι μόλις 35 (18%), ενώ οι άνδρες 160 (82%). Οι άνδρες 

μέλη ΔΕΠ, δηλαδή, υπερτερούν των γυναικών κατά εξήντα τέσσερις (64) 

ποσοστιαίες μονάδες. Όσον αφορά την κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και 

βαθμίδα, συνολικά για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, τα σημεία που αξίζει να 

επισημανθούν είναι τα εξής: 

 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. 

Αναλυτικότερα, οι άνδρες Καθηγητές είναι 64 (93%) ενώ οι γυναίκες 

Καθηγήτριες είναι μόλις 5 (7%). Έτσι, διαπιστώνεται μια διαφορά που 

ανέρχεται στις 59 ποσοστιαίες μονάδες. 

 Με βάση τα σχετικά στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι ο μεγαλύτερος 

αριθμός των μελών ΔΕΠ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (69) ανήκει 

στη βαθμίδα των Καθηγητών/τριών. 

 Από την άλλη μεριά, ο μεγαλύτερος αριθμός των γυναικών μελών ΔΕΠ 23 

(66%) έχει ενταχθεί στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, των 

Επίκουρων Καθηγητριών και των Λεκτόρων. 
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Με βάση τα παραπάνω οδηγούμαστε στη διαπίστωση ότι όσο χαμηλότερη 

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

γυναικών. 

Από τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην κατά φύλο σύνθεση του ΔΕΠ 

και κατά φύλο κατανομή του στις προβλεπόμενες βαθμίδες έτσι όπως ισχύουν για τα 

Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα συμπεράσματα είναι τα εξής:  

 Και τα εφτά (7) Τμήματα του Πανεπιστημίου είναι καθαρά ανδροκρατούμενα. 

 Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών και στις τέσσερις 

βαθμίδες και στα εφτά (7) Τμήματα. 

 Στα τέσσερα από τα εφτά Τμήματα, η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά 

μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ εντοπίζεται στην υψηλότερη 

ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας. Συγκεκριμένα, εντοπίζεται στα 

Τμήματα: Φυτικής Παραγωγής, Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, 

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής και στο Γενικό 

Τμήμα. 

 Στα υπόλοιπα τρία Τμήματα, δηλαδή στα Τμήματα: Ζωικής Παραγωγής, 

Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, στη 

βαθμίδα των Καθηγητών/τριών δεν υπάρχουν καθόλου γυναίκες. 

 

 


