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ΣΥΝΟΨΗ  

 

Στη διπλωματική αυτή εργασία γίνεται μια προσπάθεια να εντοπιστούν τυχόν διακρίσεις 

που βιώνουν οι γυναίκες που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία στον τραπεζικό 

κλάδο και να ανελιχθούν στα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια. Γίνεται μια προσέγγιση του 

θέματος μέσα από την διοίκηση της διαφορετικότητας , προσπαθώντας να αναλύσουμε τη 

σημασία της αποτελεσματικής διοίκησης διαφορετικότητας καθώς επίσης και να 

εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες εντάσσονται σε αυτήν τη ομάδα της 

«διαφορετικότητας». Παρατίθενται διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με τα 

εμπόδια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην επαγγελματική τους 

πορεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, όσον αφορά στον τραπεζικό κλάδο. Η 

εμπειρική έρευνα έχει σαν κύριο στόχο της να εντοπίσει και να θίξει τα προβλήματα που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες στελέχη στον Ελληνικό Τραπεζικό χώρο, καθώς 

επίσης και να καταδείξει μαρτυρίες των ίδιων των γυναικών που μας παραθέτουν τα 

βιώματά τους και μοιράζονται την πολύχρονη (ως επί το πλείστον) εμπειρία τους στον 

χώρο. Για τον λόγο αυτό η έρευνα είχε ποσοτικό και ποιοτικό χαρακτήρα. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν σαφώς την ύπαρξη κάποιων διακρίσεων που 

σχετίζονται ως επί το πλείστον με το κοινωνικό περιβάλλον και όχι με προσωπικές 

ρατσιστικές συμπεριφορές και αντιλήψεις απέναντι στις γυναίκες. Οι σύγχρονες γυναίκες 

έχουν τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με τους άντρες και δικαιούνται να 

απολαμβάνουν και τις ίδιες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Αυτό έχει γίνει αντιληπτό 

από τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι πρόθυμες να τους δώσουν αυτές τις ευκαιρίες εάν οι 

ίδιες μπορούν να εργαστούν απερίσπαστες χωρίς να τις εμποδίζουν οι οικογενειακές τους 

υποχρεώσεις. Εκεί καλείται να παρέμβει η κοινωνία και να αλλάξει την οπτική γωνία από 

την οποία βλέπει εδώ και δεκαετίες τις γυναίκες εργαζόμενες, παρέχοντας τους ουσιαστικά 

κίνητρα και διευκολύνσεις να σχεδιάσουν την καριέρα τους με τους ίδιους όρους ακριβώς 

όπως και οι άντρες. Οι γυναίκες σήμερα γνωρίζουν τις θυσίες που απαιτούνται 

προκειμένου να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη καριέρα και είναι πρόθυμες να τις κάνουν 

εφόσον καταργηθούν οι κοινωνικές προκαταλήψεις που τις θέλουν να είναι 

αποτελεσματικές ή μόνο στην εργασία τους ή μόνο στην οικογένειά τους. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναδειχθεί η σημασία της 

αποτελεσματικής διοίκησης διαφορετικότητας, τα ευεργετικά αποτελέσματα της σωστής 

άσκησής της στο σύνολο της απόδοσης ενός οργανισμού, καθώς επίσης και ο ρόλος της 

γυναίκας στη διοίκηση του διαφορετικού. Η έννοια της «διοίκησης της διαφορετικότητας» 

εντάσσεται στα πλαίσια της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) και αφορά σε 

ιδιαίτερες ομάδες του εργατικού δυναμικού συμπεριλαμβάνοντας ευαίσθητες ηλικιακές 

ομάδες (ηλικιωμένοι), άτομα με ειδικές ικανότητες και ανάγκες, ανθρώπους από 

διαφορετικούς πολιτισμούς και διαφορετικές κουλτούρες, καθώς επίσης περιλαμβάνει και 

τις γυναίκες. (!!!). Η ανατομία των γυναικών , η ίδια τους η φύση είναι αυτή που τις 

αναγκάζει να μείνουνε λίγο καιρό εργασιακά ανενεργές αν θέλουν να κυοφορήσουν ,και το 

χαρακτηριστικό αυτό είναι που τις εντάσσει στην ομάδα εκείνη των εργαζομένων με την 

οποία ασχολείται η διοίκηση της διαφορετικότητας. Στην διπλωματική αυτή εργασία έγινε 

μια προσπάθεια εντοπισμού των τυχόν διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 

εργαζόμενες στον εργασιακό τους χώρο αλλά και κατά την προσπάθειά τους για εύρεση 

εργασίας. Στη θεωρητική προσέγγιση παρατίθενται απόψεις και εμπειρίες τόσο ειδικών 

μελετητών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα , όσο και των ίδιων των γυναικών που βίωσαν τις 

διακρίσεις στην επαγγελματική τους πορεία. Στο ερευνητικό μέρος ασχολήθηκα πιο 

συγκεκριμένα με το να εντοπίσω εάν υπάρχουν σήμερα εμπόδια και διακρίσεις που 

κρατούν τις γυναίκες στελέχη μακριά από το επαγγελματικό τους όνειρο και τις 

προσωπικές τους φιλοδοξίες για επαγγελματική ανέλιξη. Η έρευνα έχει σαν σκοπό να 

εντοπίσει τυχόν διακρίσεις σε όλα τα στάδια άσκησης της διοίκησης ανθρωπίνου 

δυναμικού όπως : 

 Επιλογή προσωπικού 

 Σχεδιασμός επαγγελματικής εξέλιξης και καριέρας  

 Συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης 

 Συστήματα αμοιβών και παροχών 

 Πολιτικές προαγωγών κι ανάπτυξης προσωπικού 
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2. ΔΙΟΙΚΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

«Πηγή δημιουργίας και νέων ιδεών μπορεί να γίνει 

η διαφορετικότητα που συναντάται όλο και 

περισσότερο σήμερα στις επιχειρήσεις λόγω της 

παγκοσμιοποίησης και των συνεργασιών. Εφόσον, 

βέβαια, αξιοποιηθεί κατάλληλα» 

                              (Νάνσυ Παπαλεξανδρή) 

Καθώς προχωράει η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και καθώς ολοένα και περισσότερες 

χώρες συμμετέχουν  στη διεθνή επιχειρηματικότητα, τόσο περισσότερο αναγκαίος και 

σύγχρονος γίνεται ο όρος «διοίκηση διαφορετικότητας». Εργαζόμενοι από διαφορετικές 

εθνότητες, διαφορετικού φύλου και διαφορετικών θρησκευτικών και πολιτικών 

πεποιθήσεων μπορεί να βρεθούν να συνεργάζονται στα πλαίσια μίας μόνο επιχείρησης.  

«ο όρος διαφορετικότητα χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει όλες εκείνες τις διαστάσεις όπου ο 

εργαζόμενος διαφοροποιείται όσον αφορά στο 

ρόλο του, στη λειτουργία του και στην 

προσωπικότητά του» 

             (Hicks-Clarke and Iles 2000) 

Για ανθρώπους οι οποίοι έχουν έντονο το αίσθημα της δημοκρατίας και της απόλυτης 

ισότητας οι ανισότητες στα εργασιακά αποτελέσματα υποδεικνύουν άδικη μεταχείριση , 

ενώ για άλλους απλά εκφράζουν δίκαιες συνέπειες διαφορετικών εισροών στην διαδικασία 

της εργασίας και της απασχόλησης. Οι διαφορετικοί άνθρωποι που απασχολεί ένας 

οργανισμός μπορεί να αποτελούν γι’ αυτόν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς ο ίδιος ο 

οργανισμός- εταιρεία απευθύνεται σε ένα πολύ διαφοροποιημένο πλέον κοινό για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγει. Η διαφορετικότητα και η μεγάλη ποικιλία των 

ανθρώπων στους απευθύνεται το προϊόν της επιχείρησης αποτελεί τον κυριότερο λόγο της 

άσκησης ειδικής πολιτικής management που να περιλαμβάνει όλες τις διαφορετικές και 

ανόμοιες ομάδες ανθρώπων που η επιχείρησης κλείνει στους κόλπους της. Εταιρείες οι 

οποίες ακολούθησαν management της διαφορετικότητας και συνυπολόγισαν όλους αυτούς 

τους διαφορετικούς παράγοντες και πόρους που είχαν στην διάθεσή τους είδαν την 

παραγωγικότητα των εργαζομένων τους να αυξάνεται ταυτόχρονα με την ικανοποίηση που 

οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αντλούν από την εργασία τους . Συνακόλουθα, το ποσοστό 
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εθελούσιας αποχώρησης από τον οργανισμό μειώθηκε σημαντικά και η ποιότητα των 

προσλήψεων αυξήθηκε θεαματικά.( Australian Chamber of Commerce and Industry 

(ACCI)). Ακολουθώντας πολιτικές οι οποίες είναι φιλικές προς την οικογένεια , οι 

επιχειρήσεις αύξησαν τον αριθμό των γυναικών εργαζομένων τους καθώς επίσης άνδρες 

και γυναίκες εργαζόμενοι κατάφεραν να εξισορροπήσουν περισσότερο την οικογενειακή 

με την επαγγελματική τους ζωή (είτε αυτό σημαίνει αύξηση των γυναικών στελεχών στη 

επιχείρηση είτε μεγαλύτερη ευκαιρία για ενασχόληση με τη οικογένεια στους άντρες 

εργαζόμενους.). Με την επιτυχημένη και αποτελεσματική άσκηση της διοίκησης 

διαφορετικότητας τα ευεργετικά αποτελέσματα είναι η προσέλκυση ικανών στελεχών και 

φυσικά η διατήρηση αυτών, η καλυτέρευση της εταιρικής εικόνας και η βελτίωση της 

εταιρικής φήμης στο ευρύτερο κοινό, και φυσικά η ίδια η ικανότητα και η αποδοτικότητα 

της εταιρείας να ανταποκρίνεται  και να προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του 

κοινού στο οποίο απευθύνεται. (Cox and Blake 1991). 

 

 Ο Ryan το 1993 αναγνώρισε 3 τύπους κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία μπορεί να κριθεί 

μια εργασιακή σχέση δίκαιη ή άδικη : 

1. οργανωσιακά αποτελέσματα και αποτελέσματα της αγοράς εργασίας  

χρησιμοποιείται περισσότερο στη σύγκριση των αμοιβών μεταξύ διαφορετικών 

ομάδων εργαζομένων. Οι άνθρωποι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με το 

φύλο τους , την εθνική τους καταγωγή, την ηλικία τους, τις σεξουαλικές τους 

προτιμήσεις , το σωματικό τους βάρος , το οικογενειακό τους υπόβαθρο, την 

κατάσταση υγείας τους. Αμοιβές οι οποίες σχετίζονται με τις κατηγοριοποιήσεις 

αυτές υποδηλώνουν ανισότητα στη μεταχείριση και πολλές φορές αδικία. 

2. η διαδικασία με την οποία τα αποτελέσματα αυτά έχουν επιτευχθεί  

3. ο βαθμός στον οποίο οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν τις οργανωτικές τους δομές 

ώστε να συμπεριλάβουν τις διαφορετικές ομάδες ανθρώπων  που εμπεριέχονται 

στον οργανισμό καθώς επίσης και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους  οι 

άνθρωποι διαφέρουν συνεπώς φέρνουν διαφορετικά αποτελέσματα στην εργασία 

τους , έχουν διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές προσδοκίες. 

 

«Η πρόκληση στο σύγχρονο management  δεν είναι 

να εξισώσουμε τις διαφορές των ανθρώπων αλλά 
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να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες 

που ο καθένας παρουσιάζει με διαφορετικό 

τρόπο.»    

  ( Ross and Schneider, 1992) 

 

Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι πώς θα ασκηθεί η διοίκηση της διαφορετικότητας. 

Ξεκινώντας με δεδομένο το γεγονός ότι διαφορετικές ομάδες εργαζομένων δεν έχουν τις 

ίδιες δεξιότητες, πρέπει να οργανωθούν ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των εργαζομένων και το καθένα να εστιάσει στις ελλείψεις και στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες που η κάθε ομάδα εκπαιδευομένων παρουσιάζει (προσέγγιση των 

ελλείψεων). Η δεύτερη προσέγγιση αφορά στην αποδοχή των διαφορετικών ομάδων από το 

σύνολο των εργαζομένων και στην αρμονική συνεργασία αυτών. Είναι η προσέγγιση των 

διακρίσεων (μεροληπτική προσέγγιση) και αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει και να 

κινητοποιήσει τους διευθυντές ανθρωπίνου δυναμικού και ειδικότερα τα στελέχη που 

στρατολογούν ανθρώπινο δυναμικό να επιλέγουν ανθρώπους με βάση τις ικανότητες που 

αυτοί διαθέτουν οι που μπορεί να διαθέτουν εφόσον εκπαιδευτούν κατάλληλα και εφόσον 

βρεθούν στο κατάλληλο επιχειρησιακό περιβάλλον. Το σκεπτικό είναι να προσελκύσουν 

όσο το δυνατόν περισσότερο διαφορετικούς ανθρώπους οι οποίοι θα είναι μελλοντικά, 

φορείς διαφορετικών ιδεών και πηγή δημιουργικής αντιπαράθεσης. Ο Glastra (1999) 

διατύπωσε δύο ακόμη προσεγγίσεις στην διοίκηση της διαφορετικότητας. Η πρώτη  

(Culturalization) σχετίζεται με την εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων σε θέματα 

διαφορετικής κουλτούρας των συναδέλφων τους ούτως ώστε οι διαφορετικές απόψεις που 

πηγάζουν από τις διαφορετικές κουλτούρες να μην αποτελούν πρόβλημα επικοινωνίας 

ανάμεσα στους εργαζόμενους αλλά να αποτελούν μια βάση πάνω στην οποία θα γεννηθεί 

ουσιαστικός διάλογος και δημιουργία καινοτόμων και πρωτοποριακών ιδεών. Κάθε 

εργαζόμενος μαθαίνοντας για τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας του συναδέλφου του 

μπορεί να κατανοήσει τον τρόπο συμπεριφοράς του ,τις συνήθειές του κι έτσι να 

αναγνωρίσει και τις διαφορετικές ανάγκες που μπορεί η ομάδα αυτή των ανθρώπων να έχει 

και οι οποίες αποτελούν πρόσφορο έδαφος για νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Σε δεύτερο 

επίπεδο οι εργαζόμενοι θα μάθουν πώς να χειρίζονται τις διαφορές στις συμπεριφορές σε 

ατομικό επίπεδο ακόμα και στην προσωπική τους ζωή και να αποδέχονται τη 

διαφορετικότητα όχι σαν αναγκαίο κακό αλλά σαν μια πρόκληση από την οποία μπορούν 
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να κερδίσουν και οι ίδιοι και η επιχείρηση στην οποία εργάζονται. Η δεύτερη προσέγγιση 

του Glastra έχει εφαρμογή όχι μόνο στις εργασιακές σχέσεις και αφορά στην 

«εξατομίκευση». Εστιάζει όχι στην διαφορετικότητα λόγω κουλτούρας αλλά στην 

διαφορετικότητα ανθρώπων ακόμα και από την ίδια κουλτούρα οι οποίοι απλώς 

παρουσιάζουν διαφορετικά στοιχεία στην προσωπικότητά τους. Ο βασικός στόχος της 

εξατομικευμένης διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι να δημιουργηθεί μια κατάσταση στην 

οποία κάθε ένας εργαζόμενος μπορεί να ικανοποιεί τις προσωπικές του ανάγκες.  

 

2.1 Συνέπειες της διαφορετικότητας 

Η διαφορετικότητα μπορεί να επηρεάσει την επιχείρηση με πολλούς τρόπους . Οι Milliken 

και Martins (1996) εντόπισαν τέσσερις μεταβλητές με τις οποίες μπορεί να επηρεαστεί 

θετικά ή αρνητικά μια επιχείρηση με το να απασχολεί διαφορετικές ομάδες εργαζομένων.  

1. συναισθηματικές συνέπειες : στην κατηγορία αυτή μπορεί να ανήκει το μικρό 

αίσθημα αφοσίωσης στον οργανισμό, ο χαμηλός βαθμός ικανοποίησης από τον 

οργανισμό και από την εργασία που επιτελούν τα άτομα αυτά για τον λόγο ότι οι 

άνθρωποι προτιμούν να συναναστρέφονται με όμοιούς τους και να αποκλείουν 

κάποιους άλλους οι οποίοι δεν παρουσιάζουν μεγάλη ομοιογένεια με τους ίδιους.  

2. γνωστικά αποτελέσματα : η διαφορετικότητα επηρεάζει θετικά τον βαθμό γνώσης 

του οργανισμού καθώς πολλές και διαφορετικές απόψεις και γνώσεις συνδυάζονται 

και δημιουργούν κάτι το καινοτόμο, αυξάνοντας την δημιουργικότητα 

3. συμβολικά αποτελέσματα : το γεγονός ότι μια επιχείρηση απασχολεί διάφορες 

ομάδες ανθρώπων διαφορετικών μεταξύ τους έχει μια συμβολική αξία για την 

ηθική της επιχείρησης και για την εικόνα της ως δίκαιης στο κοινωνικό περιβάλλον.  

4. επικοινωνιακά αποτελέσματα : η συνύπαρξη πολλών και πολύ διαφορετικών 

ανθρώπων μαζί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα επικοινωνίας στο εσωτερικό 

της επιχείρησης  
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Πίνακας 2. Συνοπτική εικόνα της διοίκησης διαφορετικότητας  

 

Κίνητρα για διοίκηση 

διαφορετικότητας 

Εργαλεία της 

διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων 

Προσεγγίσεις- 

προοπτικές 

(Glastra 1999) 

Αποτελέσματα  

Αναγκαιότητα- 

υποχρέωση 

 εκπαίδευση Προσέγγιση 

ελλείψεων  

- 

Αιτιολόγηση   προσαρμογή των 

διαδικασιών 

στελέχωσης –

στρατολόγησης  

 εκπαίδευση γι 

εξάλειψη των 

διακρίσεων  

 θετική δράση 

Μεροληπτική 

προσέγγιση 

Μεγιστοποίηση 

συμβολικών 

αποτελεσμάτων 

Ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα 

 Διαπολιτισμική 

επικοινωνία 

 Ευέλικτα ωράρια 

εργασίας 

 Εργασία μερικής 

απασχόλησης 

 Εξισορρόπηση 

εργασίας και 

προσωπικής ζωής 

 διαχείριση 

πορείας 

σταδιοδρομίας 

και mentoring  

          -Εκπολιτισμός  

 

 

 

- εξατομίκευση 

Ελαχιστοποίηση 

αρνητικών 

αποτελεσμάτων 

επικοινωνίας 

 

Ελαχιστοποίηση 

συναισθηματικών 

συνεπειών και 

μεγιστοποίηση 

γνωστικών 

αποτελεσμάτων 
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3.Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ 

 

Σήμερα η γυναίκα διεκδικεί την ισοδύναμη, με τον άντρα, θέση της μέσα στην κοινωνία κι 

έχει κατακτήσει (τυπικά τουλάχιστον) πληθώρα δικαιωμάτων όσων αφορά στην 

αντιμετώπισή της από τους άνδρες, την εργασία, τη νομική και πολιτική ισότητα. Αυτό δεν 

σημαίνει , όμως, ότι έχει κατακτήσει και την πολυπόθητη ουσιαστική ισότητα , ιδιαίτερα η 

γυναίκα των χαμηλότερων οικονομικά στρωμάτων η οποία παγιδευμένη στην παλιά 

παραδοσιακή τάση παραμένει εξαρτημένη οικονομικά αλλά και ουσιαστικά από τον άνδρα. 

Τα βιώματα ετών και οι παγιωμένες καταστάσεις αποτελούν εμπόδιο στην επιβολή μιας 

νέας τάξης πραγμάτων όπου η γυναίκα δεν θα είναι απλά η συνέχεια του άνδρα, 

ακολουθώντας τα δικά του βήματα παντού και πάντα , αλλά αποτελεί μια αυθύπαρκτη 

οντότητα με ξεχωριστή προσωπικότητα και ευφυΐα . την ξεχωριστή και ιδιαίτερη αυτή 

φύση της γυναίκας ήρθε να αναδείξει το κίνημα του φεμινισμού . 

«Φεμινισμός είναι το κίνημα που διεκδικεί την εξίσωση της γυναίκας με τον άνδρα σε 

όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, της οικογενειακής και της δημόσιας ζωής» 

Ο φεμινισμός έκανε την εμφάνισή του στις αρχές του 18ου αιώνα για να δυναμώσει και να 

θεμελιωθεί τον 19ο αιώνα και να γνωρίσει την μεγαλύτερη αναγνώριση και έξαρση τον 20ο 

αιώνα. Η πρώτη μεγάλη φεμινιστική κίνηση ήταν η δράση μιας ομάδας Γαλλίδων κατά τη 

διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης  , οι οποίες συνέταξαν μια διακήρυξη με τη οποία 

ζητούσαν να συμπεριληφθούν τα δικαιώματα των γυναικών στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η 

στάση που αντιμετώπισαν από τους ηγέτες ήταν αρνητική ή αδιάφορη. Από το τέλος του 

19ου αιώνα μέχρι και τον 20ο αιώνα η γυναίκα έχει κατακτήσει πολλά «ανδρικά» 

επαγγέλματα αλλά και επιστήμες, κατακτά το δικαίωμα ψήφου και συναντάται (έστω και 

σπάνια) σε δημόσια και σε ανώτατα κυβερνητικά αξιώματα . 

Στην Ελλάδα μετά το 1974 παρουσιάζεται έντονη κινητικότητα του γυναικείου κινήματος, 

το οποίο και ασχολείται περισσότερο με τα καθαρά γυναικεία προβλήματα φέρνοντας έτσι 

τις γυναίκες πιο κοντά και ενώνοντάς τες μπροστά στον κοινό τους στόχο. Οι γυναίκες 

στην Ελλάδα έχουν ήδη συνειδητοποιήσει τον πραγματικό τους ρόλο στη ζωή , 

διαμορφώνουν τη δική τους κρίση και άποψη για τα κοινωνικά , πολιτικά και οικονομικά 

δρώμενα της χώρας και κάνουν αισθητή της παρουσία τους σε όλους τους τομείς της 

καθημερινής ζωής . 
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Το 1982 , προκειμένου να υλοποιηθούν οι επιταγές του Συντάγματος του 1974 σχετικά με 

την ισότητα των δύο φύλων , δημιουργείται η θέση της ειδικής συμβούλου του 

πρωθυπουργού για θέματα ισότητας των φύλων. Η θέση αυτή είναι η πρώτη από μια σειρά 

ενεργειών σύστασης συμβουλίων και οργανισμών που σαν σκοπό έχουν την μη 

καταστρατήγηση των όρων του Συντάγματος αλλά και την περαιτέρω ουσιαστική  

κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών. 

Με αυτήν την έννοια του φεμινισμού μπορούμε να πούμε ότι σήμερα δεν υπάρχει ανάγκη 

για φεμινισμό, καθώς νομικά η γυναίκα είναι κατοχυρωμένη και στη κοινωνική και στην 

οικογενειακή ζωή. Πλέον υπάρχει μια άλλη ανάγκη για ουσιαστική κατοχύρωση της 

γυναίκας ως αυθύπαρκτης οντότητας που χρίζει σεβασμού και ίσης μεταχείρισης από 

όλους (γονείς, σύζυγο, εργοδότη). Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σήμερα 

αφορούν στην οικογενειακή βία, στα θέματα του οικογενειακού προγραμματισμού, σε 

θέματα εγκυμοσύνης και υγείας των γυναικών, στη φύλαξη των παιδιών των εργαζομένων 

γυναικών, στην ίδια τη φύση και τους όρους της γυναικείας απασχόλησης, στην  

πληροφόρηση σχετικά με τη επαγγελματική κατάρτιση  κ.ά.  

Σήμερα κάθε γυναίκα η οποία προωθείται και κατακτά υπεύθυνες θέσεις αποδεικνύει ότι 

όλες οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα και «μπορούν» να κάνουν το ίδιο ξεπερνώντας τους 

φραγμούς που τις θέλουνε στο σπίτι ή σε πιο «συμβατικές» δουλειές. 

