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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος ως 
προς το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην αμειβόμενη 
απασχόληση, στα εργατικά δικαιώματα αλλά και στις προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης. Παρ’ όλα αυτά οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις που έχουν ως αφετηρία το 
φύλο. Οι διακρίσεις εντοπίζονται κυρίως στην πρόσβαση στην 
απασχόληση, στην επαγγελματική εξέλιξη, στον συνδυασμό των 
οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, στους όρους 
αμοιβής.

Στις μέρες μας τα θέματα ισότητας και ειδικότερα της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών έχουν αναδειχθεί σε θέματα 
άμεσης προτεραιότητας, με σημαντική διεθνή και ευρωπαϊκή 
διάσταση. Η προαγωγή μιας ισόρροπης παρουσίας αντρών και 
γυναικών στην αγορά εργασίας αποτελεί βασικό οικουμενικό 
ανθρώπινο δικαίωμα και ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Πέρα 
από αυτά η ισότητα των φύλων εμφανίζει πολιτικό, οικονομικό και 
αναπτυξιακό ενδιαφέρον και καθιστά την προώθησή της κατ' 
εξοχήν εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και 
κοινωνικής συνοχής. Οποιοδήποτε κράτος, βεβαίως και η Ελλάδα, 
δεν μπορεί να προσδοκά πιο ικανοποιητική και ανταγωνιστική 
οικονομία και καλύτερη κοινωνία αν δεν έχει αναδείξει τη γυναίκα.

Με βάση τα νέα δημογραφικά δεδομένα ο οικονομικά ενεργός 
πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαρκώς συρρικνώνεται, και 
οι γυναίκες που αποτελούν το μισό και πλέον του πληθυσμού, 
αρχίζουν να αποτελούν την πιο σημαντική και (ίσως) 
αναξιοποίητη δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού. Από την δεξαμενή 
αυτή επιχειρείται να τροφοδοτηθεί - μεταξύ άλλων - η διατήρηση 
της κοινωνικής ευημερίας της Ένωσης.

Σ'ΐην ιιαμυύοα tpyauia ιχναλύί:ΐαι ο ρόλος και η εξέλιξη της 
σύγχρονης γυναίκας στον εργασιακό χώρο τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση του 
μισθολογικού χάσματος που υπάρχει ανάμεσα στα δυο φύλα.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο 
σύνολο των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες στην αγορά 
εργασίας σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας.
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Στη συνέχεια αναλύονται οι πολιτικές και τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί έως σήμερα σχετικά με την επιδίωξη ισότιμης μεταχείρισης 
και προώθησης των ευρωπαίων γυναικών στον εργασιακό χώρο. 
Τέλος, παρατίθενται αριθμητικά και στατιστικά στοιχεία που 
δηλώνουν την παρούσα θέση των γυναικών εργαζομένων σε 
Ευρώπη και Ελλάδα.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται σύντομη ανάλυση της έννοιας 
του φαινομένου του μισθολογικού χάσματος, συνοδευόμενη με τα 
απαραίτητα στατιστικά δεδομένα που αποδεικνύουν την ύπαρξη 
και ένταση του φαινομένου. Στο δεύτερο τμήμα του κεφαλαίου 
αυτού αναλύονται οι πιο διαδεδομένες οικονομικές θεωρίες που 
έχουν αναπτυχθεί σχετικά με τους λόγους ύπαρξης και διατήρησης 
των μισθολογικών διαφορών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες και 
στις οποίες βασίζονται σχεδόν όλες οι μεταγενέστερες έρευνες 
που αφορούν το μισθολογικό χάσμα.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στους πιο 
σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες του μισθολογικού 
χάσματος. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται σύντομα οι 
υυνεπειες που ιιρυκαλεί ίο μιυθυλυγικύ χάυμα οιυ υύνυλυ ιης 
κοινωνίας.

