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 12 Μαρτίου, 2021 

 

Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Πανεπιστημίων στην ανάπτυξη πολιτικών και 

ευκαιριών για τις γυναίκες επιστήμονες 

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακή εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, την Δευτέρα 8 Μαρτίου. Την εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα 

«Γυναίκες στην Πρώτη γραμμή – Δυνατές Μαζί» συντόνισε η Εντεταλμένη Σύμβουλος Εθελοντισμού 

και Διασύνδεσης με Φορείς και Οργανώσεις της Περιφέρειας Κρήτης, Γεωργία Μηλάκη. Στην 

εκδήλωση συμμετείχαν γυναίκες από όλο το φάσμα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Ανάμεσα τους, 

η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Γ.Γ. Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 

και Ισότητας των Φύλων Μαρία Συρεγγέλα, η οποία επικεντρώθηκε «στη συμφιλίωση οικογενειακής 

και επαγγελματικής ζωής και το ρόλο της πολιτείας». Η Βουλευτής Έλενα Ράπτη, η οποία αναφέρθηκε 

«στη γυναίκα στον αγώνα για τα δικαιώματα των παιδιών». Η Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Λένα 

Μπορμπουδάκη, η οποία μίλησε «για τις γυναίκες στις υπηρεσίες υγείας κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας». Η δημοσιογράφος Ανδριανή Αγγελιδάκη, η οποία παρουσίασε «το ρόλο της γυναικείας 

μορφής στη δημοσιογραφία». Η ηθοποιός Μαρία Σκουλά που μίλησε «για τη γυναίκα στο φως» και η 

Καθηγήτρια Αιματολογίας και Διευθύντρια της Αιματολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ και της ΔηΤΟΒ Κρήτης, 

Ελένη Παπαδάκη. Χαιρετισμό απηύθυναν η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, η 

αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Μαρία Χανιωτάκη-Μυλωνάκη, η εντεταλμένη σύμβουλος Παιδείας, 

Υγείας και Πολιτισμού της ΠΕ Χανίων Σοφία Μαλανδράκη-Κρασουδάκη και η περιφερειακή σύμβουλος 

και πρόεδρος Arepo Ειρήνη Χουδετσανάκη.  

Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το ρόλο των γυναικών στη σύγχρονη πραγματικότητα, ιδιαίτερα δε 

όπως αυτά αναδεικνύονται υπό το πρίσμα της πανδημίας. Η κ. Μηλάκη τόνισε την σημασία της 

εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εξέλιξης και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων και σε θέσεις ευθύνης.  

 

Η ‘γυάλινη οροφή’ για τις Γυναίκες στον τομέα της Επιστήμης 

Ιδιαίτερα σημαντικά ήταν τα δεδομένα για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που παρουσίασε η Καθηγήτρια 

Αιματολογίας Ε. Παπαδάκη, η οποία αναφέρθηκε στην θέση της γυναίκας στην επιστήμη. Όπως 

ανέδειξε μέσα από την ομιλία της, οι γυναίκες έχουν τα προσόντα – ως πτυχιούχοι, διπλωματούχοι και 

διδάκτορες- να διεκδικήσουν υψηλόβαθμες θέσεις, όμως υπολείπονται έναντι των ανδρών σε  

υψηλόβαθμες ακαδημαϊκές και αυξημένης ευθύνης θέσεις, φαινόμενο γνωστό ως  ‘γυάλινη οροφή’. 
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Συγκεκριμένα,  οι υψηλόβαθμες θέσεις Καθηγητών Α βαθμίδας  στον ακαδημαϊκό χώρο 

καταλαμβάνονται από γυναίκες σε ποσοστό μόλις 21,6% ενώ μόλις  11,1% των επικεφαλής 

αντίστοιχων Ιδρυμάτων είναι γυναίκες. 

Επίσης,  ενώ οι γυναίκες σε Εθνικά Ερευνητικά  Έργα αντιπροσωπεύονται σε υψηλό ποσοστό (άνω του 

50%) , σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά προγράμματα  και δράσεις, όπως τo ERC και οι 

υποτροφίες Marie Sklodowska Curie, συμμετέχουν μόλις σε ποσοστό 24% και 38,2%, αντίστοιχα.   

 

     

                       

 

Η Καθηγήτρια αναφέρθηκε στο  ιδανικό οικοσύστημα διαλόγου που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην 

Περιφέρεια Κρήτης και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και που μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω 

αναδεικνύοντας την ανάγκη του Πανεπιστημίου να αναπτύσσει πολιτικές υποστήριξης των μελών ΔΕΠ 
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στις πρώτες ακαδημαϊκές βαθμίδες, ενώ υπογράμμισε ότι «είναι σημαντικό γυναίκες που 

καταφέρνουν να προοδεύουν να ανοίγουν τον δρόμο στη νεότερη γενιά». 

H Περιφερεία μπορεί να συμβάλλει με την καταγραφή των όποιων ανισοτήτων παρατηρούνται και με  

ανάπτυξη πολιτικών εκπαίδευσης της κοινωνίας για την εξάλειψη στερεοτύπων ως προς τη θέση της 

γυναίκας στην οικογένεια, την κοινωνία, την εργασία.  

 

Παράλληλα η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλλει αναπτύσσοντας πολιτικές φιλικές προς την 

οικογένεια,  αύξησης  των ευκαιριών μέσω της ενίσχυσης της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την 

απασχόληση, και της χρηματοδότησης της έρευνας σε γυναίκες επιστήμονες. 

Η εκδήλωση είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο   

 

#IWD2021 #dynates_mazi  #creteregion  #perifereiakritis #Περιφέρεια_Κρήτης 

 

Αφίσα εκδήλωσης   

Διαδικτυακή εκδήλωση από την Περιφέρεια Κρήτης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας  
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