 

 

3.1 Γυναικεία απασχόληση και νομοθετικό πλαίσιο 

Προκειμένου να επιτευχθεί η πολυπόθητη ισότητα στη εργασία ανάμεσα στα δύο φύλα η 

ελληνική νομοθεσία κατοχύρωσε την ισότητα με το Σύνταγμα του 1975. Οι αδυναμίες του 

νομοθετικού πλαισίου έγκεινται στις έμμεσες διακρίσεις , δηλαδή στη μη ουσιαστική 

κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων γυναικών και στη έλλειψη γενικότερης 

κουλτούρας γύρω από τα ζητήματα ισότητας. Ακόμη και τα νομοθετήματα εκείνα τα οποία 

σκοπό έχουν να προστατέψουν τη γυναίκα στη εργασία (όπως παραδείγματος χάριν οι 

διατάξεις για τη μητρότητα) το αποτέλεσμα που σημειώθηκε ήταν να καταφέρουν να 

ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την αρνητική και «αμυντική» στάση των εργοδοτών 

απέναντι στις μητέρες οι οποίες αναζητούν εργασία. Σε πολλές περιπτώσεις δηλαδή το 

δίκαιο έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκει να έχει. Επιτακτική είναι η 

ανάγκη λοιπόν , ενός γενικότερου πλαισίου αλλαγής των κοινωνικών στάσεων απέναντι 
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στα θέματα ισότητας, ώστε να εξαλειφθεί η ιδέα της «προστασίας» του ασθενούς φύλου 

και να αποσυνδεθεί το όνομα της γυναίκας από τη «ειδική» κατηγορία στη οποία ανήκει 

σήμερα. (Κουκιάδης, 1982). 

Όσον αφορά στις εργασιακές σχέσεις και στις ισότητα των δύο φύλων στη εργασία , ο 

νόμος 1414/1984 προβλέπει την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης , άμεσης ή έμμεσης1 , 

στις εργασιακές σχέσεις με βάση το φύλο. Συγκεκριμένα προβλέπει : 

 Την  εξασφάλιση κάθε μορφής διάκρισης άμεσης ή έμμεσης στις εργασιακές 

σχέσεις, που βασίζεται στο φύλο.  

 Την ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία. Ως «αμοιβή» νοούνται οι πάσης φύσεως 

μισθοί και αποδοχές και όλα τα άλλα οφέλη που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα από 

κάθε πηγή, σε χρήματα ή σε είδος, από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, εξαιτίας ή 

και με αφορμή την απασχόληση του τελευταίου. (άρθρο 7 για  ισότητα αμοιβών, 

νόμος 3488) 

 Τη  δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση με ίδιες προϋποθέσεις για άνδρες και 

γυναίκες.  

 Ίδιο επαγγελματικός προσανατολισμός.  

 Η κατάταξη των επαγγελμάτων για τον καθορισμό των αμοιβών πρέπει να 

βασίζεται σε κοινά κριτήρια για τους εργαζομένους άνδρες και γυναίκες και να 

εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις φύλου. (άρθρο 4 Ν1414/84) 

 Ο εργοδότης δεν μπορεί να αρνηθεί να προσλάβει μια γυναίκα επειδή βρίσκεται σε 

κατάσταση εγκυμοσύνης και δεν μπορεί να επιτρέψει την προσωπική του 

                                                 
1 

 
Η άμεση διάκριση αναφέρεται στην άνιση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών πχ. στα θέματα 

αμοιβής, αλλά μπορεί να αναφέρεται και σε διακρίσεις που γίνονται λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας 

όταν μια γυναίκα στερείται θέσης εργασίας, κατάρτισης ή προαγωγής απλά και μόνο επειδή είναι 

έγκυος. Έμμεσες διακρίσεις είναι εκείνες που δημιουργούνται όταν κατά τη λήψη κάποιου νομοθετικού ή 

άλλου μέτρου και τα δύο φύλα αντιμετωπίζονται ισότιμα, στην εφαρμογή του όμως το μέτρο αυτό θέτει σε 

δυσμενή θέση περισσότερα άτομα του ενός φύλου, εμποδίζοντας έτσι την άσκηση του νομοθετικού 

δικαιώματος (Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, 1998). 
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προκατάληψη ή αυτή των υπολοίπων εργαζομένων και πελατών του να 

κυριαρχήσει όταν πρόκειται για πρόσληψη μιας εγκύου γυναίκας.2 

 Εάν μια γυναίκα δεν μπορεί προσωρινά να εκτελέσει τα καθήκοντά της λόγω 

εγκυμοσύνης ο εργοδότης της οφείλει να την αντιμετωπίσει όπως κάθε άλλο 

εργαζόμενο που για κάποιον λόγο υγείας δεν μπορεί να παρευρέθη στον εργασιακό 

χώρο, δίνοντάς της άδεια άνευ αποδοχών ή εάν ο ίδιος επιθυμεί άδεια μετ’ 

αποδοχών . για όσο χρόνο μπορεί να εργαστεί μια γυναίκα κατά τη διάρκεια 

εγκυμοσύνης της ο εργοδότης της οφείλει να δέχεται την εργασία της . 

 Όταν μια εργαζόμενη απουσιάσει λόγω εγκυμοσύνης η θέση της στην επιχείρηση 

πρέπει να μείνει ανοιχτή για να την αναλάβει ξανά μόλις αυτό καταστεί δυνατόν . 

 

Με τους νόμους 1423, 1424 και 1426/1984 επικυρώθηκαν οι διεθνείς συμβάσεις εργασίας 

για την απασχόληση, τα μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας και της υποαπασχόλησης, 

καθώς και οι κανόνες πρόσβασης στα διάφορα επαγγέλματα , με βάση την κατάργηση των 

διακρίσεων με βάση των φύλο. 

Με τους νόμους 1483/1984, 1539, 1541, 1576, 2396/1985, 1654/1986, 1759/1988, 

1489/1989, 1892 και 2085/1992 προβλέφθηκαν κανόνες για τη προστασία και τη 

διευκόλυνση των εργαζομένων  με οικογενειακές υποχρεώσεις, που περιλαμβάνουν κυρίως 

τις γονικές άδειες για τη ανατροφή των παιδιών, για την φροντίδα κατά την ασθένεια , για 

τις άδειες μητρότητας αλλά και για επιδόματα τοκετού και λοχείας. Τα μέτρα αυτά είναι 

ενδεικτικά της προσπάθειας που γίνεται για πλήρη και ουσιαστική ισότητα μεταξύ των 

φύλων . 

Πολλές διεθνείς συνθήκες ,επίσης, απαγορεύουν την διάκριση των δικαιωμάτων  ανάμεσα 

στα δύο φύλα . Συγκεκριμένα υπάρχει μια ειδική επιτροπή του  Ο.Η.Ε. η οποία φροντίζει 

για τη εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών . Πολλές από τις 

συμφωνίες που έχουν υπογραφεί από μεγάλο αριθμό χωρών προβλέπουν τα εξής :  

                                                 
2 Τα τελευταία χρόνια γίνονται συστηματικές παραβάσεις του Εργατικού Δικαίου και πολλών άλλων 

διατάξεων για την ισότητα , καθώς εταιρείες επιβάλλουν στις νέες γυναίκες που προσλαμβάνουν (ιδιαίτερα 

σε υψηλόβαθμες θέσεις στελεχών) να υπογράψουν «κρυφά» συμβόλαια με τα οποία οι νεοπροσληφθείσες 

γυναίκες να βεβαιώνουν τον εργοδότη του ότι δεν πρόκειται να καταστούν έγκυες για το χρονικό διάστημα 

του συμβολαίου τα οποία συνήθως έχουν τριετή ή πενταετή ισχύ. Η παραβίαση του συμβολαίου από τις 

εργαζόμενες επιφέρει ποινές όπως πρόστιμα και απόλυση . η ΓΣΕΕ γνωρίζει για την ύπαρξη αυτής της 

κατάστασης αλλά λόγω έλλειψης καταγγελιών δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. 
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o Την απαγόρευση διακρίσεων στην απασχόληση και στη άσκηση επαγγέλματος 

o Την ισότητα των δύο φύλων στην αμοιβή 

o Το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε , της σύναψης συλλογικών συμβάσεων και της 

προστασίας των εκπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση 

o Την προστασία της υγείας στον χώρο εργασίας  

 

3.2 Η γυναίκα στην εργασία 

Παρά τα σημαντικά βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια για 

την καταπολέμηση των διακρίσεων μεταξύ των φύλων, η ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών (ιδιαίτερα στον επαγγελματικό στίβο), δεν έχει ακόμη επιτευχθεί ουσιαστικά, 

ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπου τα ποσοστά της γυναικείας απασχόλησης είναι από τα 

χαμηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα το ποσοστό 

απασχόληση των γυναικών είναι 44% ενώ στην Ε.Ε. φτάνει το 55%.με τον όρο «εργασία» 

εννοούμε την αμειβόμενη εργασία δηλαδή αυτό που ορίζουμε ως «απασχόληση» , ορίζεται 

ως «παραγωγική» και πραγματοποιείται σε συγκεκριμένους χώρους εργασίας. (Βαϊου, 

Χατζημιχάλης 1997). Η οικογενειακή εργασία, η αυτοαπασχόληση, η εποχιακή εργασία η 

ασυνεχής, και γενικότερα, όποια εργασία έχει το χαρακτήρα της ‘άτυπης’, δεν αποτελεί για 

μας αντικείμενο διερεύνησης. Η γυναικεία εργασία είναι στενά συνδεδεμένη με τα 

γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια ζωής μιας γυναίκας καθώς η εγκυμοσύνη, 

ο τοκετός και τέλος η γέννηση αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη 

απόφαση για απασχόληση ή μη. Για παράδειγμα ο αριθμός των παιδιών σε μια οικογένεια 

συνδέεται αρνητικά με τη απόφαση για εργασία και αυτό είναι λογικό καθώς αυξάνονται οι 

ευθύνες που έχει να αντιμετωπίσει μια γυναίκα (κυρίως αυτή). Επίσης έχει παρατηρηθεί 

πως το εισόδημα όταν ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ύψος συνδέεται επίσης αρνητικά με τη 

απόφαση για εργασία . 

 

Οι στατιστικές των 2 τελευταίων δεκαετιών δείχνουν ότι η γυναικεία απασχόληση έχει 

αυξηθεί με ταχύτερους ρυθμούς από το μέσο ρυθμό αύξησης της συνολικής απασχόλησης 

σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες και επιπλέον ότι η ανισότητα ως προς την  

συμμετοχή των γυναικών σε επαγγέλματα γοήτρου, τείνει να μειωθεί. Το 1961 το 3.7% 

των εργαζόμενων γυναικών περιλαμβάνονταν στις κατηγορίες των  "Επιστημονικών 

επαγγελμάτων" και του "Διευθύνοντος και ανώτερου διοικητικού στελεχιακού 
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προσωπικού", ενώ το 1991, το 19.4% των εργαζόμενων γυναικών βρέθηκε σε αυτές τις 

επαγγελματικές κατηγορίες. Το 1991, οι «υπάλληλοι γραφείου» αποτελούσαν το 17.7% της 

γυναικείας απασχόλησης ενώ το 1961 αποτελούσαν μόνο το 5.8%. Αυτό οφείλεται στην 

αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων τόσο από πλευράς των ανδρών όσο και από πλευράς 

των ίδιων των γυναικών που για αιώνες είχε «πειστεί για τη κατωτερότητά της», καθώς και 

στην άνοδο του μορφωτικού επιπέδου και ,τέλος, στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου 

που πλέον προστατεύει τις γυναίκες και τις παροτρύνει να ενταχθούν ενεργά σε όλα τα 

επίπεδα της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής. 

Η αύξηση αυτή της συμμετοχής τους στον εργασιακό τομέα παρατηρείται κυρίως στον 

τριτογενή τομέα ενώ ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας τείνει να απασχολεί όλο και 

μικρότερο αριθμό γυναικών. Οι κλάδοι του τριτογενούς τομέα στους οποίους εντοπίζεται η 

μεγαλύτερη αύξηση γυναικείας απασχόλησης περιλαμβάνουν το λιανικό εμπόριο, τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις δραστηριότητες οικιακού προσωπικού ,τις τουριστικές 

υπηρεσίες (ξενοδοχεία και εστιατόρια) και τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας. 
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ΠΗΓΗ: Κ.Ε.Θ.Ι.  

 

 Κατά την δεκαετία 1990-2000 οι γυναίκες αποτελούν το 35% του εργατικού δυναμικού 

της χώρας και το 60% των ανέργων. Σύμφωνα με μελέτη που διενήργησε η Γενική 

Γραμματεία Ισότητας (1999) οι μεταβολές της γυναικείας απασχόλησης συνοψίζονται ως 

εξής : 

 
Αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό   

 
 Πτωτική τάση στα στοιχεία της ανεργίας για τις γυναίκες   
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Μεγαλύτερη συμμετοχή στις θέσεις εργασίας του Τομέα των Υπηρεσιών, σε 

σύγκριση με τους άλλους δύο τομείς της παραγωγικής διαδικασίας  

 

 Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εργαζομένων γυναικών με 

στόχο να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς  

 

 

Μελέτη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και της Γενικής Γραμματείας 

Ισότητας, σε δείγμα 2.000 γυναικών ηλικίας 18 ετών και άνω, διαπιστώθηκε ότι η ανεργία 

των γυναικών είναι διπλάσια των ανδρών (6,03% για τους άνδρες και 12,14% για τις 

γυναίκες), ότι μεγάλος αριθμός γυναικών εγκαταλείπουν την εργασία τους , όποια κι αν 

είναι αυτή, αμέσως μόλις παντρευτούν και ότι οι γυναίκες εκείνες που συνεχίζουν να 

εργάζονται και μετά τον γάμο τους σταματούν την εργασία αμέσως μετά τα 45 χρόνια 

(Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών & Γενική Γραμματεία Ισότητας, 1988). Επίσης, 

θετικά συνδέεται το μορφωτικό επίπεδο με την επαγγελματική ενεργοποίηση της γυναίκας 

και παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή του επαγγέλματος (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 

Ερευνών & Γενική Γραμματεία Ισότητας, 1988). Τέλος, διαφορετική βαρύτητα δίνουν 

άνδρες και γυναίκες στις αξίες που υιοθετούν σαν οδηγό  στη ζωή τους.  Για τις γυναίκες 

πρωτεύουσα σημασία στη ζωή τους κατέχει η φιλία, ο θεσμός της οικογένειας, η ανάπτυξη 

της προσωπικότητάς τους, η μόρφωση ,ενώ οι άνδρες σαν πρώτη προτεραιότητά τους 

θέτουν την επαγγελματική και κοινωνική τους καταξίωση, το μεγάλο εισόδημα και τη 

σταθερή δουλειά (Καραμάνου, 1990). 

Έρευνα της ΓΣΕΕ έχει δείξει ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο ικανοποιημένες από την 

εργασία τους σε σχέση με τους άνδρες, αποτελούν την πλειοψηφία των συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου και είναι σε μεγαλύτερα ποσοστά ανασφάλιστες σε σχέση με τους 

άνδρες στον ιδιωτικό τομέα (Καραμάνου, 1990). 

Οι γυναίκες αποτελούν το 70% των συμβοηθούντων και μη αμειβομένων μελών , το 40% 

των μισθωτών, το 26% των αυτοαπασχολούμενων και το 15,8% των εργοδοτών 

(Κρητικίδης, 2000). Όσων αφορά στις αμοιβές που απολαμβάνουν οι γυναίκες αποτελούν 

μόνο το 80% αυτού που απολαμβάνουν οι άνδρες εργαζόμενοι , αναφερόμενοι πάντα στις 

ίδιες θέσεις εργασίας (Γερογιάννη, 1998, Ραφιά, 1999) . Όσων αφορά στις διοικητικές 

θέσεις οι γυναίκες συμμετέχουν σε αυτές μόνο κατά 12% του συνόλου των εργαζομένων 

γυναικών και γι’ αυτό μία στις τρεις γυναίκες αποφασίζουν να αναπτύξουν μόνες τους 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, συναντώντας βέβαια περισσότερες δυσκολίες στη 
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προσπάθειά τους αυτή απ’ ότι συναντούν οι άνδρες επιχειρηματίες.  Τέλος όσον αφορά την 

κάλυψη των θέσεων του Δημοσίου Τομέα, οι γυναίκες καταλαμβάνουν και σε αυτή την 

περίπτωση θέσεις σταθερά χαμηλόμισθες, χωρίς προοπτικές εξέλιξης. 

 

Παρ’ όλα αυτά , οι κατά φύλο διακρίσεις όσον αφορά τις αμοιβές, συνεχίζουν να 

υφίστανται σε συγκεκριμένες περιοχές στον ιδιωτικό τομέα, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα  δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Παρά την προφανή εξίσωση 

των δύο φύλων στα θέματα εργασίας, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

όσων αφορά στην επαγγελματική διάρθρωση ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Πολύ συχνά 

συναντούμε μόνο γυναίκες σε επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται καθαρά «γυναικεία» ενώ 

πολύ πιο σπάνια θα συναντήσουμε μια γυναίκα σε μια θέση εξουσίας κι ευθύνης. 

(Καραγιώργας, Κασιμάτη & Πανταζίδης, 1988 και Μαρία Καραμεσίνη & Ηλίας 

Ιωακείμογλου 2003).  

Τα πρωτεία , επίσης κρατούν οι γυναίκες στην ανεργία με τα ποσοστά ανεργίας των νέων 

γυναικών να είναι διπλάσια από αυτά των νέων ανδρών (42,2% έναντι 22,8%). 

(Ιωακείμογλου & Κρητικίδης, 1998). Όσων αφορά στη μακροχρόνια ανεργία κι εκεί οι 

γυναίκες είναι πρώτες και ειδικά στην Ελλάδα η οποία έχει τα υψηλότερα ποσοστά 

γυναικείας μακροχρόνιας ανεργίας και μάλιστα σε γυναίκες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο 

(Πτυχίο Ανώτατης Σχολής ή και Μεταπτυχιακούς Τίτλους). 

Όσον αφορά στη διάρθρωση της οικογενειακής ζωής των υψηλόβαθμων στελεχών , 

παρατηρείται πως οι γυναίκες είναι εκείνες οι οποίες είτε θα πρέπει να επιλέξουν να 

ακολουθήσουν την καριέρα τους ή τη οικογένεια είτε να βάλουν κάποια προτεραιότητα του 

ενός πάνω στο άλλο. Οι άνδρες πολύ πιο εύκολα μπορούν να τα συνδυάσουν και τα δύο 

ακριβώς επειδή δεν βαρύνονται με πολλές ευθύνες όσον αφορά στον οικογενειακό βίο , κι 

έτσι μπορούν να αφοσιωθούν περισσότερο στις απατήσεις της καριέρας τους. Ο παρακάτω 

πίνακας δείχνει την διάρθρωση της οικογενειακής ζωής ανδρών και γυναικών στελεχών. 3

 

 

 

 

                                                 
3 Η έρευνα περιελάμβανε 52% γυναίκες και 48% άνδρες από τις περιοχές της Βόρειας Αμερικής , Νέας 

Ζηλανδίας , Λατινικής Αμερικής και από άλλες περιοχές. 
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Πίνακας 1 . Οικογενειακή ζωή ανδρών και γυναικών στελεχών. 

 Γυναίκες  Άνδρες  

Καθυστέρησαν τον γάμο 18% 9% 

Παντρεμένοι  79% 94% 

Έχουν σύντροφο με εργασία πλήρους απασχόλησης 74% 25% 

Καθυστέρησαν να τεκνοποιήσουν 35% 12% 

Αποφάσισαν να μην τεκνοποιήσουν 12% 1% 

Έχουν παιδιά 65% 90% 

 
 Πηγή : Families and Work Institute, Catalyst, and the Center for Work and Family in 
Boston College (2003) Leaders in Global Economy: A Study of Executive Women and Men 
 

Είναι φανερό από τον παραπάνω πίνακα ότι οι άνδρες δεν επηρεάζονται στην καριέρα τους 

από τις αποφάσεις για δημιουργία οικογένειας η μη, ενώ αντίθετα για πολλές γυναίκες η 

απόφαση για οικογένεια ή για καριέρα είναι μονόδρομος. Σε πολλές περιπτώσεις οι 

γυναίκες έχουν να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν ένα από τα δύο στη ζωή τους 

(καριέρα ή οικογένεια) γνωρίζοντας ότι και τα δύο δεν θα μπορούν αργότερα να τα 

εξισορροπήσουν και να υπηρετήσουν όπως οι ίδιες θα ήθελαν. Έτσι συναντούμε πολλές 

γυναίκες στελέχη που συνειδητά έχουν αποφασίσει να μην κάνουν οικογένεια ώστε να 

αφοσιωθούν στην καριέρα τους ή αντιθέτως γυναίκες οι οποίες εγκατέλειψαν μια πολλά 

υποσχόμενη σταδιοδρομία προκειμένου να γίνουν αφοσιωμένες μητέρες και σύζυγοι. 

 

 

4. ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ  

Κάθε είδους στερεότυπο πηγάζει από μια παγιωμένη και σταθερή συμπεριφορά η οποία 

επαναλαμβάνεται σε σχεδόν κάθε περίπτωση. Τα στερεότυπα τείνουν να διαρκούν μέσα 

στο χρόνο καθώς ενισχύονται από τους κοινωνικούς μηχανισμούς. Κάθε άνθρωπος τείνει 

να κατηγοριοποιεί τους άλλους ανθρώπους και να αποδίδει στη κάθε ομάδα κάποια 

χαρακτηριστικά συμπεριφορών τα οποία φέρουν όλα τα μέλη της ομάδας. Έτσι μας είναι 

εύκολο να ξεχωρίσουμε σε ποια «ομάδα» ανήκει ένας άνθρωπος. Τα στερεότυπα 

διαχέονται στις επόμενες γενιές από τη οικογένεια, τους δασκάλους, τους καθηγητές και 

από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σύμφωνα με αυτήν την παραδοχή, τα στερεότυπα με 

βάση το φύλο στον εργασιακό χώρο πηγάζουν από τις διαφορετικές συμπεριφορές που 

  20



έχουν άνδρες και γυναίκες στο εργασιακό τους περιβάλλον και στις σχέσεις τους με τους 

συναδέλφους τους. Έτσι, οι γυναίκες που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις τείνουν να 

συμπεριφέρονται πιο φιλικά και πιο «μαλακά» στους υφισταμένους τους , έχουν ένα πιο 

δημοκρατικό στυλ ηγεσίας, είναι πιο εκφραστικές, περισσότερο επικοινωνιακές και πιο 

ευγενικές (Eagly and Johnson, 1990) 

Γι’ αυτόν τον λόγο έχει δημιουργηθεί το στερεότυπο της γυναικείας ηγετικής 

συμπεριφοράς η οποία είναι πιο ήπια σε σύγκριση με αυτήν του άνδρα και οποιαδήποτε 

συμπεριφορά δεν συνάδει με το στερεότυπο αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στο κοινωνικό 

σύνολο στο οποίο αυτή αναφέρεται. Τα υπάρχοντα στερεότυπα , όμως, όσον αφορά στο 

στυλ διοίκησης , απαιτούν πιο αρρενωπές και αυστηρές συμπεριφορές , τέτοιες που 

συναντώνται μόνο (κατ’ εξοχήν) στους άνδρες στελέχη.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο μια 

γυναίκα που συμπεριφέρεται αυταρχικά και αυστηρά στον χώρο εργασίας της θα 

δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις και αμυντικές στάσεις , σε αντίθεση φυσικά με μια 

παρόμοια αυταρχική συμπεριφορά η οποία όμως εκδηλώνεται από άνδρα (Eagly et al. 

1992). Αυτό φέρνει τη γυναίκα σε πιο δυσμενή θέση σε σχέση με τους άνδρες οι οποίοι 

διεκδικούν μια διοικητική θέση στην εταιρεία που εργάζονται, καθώς μέσα από αυτή τη 

διαδικασία θα επιλεγεί εκείνος ο οποίος έχει τα περισσότερα αρρενωπά χαρακτηριστικά, 

αφήνοντας , έτσι, τις γυναίκες πίσω στην προσπάθειά τους να αποδείξουν τις ηγετικές τους 

ικανότητες. 