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά των μέτρων και 
πολιτικών που πρέπει να ληφθούν ώστε να μπορέσει να 
καταπολεμηθεί ή τουλάχιστον να συρρικνωθεί το μισθολογικό 
χάσμα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Εδώ επιχειρείται και μια 
προσπάθεια κατηγοριοποίησης των μέτρων αυτών με κριτήριο το 
φορέα που είναι υπεύθυνους και ικανός να πράξει προς αυτήν την 
κατεύθυνση.

Στη συνέχεια, στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση της 
γυναικείας συμμετοχής και εξέλιξης σε δυο εντελώς διαφορετικούς 
χώρους εργασίας μέσα από την ελληνική πραγματικότητα. Αυτό 
γίνεται με σκοπό την κατανόηση των όσων έχουν αναφερθεί στα 
προηγούμενα κεφάλαια. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο 
παρατίθενται κάποια συμπερασματικά σχόλια σχετικά με την 
παρουσία των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση του 
φαινομένου του μισθολογικού χάσματος, καθώς και στις 
μελλοντικές προοπτικές εξέλιξης των γυναικών.
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1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μέχρι και σήμερα πολλά βασικά 
προβλήματα στον εργασιακό χώρο. Οι γυναίκες βρίσκονται 
διαρκώς αντιμέτωπες με πολλά εμπόδια σε όλη τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους πορείας, από το αρχικό στάδιο της εισόδου 
τους στην αγορά εργασίας μέχρι και την οριστική τους έξοδο. Οι 
γυναίκες αντιμετωπίζουν διαφορετική αντιμετώπιση από τους 
άνδρες συναδέλφους σε θέματα όπως προσλήψεις, μεταθέσεις, 
συμπεριφορά των ανωτέρων (υποβιβασμός), συνθήκες εργασίας, 
αμοιβή και προαγωγές. Μερικές γυναίκες αναγκάζονται ακόμα και 
να παραιτηθούν, όταν το κλίμα που δημιουργείται μέσα σε μια 
εταιρεία καθορίζεται από ανδρικά κυρίως πρότυπα, ο κύριος 
λόγος εμφάνισης αυτών των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 
γυναίκες εργαζόμενες τόσο κατά την ένταξη τους στον αγορά 
εργασίας όσο και κατά την πορεία εξέλιξης είναι η διάκριση εις 
βάρος των γυναικών.

Σε αυτό το σημείο κρίνεται αναγκαίο, για το σκοπό αυτής της 
έρευνας, να τονίσουμε περισσότερα τρία από τα προβλήματα της 
γυναικείας απασχόλησης. Το πρώτο από αυτά είναι η δυσκολία 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας γενικότερα , η εξέλιξη τους σε 
ανώτερες θέσεις ειδικότερα (το φαινόμενο της γυάλινης οροφής). 
Ενώ το τρίτο βασικό πρόβλημα είναι το μισθολογικό χάσμα που 
υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλα. Τα προβλήματα αυτά είναι 
μεταξύ τους αλληλένδετα και το ένα προκαλεί το άλλο. Σ' αυτό 
το κεφάλαιο θα εξετάσουμε τα προβλήματα και τις διακρίσεις που 
υφίστανται οι γυναίκες τόσο κατά την ένταξη τους στον αγορά 
εργασίας όσο και κατά την πορεία εξέλιξης τους.

Το πρώτο λοιπόν πρόβλημα με το οποίο έρχονται συνέχεια 
αντιμέτωπες οι γυναίκες είναι η είσοδός τους στην αγορά 
εργασίας. Στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό είναι 
χαμηλότερο και το ποσοστό ανεργίας υψηλότερο από αυτό των 
ανδρών, παρόλο που υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις από χώρα 
σε χώρα. Σε γενικές γραμμές, πολύ μεγαλύτερος αριθμός γυναικών
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από ότι ανδρών απασχολούνται σε θέσεις μερικής απασχόλησης 
και πολλές εργαζόμενες διαθέτουν περισσότερα προσόντα από 
αυτά που απαιτούνται στην δουλειά τους. Επιπρόσθετα, πολλές 
γυναίκες δεν συνυπολογίζονται στα στατιστικά ανεργίας της 
χώρας τους παρόλο που επιθυμούν να εργαστούν, διότι είτε 
πιστεύουν ότι δεν τους αρμόζει κάποια δουλειά είτε υφίστανται 
διακρίσεις και κοινωνικά, οργανικά, πολιτιστικά εμπόδια. 
Επομένως, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν την σκληρή
πραγματικότητα από τα πρώτα τους κιόλας βήματα.