Ένα άλλο στερεότυπο στα εργασιακά περιβάλλοντα είναι αυτό που θεωρεί τη γυναίκα 

λιγότερο ικανή από έναν άνδρα να αναλάβει ηγετικές θέσεις και να ασκεί εξουσία. 

Έρευνα των Hans-Joachim Wolfram and Gisela Mohr και Birgit Schyns έδειξε ότι οι 

άνδρες οι οποίοι έχουν γυναίκα προϊστάμενο είναι αρνητικά προδιατεθειμένοι απέναντί της 

και κυρίως όταν εκείνη έχει μια έντονη ηγετική προσωπικότητα που «αντιβαίνει» τον 

παραδοσιακό της ρόλο, ενώ θα μπορούσαν να δεχτούν ευκολότερα μια όμοια συμπεριφορά 

από έναν άνδρα προϊστάμενο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι οι γυναίκες είναι δύσκολο 

να γίνουν αποδεκτές σαν ηγέτες στα πλαίσια ενός οργανισμού, αφού καλούνται να 

υπηρετήσουν δύο διαφορετικούς και ίσως αντικρουόμενους ρόλους : αυτόν της γυναίκας (η 

οποία σύμφωνα με το στερεότυπο πρέπει να είναι ήπιος χαρακτήρας, ευγενική και 

αδύναμη) και αυτόν του ηγέτη. Αυτή ακριβώς η διχοτόμηση του ρόλου της είναι που την 

καθιστά μη αποδεκτή από τους άνδρες υφισταμένους της.  
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Έρευνα γύρω από τα στερεότυπα με βάση το φύλο υποδεικνύει ότι οι άνθρωποι στο 

σύνολό τους τείνουν  να αποδίδουν στις γυναίκες περισσότερα κοινωνικά χαρίσματα όπως 

ευγένεια, καλοσύνη, εκφραστικότητα, συμπόνια, συμπάθεια, στοργικότητα, διακριτικότητα 

και στους άνδρες πιο ηγετικά χαρακτηριστικά ,όπως αποφασιστικότητα, πυγμή, 

ανταγωνιστικότητα, τόλμη. (Broverman et al. , 1972, Carli & Eagly, 1999, Deaux & Kite , 

1993, Williams &Best, 1990) . Η τάση της αποκλειστικής σύνδεσης των διοικητικών 

θέσεων με τους άνδρες έχει αρχίσει να υποχωρεί χωρίς, όμως, να υποχωρεί και η τάση 

σύνδεσης των θέσεων αυτών με τα αρρενωπά και αυστηρά χαρακτηριστικά. Οδηγούμαστε 

δηλαδή στη παγίωση ενός νέου στερεοτύπου, αυτού που θέλει το ικανό και 

αποτελεσματικό στέλεχος να διαθέτει «ανδρόγυνα»  χαρακτηριστικά (δηλαδή υψηλό 

βαθμό και αρρενωπών και θηλυκών χαρακτηριστικών). Αυτό σημαίνει ότι μια γυναίκα 

μπορεί να εισχωρήσει στα ανώτατα διοικητικά κλιμάκια αν και μόνο αν διαθέτει ανδρικά 

χαρακτηριστικά συμπεριφοράς , όπως πυγμή, αποφασιστικότητα τόλμη κτλ. Ανοίγει , έτσι , 

ένας δρόμος για τις γυναίκες που θέλουν να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στο 

χώρο των επιχειρήσεων και το κλειδί της επιτυχίας τους ή της αποτυχίας τους είναι το κατά 

πόσο θα μπορέσουν να αποκτήσουν αυτά τα αρρενωπά χαρακτηριστικά που απατούνται. 

Κάποιοι θεωρητικοί μάλιστα, προχωρούν περαιτέρω ισχυριζόμενοι πως οι επιχειρήσεις 

πρέπει να αναπτύξουν και να δώσουν έμφαση περισσότερο στα γυναικεία χαρακτηριστικά 

της ηγεσίας (συμπάθεια, κατανόηση, συνεργατικότητα) εάν θέλουν να επιβιώσουν και να 

είναι ανταγωνιστικές στο σύγχρονο διαφοροποιημένο περιβάλλον (Grant 1988, Helgesen 

1990, Loden 1985, Rosener 1990, 1995).   

 

4.1 Σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας 

 

«Η σεξουαλική παρενόχληση είναι εκούσια, κυρίως 

αντρική συμπεριφορά, που προσδίδει στη γυναίκα 

σεξουαλικό ρόλο πάνω από την ιδιότητα της ως 

εργαζόμενο άτομο, και περιλαμβάνει σεξουαλικά 

σχόλια , υπονοούμενα, αγγίγματα στο σώμα της 

γυναίκας, απαίτηση σεξουαλικής εύνοιας, 

ανεπιθύμητες προτάσεις για ραντεβού, πιέσεις για 

σεξουαλική συνεύρεση, ακόμα και βιασμό» 
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(Line Farley, “Sexual Shakedown”) 

 

 

Ένα φαινόμενο το οποίο επιβεβαιώνει τα στερεότυπα με βάση το φύλο που προαναφέραμε 

, είναι αυτό της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Θύματα αυτού του 

σχετικά νέου φαινομένου (αναγνωρίστηκε από το 1970 και μετά) είναι κατά κύριο λόγο οι 

γυναίκες (89%) από 18 έως 35 ετών , χωρίς να λείπουν οι περιπτώσεις εκείνες όπου στον 

ρόλο του θύματος βρίσκεται ένας άνδρας. Η σεξουαλική παρενόχληση λαμβάνει χώρα 

συνήθως κατά τα δύο πρώτα χρόνια εργασίας του ατόμου και όσο αυξάνεται ο χρόνος 

παραμονής στην ίδια εργασία μειώνονται οι πιθανότητες τέτοιου τύπου συμπεριφοράς από 

τους συναδέλφους ή τους προϊσταμένους. Οι πιο ευάλωτες ομάδες είναι οι χήρες, οι 

διαζευγμένες, οι νέες (οι οποίες είναι και νεοεισερχόμενες στην εργασία), και οι γυναίκες 

που είναι μέλη φυλετικών μειονοτήτων. Η συντριπτική πλειοψηφία των δραστών 

σεξουαλικής παρενόχλησης είναι άνδρες (97%). Οι δράστες , στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, κατέχουν ανώτερη θέση στη  επιχείρηση από τις γυναίκες θύματα της 

παρενοχλητικής συμπεριφοράς. Οι τελευταίοι είναι κυρίως διευθυντές (45%), ή άμεσα 

προϊστάμενοι (18,3%), ενώ με μικρότερη συχνότητα ως δράστες σεξουαλικής 

παρενόχλησης αναφέρονται οι συνάδελφοι (15,8%) και οι πελάτες (14,2%). Στις 

περισσότερες περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης, , η διοίκηση της εταιρείας δεν είχε 

αντιληφθεί  το γεγονός, (67,5%). Ωστόσο, και στις περιπτώσεις που η σεξουαλική 

παρενόχληση είχε γίνει αντιληπτή από την Διοίκηση (20%),οι ιθύνοντες κατά κύριο λόγο, 

(56,7%), δεν πήραν κάποια μέτρα αντιμετώπισης (έρευνα ΟΕΒ 2004-Ομοσπονδία 

Εργοδοτών και Βιομηχάνων) Είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι στις περιπτώσεις όπου η 

διοίκηση πήρε μέτρα αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης (43,3%), τα μέτρα 

έπληξαν κυρίως το θύμα (στο 30,8%) των περιπτώσεων υπήρξε απόλυση ), ενώ ο δράστης 

αντιμετωπίστηκε κυρίως με συστάσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που 

υφίσταται σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, παύει να εργάζεται στον 

συγκεκριμένο χώρο, (78,3%), είτε εξαιτίας οικειοθελούς αποχώρησης (παραίτηση 86,2%), 

είτε εξαιτίας απόλυσης (8,5%), με ποσοστό 62,2% των γυναικών να αποχωρεί από την 

εργασία μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την στιγμή που έλαβε χώρα η σεξουαλική 

παρενόχληση (στοιχεία από την έρευνα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας , 

2004). 
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Η σεξουαλική παρενόχληση δημιουργεί άγχος και στρες στο άτομο που την υφίσταται 

καθώς μπορεί να αυτό-ενοχοποιείται αναρωτώμενο  εάν το ίδιο προκάλεσε ή επέτρεψε 

τέτοιου είδος συμπεριφορά,  με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται λιγότερο αποδοτικό, να μη 

νιώθει άνετα στον εργασιακό του χώρο, να ζητά άδεια προκειμένου να λείψει από ένα 

περιβάλλον το οποίο το καταπιέζει ή ακόμη και να εγκαταλείπει την εργασία του. Άλλες 

ψυχολογικές συνέπειες είναι τα συχνά ξεσπάσματα του θύματος , το κλάμα, η απέχθεια 

προς το ίδιο του το σώμα, ο φόβος απέναντι στον εργοδότη ή στους συναδέλφους, η 

αδικαιολόγητη κούραση, η απώλεια επιθυμίας για ερωτική επαφή με τον σύντροφο , 

δυσκολίες συγκέντρωσης και γενικότερα όλα τα συμπτώματα που έχουν και τα θύματα 

ενός βιασμού, καθώς και η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί ψυχολογικό βιασμό και 

βιασμό της γενετήσιας ελευθερίας. Οι συνέπειες , όμως, δεν περιορίζονται μόνο στο θύμα, 

αλλά προεκτείνονται σε όλον τον εργασιακό χώρο, καθώς δημιουργείται αγωνία και 

αμηχανία και στους υπόλοιπους εργαζόμενους. Τέλος, οι συνέπειες βαρύνουν τον εργοδότη 

και τον επιχειρηματία καθώς το φαινόμενο αυτό λειτουργεί επιβραδυντικά για τη ανάπτυξη 

και τη παραγωγικότητα της επιχείρησης. Εδώ µπορεί να προστεθεί και το κόστος υπό 

µορφή  επιδείνωσης της ποιότητας και της εικόνας της επιχείρησης καθώς και απώλειας 

πελατών Το πρόβλημα πηγάζει από την εκμετάλλευση της εξουσίας των ιεραρχικά 

ανώτερων στελεχών οι οποίοι θέλουν να επιτύχουν μια σεξουαλική εύνοια όχι μέσω της 

απλής ερωτικής έλξης που ασκούν στο άτομο που επιθυμούν αλλά μέσω της ισχύος που 

τους προσδίδει η θέση τους στη εταιρεία. Η σεξουαλική παρενόχληση παίρνει τη μορφή 

«πρότασης» για καλυτέρευση των εργασιακών συνθηκών για το θύμα , κάτι το οποίο , 

όμως, λειτουργεί εκβιαστικά για τη ψυχολογία του ατόμου, αφού η μη συμφωνία σε αυτήν 

τη πρόταση φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα για τις συνθήκες εργασίας του θύματος. 

Η Line Farley θεωρεί τη σεξουαλική παρενόχληση «εκούσια, κυρίως αντρική συμπεριφορά, 

που προσδίδει στη γυναίκα σεξουαλικό ρόλο πάνω από την ιδιότητά της ως εργαζόμενο 

άτομο και περιλαμβάνει σεξουαλικά σχόλια, υπονοούμενα, αγγίγματα, στο σώμα της 

γυναίκας, απαίτηση σεξουαλικής εύνοιας, ανεπιθύμητες προτάσεις για ραντεβού, πιέσεις για 

σεξουαλική συνεύρεση, ακόμα και βιασμό». Πιστεύει , επίσης, ότι το φαινόμενο αυτό 

χρησιμοποιείται από τους άνδρες κυρίως για να διαιωνίζουν την διάκριση ανάμεσα στους 

άνδρες και στις γυναίκες όσον αφορά στη εργασία. Είναι ένα σαφές στερεότυπο το οποίο 

προσδίδει στις γυναίκες μόνο θηλυκές και σεξουαλικές ικανότητες και τις καθιστά 
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ανίκανες για οποιαδήποτε εργασία πλην του να προκαλούν ερωτική διέγερση και 

ικανοποίηση στους άνδρες. 

 

«σεξουαλική παρενόχληση ορίζεται  κάθε μη 

επιθυμητή σεξουαλική πρόταση, η προσφορά 

για ανταλλαγή σεξουαλικής εύνοιας έναντι 

κάποιων πλεονεκτημάτων στο χώρο εργασίας 

και έξω από αυτόν, καθώς και άλλες 

λεκτικές προκλήσεις ή σωματικές επαφές» 

                                                Sue Wise , Liz Stanley 

 

Η πρώτη έρευνα που πραγματοποιήθηκε πάνω στο φαινόμενο της σεξουαλικής 

παρενόχλησης ήταν το 1976 στην Αμερική , και τα αποτελέσματά της έδειξαν πως από 

τους 9000 ερωτηθέντες το 88% είχε δεχθεί κάποιας μορφής σεξουαλική παρενόχληση στον 

χώρο εργασίας του.  Σε δεύτερη έρευνα που διεξήχθη στο San Francisco το 1980 σε 23000 

άνδρες και γυναίκες , το 42% των γυναικών απάντησε πως έχει πέσει θύμα σεξουαλικής 

παρενόχλησης , καθώς επίσης και το 15% των ανδρών (!!!) μέσα στους τελευταίους 24 

μήνες . η επιτροπή ίσων ευκαιριών στη εργασία (Equal Employment Opportunity 

Commission) το 1994 υποστήριξε ότι μία στις δύο γυναίκες πρόκειται να πέσει θύμα 

σεξουαλικής παρενόχλησης κατά την διάρκεια της εργασιακής της ζωής.  

Οι επιπτώσεις μιας τέτοιας «πρότασης» μπορούν να είναι εξέλιξη (εφόσον η γυναίκα 

φοβισμένη για τη καριέρα της υποκύψει στους σεξουαλικούς εκβιασμούς του 

προϊστάμενού της , στασιμότητα ή και απόλυση σε περίπτωση εναντίωσης σε αυτήν. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1991 διατύπωσε μια Σύσταση για τη προστασία της 

αξιοπρέπειας ανδρών και γυναικών στον χώρο εργασίας. Σύμφωνα με τη Σύσταση αυτή 

απαράδεκτη θεωρείται οποιαδήποτε σεξουαλική συμπεριφορά η οποία : 

 
o Είναι ανεπιθύμητη, παράλογη και προσβλητική για το άτομο που την υφίσταται,  

o η απόρριψη της συμπεριφοράς αυτής ή η υποταγή σ’ αυτή χρησιμοποιείται ως βάση 

για τη λήψη απόφασης που έχει επίπτωση στη διατήρηση της απασχόλησης ή στους 

όρους της απασχόλησης, και  
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o δημιουργεί εκφοβιστικό, εχθρικό ή ταπεινωτικό περιβάλλον εργασίας για το άτομο 

που την υφίσταται.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έναν νέο ορισμό : 

" Ως σεξουαλική παρενόχληση θεωρείται κάθε διάκριση λόγω φύλου στο χώρο εργασίας όταν 

εκδηλώνεται μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά  

συνδεόμενη με το φύλο με σκοπό ή αποτέλεσμα που επηρεάζει την αξιοπρέπεια ενός ατόμου ή 

και δημιουργείται ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, απειλητικό ή ενοχλητικό περιβάλλον, ιδίως εάν 

η απόρριψη ή μη αποδοχή της συμπεριφοράς αυτής από ένα άτομο χρησιμοποιείται ως 

κριτήριο για μια απόφαση που επηρεάζει το άτομο αυτό». 

Τα βασικά στοιχεία που εμπεριέχονται στον ορισμό αυτό είναι : 

o η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί διάκριση με βάση το φύλο 

o η σεξουαλική παρενόχληση σαν ανεπιθύμητη συμπεριφορά προσβάλλει την 

αξιοπρέπεια του εργαζόμενου 

o η σεξουαλική παρενόχληση σαν ανεπιθύμητη συμπεριφορά  λειτουργεί 

εκφοβιστικά για τον εργαζόμενο 

o η σεξουαλική παρενόχληση έχει τη βάση της σε μια σχέση ανταλλαγής της οποίας η 

απόρριψη ή η αποδοχή έχει άμεσες επιπτώσεις στους όρους εργασίας του θύματος. 

 

Τύποι σεξουαλικής παρενόχλησης  

Υπάρχουν 3 τύποι σεξουαλικής παρενόχλησης : 

i. QUID PRO QUO (πρόταση για αντιπαροχή): η μορφή αυτή της σεξουαλικής 

παρενόχλησης γίνεται πάντα από ανώτερο ιεραρχικά στέλεχος ή από 

οποιονδήποτε φέρει εξουσία τέτοια η οποία είναι ικανή να επηρεάσει την 

απόφαση για πρόσληψη ή προαγωγή του θύματος.  

ii. Επίμονη και προκλητική σεξουαλικά υποκινούμενη πρόθεση και συμπεριφορά. 

Προβληματικό ή εχθρικό περιβάλλον : Αφορά επαναλαμβανόμενη μη αποδεκτή  

συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης που επιδρά αρνητικά στην απόδοση ενός 

εργαζόμενου και δημιουργεί ένα εχθρικό περιβάλλον που θίγει την αξιοπρέπεια 

του ατόμου. Στη περίπτωση αυτή ο δράστης προκαλεί συχνή επαφή με το θύμα , 

είναι πιεστικός και αποκαλεί το θύμα με χαρακτηρισμούς ανάρμοστους και 

προσβλητικούς.  
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iii. Σεξουαλική ευνοιοκρατία : αφορά στη περίπτωση όπου οι ευκαιρίες απασχόλησης 

ή προαγωγής δόθηκαν σε άτομο το οποίο τελικά υπέκυψε στην παρενοχλητική 

αυτή συμπεριφορά, θεσπίζοντας έτσι έναν «κανόνα» γύρω από τον τρόπο λήψης 

της απόφασης για πρόσληψη ή προαγωγή.  

Η σεξουαλική παρενοχλητική συμπεριφορά μπορεί να περιλαμβάνει  υποτιμητικό ή 

ταπεινωτικό κάλεσμα, σχόλια και φραστικές απειλές και ύβρεις, εμπαιγμό και ρεζίλεμα, 

πειράγματα για την εξωτερική εμφάνιση του ατόμου, φυσική επαφή (άγγιγμα), άσεμνη 

επίθεση ή βιασμό ή υποκίνηση άλλων να κάνουν τα παραπάνω.  

Τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης έχουν μειωμένη αυτοπεποίθηση, αναρωτιούνται αν 

προκάλεσαν τα ίδια τη συμπεριφορά αυτή με τη δική τους ενδεχομένως συμπεριφορά, 

απομονώνονται και νιώθουν άγχος , αντιμετωπίζουν προβλήματα στην οικογένεια, 

σκέφτονται ότι δεν αξίζει να μπουν στη διαδικασία να το καταγγείλουν και φοβούνται μήπως 

θεωρηθεί υπερβολική αντίδραση και χάσουν τη δουλειά τους. 

 

 

5. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Το φαινόμενο της μερικής απασχόλησης είναι μια νέα τάση στην Ελλάδα (εμφανίστηκε 

μόλις το 1990) και αναφέρεται στην παροχή εργασίας μειωμένου ωραρίου με μειωμένες 

αποδοχές .Είναι μια μορφή ευέλικτης εργασίας καθώς επιτρέπει στον εργαζόμενο να 

προσαρμόζει το πρόγραμμά του σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει και καθώς μπορεί 

να εκτελεστεί από χώρο διαφορετικό εκείνου που νοούμε αυστηρά ως «χώρο εργασίας», 

για παράδειγμα από το σπίτι. Στην μερική απασχόληση καταφεύγουν συνήθως ομάδες 

εργαζομένων οι οποίες βρίσκονται σε «δυσμενή» θέση στην αγορά εργασίας είτε λόγων 

του φύλου, είτε λόγω της ηλικίας , είτε λόγω της φυλετικής καταγωγής. Σε θέσεις μερικής 

απασχόλησης  απασχολούνται κατά κύριο λόγο γυναίκες , γεγονός που τείνει να οξύνει τις 

έμφυλες διακρίσεις στον  εργασιακό τομέα, καθώς εντείνονται οι διαφορές ανάμεσα σε 

γυναικεία και ανδρικά επαγγέλματα. Συγκεκριμένα η μέση συμμετοχή των γυναικών στη 

μερική απασχόληση είναι 68% ενώ η συμμετοχή τους στη πλήρη απασχόληση είναι μόλις 

38,4% Χαρακτηριστικό είναι πως εάν κάποιος άνδρας εργαστεί σε θέση μερικής 

απασχόλησης αυτό θα αποτελεί ένα συμπληρωματικό εισόδημα στο ήδη υπάρχον, αλλά για 

τη γυναίκα η εργασία αυτή της προσφέρει το κύριό της εισόδημα. Κατά κύριο λόγο οι 

  27



θέσεις μερικής απασχόλησης αφορούν σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας που δεν 

απαιτούν μεγάλη εξειδίκευση και γνώση . 

Ο βασικότερος λόγος των υψηλών ποσοστών μερικής απασχόλησης τόσο σε άνδρες όσο 

και σε γυναίκες νέας ηλικίας οφείλεται όχι σε συνειδητή επιλογή και προτίμησή τους 

έναντι της πλήρους απασχόλησης , αλλά σε έσχατη λύση λόγω της υψηλής ανεργίας που 

μαστίζει τη νεολαία. Το 1/5 μόνο των μερικά απασχολούμενων γυναικών έχει συνειδητά 

επιλέξει την θέση εργασίας της ενώ το 52,5% την επέλεξε επειδή δεν έβρισκε κάποια θέση 

πλήρους απασχόλησης.  

 Δυστυχώς , η μεγάλη αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην Ανώτατη 

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση δεν συμβαδίζει με τη εξάλειψη των διακρίσεων στη εργασία 

με αρνητικές συνέπειες στη μελλοντική σταδιοδρομία τους. Έρευνα του Μιχαήλ (2005) 

αποδεικνύει την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών σε Business schools  και μάλιστα με 

επιδόσεις σημαντικά καλύτερες από αυτές των ανδρών . Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι οι 

γυναίκες όχι μόνο δεν είναι λιγότερο ικανές να αναλάβουν αυξημένα καθήκοντα σε μια 

επιχείρηση αλλά ίσως είναι και καλύτερες από τους άνδρες σε συγκεκριμένους τομείς. 

Αυτό δεν είναι δύσκολο να το φανταστούμε καθώς οι γυναίκες έχουν πολλούς λόγους να 

θέλουν να αποδείξουν την αξία τους όχι μόνο στο κοινωνικό σύνολο ,καταρρίπτοντας έτσι 

τις προκαταλήψεις ,αλλά και στον ίδιο τους τον εαυτό. Συγκεκριμένα , στη ίδια έρευνα 

(Μιχαήλ 2005), σημειώθηκε ότι το ποσοστό των νέων ανδρών οι οποίοι καταλαμβάνουν 

υπεύθυνες θέσεις σε επιχειρήσεις αμέσως μετά το πέρας των σπουδών του ανέρχεται στο 

87% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι μόλις 13%, μιλώντας πάντα για το 

ίδιο επίπεδο λαμβανόμενης εκπαίδευσης . 

 

 

6. ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΕΛΕΧΗ  

Προκειμένου να κατανοήσουμε βαθύτερα τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες δεν 

συμμετέχουν στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες στα υψηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας μιας 

επιχείρησης  , πρέπει να μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις γυναίκες 

στελέχη, όπως την ηλικία τους , το μορφωτικό τους υπόβαθρο, τα έτη προϋπηρεσίας στην 

εταιρεία κτλ.  Σε έρευνα των Susan M. Adams, Atul Gupta, Dominique M. Haughton και  

John D. Leeth (2007), διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες CEO είναι κατά μέσο όρο 51 ετών 

(δηλαδή 4 χρόνια νεότερες από τους άντρες CEO), απασχολούνται στη εταιρεία περίπου 14 
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χρόνια (3 χρόνια λιγότερα από τους άνδρες) και κατείχαν υψηλή θέση στελέχους για 

περίπου 7,5 έτη. (Πίνακας 1). Οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες είναι σημαντικά 

μικρότερες (είτε σε μέγεθος πωλήσεων, είτε σε αριθμό εργαζομένων, είτε σε κύκλο 

εργασιών) από αυτές που διοικούνται από άνδρες. Σε επίπεδο εταιρικής απόδοσης δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες ή από άνδρες. 

Επιπλέον , σημειώθηκε το ποσοστό των γυναικών CEOs ως μέρος του συνολικού αριθμού 

των CEOs και αγγίζει μόλις το 2%. Το ποσοστό αυτό μοιράζεται κυρίως ανάμεσα στις  

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών , στην βιομηχανία και στο εμπόριο. Στην ίδια έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι στο επίπεδο του CEO δεν υπάρχει μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα δύο 

φύλα αλλά η διαφορές στα επίπεδα μισθών ισχύουν για τις κατώτερες βαθμίδες και μέχρις 

ότου μια γυναίκα κατορθώσει να κατακτήσει μια θέση CEO στη εταιρεία που εργάζεται. 

Εφόσον την κατακτήσει η συμπεριφορά και η αντιμετώπιση που λαμβάνει από το 

εργασιακό της περιβάλλον είναι ίδια με αυτήν ου λαμβάνουν και οι άνδρες συνάδελφοί 

της. 

 

Πίνακας 1. Συνοπτικός πίνακας χαρακτηριστικών στοιχείων των CEO 

Μεταβλητή Άντρες CEO Γυναίκες CEO 

Ηλικία  55,17  

Ν=18207 

51,18  

Ν=244 

Έτη στην συγκεκριμένη 

θέση 

7,89  

Ν=18141 

7,62 

Ν=243 

Έτη εργασίας στην 

εταιρεία 

17,59 

Ν=10609 

14,74 

Ν=163 

Πωλήσεις (σε 

εκατομμύρια δολάρια 

2004) 

4,70 

Ν=19799 

3,01 

Ν=244 

Αριθμός εργαζομένων  

(σε χιλιάδες) 

18,43 

Ν=19417 

11,08 

Ν=241 

Τριετής αύξηση των 

πωλήσεων (ποσοστό) 

16,77 

Ν=19750 

22,29 

Ν= 239 

Τριετής απόδοση στους 

μετόχους (ποσοστό) 

12,32 

Ν=18588 

4,74 

Ν=244 
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Αποδοτικότητα 

ενεργητικού (ποσοστό) 

2,44 

Ν=19799 

2,35 

Ν=244 

Σύνολο αποδοχών (σε 

χιλιάδες δολάρια 2004) 

4798,14 

Ν=19635 

4936,27 

Ν=244 

 

Σημείωση : σε κάθε κελί περιλαμβάνεται η μέση τιμή και το μέγεθος του δείγματος (Ν) 

 

6.1 Η γυάλινη οροφή 

Το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» (Glass ceiling) (Burgess , Z. And Tharenou, P, 2002) 

εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και περιγράφει τους «αόρατους» 

περιορισμούς που εμποδίζουν τις γυναίκες να φτάσουν στα υψηλότερα κλιμάκια ιεραρχίας 

μέσα σε μια επιχείρηση. Όταν συναντούμε μια γυναίκα σε υψηλόβαθμες θέσεις εξουσίας  

παρατηρούμε ότι αυτή η συμμετοχή είναι «συμβολική» εφόσον το ποσοστό συμμετοχής 

της στις θέσεις αυτές είναι μικρότερο του 15%. (Kanter, R.M., 1977). Λίγες είναι οι 

επιχειρήσεις και τα στελέχη εκείνα τα οποία πίστεψαν και πιστεύουν ότι η συμμετοχή των 

γυναικών στα ανώτατα ιεραρχικά κλιμάκια των επιχειρήσεων σχετίζονται θετικά με τη 

αύξηση της κερδοφορίας τους. Έρευνες στις Η.Π.Α. , στην Μεγάλη Βρετανία και στις 

Σκανδιναβικές χώρες έδειξαν ότι υπάρχει θετικός συσχετισμός μεταξύ της συμμετοχής των 

γυναικών στις ανώτερες διοικητικές θέσεις και στα έσοδα των μετόχων. Συγκεκριμένα, 

μελέτη του “Catalyst” στη Νέα Υόρκη το 2004 διαπίστωσε πως εταιρείες με μεγαλύτερη 

εκπροσώπηση των γυναικών στα ανώτερα κλιμάκια είχαν έως 35% μεγαλύτερη Απόδοση 

Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) και έως 34% υψηλότερη απόδοση στους μετόχους (TRS) από τις 

εταιρείες με χαμηλότερη εκπροσώπηση γυναικών. (“Financial performance is higher at 

companies with more female execs” HR focus, 81.3, March 2004). Μια αντίθετη άποψη 

που προσπαθεί να δικαιολογήσει τα ποσοστά αυτά υποστηρίζει ότι τα αυξημένα κέρδη δεν 

οφείλονται στην παρουσία αυτή καθαυτή των γυναικών αλλά στο γεγονός ότι εταιρείες που 

δέχονται στους κόλπους τους και μάλιστα στα ανώτερα κλιμάκιά τους γυναίκες είναι από 

μόνες τους πιο επιτυχημένες και ακολουθούν πιο σύγχρονες και καινοτόμες πρακτικές 

διοίκησης.(Krishnan H. and Park D., 2005). 

Σε έρευνα της Isabel Metz (2003) , κατηγοριοποιούνται οι λόγοι της δύσκολης ή μη 

ανέλιξης των γυναικών (ειδικότερα στον τραπεζικό τομέα) σε : 

1. Ατομικούς 
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2. Διαπροσωπικούς 

3. Οργανωσιακούς και 

4. Κοινωνικούς  

Σε ατομικό επίπεδο συμπεριλαμβάνονται τα ατομικά εκείνα στοιχεία τα οποία φέρει το 

κάθε άτομο στην θέση εργασίας που κατέχει αλλά και συνολικά στην επιχείρηση στην 

οποία εργάζεται. Συμπεριλαμβάνει μεταβλητές όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου καθώς και παράγοντες που αφορούν στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο (επίπεδο εκπαίδευσης, δεξιότητες κτλ). Το διαπροσωπικό επίπεδο 

αφορά στις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων στα πλαίσια του οργανισμού και στις σχέσεις 

μεταξύ υπαλλήλων και προϊσταμένων. Περιλαμβάνει τη συμβουλευτική από αρχαιότερα 

στελέχη (mentoring), το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας των εργαζομένων , καθώς και τα 

εσωτερικά δίκτυα επικοινωνίας που δημιουργούνται στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ 

των τμημάτων του οργανισμού. Τέλος, το οργανωσιακό επίπεδο εστιάζει στις πρακτικές 

που ακολουθούνται για την επιλογή και ανάπτυξη των εργαζομένων. Στην έρευνα αυτή 

μελετούνται 2 πλευρές της διαδικασίας ανάπτυξης και προαγωγής του ανθρώπινου 

δυναμικού. Η μία είναι το «επίπεδο άνεσης» του στελέχους που αποφασίζει για την 

προαγωγή μιας γυναίκας και σχετίζεται με το πόσο άνετα αισθάνονται οι άντρες ανώτεροι 

να περιστοιχίζονται από γυναίκες στελέχη και σε ποιο βαθμό μπορούν να συνεργαστούν 

αποτελεσματικά. Οι περισσότεροι άντρες αισθάνονται ότι συνεργάζονται καλύτερα και 

επικοινωνούν καλύτερα με άνδρες συναδέλφους τους και επομένως προτιμούν να 

προάγουν κάποιον από τους άνδρες υπαλλήλους με τον οποίο ξέρουν πως θα έχουν μια 

καλή συνεργασία. Το επίπεδο άνεσης είναι καθαρά προσωπικό ζήτημα και σχετίζεται με 

την προσωπικότητα του στελέχους, με το βαθμό «ασφάλειας» που νιώθει δίπλα σε μια 

ισχυρή γυναίκα και με την γενικότερη «παιδεία» που διαθέτει. Η άλλη πλευρά που 

περιλαμβάνεται στο οργανωσιακό επίπεδο είναι οι τακτικές που ακολουθούν οι γυναίκες 

προκειμένου να προαχθούν, και αφορούν στις ιδιαίτερες σχέσεις που αναπτύσσουν με 

συναδέλφους και προϊσταμένους προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους αλλά 

και την προτίμισή τους σε περίπτωση προαγωγής. 
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Διάγραμμα 1. Οι ατομικοί, διαπροσωπικού, οργανωσιακοί και κοινωνικοί παράγοντες 

που εξηγούν την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών στον τραπεζικό κλάδο. 

 
Σύμφωνα με τους Singh V. και Vinnicombe S. (2003) τα εμπόδια που κρατούν τις γυναίκες 

από το αν αναλάβουν υψηλές θέσεις στις εταιρείες συνοψίζονται ως εξής :  

 οι ίδιες οι γυναίκες επιλέγουν να αποχωρήσουν όταν φτάνου στις ανώτερες 

διοικητικές θέσεις 

 δύσκολη επανένταξη των γυναικών στη εργασία μετά από απουσία τους στο χώρο 

 λίγες ευκαιρίες σταδιοδρομίας 

 ύπαρξη στερεοτύπων με βάση το φύλο που ευνοούν τους άνδρες και όχι τις 

γυναίκες 

 εταιρική κουλτούρα 

 αφοσίωση των γυναικών στην οικογένεια 

 προκαταλήψεις για τις ικανότητες των γυναικών 

 έλλειψη προτύπων γυναικείων ρόλων 

 οι υποχρεώσεις των ανώτερων στελεχών απαιτούν επένδυση πολλών ωρών ετησίως 

(183 ώρες ετησίως σε εργασίες των διοικητικών συμβουλίων) , γεγονός το οποίο 
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αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τις γυναίκες πιο οποίες έχουν και 

υποχρεώσεις στη οικογένεια και στο σπίτι 

 η άποψη πολλών στελεχών ότι οι γυναίκες στερούνται αυτοπεποίθησης ώστε να 

λάβουν κάποιες δύσκολες αποφάσεις και να επιτελέσουν έναν ρόλο ηγέτη 

 σεξουαλική παρενόχληση 

 Αποκλεισμός των γυναικών από τα άτυπα δίκτυα και τα κανάλια επικοινωνίας όπου 

σημαντικές πληροφορίες για την οργανωσιακή πολιτική και τη λήψη αποφάσεων 

διαχέονται  

 

Έρευνα της Price Waterhouse Coopers για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στη Κύπρο 

προσπάθησε να ερευνήσει εκτός των άλλων και τα καθήκοντα εκείνα τα οποία 

συμπεριλαμβάνονται στις ευθύνες των ανώτατων στελεχών και τα οποία θεωρείται από 

πολλούς άνδρες ως οι γυναίκες δεν μπορούν να υπηρετήσουν. Τέτοια καθήκοντα είναι : 

 οι ευθύνες λήψης αποφάσεων 

 η επίβλεψη του προσωπικού 

 η επιθεώρηση των εσωτερικών διαδικασιών και 

 τα ταξίδια στο εξωτερικό για τις ανάγκες προώθησης των προϊόντων και των 

υπηρεσιών της εταιρείας (καθώς έχουν αυξημένες υποχρεώσεις με την ανατροφή 

των παιδιών και τη συντήρηση του σπιτιού) (βλ. παράρτημα) 

 

6.2 Γυναικεία επιχειρηματικότητα 

Πολλές γυναίκες μην μπορώντας να συμβιβαστούν με την υπάρχουσα κατάσταση , 

αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν μόνες τους , να γίνουν οι ίδιες κύριοι του εαυτού τους 

και να διοικήσουν την δική τους επιχείρηση. Το 2003 μια έρευνα στην Μεγάλη Βρετανία 

συνόψισε τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στην 

δική τους επιχείρηση:4

 μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην εργασία τους και μεγαλύτερο αίσθημα ελέγχου της 

ζωής τους 

                                                 
4 Σημειώνεται ότι καμία από τις γυναίκες οι οποίες συμμετείχαν στη έρευνα δεν αποφάσισε να ιδρύσει τη 

δική της επιχείρηση για οικονομικούς λόγους είτε για λόγους ανεργίας. 
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 καταφέρνουν να έχουν μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ της καριέρας τους και της 

οικογενειακής τους ζωής 

 αρνητικές εργασιακές εμπειρίες και θέληση για απελευθέρωση από την 

τυποποιημένη αγορά εργασίας (αίσθημα αυτονομίας και ανεξαρτησίας) 

 ήταν εγκλωβισμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από τη γυάλινη οροφή και 

αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν μόνες τους 

 αποφυγή κάθε είδους εξάρτησης από άλλους 

 πιο άνετος τρόπος ζωής μετά από χρόνια στον απαιτητικό χώρο των μεγάλων 

επιχειρήσεων 

Σε αντίστοιχη έρευνα στις Η.Π.Α. (2001) σε δείγμα 425 γυναικών με προϋπηρεσία 

τουλάχιστον 5 έτη σε μεγάλη εταιρεία διαπιστώθηκε ότι οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν 

στη απόφαση ίδρυσης μιας δικιάς τους εταιρείας είναι η διεύρυνση των προοπτικών για 

καριέρα παρά η απογοήτευση τους από το πρότερο εργασιακό περιβάλλον. Οι 

σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους εγκατέλειψαν τις δουλειές τους είναι οι εξής : 

 ευκαιρία να αναλάβουν μεγαλύτερα ρίσκα και ευθύνες 

 η μεγαλύτερη ευθύνη που αναλαμβάνουν για τη λήψη αποφάσεων οδηγεί σε 

μεγαλύτερα κέρδη 

 μεγαλύτερη δυνατότητα να επηρεάσουν τη στρατηγική της επιχείρησης  

 αυξημένη ευελιξία στις προσωπικές τους ζωές. 

Το βήμα αυτό οδήγησε σε μεγάλη ικανοποίηση τις γυναίκες που το αποφάσισαν και το 

τόλμησαν , με ποσοστό γυναικών 75% να είναι περισσότερο ικανοποιημένες σε σύγκριση 

με τη προηγούμενη δουλειά τους. 

Αντίθετα έρευνες στην Ανατολική Ευρώπη έδειξαν ότι αύξηση στην ανεργία δεν 

συνεπάγεται αύξηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.  

 

6.3 Ανταμοιβή της γυναικείας εργασίας 

Το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι γυναίκες απολαμβάνουν σημαντικά μικρότερες 

αποδοχές απ’ ότι οι άνδρες συνάδελφοί τους οφείλεται σε ένα πλήθος παραγόντων , με 

κυριότερο την επί χρόνια κρατούσα άποψη και αίσθηση ότι η γυναικεία εργασία και 

συνεισφορά είναι κατώτερης αξίας. Οφείλεται ,επίσης, στην σχεδόν ανύπαρκτη  

συνδικαλιστική εκπροσώπηση των γυναικών στους χώρους εργασίας τους , καθώς επίσης 

και στην μικρότερη συγκριτικά εμπειρία και προϋπηρεσία που έχουν οι γυναίκες έναντι 
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των αντρών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το γυναικείο εργατικό σώμα είναι σχετικά νέο 

σε ηλικία και στο ότι μεγάλος αριθμός γυναικών αναγκάζεται να διακόψει την εργασία του 

για μεγάλο χρονικό διάστημα , χάνοντας έτσι επαφή με την εργασιακή πραγματικότητα και 

όταν επιστρέψουν ο μισθός τους έχει υποβαθμιστεί (Kanellopoulos1982, Karamessini 

2002, Καραμεσίνη, Ιωακείμογλου 2003, Κασιμάτη 1988, Κουκουλή- Σπηλιωτοπούλου 

1988, Ntermanakis, Petroglou, Sereti , Zervou 2002, Πετράκη-Κώττη 1998). Πολλές από 

τις γυναίκες αυτές ,δε, δεν επιστρέφουν ποτέ ξανά στον εργασιακό στίβο. Ακόμη πιο 

έντονο είναι το φαινόμενο αυτό στις μικρότερες επιχειρήσεις , όπου οι γυναίκες έχουν 

μικρή ικανότητα διαπραγμάτευσης του μισθού τους και τα εργατικά σωματεία 

απουσιάζουν. Σε έρευνα για τη κατανομή του εισοδήματος στα νοικοκυριά το 1985 με 

δείγμα 11.500 νοικοκυριών από όλη την Ελλάδα διαπιστώθηκα ότι η συμμετοχή των 

γυναικών σε θέσεις εργασίας των χαμηλών μισθολογικών κλιμακίων είναι υπερδιπλάσια 

από αυτήν των ανδρών συναδέλφων τους ενώ αντίθετα σχεδόν μηδενική είναι η συμμετοχή 

τους στα ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια. (Καραγιώργας, Κασιμάτη & Πανταζίδης, 1988).  

Από τη μία πλευρά οι γυναίκες θεωρούνται ότι υστερούν σε ικανότητες , εμπειρία και 

γνώσεις για τις ανώτερες διοικητικά θέσεις με αποτέλεσμα να αμείβονται λιγότερο από 

τους άνδρες , και από την άλλη πλευρά η μεγάλη συγκέντρωσή τους σε επαγγέλματα που 

θεωρούνται αμιγώς γυναικεία οδηγεί σε υπερπροσφορά εργασίας  η οποία σύμφωνα με 

τους νόμους προσφοράς και ζήτησης εργασίας στην αγορά ωθεί τους μισθούς  προς τα 

κάτω. (Παυλίδου, 1989). 

Σε έρευνα των Αμερικανών Altonji and Blank (1999) και Murphy (2005) διαπιστώθηκε ότι 

το επίπεδο των συνολικών απολαβών των γυναικών είναι 23% μικρότερο από το 

αντίστοιχο των ανδρών για εργασία πλήρους απασχόλησης. Τους λόγους για το χάσμα 

αυτό αποδίδει ο Farrell (2005) : μέσα στις αιτίες συμπεριλαμβάνεται η υποεκπροσώπηση 

των γυναικών στις υψηλά αμειβόμενες θέσεις, το γεγονός ότι εργάζονται λιγότερες ώρες σε 

σύγκριση με τους άνδρες, ότι δεν αναλαμβάνουν το ίδιο μεγάλες ευθύνες όσο οι άνδρες 

συνάδελφοί τους σε παρόμοιες θέσεις καθώς επίσης και το ότι δεν είναι πρόθυμες να 

ταξιδέψουν στα πλαίσια της εργασίας τους ή να μετακινηθούν για κάποιο χρονικό 

διάστημα σε άλλη περιοχή , πόλη ή χώρα. 

Οι αιτίες ύπαρξης αυτού του χάσματος στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν είναι 

εύκολο να εξαλειφθούν μόνο με πολιτικές ή κίνητρα που δίδονται από τη νομοθεσία ή και 

τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Το πρόβλημα έχει βαθύτερα τις ρίζες του στην παράδοση και 
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στην ανατομία (Freud). Οι ίδιες οι γυναίκες επιλέγουν να εργάζονται σε κλάδους και σε 

θέσεις οι οποίες προσφέρουν ευελιξία προκειμένου να ισορροπούν τις υποχρεώσεις τους 

ανάμεσα σε επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Συνεπώς η ίδια η ανατομία των 

γυναικών είναι αυτή που σε ένα ποσοστό τις κρατά μακριά από τις ευκαιρίες γρήγορης 

ανέλιξης στον επαγγελματικό στίβο και που δημιουργεί αυτά τα μισθολογικά κενά. 

Συγκεκριμένα, οι μητέρες εργαζόμενες απολαμβάνουν ακόμα μικρότερες αποδοχές από τις 

γυναίκες οι οποίες δεν είναι μητέρες κι έχει υπολογιστεί πως μια μητέρα με ένα παιδί 

αμείβεται 6-7% λιγότερο από τον μέσο όρο των γυναικών ενώ μια γυναίκα με δύο παιδιά 

αμείβεται 13% λιγότερο. Συνεπώς , θα μπορούσαμε να πούμε πως δεν είναι τα στερεότυπα 

ή οι διακρίσεις που οδηγούν σε αυτά τα μισθολογικά κενά , αλλά περισσότερο η έλλειψη 

πολιτικών οι ποίες να ευνοούν και να υποστηρίζουν την μητέρα εργαζόμενη. Τέλος, οι ίδιες 

οι γυναίκες εργαζόμενες έχουν την πεποίθηση πως η υφιστάμενη κατάσταση δεν θα 

αλλάξει εάν δεν αλλάξουν πρώτα οι ρόλοι τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών μέσα 

στο σπίτι ώστε να γίνουν λίγο ως πολύ όμοιοι (O’ Neil , 2003). 

 Μελέτη του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) συνόψισε τους λόγους της 

χαμηλότερης αμοιβής των γυναικών έναντι των αντρών στους εξής : 

Οι θέσεις εργασίας στις οποίες απασχολούνται γυναίκες αμείβονται λιγότερο από 

ότι οι θέσεις εργασίας στις οποίες κατά παράδοση απασχολούνται άνδρες, ακόμη 

και όταν απαιτείται η ίδια εκπαίδευση, δεξιότητες και ευθύνες. 

 

Οι γυναίκες δεν έχουν ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση. Μία γυναίκα μπορεί να 

πάρει θέση εργασίας με χαμηλότερη αμοιβή από ότι ένας άντρας που ξεκινά την 

εργασία του κατά τον ίδιο χρόνο και στον ίδιο εργοδότη. Αυτή η πρώτη θέση 

εργασίας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μισθολογική της εξέλιξη. 

 

Οι γυναίκες δεν έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και κατά 

συνέπεια στις προαγωγές. Οι ευκαιρίες αυτές έχουν επίπτωση στην αμοιβή. 

 

Οι ανισότητες στην αμοιβή κατά την εργασία αναπαράγονται κατά τη 

συνταξιοδότηση, έχουν δηλαδή επίπτωση στη ζωή των γυναικών σήμερα και στο 

μελλοντικό τους εισόδημα από την κοινωνική ασφάλιση. 

 

Τα προβλήματα αυτά οξύνονται από την υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στην 

διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Η έρευνα αποδεικνύει ότι οι γυναίκες 

έχουν θετική επίδραση στην ένταξη της ισότητας στη συλλογική διαπραγμάτευση, 

και ότι όσο περισσότερο εμπλέκονται  στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης τόσο 
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πιθανότερο είναι να αντιμετωπίζονται θέματα που προωθούν την ισότητα των 

φύλων. 

Το πρόβλημα έχει τις βαθύτερες ρίζες τους στο εσωτερικό των οικογενειακών σχέσεων και 

στον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια παροτρύνει ή αποθαρρύνει τις γυναίκες  να λάβουν 

ανώτατη μόρφωση και να διεκδικήσουν μια ανταγωνιστική θέση στον ιδιωτικό ή στον 

δημόσιο τομέα. (Πετράκη-Κώττη, 1985). Δεν είναι λίγες οι οικογένειες εκείνες (ειδικά 

στην Ελλάδα) οι οποίες προτρέπουν τα κορίτσια σε νεαρή ηλικία να «καλοπαντρευτούν» 

για να μην «αναγκαστούν» να δουλέψουν!!!.  Η οπισθοδρομική αυτή αντίληψη τείνει να 

ριζωθεί στη σκέψη πολλών νέων γυναικών οι οποίες μετά το τέλος των σπουδών τους (εάν 

έχουν παρακολουθήσει ανώτερες σπουδές μετά το Λύκειο) αναζητούν πρωτίστως την 

οικογενειακή αποκατάσταση και έπειτα  την επαγγελματική (εάν τη αποζητήσουν ποτέ). Η 

τυχόν επιθυμία μιας νέας γυναίκας να αποκατασταθεί πρώτα επαγγελματικά και να 

σταδιοδρομήσει επιτυχώς σε μια καριέρα στον ιδιωτικό τομέα θεωρείται κατακριτέα από 

πολλές ελληνικές οικογένειες , προσδίδοντας έτσι επιπρόσθετα άγχη στους γονείς για την 

«αποκατάσταση» των παιδιών τους (και λέγοντας αποκατάσταση εννοούνε τη 

οικογενειακή αποκατάσταση , δηλαδή τον γάμο, ή μια θέση στον δημόσιο τομέα). Οι 

ανησυχίες αυτές δεν είναι τελείως αβάσιμες καθώς είναι κρατούσα η αίσθηση ότι μια 

γυναίκα μπορεί να κάνει καλά ένα από τα δύο : ή οικογένεια ή καριέρα. Και αυτό γιατί 

είναι δύσκολο να συμφιλιωθεί και να  εξισορροπηθεί η οικογενειακή με τη επαγγελματική 

ζωή. 