Όσον αφορά το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, αυτό αναφέρεται 
στη δυσκολία πρόσβασης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε 
υψηλές διοικητικές θέσεις. Το φαινόμενο της γυάλινης οροφής 
ορίζεται ως ένα αόρατο εμπόδιο, το οποίο αποτρέπει τις γυναίκες 
να βρεθούν στην ανώτατη διοίκηση (O’ Connor, 2001, ρ. 400). 
Γενικά, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μια άνιση συμπεριφορά στον 
τομέα των προαγωγών. Όσο πιο υψηλόβαθμη θεωρείται μια θέση 
τόσο λιγότερες πιθανότητες έχει μια γυναίκα να προαχθεί ή 
προσληφθεί σε αυτήν. Η επαγγελματική εξέλιξη πολλών 
αξιόλογων και ταλαντούχων γυναικών μάνατζερ, ακόμα κι αν 
αυτές είναι πιο αξιόλογες από τους άνδρες συναδέλφους τους, 
διακόπτεται από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες, όπως 
στερεότυπες ανδρικές απόψεις και προκαταλήψεις. Για αυτό, 
ακόμα και σήμερα τα ποσοστά των γυναικών που συμμετέχουν 
στην ανώτατη διοίκηση των επιχειρήσεων είναι πολύ χαμηλά και 
τα ποσοστά αυτά ακολουθούν πτωτική πορεία όσο ανεβαίνει το 
επίπεδο ιεραρχίας. Ακόμα και σε τομείς που θεωρούνται 
γυναικοκρατούμενοι και ο αριθμός των απασχολούμενων γυναικών 
είναι πολύ μεγάλος, στις ανώτερες θέσεις παρατηρείται μια 
δυσανάλογη αύξηση των ανδρών.

Το μισθολογικό χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στα δυο φύλα 
αναλύεται στη συνέχεια αρκετά διεξοδικά.
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1.1 Υπάρχουσα Κατάσταση σ€ Ε.Ε. και Ελλάδα

Σε αυτό το σημείο κρίνεται αναγκαίο να κάνουμε μια 
ανασκόπηση στις ενέργειες και τα μέτρα που έχει λάβει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ της ισότητας των δυο φύλων στον 
εργασιακό χώρο. Από την εποχή της Συνθήκης της Ρώμης (exp. 119) 
ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση (τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα) , 
παρόλο που η αρμοδιότητα της σε κοινωνικά θέματα ήταν 
περιορισμένη, εγκαινίασε την ευρωπαϊκή πολιτική ισότητας των 
φύλων θεσπίζοντας την βασική αρχή της ισότητας των αμοιβών 
ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας για εργασία ίσης 
αξίας : Άρθρο 119. Στη συνέχεια η Συνθήκη του Άμστερνταμ, (άρ. 3, 
παρ. 2 - 1997), εδραίωσε την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για την απασχόληση εντάσσοντας την ισότητα σε 
όλες τις κοινοτικές δράσεις, με στόχο την εξάλειψη των 
ανισοτήτων ανάμεσα στα δύο φύλα (gender mainstreaming).