Από την άλλη πλευρά, η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου δικαιολογεί (εν μέρει μόνο) το 

υπάρχον χάσμα στις αμοιβές ανάμεσα στα δύο φύλα με την έλλειψη εργασιακής εμπειρίας 

των περισσότερων γυναικών. Σύμφωνα με έρευνες (Blau  et al. 2001) to 38% του 

υφιστάμενου μισθολογικού χάσματος δεν μπορεί να εξηγηθεί από την θεωρία του 

ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά αποδίδεται καθαρά σε διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα. 

Σημειώνεται επίσης το παράδοξο ότι όσο υψηλότερη μόρφωση κατέχει μια γυναίκα τόσο 

μεγαλύτερο το χάσμα ανάμεσα στις αμοιβές αυτής και των ανδρών συναδέλφων της. 

Συγκεκριμένα μια απόφοιτη ανώτατης σχολής αμείβεται κατά ένα τρίτο της αμοιβής 

λιγότερο από έναν άνδρα συνάδελφό της ( Kirton and Greene, 2005). Η θεωρία του 

ανθρώπινου κεφαλαίου υποστηρίζει πως η επένδυση στη γνώση και στην εκπαίδευση 

αυξάνει εν καιρώ τις αποδοχές που απολαμβάνει ο εργαζόμενος (Becker 1993) . 

Διευρύνοντας τον ορισμό του ανθρώπινου κεφαλαίου ο Becker συμπεριέλαβε όλους 
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εκείνους τους παράγοντες που αυξάνουν την ουσιαστική αποκτηθείσα γνώση και τις 

δεξιότητες ενός ατόμου, πέρα από την θεωρητική εκπαίδευση που έχει λάβει. Τέτοιοι 

παράγοντες είναι : 

 Η εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών 

 Έτη εργασιακής εμπειρίας 

 Ώρες εργασίας εβδομαδιαίως 

 Εταιρικές αλλαγές  

 Εθνικές και διεθνείς μετακινήσεις του εργαζόμενου 

Σύμφωνα με τον Becker όλοι οι ανωτέρω παράγοντες εκτός των εταιρικών αλλαγών 

σχετίζονται θετικά με την αύξηση της παραγωγικότητας και συνεπώς με την 

επαγγελματική εξέλιξη και την αύξηση των αμοιβών. Οι εσωτερικές αλλαγές και 

ανακατατάξεις στον οργανισμό λειτουργούν ανασταλτικά στη διάχυση της γνώσης και άρα 

στη συνολική επίδοση του οργανισμού. 

Η έρευνα της Isabel Metz (2003) κατέδειξε πως ο κυριότερος παράγοντας που συμβάλλει 

στην εξέλιξη των γυναικών στον τραπεζικό τομέα είναι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που 

αυτές κατέχουν (ανθρώπινο κεφάλαιο). Επιπλέον, το να έχουν οι γυναίκες βοήθεια στο 

σπίτι σχετίζεται θετικά με την εξέλιξή τους , ενώ οι διάφορες τακτικές που χρησιμοποιούν 

προκειμένου να πετύχουν μια προαγωγή φαίνεται να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα στην 

τελική κρίση για προαγωγή. Αναφορικά με τον παράγοντα «ατομικά χαρακτηριστικά» , 

διαπιστώθηκε πως η οικογενειακή κατάσταση, η ύπαρξη παιδιών , και τα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας δεν σχετίζονται με τις ευκαιρίες για προαγωγή, γεγονός που μειώνει 

τις διακρίσεις λόγω μειωμένων δυνατοτήτων των γυναικών να ανταποκριθούν εξίσου στις 

οικογενειακές και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. 

 

 

7. «ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 

Οι θετικές δράσεις είναι κάποια μέτρα που λαμβάνονται συμπληρωματικά με τη νομοθεσία 

και λειτουργούν συνεπικουρικά για την πλήρη εξάλειψη των ανισοτήτων και των 

διακρίσεων στον εργασιακό χώρο αλλά και κατά την προσπάθεια πρόσβασης σε αυτόν. 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία σκοπό έχουν να  : 

 Μειώσουν και τελικά να εξαλείψουν την υποαπασχόληση και τις περιορισμένες 

προοπτικές για σταδιοδρομία ξεκινώντας από τις ρίζες του προβλήματος, δηλαδή 
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από την διαδικασία επιλογής της σταδιοδρομίας και από την αρχική επαγγελματική 

κατάρτιση. 

 Καταφέρουν να εξισορροπήσουν τις επαγγελματικές με τις προσωπικές 

υποχρεώσεις καθώς επίσης και να μοιραστούν εξίσου οι ευθύνες ανάμεσα στα δύο 

φύλα. 

Με την υιοθέτηση δράσεων κοινωνικής ευθύνης (η εφαρμογή Θετικών Δράσεων υπέρ των 

γυναικών και ολοκληρωμένων Σχεδίων Ισότητας αποτελεί τέτοιο παράδειγμα), οι 

επιχειρήσεις αναλαμβάνουν τον κοινωνικό τους ρόλο, στέλνοντας μήνυμα σε όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητές τους. Η 

προώθηση της ισότητας μέσα στην επιχείρηση αποτελεί παράδειγμα δημοκρατίας και 

προάγει και προωθεί τα ανθρώπινα  δικαιώματα.. έρευνες έχουν δείξει ότι η προώθηση της 

ισότητας των φύλων μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την 

ποιότητα της παραγωγής. Η ουσιαστικά ίση μεταχείριση των δύο φύλων στη εργασία είναι 

τελικά προς όφελος τόσο των ίδιων των εργαζομένων όσο και της επιχείρησης, αφού 

εξαλείφονται οι χαμένες ευκαιρίες λόγω του περιορισμένου προσωπικού που θέλει να 

προσελκύσει και αυξάνεται η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που τελικά προσελκύει 

και επιτρέπει να εισαχθούν νέες ιδέες και νέοι τρόποι σκέψης τόσο σε επίπεδο υπαλλήλων 

όσο και στη διοίκηση. 

Πιο συγκεκριμένα τα οφέλη μιας επιχείρησης από την εφαρμογή των Σχεδίων Θετικών 

Δράσεων υπέρ των γυναικών και των Σχεδίων Ισότητας συνοψίζονται παρακάτω: 

• Συμμετοχή στην προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και δημοκρατίας 

• Αύξηση παραγωγικότητας 

• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης 

• Υψηλή κερδοφορία 

• Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της επιχείρησης 

• Βελτίωση της εταιρικής εικόνας 

• Θετική επίδραση στο εξωτερικό περιβάλλον 

• Ασφαλές και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 

• Ενίσχυση πνεύματος ομαδικότητας 

• Ικανοποιημένο και παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό 

• Καλές εργασιακές σχέσεις 
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8. Η ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε είχε σαν σκοπό την διερεύνηση ύπαρξης ή μη 

διακρίσεων που βιώνουν οι γυναίκες στελέχη στον τραπεζικό κλάδο, τόσο στην 

προσπάθεια ανέλιξής τους όσο και στις αμοιβές που απολαμβάνουν. Η έρευνα αποτελείται 

από δύο μέρη, το ποσοτικό και το ποιοτικό. Το ποσοτικό μέρος της έρευνας περιλάμβανε  

ερωτήσεις οι οποίες στη συνέχεια μπορούσαν να κωδικοποιηθούν και να επεξεργαστούν με 

την βοήθεια του στατιστικού εργαλείου SPSS 15.00, και χρησιμοποιήθηκε για τη 

διεξαγωγή ποσοτικών αποτελεσμάτων. Εντοπίστηκε η κυρίαρχη τάση που επικρατεί αυτή 

τη στιγμή στην αγορά εργασίας αναφορικά με τις διακρίσεις φύλου στον εργασιακό χώρο. 

Στο ποιοτικό μέρος της έρευνας δώσαμε την ευκαιρία  στις ίδιες τις ερωτώμενες να μας 

αναφέρουν προσωπικά τους βιώματα όσον αφορά σε διακρίσεις, εμπόδια, δυσκολίες και 

προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. 

Στόχος ήτανε να απαντηθούν ερωτήματα όπως : 

Εάν αισθάνονται οι ίδιες οι γυναίκες ότι απολαμβάνουν ίση μεταχείριση με τους άνδρες 

συναδέλφους τους σε μια πληθώρα θεμάτων όπως είναι οι προοπτικές επαγγελματικής 

τους εξέλιξης, οι αμοιβές , οι ετήσιες αξιολογήσεις καθώς και το αν πρέπει να 

καταβάλουνε μεγαλύτερες προσπάθειες από τους άνδρες συναδέλφους τους για να 

«κατοχυρώσουνε» την αναγνώριση και την εκτίμηση τόσο των ανωτέρων τους όσο και 

των συναδέλφων τους. Είναι σημαντικό να αφουγκραστούμε την γνώμη και τα βιώματα 

των γυναικών αυτών , οι περισσότερες από τις οποίες κατέχουνε μια σημαντική θέση 

ευθύνης ούσες μητέρες και σύζυγοι. 

 

Κατά πόσο καταφέρνουν να εξισορροπήσουνε επαγγελματική και προσωπική ζωή 

υπηρετώντας με την ίδια επιτυχία τον διττό τους ρόλο ως επιτυχημένα στελέχη και ως 

νοικοκυρές. Για τη σύγχρονη γυναίκα , της οποίας η εργασία δεν θεωρείται επικουρική 

για το οικογενειακό εισόδημα στις μέρες μας, είναι πολύ δύσκολο να βρει τη χρυσή 

τομή μεταξύ επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, ώστε να είναι εξίσου 

αποτελεσματική και στους δύο αυτούς τομείς της ζωής της. 

 

Σε ποιο βαθμό λαμβάνουνε υποστήριξη τυπική και ουσιαστική από το οικογενειακό 

τους περιβάλλον ώστε να ακολουθήσουν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. Γυναίκες 

οι οποίες στα κρίσιμα χρόνια της καριέρας τους είχανε ουσιαστική βοήθεια από την 

οικογένειά τους (σύζυγο, γονείς, πεθερικά) στην ανατροφή των παιδιών κατάφεραν 
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χωρίς μεγάλο άγχος και κόστος στην προσωπική ζωή να επιτύχουν τους 

επαγγελματικούς τους στόχους. 

Οι 35 ερωτήσεις της έρευνας χωρίστηκαν σε επιμέρους «κεφάλαια» ανάλογα με τον 

παράγοντα που θέλαμε να μελετήσουμε. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής : 

1. απόφαση για τη δημιουργία οικογένειας 

2. ύπαρξη στερεοτύπων 

3. ικανοποίηση από την εργασία 

4. αναλαμβανόμενα καθήκοντα 

5. εταιρική κουλτούρα 

6. αμοιβές 

 

Τα ερωτήματα εργασίας που κάνουμε αφορούν τον κάθε έναν προς μελέτη παράγοντα 

ξεχωριστά.  

1. Αναφορικά με την απόφαση για τη δημιουργία οικογένειας διατυπώνεται το 

παρακάτω ερώτημα εργασίας : 

Η1: η δημιουργία οικογένειας και κατ’ επέκταση οι υποχρεώσεις 

που πηγάζουν από αυτήν σχετίζονται αρνητικά με την 

επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών. 

2. Αναφορικά με την ύπαρξη στερεοτύπων που θέλουν τις γυναίκες να διαθέτουν 

λιγότερες ικανότητες και γνώσεις ώστε να αναλάβουν μια θέση ευθύνης : 

Η2α : ο παράγων «φύλο» σχετίζεται θετικά με την τελική κρίση 

για προαγωγή ενός στελέχους 

Η2β : οι γυναίκες πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες 

στην εργασία τους για να αποδείξουν την αξία τους και για να 

λάβουν αναγνώριση κι εκτίμηση από τους άνδρες συναδέλφους 

τους. 

3. Αναφορικά με τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τους προϊσταμένους τους 

διατυπώνεται το εξής ερώτημα εργασίας : 

Η3 : το φύλο επηρεάζει την ανάθεση σοβαρότερων καθηκόντων 

από τον προϊστάμενο 

4. Αναφορικά με την εταιρική κουλτούρα: 
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Η4 : το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οργανισμού επηρεάζει την 

εταιρική κουλτούρα του και κατ’ επέκταση τη στάση των 

εργαζομένων απέναντι στις γυναίκες.  

5. Αναφορικά με τις αμοιβές που απολαμβάνουν άνδρες και γυναίκες εργαζόμενοι : 

Η5 : το φύλο επηρεάζει το ύψος των αποδοχών που απολαμβάνει 

ο εργαζόμενος 

 

 Η ομάδα στόχος της έρευνας ήταν γυναίκες στελέχη όλων των ηλικιακών κατηγοριών και 

όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ωστόσο το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό καθώς η 

ανταπόκριση που είχαμε ήταν αρκετά μονομερής εκ μέρους μιας τράπεζας ενώ 

αντιμετωπίσαμε προβλήματα πρόσβασης και επιθυμίας ανταπόκρισης από τις υπόλοιπες. 

Απευθύνθηκε σε 80 γυναίκες στελέχη και το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 75% 

συγκεντρώνοντας τελικά τα 60 από αυτά.  

 

 

8.1 Ερευνητική μέθοδος 

 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η διανομή ανώνυμων ερωτηματολογίων σε 

γυναίκες στελέχη στις εξής τράπεζες (στην παρένθεση παρατίθεται το ποσοστό συμμετοχής 

του δείγματος από την εκάστοτε τράπεζα) : 

 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (73,3%) 

 Τράπεζα Πειραιώς (1,7%) 

 Eurobank EFG Ergasias (6,7%) 

 Τράπεζα Αττικής  

 Citibank (1,7%) 

 Alphabank (6,7%) 

 Τράπεζα Κύπρου (1,7%) 

 Probank  (1,7%) 

 Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (3,3%) 

 Εμπορική Τράπεζα  (1,7%) 
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Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 35 ερωτήσεις (βλ. Παράρτημα 3) κι έδινε τη δυνατότητα 

στους συμμετέχοντες στην έρευνα να διαλέξουν μια από τις προτεινόμενες απαντήσεις σε 

κάθε ερώτηση αλλά ταυτόχρονα να συμπληρώσουν τις δικές τους προτάσεις ή απόψεις 

σχεδόν για κάθε ερώτηση. Σκοπός ήταν να αφουγκραστούμε τις ιδιαίτερες σκέψεις των 

γυναικών πάνω στο ζήτημα των διακρίσεων και των εμποδίων που αντιμετώπισαν στη 

πορεία τους, να εντοπίσουμε προβλήματα που προκύπτουν σε μια γυναίκα εργαζόμενη και 

μητέρα τα οποία ενδεχομένως δεν είχαμε επισημάνει στην θεωρητική μας προσέγγιση. Οι 

ερωτώμενες είχανε τη ευκαιρία να καταδείξουν τις πηγές του προβλήματος και 

ενδεχομένως να προτείνουν λύσεις για τα προβλήματα αυτά. Το κύριο μειονέκτημα αυτής 

της ερευνητικής μεθόδου είναι οι ενδεχομένως βιαστικές απαντήσεις που μπορεί να 

δόθηκαν λόγω υπερβολικά περιορισμένου χρόνου των στελεχών στα οποία απευθυνθήκαμε 

(την περίοδο που διεξήχθη η έρευνα υπήρχε πολύ μεγάλος φόρτος εργασίας). 

Για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα 

SPSS 15.00, αν και λόγω της μη αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος αποφεύχθηκαν οι 

συσχετισμοί και οι συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων τραπεζικών ιδρυμάτων ή των 

διαφορετικών θέσεων εργασίας. 

 

Δημογραφικά στοιχεία: Το δείγμα αποτελείται από γυναίκες ηλικίας 26-35 ετών σε 

ποσοστό 13,3%, 36-50 ετών με ποσοστό 68,3% και κατά 18,3% από γυναίκες ηλικίας άνω 

των 50 ετών. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων κατέχουν πτυχίο ανώτερης και ανώτατης 

εκπαίδευσης (60%) ενώ μεταπτυχιακές σπουδές έχει πραγματοποιήσει το 16,7 % του 

δείγματος. Απόφοιτοι λυκείου είναι το 23,3% των ερωτηθέντων . Όσον αφορά στην 

οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων στη έρευνα η πλειονότητα των γυναικών 

είναι παντρεμένες (63,3%) με δύο (41,7%) ή κανένα παιδί (33,3%), ενώ το 23,3 % των 

γυναικών είναι διαζευγμένες. Η προϋπηρεσία των γυναικών στελεχών που ερωτήθηκαν 

σημειώθηκε για τις περισσότερες σε πάνω από 25 έτη, ακολουθούσαν εκείνες με εμπειρία 

από 6 έως 15 έτη και τέλος εκείνες με εμπειρία από 16-25 έτη. Αντίστοιχα , τα δύο 

συχνότερα εμφανιζόμενα μισθολογικά κλιμάκια που παρατηρήθηκαν ήταν από 1100-1500 

€ (34,5%) και από 1500-1800 € (32,8%), ενώ μόνο το 16,7% αμειβόταν με μισθό 1800-

2100€ .  
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8.2 Αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας 

 

8.2.1 Απόφαση για τη δημιουργία οικογένειας (Η1) 

«Η επαγγελματική ανέλιξη της γυναίκας προϋποθέτει 

βοήθεια από το οικογενειακό περιβάλλον (σύζυγο, 

γονείς, πεθερικά), κυρίως όταν τα παιδιά είναι σε 

μικρή ηλικία. Μεγάλο ρόλο επίσης παίζει και η 

επιθυμία του συζύγου για την δική του επαγγελματική 

ανέλιξη και κατά πόσο είναι διατεθειμένος να την 

«θυσιάσει» για τα παιδιά ή την σύζυγο». 

 

Αναλύοντας τον παράγοντα «οικογένεια» προσπάθησα να βρω την επιρροή που ασκεί η 

οικογένεια και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτήν για μια γυναίκα στην απόφασή της 

για δημιουργία καριέρας, καθώς επίσης και να εντοπίσω τα τυχόν εμπόδια που 

δημιουργούνται για μια γυναίκα εργαζόμενη, σύζυγο και μητέρα. Το 65% των 

συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί την άποψη ότι η οικογενειακές υποχρεώσεις 

αποτελούν ανασχετικό παράγοντα για στην εξέλιξη μιας καριέρας στον τραπεζικό τομέα 

μερικώς σωστή ενώ μόνο το 20 % την θεωρεί απόλυτα σωστή ενώ το 41,7% θεωρεί ότι οι 

οικογένεια και οι εξ’ αυτής υποχρεώσεις επηρεάζουν τη πορεία της καριέρας μιας γυναίκας 

σε μεγάλο βαθμό. Το 68,3 % των γυναικών που ερωτήθηκαν επιθυμούν πραγματικά να 

προαχθούν σε ανώτερη διοικητική βαθμίδα αν και μόνο το 43,3% αυτών το επεδίωξε. Ο 

μισός περίπου πληθυσμός του δείγματος απολάμβανε στήριξη από τον σύντροφο στην 

προσπάθεια για επαγγελματική ανέλιξη (51,7%) ενώ μόνο το 28,3% δήλωσε ότι ο 

σύντροφος στηρίζει σε μέτριο βαθμό τις επαγγελματικές προσπάθειες και φιλοδοξίες της 

συζύγου. Οι ίδιες οι ερωτώμενες ανέφεραν κάποια από τα εμπόδια που αντιμετώπισαν στην 

προσπάθειά τους να προαχθούν : 

     «Αρχικά υπήρξε δυσπιστία εκ μέρους των                

ανώτερων μου, η οποία ,όμως, προοδευτικά υποχώρησε όταν τα 

αποτελέσματα ανταποκρίθηκαν στους στόχους που μου είχαν θέσει». 

 

«Υπήρξε απόφαση διευθυντή να εργαστώ σαν υπάλληλος παρότι είχα εμφανώς καλύτερα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από πολλούς συναδέλφους και των δύο φύλων. 
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Αναγκάστηκα να εργασθώ σαν γραμματέας Διευθυντή παρά τη θέλησή μου. Το κριτήριο 

επιλογής ήταν το φύλο. Όταν ζήτησα να αλλάξω υπηρεσία μετά από 8 περίπου χρόνια 

στην ίδια θέση, μου ζητήθηκε δέσμευση ότι δεν θα κάνω άλλο παιδί» 

 

 

«Έλλειψη ουσιαστικής υποστήριξης από προϊσταμένους, 

 δυσανασχέτηση συντρόφου και οικογένειας γενικότερα 

 για την αύξηση των ωρών εργασίας». 

      

«Αρχικά αντιμετώπισα μεγάλη δυσπιστία και απαξίωση από 

άντρες ανώτερους και υπαλλήλους .Το παράδοξο είναι ότι 

μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργούν οι γυναίκες υπάλληλοι. 

Ξεκίνησα να εργάζομαι τη εποχή όπου δε συναντούσες γυναίκες 

στελέχη. Τώρα πια είναι εύκολο να συναντήσεις γυναίκες 

διευθύντριες δεν ξέρω , όμως, πόσες από αυτές είναι επιτυχημένες. 

Παρόλο που πέρασα το στάδιο του φεμινισμού πολύ έντονα, 

νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να είσαι γυναίκα στρατηγός».     

                                  

«Δεδομένου ότι η ιεραρχία ανδροκρατείται , 

 η επιτυχία των γυναικών και η εξέλιξή τους  

αντιμετωπίζεται με δυσπιστία είτε φανερά, είτε κρυφά είτε υποσυνείδητα». 

 

 

«Η επιδίωξή μου για προαγωγή σε ανώτατα 

κλιμάκια ήταν σταθερή και επίμονη μετά από 

31 χρόνια θητείας  , αλλά είχε ως αποτέλεσμα 

τη δυσπιστία και τα αρνητικά σχόλια 

ορισμένων συναδέλφων που μέχρι πρότινος 

έβλεπαν θετικότατα την όλη πορεία μου και τα 

επιτεύγματά μου». 
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Στην προσπάθειά τους αυτή για σχεδιασμό καριέρας οι περισσότερες γυναίκες 

ενθαρρύνθηκαν σε μέτριο βαθμό από συναδέλφους και ανωτέρους (33,3%), ενώ σε μέτριο 

επίσης βαθμό οι επαγγελματικές τους φιλοδοξίες μετριάστηκαν από τις οικογενειακές 

υποχρεώσεις σε ποσοστό 38,3% των ερωτηθέντων. 

Το ερώτημα εργασίας που κάναμε αναφορικά με την δημιουργία οικογένειας (Η1) πρότεινε  

ότι η οικογενειακές υποχρεώσεις σχετίζονται αρνητικά με τις ευκαιρίες εξέλιξης των 

γυναικών και από τα αποτελέσματα της έρευνας το ερώτημα αυτό φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται μερικώς μόνο, καθώς η πλειοψηφία των γυναικών απάντησαν πως ναι μεν 

οι οικογενειακές υποχρεώσεις αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την προαγωγή τους στα 

ανώτερα διοικητικά κλιμάκια αλλά  πως επίσης οι γυναίκες οι οποίες πραγματικά το 

επιθυμούν βρίσκουν τρόπους να ανταπεξέλθουν επάξια τόσο στις επαγγελματικές όσο και 

στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. 

 

Οι παράγοντες που βοηθούν περισσότερο στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της 

οικογενειακής ζωής σύμφωνα με τις απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι αρχικά 

τα στοιχεία της προσωπικότητας, το δυσμενές θεσμικό πλαίσιο το οποίο δεν παρέχει μέτρα 

ικανά να στηρίξουν ουσιαστικά τη σύγχρονη εργαζόμενη γυναίκα, ακολουθεί η 

ικανοποίηση από τη εργασία και  η εταιρική κουλτούρα της εκάστοτε επιχείρησης που 

είναι σημαντική για τη στήριξη αλλά και για την εκτίμηση των γυναικών από τους άνδρες 

συναδέλφους και προϊσταμένους, και τέλος ο τρίτος σημαντικότερος παράγοντας είναι η 

στήριξη του συντρόφου τόσο η ψυχολογική όσο και η ουσιαστική. (η αξιολόγηση έγινε ως 

εξής : 1= ο σημαντικότερος παράγοντας και 6=ο λιγότερο σημαντικός παράγοντας) 

(διάγραμμα1). 
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Διάγραμμα 1 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην 
εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
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Σημείωση : τα αριθμητικά αποτελέσματα προέκυψαν ως μέσος όρος των απαντήσεων των 

ερωτώμενων 

 

8.2.2 Ύπαρξη στερεοτύπων (Η2α, Η2β) 

Στον τραπεζικό τομέα συγκεκριμένα δεν εντοπίστηκαν ισχυρά δείγματα διακρίσεων σε 

βάρος των γυναικών με τις ίδιες τις γυναίκες να δηλώνουν στην πλειοψηφία τους πως δεν 

χρειάζεται να καταβάλλουν σημαντικά μεγαλύτερες προσπάθειες για να αποδείξουν την 

αξία τους (41,7%), ενώ το 40% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα δεν θεωρούν 

πως το φύλο παίζει ουσιαστικό ρόλο στην τελική απόφαση για προαγωγή ενός στελέχους. 

Συνεπώς τα δύο ερωτήματα εργασίας που έγιναν για τον παράγοντα αυτόν δεν φαίνονται 

να επαληθεύονται, καθώς οι ερωτώμενες θεωρούν πως λαμβάνουν αναγνώριση κι εκτίμηση 

από τους συναδέλφους και τους ανώτερους τους από το έργο που παράγουν στην εταιρεία. 

«αναγνώριση αξίας βάσει άλλων κριτηρίων πέραν 

του φύλου» 

 

«πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα συγκυριών. Στο κατάστημα 

που εργάζομαι δεν γίνονται διακρίσεις σεξιστικού τύπου» 

 

«ο παράγων φύλο δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο στην 

αξιολόγηση και στην απόφαση για προαγωγή. Ο 
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άνθρωπος ως προσωπικότητα και τα προσόντα του 

είναι αυτά που θα καθορίσουνε την τελική 

απόφαση» 

Αντίθετα το 28, 3% πιστεύει πως το γεγονός ότι είναι γυναίκες τις θέτει σε δυσμενέστερη 

θέση στην απόφαση για προαγωγή έναντι των ανδρών συνυποψηφίων τους αλλά μόνο σε 

μικρό βαθμό, ενώ σε μεγάλο βαθμό θεωρεί πως αδικείται έναντι των ανδρών το 25 % των 

γυναικών υποψηφίων για προαγωγή. Οι λόγοι που παραθέτουν οι ίδιες οι γυναίκες στην 

ερώτηση αυτή είναι σχετικοί με την δημιουργία ή μη οικογένειας, αναφέροντας 

παραδείγματα όπου τους ζητήθηκε δέσμευση για μη γέννηση άλλου παιδιού προκειμένου 

να αναλάβουν μεγαλύτερη θέση ευθύνης. Άλλες αιτίες του συγκεκριμένου προβλήματος 

είναι η γενικότερη κουλτούρα που επικρατεί στην ελληνική αγορά εργασίας καθώς επίσης 

και στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία. 

 

«νομίζω ότι θα προτιμηθεί άνδρας για την 

προαγωγή διότι επικρατεί η άποψη ότι οι άνδρες 

είναι πιο απερίσπαστοι και η οικογένεια δεν 

επηρεάζει την δουλειά τους» 

 

«στα κατώτερα κλιμάκια συνήθως δεν λαμβάνεται υπόψη το φύλο , 

ενώ στα ανώτερα και ανώτατα κλιμάκια λαμβάνεται σοβαρά υπόψη 

διότι έχει να κάνει με τη δομή της κοινωνίας που θέτει εμπόδια στην 

εξέλιξη των γυναικών και τα οποία προβάλλονται τα μέγιστα την ώρα 

της τελικής κρίσης για προαγωγή» 

 

 

«ζούμε σε ρατσιστική και φαλλοκρατική κοινωνία. 

Ειδικότερα στις τράπεζες οι γυναίκες δέχονται 

σχόλια είτε σεξουαλικού τύπου είτε αρνητικής 

αξιολόγησης από συναδέλφους αλλά και πελάτες» 

 

«η γυναίκα αντιμετωπίζεται ως γραμματέας και όχι ως 

στέλεχος ικανό για να ανάληψη σοβαρών καθηκόντων» 
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Όσον αφορά στα στερεότυπα, προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε την ύπαρξή τους στους 

λόγους για τους οποίους παρατηρείται κατεξοχήν πολύ μικρός αριθμός γυναικών τα 

ανώτατα διοικητικά κλιμάκια των διοικήσεων των τραπεζών. Σύμφωνα με τις δοθείσες 

απαντήσεις των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα, οι κυριότεροι λόγοι της μικρής 

συμμετοχής των γυναικών στην ανώτατη διοίκηση είναι ο μικρός επιχειρησιακός 

ορίζοντας των γυναικών λόγω των αναγκαστικών διακοπών στη σταδιοδρομία τους καθώς 

και την πρόωρη πολλές φορές αποχώρησή τους από τα εργασιακά δρώμενα, η αλληλεγγύη 

μεταξύ ανδρών και  η απουσία ευέλικτου ωραρίου, γεγονός που συμβαδίζει απόλυτα με 

την πραγματικότητα αν λάβουμε υπόψη μας τον διπλό ρόλο που καλείται μια γυναίκα να 

επιτελέσει. (διάγραμμα 2. η αξιολόγηση έγινε ως εξής : 1= ο σημαντικότερος κατά 

προτεραιότητα λόγος και 6= ο λιγότερο σημαντικός λόγος κατά την κρατούσα άποψη των 

γυναικών). Επόμενος σημαντικότερος λόγος είναι η έλλειψη της απαιτούμενης φιλοδοξίας 

ώστε κάποια γυναίκα στέλεχος να στοχεύσει ψηλά στην καριέρα της, και οι δύο λιγότερο 

σημαντικοί λόγοι είναι η έλλειψη ικανοτήτων από μέρους των γυναικών καθώς επίσης και 

το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης το οποίο δεν φαίνεται να υπάρχει στον 

ελληνικό τραπεζικό χώρο. 

 

Διάγραμμα 2 

Λόγοι για τους οποίους απουσιάζουν οι γυναίκες από τα 
ανώτατα διοικητικά κλιμάκια
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Σημείωση : τα αριθμητικά αποτελέσματα προέκυψαν ως μέσος όρος των απαντήσεων των 

ερωτώμενων 
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8.2.3 Ικανοποίηση από την εργασία 

Ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ικανοποίηση από την εργασία είναι το 

αίσθημα ισότητας και δικαιοσύνης στον εργασιακό χώρο που απολαμβάνουν οι 

εργαζόμενοι από τους συναδέλφους τους αλλά κυρίως από τα ανώτερα στελέχη. Το 73,3% 

των συμμετεχόντων στη έρευνα νιώθουν πως απολαμβάνουν ίση μεταχείριση με τους 

άνδρες συνάδελφούς τους και μόνο το 6,7% έχουν αντίθετη άποψη , ενώ το 20% αυτών 

θεωρεί πως αυτό ισχύει μόνο σε μέτριο βαθμό και όχι σε απόλυτο. Οι διαπροσωπικές 

σχέσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια του εργασιακού χώρου είναι εξίσου σημαντικές 

για να προσδιορίσουν την ικανοποίηση από τη εργασία ενός ατόμου. Έτσι, παρατηρείται 

πως το 63,4% του δείγματος συζητά θέματα που αφορούν στη εργασία τους με 

συναδέλφους τους σε μεγάλο ή σε απόλυτο βαθμό, ενώ το 73,3% συζητά με τους ίδιους 

συναδέλφους σε ελάχιστο, σε μικρό ή σε μέτριο βαθμό θέματα που αφορούν στη 

οικογένεια ή άλλα προσωπικά θέματα, κρατώντας έτσι τη σχέση περισσότερο σε 

συναδελφικό παρά σε φιλικό επίπεδο.  Στο διάγραμμα 3 σημειώνεται ο βαθμός 

ικανοποίησής τους από τους επιμέρους παράγοντες.(η αξιολόγηση έγινε σε πεντάβαθμη 

κλίμακα του Likert όπου 1=ικανοποίηση σε ελάχιστο βαθμό και 5= ικανοποίηση σε 

απόλυτο βαθμό, και το διάγραμμα εμφανίζει τους μέσους όρους των απαντήσεων). 

Διάγραμμα 3 
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Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία τω γυναικών εμφανίζει ικανοποίηση σε μέτριο βαθμό από 

τα καθήκοντα τα οποία της έχουν ανατεθεί, από το περιεχόμενο της εργασίας της , από το 

από τη στήριξη των προϊσταμένων σχετικά με προβλήματα που ανακύπτουν στην 

εργασιακή καθημερινότητα, από τις προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης που διαβλέπουν 

στη μελλοντική τους πορεία και από τη συμπεριφορά συναδέλφων και προϊσταμένων. 

Παρατηρείται όμως μικρή ικανοποίηση από το ύψος των αποδοχών που απολαμβάνουν. 

Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που επισημαίνονται από τις ίδιες τις συμμετέχουσες στην 

έρευνα και που σχετίζονται άμεσα με την ικανοποίηση από τη εργασία είναι οι εξής: 

η ηθική ικανοποίηση που έρχεται μέσα από τη αναγνώριση του κόπου και των 

επιτυχιών της εργαζόμενης 

 

η παρακίνηση εκ μέρους των προϊσταμένων  

το ωράριο (υπερωρίες) και οι συνθήκες εργασίας  

 συνδικαλισμός 

 

Το 56,7%  των ερωτηθέντων νιώθει ότι έχει τις ίδιες ευκαιρίες προαγωγής με τους άνδρες 

συναδέλφους ίσων ικανοτήτων γεγονός το οποίο συμβάλλει σημαντικά στη ικανοποίηση 

από την εργασία καθώς προσφέρει αίσθημα δικαιοσύνης στους εργαζόμενους του 

οργανισμού. ενώ μόνο το 23, 3% το νιώθει σε μέτριο βαθμό. 

« μετράει η γνώση του αντικειμένου εργασίας για 

την επιλογή, γεγονός που δεν υπολογίζει καθόλου 

το φύλο του υποψηφίου, αλλά μόνο το συμφέρον 

της τράπεζας» 

 

«επειδή τα περισσότερα ανώτερα και ανώτατα στελέχη είναι άνδρες  

δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε άνδρες συναδέλφους σε ότι 

αφορά την έκβαση του αποτελέσματος που επιδιώκουν.» 

 

8.2.4 Καθήκοντα (Η3) 

Το εύρος των αρμοδιοτήτων και η σοβαρότητα των καθηκόντων που ανατίθενται στις 

γυναίκες στελέχη είναι ενδεικτική της ύπαρξης ή μη έμμεσων διακρίσεων με βάση το φύλο 

στον χώρο εργασίας. Το κυρίαρχο αίσθημα των γυναικών στελεχών όσον αφορά στην 

ανάθεση σε αυτές σοβαρών καθηκόντων είναι (με ποσοστό 71,7%) πως το φύλο δεν 
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επηρεάζει την απόφαση του προϊσταμένου για ανάθεση υψηλών καθηκόντων σε αυτές και 

αισθάνονται σε μεγάλο (60%) ή σε μέτριο (36,7%) βαθμό πως ο εργοδότης τους τις 

εμπιστεύεται στη ανάθεση σοβαρότερων καθηκόντων εφόσον εμπιστεύεται τις ικανότητές 

τους. Συνεπάγεται , λοιπόν, πως το τρίτο ερώτημα εργασίας που κάναμε δεν φαίνεται να 

επαληθεύεται, καθώς οι ίδιες οι γυναίκες πιστεύουν πως η ανάθεση ή μη σοβαρότερων 

καθηκόντων σε αυτές σχετίζεται μόνο με τις ικανότητες και τα προσόντα που διαθέτουν 

και όχι με το γεγονός ότι είναι γυναίκες. 

 

8.2.5 Εταιρική κουλτούρα (Η4) 

Πέρα από τις προσωπικές προτιμήσεις και συμπάθειες ή αντιπάθειες των ανωτέρων και το 

κοινωνικό περιβάλλον απ’ όπου πηγάζουν τα περισσότερα προβλήματα  διακρίσεων με τα 

οποία μπορεί να έρθει αντιμέτωπη μια γυναίκα στην επαγγελματική της πορεία, εξίσου 

σοβαρός είναι και ο παράγων «εταιρική κουλτούρα». Η εταιρική κουλτούρα μιας 

επιχείρησης είναι ομώνυμη με την φιλοσοφία και στα πιστεύω της ως προς το πως 

επιχειρεί, που δεν είναι σχεδόν ποτέ χειροπιαστά αλλά εκδηλώνεται μέσα από τις αρχές 

των μάνατζερ και εργαζομένων, την ηθική τους ακεραιότητα, τη συμπεριφορά τους, τις 

πρακτικές τους, τις παραδόσεις και τα έθιμα της επιχείρησης. Αυτή η κοινή για όλους 

κουλτούρα καθορίζει και τη γενική στάση των εργαζομένων απέναντι σε ζητήματα όπως 

«διακρίσεις φύλου» ή «ηλιακές διακρίσεις» . Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν να 

μελετήσουμε τη σχέση που μπορεί να έχει η εταιρική κουλτούρα με την ύπαρξη ή μη 

διακρίσεων ενάντια στις γυναίκες. Ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την εταιρική 

κουλτούρα είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας) , καθώς αυτό 

είναι πολλές φορές ενδεικτικό και του τρόπου διοίκησης. Στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν 

υπήρξε μια ξεκάθαρα ισχυρή απάντηση καθώς το 53,3% των ερωτηθεισών απάντησαν πως 

η διαφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μπορεί να παίξει ρόλο στη διαμόρφωση της 

εταιρικής κουλτούρας ενός οργανισμού και κατ’ επέκταση στην αντιμετώπιση των 

γυναικών από την ανώτατη διοίκηση σε θέματα σχεδιασμού καριέρας, ενώ το 40% δεν 

θεωρεί πως υπάρχει τέτοιου είδους συσχέτιση ανάμεσα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και την 

πορεία τους προς την άνοδο της καριέρας τους.5 Το τέταρτο ερώτημα εργασίας που 

                                                 
5 Το γεγονός ότι το 73,3% των εκπροσώπων των τραπεζών ήταν από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ίσως 

καθιστά το δείγμα μη αντιπροσωπευτικό και συνεπώς το συμπέρασμά μας ίσως δεν είναι ασφαλές. 
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κάναμε αφορούσε στη σημασία της εταιρικής κουλτούρας και στο κατά πόσο αυτή 

επηρεάζει την μελλοντική εξέλιξη και αντιμετώπιση των γυναικών στον εργασιακό τους 

χώρο. Το ερώτημα Η4 επιβεβαιώνεται οριακά καθώς το ποσοστό των γυναικών που 

συμφωνεί με αυτήν είναι οριακά υψηλότερο από αυτό που διαφωνεί. 

« στο δημόσιο τομέα και τις μεγάλες επιχειρήσεις τα πράγματα είναι πιο απρόσωπα απ’ ότι 

στον ιδιωτικό τομέα και τις μικρές επιχειρήσεις. Έτσι είναι πιο εύκολο για μια γυναίκα να 

εξελιχθεί, απ’ ότι σε μικρές ιδιωτικές τράπεζες όπου ο προσωπικός παράγοντας στις κρίσεις 

και στις επιλογές γίνεται με εντελώς αυθαίρετο τρόπο» 

                                                                          (εργαζόμενη στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) 

 

«στη Εθνική Τράπεζα το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι καθαρά ιδιωτικό σήμερα , όμως δεν 

θέλει να αποκοπεί από το όνομα , το κύρος και τη φήμη του προηγούμενου δημόσιου 

χαρακτήρα της και για τον λόγο αυτό προσπαθεί να λειτουργεί και να ανταποκρίνεται 

μερικώς στις απαιτήσεις της εταιρικής κουλτούρας των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε 

διεθνές επίπεδο και να ακολουθεί τα πρότυπά τους στην εν γένει αντιμετώπιση των 

γυναικών» 

                                                                          (εργαζόμενη στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) 

 

«στον ιδιωτικό τομέα οι γυναίκες δύσκολα καταλαμβάνουν 

θέσεις-κλειδιά. Στην τράπεζα που εργάζομαι οι γυναίκες 

διευθύντριες είναι πού λίγες σε σχέση με τους άνδρες και 

συνήθως είναι μεγαλύτερες σε ηλικία ώστε να μην  έχουν 

πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις». 

 

«Η θέση και η επίτευξη των στόχων του οργανισμού δεν 

καθιστά σε μειονεκτικότερη θέση τις γυναίκες 

εργαζόμενες, ούτε τους άντρες σε πλεονεκτικότερη θέση. 

Αφορούν μόνο τη θέση του οργανισμού έναντι των 

ανταγωνιστών και τη μεγιστοποίηση της αξίας των 

μετοχών. Αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι 

                                                                                                                                                     
Σημειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα διατηρεί σε μεγάλο βαθμό συμπεριφορά και τρόπο διοίκησης οργανισμού 

δημοσίου χαρακτήρα, σύμφωνα και με τις απόψεις των ίδιων των συμμετεχουσών στην έρευνα. 
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οποιεσδήποτε παλαιότερες διαφορές έχουν ξεπεραστεί 

και οι στόχοι όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι  

όμοιοι». 

 

 

Αρκετές είναι οι γυναίκες εκείνες που λόγω των διακρίσεων ή άλλων δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους για επαγγελματική ανέλιξη αποφασίζουν να 

δραστηριοποιηθούν στη δική τους επιχείρηση. Στο διάγραμμα  4 φαίνονται με σειρά 

σημαντικότητας οι λόγοι που τις οδηγούν στην απόφαση αυτή. (όπου 1= ο σημαντικότερος 

για τις ίδιες λόγος ενώ 4= ο λιγότερο σημαντικός λόγος) 

 

Διάγραμμα 4 

Λόγοι που ωθούν στην γυναικεία επιχειρηματικότητα
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Σημείωση : τα αριθμητικά αποτελέσματα προέκυψαν ως μέσος όρος των απαντήσεων των 

ερωτώμενων 

 

Βλέπουμε ότι ο σημαντικότερος παράγοντας όλων ,είναι αυτός που σχετίζεται με τις 

οικονομικές απολαβές, καθώς οι περισσότερες ερωτώμενες θεωρούν πως μια αυτόνομη 

δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα θα τους απέφερε μεγαλύτερα κέρδη από την 

σημερινή τους εργασία. Κατόπιν  σημειώνεται το προνόμιο της ευελιξίας στην προσωπική 

ζωή καθώς για τις περισσότερες γυναίκες είναι δελεαστικό να ρυθμίζουν οι ίδιες το 

προσωπικό τους ωράριο εργασίας, ιδιαίτερα για εκείνες που έχουν αυξημένες 
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οικογενειακές υποχρεώσεις. Ο τρίτος σε σημαντικότητα λόγος που θα τις ωθούσε σε 

επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η δυνατότητα επηρεασμού της επιχειρησιακής 

στρατηγικής και τέλος, ο λιγότερο σημαντικός παράγοντας είναι η ανάληψη μεγαλύτερων 

ευθυνών.  Άλλοι λόγοι που σημειώνονται από τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα 

είναι : 

η ευκαιρία ανάπτυξης και έκφρασης της δημιουργικότητας του ατόμου σε μια 

αυτόνομη εργασία 

 

 η δυνατότητα για καινοτόμα σκέψη και πρωτοβουλία  

  η δυνατότητα άσκησης εξουσίας και ηγεσίας και τέλος,   

 η ηθική ικανοποίηση και η αναγνώριση που αντλείς από την αυτόνομη 

δραστηριοποίηση. 

 

 

8.2.6 Αμοιβές (Η5) 

Όσων αφορά στο θέμα των αμοιβών η αυστηρή πλειοψηφία των ερωτηθεισών (83,3%) δεν 

θεωρεί πως υπάρχει διάκριση ανάμεσα στις αμοιβές που απολαμβάνουν γυναίκες και 

άνδρες καθώς όπως οι ίδιες λένε το μισθολόγιο είναι κοινό για όλους και η 

διαφοροποιήσεις που σημειώνονται είναι καθαρά ανάλογες των καθηκόντων και των 

ικανοτήτων που έχει ο κάθε εργαζόμενος, μόνο το 11,7% των γυναικών που συμμετείχαν 

στην έρευνα θεωρούν πως υπάρχει διαφοροποίηση στις αμοιβές και συγκεκριμένα όσον 

αφορά στις πρόσθετες αμοιβές (bonus) που δίνονται ανάλογα με τις επιδόσεις του 

εργαζόμενου. Συνεπώς το ερώτημα εργασίας Η5 (:  το φύλο επηρεάζει το ύψος των 

αποδοχών που απολαμβάνει ο εργαζόμενος) δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. 

 

«Οι μισθοί είναι «ίδιοι» λόγω της ύπαρξης των 

συλλογικών συμβάσεων. Παρατηρείται ωστόσο μεγάλη 

διαφορά στη χορήγηση bonus  που τα τελευταία χρόνια 

δίνει η τράπεζα στα στελέχη που κρίνονται άξια γι’ αυτό 

μέσα από την αποτελεσματικότητά τους, την πληρότητα 

των γνώσεών τους στο αντικείμενο εργασίας τους, την 

διοικητική τους ικανότητα την εργασιακή τους 

συμπεριφορά κτλ» . 
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«δεν υπάρχει διαφορά στις αμοιβές διότι ο μισθός στις τράπεζες 

επηρεάζεται μόνο από το κλιμάκιο και το επίδομα ευθύνης το 

οποίο είναι ίδιο για άνδρες και γυναίκες» 

 

Οι συμμετέχουσες εκείνες οι οποίες κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας 

εντόπισαν κάποιες μικρές ή μεγάλες διακρίσεις στο θέμα των απολαμβανόμενων αμοιβών 

κλήθηκαν να αξιολογήσουν και τους σημαντικότερους λόγους του συγκεκριμένου 

προβλήματος, οι οποίοι παρατίθενται στο διάγραμμα 5.( για την αξιολόγηση της 

σημαντικότητας των παραγόντων χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα του Likert 

όπου 1= ο συγκεκριμένος παράγοντας συμβάλλει στο χάσμα των αμοιβών σε ελάχιστο 

βαθμό και 5= ο συγκεκριμένος παράγοντας συμβάλλει στο χάσμα των αμοιβών σε 

απόλυτο βαθμό) 

 

Διάγραμμα 5. 

Λόγοι ύπαρξης διαφορών στις αμοιβές
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Όπως φαίνεται στο ανωτέρω διάγραμμα οι κυριότεροι λόγοι ύπαρξης διαφορών στις 

αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι η άρνηση ανάληψης υψηλότερων θέσεων 

ευθύνης εάν αυτές βρίσκονται σε μέρος εκτός της έδρας της οικογενειακής κατοικίας, η 
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μικρή δυνατότητα που έχουν οι περισσότερες γυναίκες για υπερωριακή απασχόληση λόγω 

των αυξημένων τους υποχρεώσεων στην οικογενειακή εστία , και οι καθυστερήσεις στην 

επαγγελματική εξέλιξη λόγω αδειών λοχείας και μειωμένου ωραρίου. Όλοι αυτοί οι 

παράγοντες σχετίζονται άμεσα με τις οικογενειακές υποχρεώσεις με τις οποίες έρχονται 

αντιμέτωπες οι περισσότερες γυναίκες κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής τους ζωής, 

γεγονός που φρενάρει και την άνοδό τους στα ανώτερα διοικητικά και μισθολογικά 

κλιμάκια. Αμέσως μετά στην αξιολόγηση ακολουθούν η ύπαρξη στερεοτύπων που θέλουν 

τη γυναίκα να στερείται ηγετικών και διοικητικών ικανοτήτων, το επίπεδο εκπαίδευσης και 

ο μικρός υπηρεσιακός ορίζοντας λόγω ειδικών συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων για τις 

γυναίκες. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο παράγων «αξιολόγηση της απόδοσης» ήρθε 

τελευταίος στην κατάταξη των αιτιών της μισθολογικής διαφοράς γεγονός που 

προβληματίζει, καθώς θα έπρεπε να αποτελεί το ισχυρότερο αξιοκρατικό κριτήριο για την 

απόφαση διαμόρφωσης των μισθολογίων και της απόδοσης των bonus. 

Τέλος, μόνο το 55% των συμμετεχουσών στην έρευνα θα ήταν πρόθυμο να θυσιάσει μέρος 

της προσωπικής και οικογενειακής ζωής προκειμένου να αναλάβει μια υψηλότερη θέση 

ευθύνης με υψηλότερες αποδοχές και υπό την προϋπόθεση ότι η διαφορά στις αποδοχές θα 

ήταν σημαντική, ενώ το 35% δεν θα σκεφτόταν να παραχωρήσει επιπλέον προσωπικό 

χρόνο και χώρο με αντάλλαγμα μεγαλύτερες αποδοχές. 

 

8.3 Αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας 

Η πλειοψηφία των γυναικών στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα κατέδειξαν σαν 

κύριο πρόβλημα τη δυσκολία ανάληψης μεγαλύτερης θέσης ευθύνης λόγω αυξημένων 

οικογενειακών υποχρεώσεων, είτε αυτό αποτελούσε προσωπική τους επιλογή είτε της 

ανώτερης διοίκησης της τράπεζας στην οποία εργάζονταν. Απέδωσαν δηλαδή τις ρίζες του 

προβλήματος περισσότερο στην κοινωνική δομή που δεν βοηθά και δεν στηρίζει τις 

γυναίκες να σταδιοδρομήσουν εξίσου επιτυχώς με τους άνδρες, και όχι τόσο σε 

προσωπικές ρατσιστικές επιθέσεις και διακρίσεις. Παρ’ όλα αυτά υπήρξαν κάποιες 

αναφορές που υποδείκνυαν πως η καλή ή κακή προσωπική σχέση εργαζόμενου- 

προϊστάμενου παίζει σημαντικό ρόλο. Είτε υπάρχει αντιπάθεια προς το πρόσωπο ενός 

εργαζόμενου είτε υπάρχει συμπάθεια προς κάποιον άλλον εργαζόμενο το αποτέλεσμα είναι 

δυσμενές για τον ίδιο τον εργαζόμενο ο οποίος δεν κρίνεται αντικειμενικά για την 

ανάληψη μιας μεγαλύτερης θέσης ευθύνης. 
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«Το μόνο εμπόδιο που αντιμετώπισα ήταν η μη ανάληψη της επόμενης ιεραρχικά θέσης παρά 

την απόλυτα επιτυχή άσκηση των καθηκόντων μου, όχι όμως λόγω φύλου, αλλά λόγω 

συγκεκριμένης προτίμησης της διευθύντριας από την οποία εξαρτιόταν αποκλειστικά η 

συγκεκριμένη τοποθέτηση» 

Ένα άλλο γεγονός που στάθηκε εμπόδιο για τις περισσότερες γυναίκες της έρευνάς μας 

στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη ήταν οι απαιτήσεις για υπερωριακή απασχόληση η οποία σε 

κάποιες περιπτώσεις δεν αμειβόταν. Τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που επισημαίνονται 

είναι ότι πολλές γυναίκες αρνήθηκαν να εργαστούν υπερωρίες  προκειμένου να μην 

θυσιάσουν άλλο προσωπικό τους χρόνο μακριά από την οικογένεια, και αντίστοιχα ότι η 

υπερωριακή εργασία που δέχτηκαν κάποιες να εργαστούν τις απομάκρυναν για κάποια 

χρονική περίοδο από την οικογένειά τους και τα παιδιά τους. Και στις δύο αυτές 

περιπτώσεις  είναι εμφανής η πικρία που νιώθουν οι γυναίκες αυτές είτε έπραξαν το ένα 

είτε το άλλο, καθώς και τα δύο είχαν κάποιο κόστος γι’ αυτές , είτε προσωπικό είτε 

επαγγελματικό.  

«Για να αποδείξω ότι αξίζω αναγκάστηκα να δουλέψω διπλά. Για να αναλάβω προϊσταμένη 

μου ξεκαθάρισαν ότι θα ξεχάσω το ωράριο και καθόμουν μέχρι τις έξι το απόγευμα 

απλήρωτη» 

Το αίσθημα ότι η γυναίκα πρέπει να καταβάλλει τη διπλάσια προσπάθεια για να θεωρηθεί 

άξια και ικανή όσο οποιοσδήποτε άλλος άνδρας συνάδελφός της είναι διάχυτη στις 

γυναίκες στελέχη του τραπεζικού κλάδου. Υπήρξαν επίσης περιπτώσεις όπου κάποιες 

ερωτώμενες ένιωσαν να «σαμποτάρονται» έμμεσα από τους ανωτέρους τους, ιδιαίτερα 

όσον αφορά σε θέματα μετάθεσης σε πόλεις μακριά από την έδρα της οικογενειακής 

κατοικίας, με αποτέλεσμα οι περισσότερες γυναίκες να απορρίπτουν τη συνεπαγόμενη 

προαγωγή προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις οικογενειακές τους 

υποχρεώσεις. Πιο άμεσα, και πιο συχνά χρησιμοποιείται η δικαιολογία των παιδιών για 

άρνηση προαγωγής, εφόσον θεωρείται δεδομένο ότι μια γυναίκα δε μπορεί να εργάζεται 

απερίσπαστη όταν έχει κάποιο οικογενειακό πρόβλημα, ενώ αντιθέτως ο άνδρας μπορεί  να 

«ξεχνά» τα οικογενειακά προβλήματα όταν περνάει την πόρτα του γραφείου του. 

Αρκετές είναι επίσης οι αναφορές εκείνες οι οποίες καταδεικνύουν ρατσιστική και 

αναξιοκρατική συμπεριφορά λόγω συγκεκριμένων πολιτικών πεποιθήσεων και 

συνδικαλιστικής δραστηριοποίησης.  
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«Οι πολιτικές και συνδικαλιστικές πεποιθήσεις μου αποτέλεσαν εμπόδιο στη εξέλιξή μου στα 

ανώτατα κλιμάκια σε συνδυασμό με τον παράγοντα «φύλο». Στα κατώτερα κλιμάκια δεν 

αντιμετώπισα αυτά τα εμπόδια διότι αφ’ ενός ο ανταγωνισμός δεν ήταν τόσο έντονος αφ’ 

ετέρου κατέβαλα υπέρμετρες προσπάθειες και παρήγαγα σημαντικό έργο που δύσκολα 

μπορούσε να αμφισβητηθεί από τους κριτές μου.» 

«Όταν προκηρύχθηκε θέση στην πόλη όπου ζω , και εφόσον μόνο εγώ είχα όλες τις 

προϋποθέσεις που απαιτούσε, πληροφορήθηκα τηλεφωνικά ότι επιλέγομαι αλλά στη συνέχεια 

προτιμήθηκε άλλη συνάδελφος επειδή είχε “προσβάσεις”». 

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι μία μόνο συμμετέχουσα επισήμανε το πρόβλημα της 

σεξουαλικής παρενόχλησης τόσο από συναδέλφους και προϊσταμένους της όσο και από 

πελάτες (!). 

 

 

9.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

«Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά 

όταν έχεις μικρά παιδιά και υποχρεώσεις. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν 

υπάρχει χρόνος που μπορεί να αφιερωθεί στη δουλειά και τότε τα ίδια 

τα παιδιά που παραπονιόντουσαν μικρά καμαρώνουν που η μαμά τους 

είναι μεγάλο στέλεχος. Απλώς είναι πολύ μεγάλη η επιβάρυνση όλων 

αυτών των χρόνων και η κούραση είναι διπλή όταν πρέπει να 

αποδείξεις στους άλλους και στον ίδιο σου τον εαυτό ότι μπορείς να τα 

καταφέρεις χωρίς βοήθεια. Όμως, τελικά, αυτό έχει μεγάλο κέρδος σε 

αυτοπεποίθηση, γνώσεις κι εμπειρίες για την ίδια τη γυναίκα αλλά και 

κέρδος για όλη την οικογένεια». 

 

Είναι γεγονός πως οι γυναίκες οι οποίες φιλοδοξούν να σταδιοδρομήσουν επιτυχώς στον 

τραπεζικό κλάδο και να κατακτήσουν τα ανώτατα διοικητικά κλιμάκια θα έρθουν 

αντιμέτωπες με μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα. Το πρώτο και σημαντικότερο 

πρόβλημα είναι η εξισορρόπηση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής καθώς κάθε 

γυναίκα που έχει δημιουργήσει οικογένεια καλείται να υπηρετήσει δύο εξίσου 

σημαντικούς ρόλους ει δυνατόν με την ίδια επιτυχία. Αυτό από μόνο του αποτελεί μια 

μεγάλη πρόκληση. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μη συναντήσει διακρίσεις και ρατσιστικές 
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συμπεριφορές στην πορεία της προς την επιτυχία και η καριέρα της να εξελιχθεί όπως θα 

εξελισσόταν κι ενός άνδρα με τις ίδιες ικανότητες και προσόντα. Η διαφορά ανάμεσά τους 

είναι πως η γυναίκα θα έχει κοπιάσει διπλά ώστε να καταφέρει να “διοικήσει” στη δουλειά 

της και στο σπίτι της και να αποδείξει πρώτα στον εαυτό της και ύστερα σε όλους τους 

άλλους (σύντροφο, οικογένεια, συναδέλφους, προϊσταμένους και κοινωνικό περίγυρο) την 

αξία της. Η δυσκολία αυτή που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες γυναίκες στελέχη πηγάζει 

από τις κοινωνικές δομές και νόρμες οι οποίες στην Ελλάδα βρίσκονται ακόμη σε κάποιο 

βαθμό κολλημένες στις πατριαρχικές δομές. Εναπόκειται στην ίδια την κοινωνία να 

δημιουργήσει τέτοιες δομές που να «λύνουν τα χέρια» στις γυναίκες οι οποίες επιθυμούν 

να επιτύχουν επαγγελματικά, και γιατί όχι να διακριθούν στην εργασία τους. Εφόσον και οι 

ίδιες οι γυναίκες είναι εκείνες που επισήμαναν το πρόβλημα της υπερωριακής 

απασχόλησης λόγω αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων οι οποίες την καθιστούν 

«απαγορευμένη», μια ενδεχόμενη λύση ίσως είναι η απασχόληση των παιδιών στο σχολείο 

και τους παιδικούς σταθμούς περισσότερες ώρες, ώστε να δοθεί μια ανάσα χρόνου στις 

μητέρες που επιθυμούν να εργαστούν σκληρότερα ωράρια προκειμένου να προαχθούν, 

ακριβώς όπως και οι άνδρες συνάδελφοί τους. Έτσι, η άρνηση για προαγωγή σε ανώτερη 

θέση θα τείνει περισσότερο να οφείλεται καθαρά σε λόγους έλλειψης των απαιτούμενων 

ικανοτήτων. Το γεγονός ότι οι συμμετέχουσες στην έρευνα εκδήλωσαν ότι επιθυμούν 

πραγματικά να προαχθούν σε ανώτερη θέση αλλά δεν το επεδίωξαν συμφωνεί και 

υποστηρίζει την ανωτέρω τοποθέτηση. Οι ίδιες οι γυναίκες όμως δήλωσαν κατά 

πλειοψηφία πως η δημιουργία οικογένειας και οι εξ’ αυτής υποχρεώσεις δεν επηρέασαν 

σημαντικά την απόφασή τους για δημιουργία καριέρας, ένα εύρημα που συμφωνεί με αυτά 

της αντίστοιχης μελέτης της Izabel Metz (2003), στην οποία η οικογενειακή κατάσταση, ο 

αριθμός τέκνων και άλλοι ατομικοί παράγοντες δεν φαίνεται να επηρεάζει ούτε αρνητικά 

ούτε θετικά την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών στον τραπεζικό τομέα. Οι 

σημαντικότεροι παράγοντες προκειμένου να κατορθώσουν οι γυναίκες-μητέρες-

εργαζόμενες να εξισορροπήσουν την επαγγελματική με την προσωπική τους ζωή είναι το 

θεσμικό πλαίσιο, η εταιρική κουλτούρα στον οργανισμό που εργάζονται και η στάση του 

συντρόφου τους, ο οποίος εάν επιθυμεί πραγματικά να στηρίξει τη σύντροφό του στις 

επαγγελματικές της φιλοδοξίες, του δίνεται κάθε δυνατότητα και κάθε μέσο. Σύμφωνη με 

τα ευρήματα αυτά είναι και η έρευνα της Isabel Metz (2003) στην οποία διαπιστώθηκε 

επίσης η έντονη ανάγκη εξισορρόπησης προσωπικής κι επαγγελματικής ζωής, η οποία 
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επιτυγχάνεται πιο εύκολα εάν υπάρχει κάποιου είδους βοήθεια στις οικογενειακές 

υποχρεώσεις από κάποιο συγγενικό πρόσωπο (γονείς , πεθερικά κτλ). Στην ίδια έρευνα 

φαίνεται να επιβεβαιώνεται η θεωρία του Becker (1993) περί ανθρωπίνου κεφαλαίου, όπως 

και στην παρούσα μελέτη. Ο συνεχής εμπλουτισμός του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι 

βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην επαγγελματική ανέλιξη τόσο των γυναικών όσο 

και των ανδρών στελεχών. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η έρευνα της Babita 

Mathur-Helm (2006), επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα της συνεχούς εκπαίδευσης 

προκειμένου να μπορέσει μια γυναίκα να ανελιχθεί στα ανώτερα και ανώτατα ιεραρχικά 

κλιμάκια διοίκησης στον τραπεζικό τομέα. Ένα ακόμη κοινό στοιχείο ανάμεσα στις δύο 

έρευνες , ανάμεσα στις δύο διαφορετικές κουλτούρες, την Ελληνική και την Αφρικανική , 

είναι αυτό της απόφασης για ανεξάρτητη επιχειρηματική δραστηριοποίηση.  Όπως στην 

Ελλάδα έτσι και στην Αφρική πολλές είναι εκείνες οι γυναίκες που σκέφτηκαν να 

δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μόνες τους, κατά κύριο λόγο για να αποκτήσουν 

ανεξαρτησία στην λήψη αποφάσεων και για να μπορούν να επηρεάζουν την 

επιχειρηματική στρατηγική. Η Babita Mathur-Helm (2006) προχώρησε στην μελέτη και 

καταγραφή των λόγων που αποθαρρύνουν τις γυναίκες από το να υλοποιήσουν τη σκέψη 

τους αυτή. Τέτοιοι λόγοι είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης εκ μέρους τους, ο φόβος της 

αποτυχίας ενός τέτοιου τολμηρού εγχειρήματος, ο φόβος ανάληψης του οικονομικού 

ρίσκου και η έλλειψη επιχειρηματικών ικανοτήτων για την επιτυχή έκβαση ενός τέτοιου 

βήματος, καθώς επίσης και η ανασφάλεια η οποία γεννάται από την εγκατάλειψη μιας 

μόνιμης και σταθερής θέσης στο δίκτυο μιας τράπεζας.  

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως οι περισσότερες γυναίκες που συμμετείχαν στην 

έρευνα δεν πιστεύουν στην ύπαρξη στερεοτύπων που τις θέλουν να υστερούν σε 

ικανότητες και γνώσεις, περιορίζοντας έτσι αρκετά το πεδίο του προβλήματος που χρήζει 

διόρθωσης. Αισθάνονται ότι λαμβάνουν ίση μεταχείριση με τους άνδρες όσον αφορά σε 

καθήκοντα που τους ανατίθενται και απολαμβάνουν τον σεβασμό και τη εκτίμηση των 

ανωτέρων τους. Αποδίδουν την εμφανή απουσία των γυναικών από τα ανώτατα διοικητικά 

κλιμάκια στην  έλλειψη ευέλικτου ωραρίου και στον μικρό υπηρεσιακό ορίζοντα λόγω 

οικογενειακών υποχρεώσεων και κυρίως λόγω της μητρότητας με ό, τι αυτό συνεπάγεται. 

Σύμφωνα με την έρευνα της Babita Mathur-Helm (2006), η οποία αφορά στην εξέλιξη των 

γυναικών στελεχών στον τραπεζικό τομέα της Αφρικής, παρά τα άλματα που έχουν 

πραγματοποιηθεί προς την κατεύθυνση της ισότητας των δύο φύλων , η γυναικεία εργασία 
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θεωρείται ακόμη επικουρική προς την ανδρική με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο δύσκολο 

για τις γυναίκες αφενός να σπάσουν τη γυάλινη οροφή  και αφετέρου να διεκδικήσουν 

ισότιμες αμοιβές με τους άνδρες συναδέλφους τους. Αυτό είναι ένα σημείο 

διαφοροποίησης με την παρούσα έρευνα καθώς στην Ελλάδα δεν φαίνεται από την μελέτη 

να εξακολουθούν να υφίστανται τέτοιου είδους στερεότυπα που θεωρούν την γυναικεία 

εργασία και το εισόδημα που αυτή αποφέρει ως επικουρικά προς το «κύριο» οικογενειακό 

εισόδημα το οποίο παραδοσιακά ήταν αποκλειστικό μέλημα των ανδρών. 

Όσον αφορά στην ικανοποίηση από την εργασία που επιτελούν, μένουν ικανοποιημένες σε 

μεγάλο βαθμό από τα καθήκοντα τα οποία τους έχουν ανατεθεί, καθώς επίσης και από τη 

συμπεριφορά των συναδέλφων και των προϊσταμένων τους, ενώ είναι ευχαριστημένες 

μόνο σε μέτριο βαθμό από το σύνολο των αποδοχών τους και από τις προοπτικές εξέλιξής 

τους. 

Τέλος, δεν έχουν παρατηρηθεί ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στις αμοιβές που 

απολαμβάνουν σε σχέση με αυτές των ανδρών συναδέλφων, καθώς τα μισθολογικά 

κλιμάκια των τραπεζών είναι ενιαία για όλους και οι μόνες διαφορές που παρατηρούνται 

είναι στα αποδιδόμενα επιδόματα επίτευξης στόχων τα οποία , όμως, και πάλι είναι τα ίδια 

για άνδρες και γυναίκες ανά μισθολογικό κλιμάκιο. 

Συμπερασματικά, οι γυναίκες οι οποίες φιλοδοξούν να σημειώσουν μια επιτυχημένη 

καριέρα στον χώρο των τραπεζικών επιχειρήσεων πρέπει να ενισχύουν και να δυναμώνουν 

όλο και περισσότερο των ανθρώπινο κεφάλαιό τους, προκειμένου να γίνουν πιο 

ανταγωνιστικές ως προς τους άνδρες συναδέλφους. Στην διαδικασία αυτή , όμως, της 

ενίσχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου τους, περιλαμβάνεται και η δυνατότητα 

μετακίνησης εντός και εκτός των εθνικών συνόρων της χώρας τους για απόκτηση 

σφαιρικής και ολοκληρωμένης εργασιακής εμπειρίας. Εδώ καλείται η κοινωνία να 

διευκολύνει τις γυναίκες αυτές, αλλάζοντας σταδιακά τις παραδοσιακές νόρμες που θέλουν 

τη γυναίκα καθηλωμένη στο σπίτι ή στα στενά πλαίσια της πόλης όπου κατοικεί. Η αλλαγή 

αυτή της στάσης είναι επιτακτική καθώς ένας άνδρας ο οποίος σταδιοδρομεί στο 

εξωτερικό θεωρείται επιτυχημένος, ενώ αντίστοιχα μια γυναίκα θεωρείται αδιάφορη 

σύζυγος και μάνα. Όταν αλλάξει πραγματικά αυτή η στάση τότε ίσως αρχίσουμε να μιλάμε 

για ουσιαστική ισότητα των δύο φύλων. Η αλλαγή αυτή ίσως ξεκινήσει από τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις στην αναζήτησή τους για ικανά στελέχη ανεξαρτήτου φύλου, εστιάζοντας 
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μόνο στην καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων που θέτουν και είναι ευχή όλων των 

γυναικών να γίνει αυτό όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1: 
 
Διάγραμμα 1 . Προσόντα ανδρών και γυναικών 
  

 
 
Πηγή: Έρευνα PriceWaterhouseCoopers 2006 
 
 
 
 

Οι γυναίκες στις ανώτατες διοικητικές θέσεις που μελετήθηκαν στην έρευνα είναι εξίσου 

ικανές με τους άνδρες όσων αφορά σε σπουδές (τουλάχιστον σε πτυχιακό επίπεδο , ενώ σε 

μεταπτυχιακές σπουδές υπερτερούν των ανδρών) , σε επαγγελματική πείρα και σε πείρα 

μεγαλύτερη των 10 ετών. Επίσης οι γυναίκες σημειώνουν μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία 

από εργασία στο εξωτερικό, ενώ ο μόνος τομέας που υστερούν είναι τα λοιπά ειδικά 

προσόντα. 
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Διάγραμμα 2. Προσόντα Διευθυντικών στελεχών στον ιδιωτικό τομέα 
 

 
 
Πηγή: Έρευνα PriceWaterhouseCoopers 2006 
 
 
 
Οι γυναίκες διευθυντικά στελέχη που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα είναι πιο πιθανό 

να έχουνε μεταπτυχιακό τίτλο σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους και λοιπά ειδικά 

προσόντα, ενώ εδώ συναντούμε περισσότερους άντρες με εργασιακή εμπειρία στο 

εξωτερικό και πείρα μεγαλύτερη των 10 ετών. 
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Διάγραμμα 3. Ευθύνες και καθήκοντα των ανώτατων 
στελεχών

 
 
Πηγή: Έρευνα PriceWaterhouseCoopers 2006 
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Σύμφωνα με την έρευνα της PriceWaterhouseCoopers τα σημαντικότερα καθήκοντα των 

υψηλόβαθμων στελεχών είναι η επίβλεψη του προσωπικού των επιμέρους τμημάτων, ο 

έλεγχος των εσωτερικών διαδικασιών, η καθημερινή λήψη αποφάσεων με προσωπική τους 

ευθύνη και η λογοδότηση των αποτελεσμάτων που επετεύχθησαν στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο. Τα ανώτατα στελέχη επιφορτίζονται με το καθήκον της εκπαίδευσης και της 

αξιολόγησης του προσωπικού που διαθέτουν υπό την επίβλεψή τους, καθώς και με την 

εκτέλεση των πολιτικών και των στρατηγικών που χαράσσει το Διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρείας. Είναι δηλαδή εκείνοι οι οποίοι θα υλοποιήσουν το όραμα της επιχείρησης και 

για να επιτευχθεί αυτό πρέπει οι ίδιοι να εκπαιδεύονται συνεχώς , να αποκτούν συνεχώς 

νέες δεξιότητες, να ενημερώνονται για τις νέες πρακτικές , έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

διασφαλίζουν σε κάθε επίπεδο τη ποιότητα των εργασιών που λαμβάνουν χώρα στο 

εσωτερικό της εταιρείας, εξασφαλίζοντας έτσι το βέλτιστο τελικό αποτέλεσμα. Τέλος, 

μέσα στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες των ανώτατων στελεχών περιλαμβάνονται τα 

επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό και η συμμετοχή τους σε επιτροπές που διασφαλίζει 

την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων τους. 

Στην ίδια έρευνα το 86% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι οι γυναίκες που απασχολούνται 

στη επιχείρησή τους δε στερούνται των σημαντικότερων καθηκόντων . Μόνο 4% των 

ερωτηθέντων απάντησε πως οι γυναίκες δεν μπορούν να αναλάβουνε τα καθήκοντα 

ταξιδιών στο εξωτερικό, την επιθεώρηση του προσωπικού του τμήματός τους (4%), την 

λήψη αποφάσεων με ανάληψη εξολοκλήρου της ευθύνης (4%), και την λογοδότηση κι 

επεξήγηση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους στον διευθύνοντα σύμβουλο(2%). 
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Διάγραμμα 4. Ηλικιακή διάρθρωση των απασχολούμενων στον τραπεζικό τομέα ανά 
φύλο την περίοδο 1995-2000. 
 
 
 

 
 
 
ΠΗΓΗ :  έρευνα ΚΕΘΙ, «Η ανισότητα των αμοιβών ανδρών και γυναικών σε επιλεγμένους 

κλάδους και επαγγέλματα στην Ελλάδα. Οι περιπτώσεις των κλάδων του λιανικού εμπορίου, 

τουρισμού, τραπεζών και υγείας» 

 

Το 2000 το 35 % των απασχολούμενων γυναικών στον τραπεζικό κλάδο ήταν κάτω των 30 

ετών ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν 19%. Στην ηλικιακή ομάδα 30-44 οι 

δύο πληθυσμοί είναι σχεδόν ίσοι με ποσοστό 46% γυναίκες και 43% άνδρες, ενώ , τέλος, 

άνω των 45 ετών γυναίκες είναι μόνο το 19 % (προφανώς λόγω των ευνοϊκών μέτρων για 

της πρόωρη συνταξιοδότηση των γυναικών) ενώ οι άντρες συναντώνται σε ποσοστό 38%. 
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Διάγραμμα 5. Το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολούμενων ανά φύλο στον τραπεζικό 

τομέα την περίοδο 1995-2000 

 

 
 
 
ΠΗΓΗ: έρευνα ΚΕΘΙ, «Η ανισότητα των αμοιβών ανδρών και γυναικών σε επιλεγμένους 

κλάδους και επαγγέλματα στην Ελλάδα. Οι περιπτώσεις των κλάδων του λιανικού εμπορίου, 

τουρισμού, τραπεζών και υγείας» 

 
Γενικά το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων στον τραπεζικό κλάδο είναι αρκετά 

υψηλό με μεγάλο ποσοστό ανδρών και γυναικών να κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (45% των ανδρών και 36,7% των γυναικών), ενώ το 50,6% των ανδρών και 

το 55,5% των γυναικών είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Διάγραμμα 6. Ανάλυση μισθολογικού χάσματος στις υπηρεσίες 

 

 
ΠΗΓΗ : Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, «Ευρωπαϊκή Έρευνα Διάρθρωσης Αμοιβών» 

 

Από τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Έρευνας για τη Διάρθρωση των μισθών είναι 

φανερό ότι ο σημαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας για το μισθολογικό χάσμα 

ανάμεσα στα δύο φύλα είναι η άνιση πρόσβαση σε πολλά επαγγέλματα και η δυσκολία  

πρόσβασης των γυναικών σε αυτά. Ο παράγων «εκπαίδευση» δεν παίζει κανέναν σχεδόν 

ρόλο στη διαμόρφωση των μισθών καθώς πλέον το μορφωτικό επίπεδο των ανδρών και 

των γυναικών έχει εξισωθεί. Ο δεύτερος βασικότερος παράγοντας ύπαρξης αυτού του 

χάσματος είναι η ύπαρξη στερεοτύπων που θεωρούν τη γυναίκα ότι στερείται ικανοτήτων 

και προσόντων και υποεκτιμούν την αξία της εργασίας της. Ο τρίτος σημαντικότερος 

παράγοντας είναι η διαφορά στη επαγγελματική εμπειρία που παρουσιάζουν άνδρες και 

γυναίκες , γεγονός που οφείλεται όχι μόνο στο νεαρότερο της ηλικίας των εργαζόμενων 
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γυναικών αλλά και στις διακοπές στη σταδιοδρομία τους για λόγους δημιουργίας 

οικογένειας και μητρότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  71



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 

Ελληνική Νομοθεσία για την ισότητα των δύο φύλων  

 

Σύνταγμα 2001 (ΦΕΚ 85/Α/18-4-2001) 

Άρθρο 2 παρ. 4 

«Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις» 

 

Άρθρο 116 παρ.2 

«Δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων 

που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών.» 

 

-Ν. 1414/84 (ΦΕΚ 25/Α/2-2-1984) για την εφαρμογή της Ισότητας των δύο φύλων στον 

τομέα των εργασιακών σχέσεων και σε εναρμόνιση με τις οδηγίες 75/117 και 76/207 της 

ΕΟΚ , στον οποίο μεταξύ άλλων προβλέπονται : 

o Η εξασφάλιση κάθε μορφής διάκρισης άμεσης ή έμμεσης στις εργασιακές σχέσεις, 

που βασίζεται στο φύλο. 

o Ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία. 

o Η δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση με ίδιες προϋποθέσεις για άνδρες και 

γυναίκες. 

o Ίδιος επαγγελματικός προσανατολισμός. 

o Απαγόρευση καταγγελίας της σχέσης εργασίας για λόγους που αναφέρονται στο 

φύλο. 

 

-Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153/Α/8-10-1984), όπως συμπληρώθηκε κι επεκτάθηκε με Π.Δ. 

193/1998 (ΦΕΚ 84/Α/6-5-1998) καθώς και ο Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/2-9-1998) για 

την προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μεταξύ 

άλλων, προβλέπει : 

o Χορήγηση γονικής άδειας σε κάθε γονέα. 

o Χορήγηση άδειας για ασθένεια παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας. 

o Χορήγηση άδειας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης παιδιών. 

  72



o Απαγόρευση απόλυσης εγκύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ένα χρόνο 

μετά τον τοκετό. 

 

-Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/9-2-1999) για την «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοσίων Πολιτικών ή Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» , βελτιώνεται 

η νομοθεσία που αφορά τις διευκολύνσεις εργαζομένων στο δημόσιο τομέα για τη 

εναρμόνιση των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων. 

o Άδεια ανατροφής τέκνου στις μητέρες δικαστικές λειτουργούς. 

 

-Με το άρθρο 1 του Νόμου 3258/2004 (ΦΕΚ Α’144/29/7/04) «Τροποποίηση διατάξεων 

του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και 

άλλες διατάξεις» χορηγείται στις μητέρες δικαστικές λειτουργούς άδεια εννέα (9) μηνών με 

αποδοχές για ανατροφή παιδιού. 

 

-Οι Εθνικές Συλλογικέ Συμβάσεις Εργασίας των ετών 2002-2004 βελτιώνουν τη 

νομοθεσία που ισχύει για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, όσον αφορά την ισότητα 

στις εργασιακές σχέσεις, τις γονικές άδειες, τις άδειες πατρότητας και άλλα ζητήματα των 

δύο φύλων. 

Ειδικότερα : 

Με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ετών 2002-2003 καθιερώθηκαν τα εξής 

:, 

o Δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και 

εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού , κατά μία ώρα την ημέρα, για 

30 μήνες (αντί των 24 μηνών) , μετά την άδεια λοχείας. Εναλλακτικά το μειωμένο 

ωράριο μετά από συμφωνία με τον εργοδότη θα μπορεί να δίνεται για δύο ώρες 

τους πρώτους 12 μήνες και για μία ώρα για 6 επιπλέον μήνες (προηγουμένων ίσχυε 

μόνο για 12 μήνες και για 2 ώρες την ημέρα). 

o Για πρώτη φορά άδεια δύο ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συγγενούς 

μέχρι β’ βαθμού. 

o Επιπλέον κανονική άδεια 6 ημερών για γονείς που έχουν χηρέψει ή έχουν παιδί 

εκτός γάμου και έχουν την επιμέλεια του παιδιού (μονογονεϊκές οικογένειες). Η 

άδεια μονογονεϊκής οικογένειας χρονικά δεν θα συμπίπτει με την αρχή και το τέλος 
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της ετήσιας κανονικής άδειας και αφορά παιδιά έως 12 χρονών. Για 3 παιδιά και 

πάνω η άδεια ανέρχεται σε 8 μέρες.  

 

Με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ετών 2004-2005 ισχύουν τα εξής 

: 

o Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η 

εργαζόμενος/η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη 

ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία 

δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική 

χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή 

τμηματικά. Η άδεια αυτή έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 

εβδομάδες μετά τον τοκετό. 

 

Η  Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ετών 2006-2007 με στόχο την 

ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των επαγγελματικών και 

οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζομένων, το άρθρο 7 «Στήριξη Οικογένειας και 

ενίσχυση γυναικείας απασχόλησης» της ΕΓΣΣΕ των ετών 2006 και 2007 προβλέπει τα εξής 

: 

o Την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την καταβολή από το Διανεμητικό 

Λογαριασμό Οικογενειακών Επιδομάτων  Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ) του ημερομισθίου 

του ανειδίκευτου εργάτη στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους που λαμβάνουν 

την γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 5 Ν.1483/1984 , όπως εκάστοτε ισχύει, 

και των ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους οργανισμούς κοινωνικών 

ασφαλίσεων. Η γονική άδεια ανατροφής (η οποία μέχρι σήμερα χορηγείται στο 

γονέα χωρίς αποδοχές) είναι μέχρι τρεισήμισι (3,5) μήνες και δίνεται μέχρι το 

παιδί να γίνει τρεισήμισι (3,5) ετών.  

o Την προώθηση μέσω του Λογαριασμού για την Απασχόληση και τη Επαγγελματική 

Κατάρτιση  (ΛΑΕΚ) δράσεων για τη διευκόλυνση της αναπλήρωσης, με ανέργους, 

εργαζομένων γυναικών κατά το χρόνο  απουσίας από τη εργασία τους με άδεια 

κύησης και λοχείας. 
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o Σε περίπτωση απόκτησης παδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας οι 

αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν στη φροντίδα και στην 

ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του 

θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 ΕΓΣΣΕ 1993 όπως ισχύει δικαιούνται 

η γυναίκα  που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.  

 

-Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α/9-2-2004) για τα «Μέτρα για τη αντιμετώπιση της ανεργίας και 

άλλες διατάξεις» ρυθμίζει , μεταξύ άλλων , τα εξής : 

o Οι εργοδότες που προσλαμβάνουν με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργαζόμενους ή 

εργαζόμενες για αναπλήρωση εργαζομένων που απουσιάζουν από την εργασία τους 

με άδεια κύησης ή λοχείας επιδοτούνται, για όσο χρόνο διαρκεί η άδεια, με το 

ισόποσο των ασφαλιστικών εισφορών που τους επιβαρύνουν για την ασφαλιστική 

κάλυψη των προσλαμβανομένων. 

o Καθορίζεται ως κίνητρο για τη πρόσληψη άνεργων μητέρων με τουλάχιστον δύο 

τέκνα επιδότηση του εργοδότη ισόποση με το ΄ύψος των εργοδοτικών εισφορών 

που τον βαρύνουν για τη ασφαλιστική κάλυψη των προσλαμβανομένων.  Η 

επιδότηση διαρκεί επί ένα έτος για κάθε τέκνο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - Εμπειρική έρευνα  

 

 

 
 

 

Αγαπητέ αναγνώστη, 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί τμήμα διπλωματικής εργασίας που πραγματεύεται την 

διοίκηση της διαφορετικότητας και κυρίως τον ρόλο των γυναικών στον τραπεζικό τομέα 

στην Ελλάδα. 

 

Η συνεργασία σας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της έρευνας και την 

εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων που θα αντανακλούν την πραγματικότητα, γι’ αυτό 

παρακαλείστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις με προσοχή. 

 

Το ερωτηματολόγιο  είναι αυστηρώς προσωπικό & ανώνυμο. 

 

Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. 

Αναστασοπούλου Άλκηστις 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΜΒΑ 
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ΜΕΡΟΣ Α 

 

Λίγα λόγια για εσάς… 

 

1) Ηλικία            18-25  

                              26-35  

                              36-50                                    

                              50 και άνω                             
 

 

2) Οι σπουδές σας  Απόφοιτος λυκείου 

Πτυχίο Ανώτερης/ Ανώτατης σχολής (ΑΕΙ/ ΤΕΙ) 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 

Διδακτορικό 

 Άλλο 

 
 

 
 

  

  
 

 
 

 

3) Οικογενειακή κατάσταση        Έγγαμη 

Άγαμη 

Χωρισμένη 

  
 

 
 

 

4) Πόσα παιδιά έχετε ;                           Κανένα  

                                                                   Ένα  

                                                                   Δύο  

                                                                   Δύο και άνω                                                                     

 

5) Τράπεζα στην οποία εργάζεστε:   
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6) Πόσα χρόνια εργάζεστε στον 

συγκεκριμένο οργανισμό;    
           1-5 έτη  

           6-15 έτη 

          16-25 έτη 

 
 

  

           Πάνω από 25 έτη  
 

 

7) Τίτλος θέσης που κατέχετε τώρα ; 

 

8) Πόσα χρόνια κατέχετε την τωρινή σας θέση ; 

 

9) Ποια ήταν τα προηγούμενα ιεραρχικά επίπεδα από τα οποία περάσατε;  

 

 

 

10) Ποιο είναι το ύψος των αποδοχών σας ;                    1100-1500 €  

                                                                                       1500-1800  €  

                                                                                             1800-2100  €  

                                                                                              Πάνω από 2100 €  

 

ΜΕΡΟΣ Β 

 
 
Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 
11) Διατυπώνεται η άποψη ότι η οικογένεια και οι εξ’ αυτής υποχρεώσεις αποτελούν 

ανασχετικό παράγοντα για τη επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών. Θεωρείτε ότι 

αυτή η άποψη είναι : 

 Απόλυτα σωστή 

 Μερικώς σωστή 

  78



 
Λανθασμένη 

 

12) Εάν συμφωνείτε με την παραπάνω πρόταση τότε σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι την 

επηρεάζουν ; 

              Σε ελάχιστο βαθμό  

              Σε μικρό βαθμό  

              Σε μέτριο βαθμό  

              Σε μεγάλο βαθμό  

              Σε απόλυτο βαθμό  

 
Σχολιάστε : 

13) Επιθυμείτε πραγματικά να προαχθείτε σε ανώτερες ιεραρχικές βαθμίδες 

διοίκησης;  

 

         Ναι  

         Όχι  

 
 

14) Ο σύντροφός σας, στηρίζει αυτή σας την προσπάθεια ; 

 

   Ναι 
 

         Όχι   

         Σε μέτριο βαθμό 
 

  79



15) Επιδιώξατε να προαχθείτε σε ανώτερη διοικητική θέση ; 

   Ναι                       Όχι                               

 

16) Εάν ναι ποια εμπόδια ή προβλήματα αντιμετωπίσατε ;  ( πχ. Στάση συντρόφου, 

δυσπιστία συναδέλφων και προϊσταμένων στο πρόσωπό σας, έλλειψη απαραίτητων 

γνώσεων-δεξιοτήτων, έλλειψη καθοδήγησης και υποστήριξης από παλαιότερους 

συναδέλφους κτλ ) Εξηγείστε :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Στην μέχρι τώρα πορεία σας σε ποιο βαθμό έχετε ενθαρρυνθεί από συναδέλφους 

και από ανώτερούς σας ώστε να στοχεύσετε στην επαγγελματική σας εξέλιξη ; 
 Σε ελάχιστο βαθμό 

 Σε μικρό βαθμό 

 Σε μέτριο βαθμό 

 Σε μεγάλο βαθμό 

 Σε απόλυτο βαθμό 
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18) Σε ποιο βαθμό οι επαγγελματικές σας φιλοδοξίες μετριάστηκαν από τις 

οικογενειακές σας υποχρεώσεις ; 
 Σε απόλυτο βαθμό 

 Σε μέτριο βαθμό 
 

Σε μικρό βαθμό 

 Δεν επηρεάστηκαν καθόλου 

 

19) Επισημάνετε τους 3 πιο σημαντικούς παράγοντες  που συμβάλλουν στη 

εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής  ( όπου 1 ο σημαντικότερος 

για εσάς παράγοντας και 3 ο λιγότερο σημαντικός) 

  

  Εταιρική κουλτούρα                                                                                                                              

           Ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο  

           Χαρακτηριστικά προσωπικότητας  

           Ικανοποίηση από τη εργασία   

           Θέση που κατέχετε στην ιεραρχία   

 

Β. ΥΠΑΡΞΗ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ 

 

20) Αισθάνεστε πως οι γυναίκες στον εργασιακό σας χώρο πρέπει να καταβάλουν 

μεγαλύτερες προσπάθειες σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους για να 

αποδείξουν τη αξία τους ; 

  ΝΑΙ        Σε μεγάλο βαθμό           Σε μέτριο βαθμό          Σε μικρό βαθμό     

  ΟΧΙ  
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21) Εν όψει των ετήσιων κρίσεων αξιολόγησης στις οποίες κρίνονται ένας άνδρας 
και μια γυναίκα με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα θεωρείτε ότι ο 

παράγων «φύλο» θα παίξει ουσιαστικό ρόλο στην τελική κρίση για προαγωγή 

; 

                ΝΑΙ σε μεγάλο βαθμό         Υπέρ της γυναίκας          Υπέρ του άνδρα          

                ΝΑΙ σε μικρό βαθμό          Υπέρ της γυναίκας                    Υπέρ του άνδρα    

               ΟΧΙ  

Εξηγείστε τους λόγους :   

 

 

 

 

 

 

 

22) Αξιολογείστε κατά σειρά προτεραιότητας τους λόγους για τους οποίους κατά 

τη γνώμη σας στα ανώτατα κλιμάκια διοίκησης στον τραπεζικό κλάδο 

παρατηρείται πολύ μικρός βαθμός συμμετοχής γυναικών: 

 

 Οι γυναίκες υστερούν σε στρατηγική κι επιτελική ικανότητα  
 

 Ο υπηρεσιακός ορίζοντας των γυναικών είναι περιορισμένος λόγω 
οικογενειακών υποχρεώσεων 

 
 Οι γυναίκες δεν είναι αρκετά φιλόδοξες για να διεκδικήσουν ανώτατες θέσεις  
  Οι άνδρες διοικητές είναι περισσότερο αλληλέγγυοι προς τους συνεργάτες του 

ίδιου φύλου 
  Οι γυναίκες στον εργασιακό μου χώρο διστάζουν λόγω πιθανών σεξουαλικών 
παρενοχλήσεων 
  Απουσία ευέλικτου ωραρίου 
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Γ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΡΓΑΣΙΑ  

 

23)  Στον εργασιακό σας χώρο αισθάνεστε ότι απολαμβάνετε ίση μεταχείριση με 

τους άνδρες συναδέλφους σας ;  

           Ναι 

           Όχι  

            Σε μέτριο βαθμό                             Σε μικρό βαθμό 

 

 

 

 

 

 

24) Σε ποιον βαθμό συζητάτε με συναδέλφους σας σημαντικά θέματα που 

αφορούν : 

 

 Την εργασίας σας 1 2 3 4 5 

Την οικογένεια 
 

     
 

 

 

 

Σχολιάστε κι εξηγείστε τους λόγους: 

 

Όπου : 

1= σε ελάχιστο βαθμό 

2= σε μικρό βαθμό 

3=σε μέτριο βαθμό 

4= σε μεγάλο βαθμό 

5= σε απόλυτο βαθμό

 

 

 

Αναφέρετε άλλους λόγους:  
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25) Αξιολογείστε τον βαθμό στον οποίο είστε ικανοποιημένη από τους παρακάτω 

παράγοντες της εργασίας σας : 
Όπου : 

1= σε ελάχιστο βαθμό 

2= σε μικρό βαθμό 

3=σε μέτριο βαθμό 

4= σε μεγάλο βαθμό 

5= σε απόλυτο βαθμό 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθήκοντα που έχω αναλάβει 1 2 3 4 5 

Περιεχόμενο της εργασίας μου      

Αποδοχές       

Συμπεριφορά συναδέλφων      

Συμπεριφορά προϊσταμένων      

Στήριξη προϊσταμένων 1 2 3 4 5 

Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης      

Συμπληρώστε άλλους σημαντικούς για εσάς παράγοντες      

      

      

      

 

 

26) Αισθάνεστε ότι στην εργασία σας έχετε τις ίδιες ευκαιρίες προαγωγής όσο 

ένας άνδρας συνάδελφός σας με τις ίδιες ικανότητες ; 

                 Ναι  

                 Όχι   

                 Σε μέτριο βαθμό  

                 Σε μικρό βαθμό  
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Σχολιάστε κι εξηγείστε τους λόγους :  

 

 

 

 

 

 

Δ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 

27) Αισθάνεστε πως το γεγονός ότι είστε γυναίκα επηρεάζει την ανάθεση από τον 

εργοδότη σας σοβαρότερων καθηκόντων; 

 

 
 ΝΑΙ                                επηρεάζει θετικά                 επηρεάζει αρνητικά             

ΟΧΙ  δεν επηρεάζει 

 

28) Στην εργασία σας αισθάνεστε ότι ο εργοδότης σας ,σας εμπιστεύεται ώστε να 

σας αναθέσει μεγαλύτερες ευθύνες και αρμοδιότητες ; 

 

 Σε μεγάλο βαθμό  

 Σε μέτριο βαθμό 

 Σε  μικρό βαθμό 

 Καθόλου  

 

Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

 

29) Θεωρείτε ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης που εργάζεστε 

(ιδιωτικός- δημόσιος φορέας) επηρεάζει και σε ποιο βαθμό τη εταιρική 

κουλτούρα αναφορικά με την αντιμετώπιση των γυναικών στη 

επαγγελματική τους εξέλιξη ; 

                 Ναι   
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                 Όχι   

 

Σχολιάστε με ποιο τρόπο : 

 

30) Αξιολογείστε (με σειρά προτεραιότητας από τον σημαντικότερο προς τον 

λιγότερο σημαντικό) τους λόγους οι οποίοι θα σας ωθούσαν στο να 

δραστηριοποιηθείτε στη δική σας επιχείρηση (όπου 1=  ο σημαντικότερος για 

εσάς λόγος και 4 ο λιγότερο σημαντικός) : 

 
 Ανάληψη μεγαλύτερων ευθυνών 

 
 Μεγαλύτερα κέρδη- αποδοχές 

 
 Δυνατότητα επηρεασμού της στρατηγικής της επιχείρησης  

 
 Μεγαλύτερη ευελιξία στην προσωπική ζωή 

 

 

 

 

 

 

 

 

31) Έχετε παρατηρήσει ότι αμείβεστε λιγότερο απ’ ότι οι άνδρες συνάδελφοί σας 

με τον ίδιο βαθμό και τα ίδια καθήκοντα ; 

           Ναι  

           Όχι  

Αναφέρετε άλλους λόγους :
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32) Εφόσον θεωρείτε ότι υπάρχει διαφορά στις αμοιβές ανάμεσα σε άνδρες και 

γυναίκες στον οργανισμό στον οποίο εργάζεσθε , σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι 

συμβάλλουν οι παρακάτω παράγοντες; 

 

 

 

 

 

 

Επίπεδο εκπαίδευσης  1 2 3 4 5 

Μικρότερη δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης λόγω οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

     

Καθυστερήσεις στην υπηρεσιακή εξέλιξη λόγω αδειών λοχείας και 

μειωμένου ωραρίου 

     

Μικρότερος χρόνος υπηρεσιακής ζωής λόγω ειδικών συνταξιοδοτικών 

ρυθμίσεων για τις γυναίκες 

     

Επίπεδο απόδοσής σας      

Άρνηση ανάληψης υψηλότερων θέσεων ευθύνης σε περιοχές εκτός της 

έδρας της οικογενειακής εγκατάστασης 

     

Ύπαρξη στερεοτύπων που θεωρούν ότι η γυναίκα διαθέτει περιορισμένες 

ηγετικές και διοικητικές ικανότητες από τους άνδρες 

     

Σχολιάστε  εξηγώντας τους λόγους: 

Όπου : 

1= σε ελάχιστο βαθμό 

2= σε μικρό βαθμό 

3=σε μέτριο βαθμό 

4= σε μεγάλο βαθμό 

5= σε απόλυτο βαθμό 
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33) Θα ήσασταν διατεθειμένη να θυσιάσετε μέρος της οικογενειακής και της 

προσωπικής σας ζωής προκειμένου να αναλάβετε μια υψηλότερη θέση 

ευθύνης με υψηλότερες αποδοχές ; 

Ναι  

 Όχι 

      Εξαρτάται από το οικονομικό κέρδος  

 

34) Αναφέρετε και αναλύστε τις διακρίσεις και τα εμπόδια που εσείς βιώσατε 

στην επαγγελματική σας πορεία. 

 

  

 

 

 

 

 

35) Μπορείτε να περιγράψετε διακρίσεις και εμπόδια που βιώσατε αναφορικά α) 

με την εξέλιξή σας και β) με τι αμοιβές σας ; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
        Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας !!! 
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