Έκτοτε, και ιδιαίτερα κατά το διάστημα 1982-2000, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποίησε πολλά και διαφορετικά 
μεσοπρόθεσμα προγράμματα δράσης για την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών ανδρών και γυναικών. Σήμερα, με την Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική - πλαίσιο για την Ισότητα των φύλων 2001-2005 , που 
αφορά στους τομείς της οικονομίας, της ίσης συμμετοχής και 
εκπροσώπησης των κοινωνικών δικαιωμάτων, της αλλαγής των 
στερεοτύπων και των ρόλων των δυο φύλων στην καθημερινή ζωή, 
στοχεύει στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις 
πολιτικές και δράσεις. Τέλος, ο στόχος της Αισσαβώνας, δηλαδή η 
αύξηση του ποσοστού της γυναικείας απασχόλησης σε 60% μέχρι 
το 2010, έχει καταστεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση 
του συνολικού ποσοστού απασχόλησης στην Ένωση και την 
επίτευξη της ανταγωνιστικότητάς της.

Η προώθηση όλων αυτών των μέτρων καθώς και μιας σειράς 
σημαντικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν ως 
αφετηρία μια αρνητική διαπίστωση που αφορούσε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες. Ο χαμηλός δείκτης απασχόλησης στην Ε.Ε (σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας) οφειλόταν, 
κατά κύριο λόγο, στο χαμηλό δείκτη απασχόλησης του γυναικείου 
πληθυσμού.
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Βεβαίως, η πολύπλευρη δράση της κοινότητας, που 
αναφέρθηκε παραπάνω, αποτέλεσε ουσιαστικό κίνητρο για την 
προώθηση της ισότητας στην αγορά εργασίας και στη χώρα μας.

Όσον αφορά την ελληνική αγορά εργασίας και τη θέση της 
Ελληνίδας εργαζόμενης σ' αυτήν, χαρακτηρίζονται από 
ιδιαιτερότητες, σε πολλά σημεία όμως παρουσιάζουν ομοιότητες 
με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Άλλωστε, σύμφωνα με την 
πρόσφατη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών (Μάρτιος του 2004), η Ελλάδα 
αναφέρεται, από κοινού με την Ισπανία και την Ιταλία, ως 
αρνητικό παράδειγμα χωρών που παρουσιάζουν ποσοστά 
γυναικείας απασχόλησης κατώτερα του 5096 και οι οποίες πρέπει 
να καταβάλλουν αυξημένες προσπάθειες προκειμένου να 
επιτύχουν το στόχο της Λισσαβώνας.

Η προσφορά εργασίας των γυναικών στην Ελλάδα έχει 
αυξηθεί διαχρονικά. Ωστόσο, οι γυναίκες αποτελούν το 51,4% του 
πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, αλλά μόνο το 39,4% του εργατικού 
δυναμικού και το 36,9% των απασχολούμενων. Το ποσοστό 
συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, αν και 
διαχρονικά έχει αυξηθεί, παραμένει σημαντικά χαμηλότερο (50,1%) 
του μέσου ποσοστού συμμετοχής των γυναικών για το σύνολο της 
ΕΕ (60,996). Επίσης, στην Ελλάδα το ποσοστό συμμετοχής των 
γυναικών στο εργατικό δυναμικό παραμένει σημαντικά χαμηλότερο 
από αυτό των ανδρών (76,696), Η διαφορά δε του ποσοστού 
απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών στη χώρα μας φθάνει 
σχεδόν τις 30 ποσοστιαίες μονάδες (72,4 % έναντι 43,8%, ΕΣΔΑ 
2004) και είναι μία από τις πιο αξιοσημείωτες στην Ε. Ένωση.

Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα (43,8%) 
υπολείπεται σημαντικά από το αντίστοιχο της ΕΕ (55,6%) και είναι 
ακόμη χαμηλότερο από το 60% που έχει τεθεί ως στόχος για το 
2010 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας. 
Στην Ελλάδα η ανεργία πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες και τους 
νέους. Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα της Eurostat τον Ιούνιο 
του 2004 το ποσοστό ανεργίας των γυναικών στη χώρα μας είναι 
16,2%, σημαντικά υψηλότερο από αυτό των ανδρών (6,696) και 
σημαντικά υψηλότερο από το μέσο ποσοστό ανεργίας των 
γυναικών στην Ευρώπη των 25 (996). Η δε παραμονή τους στην
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κατάσταση ανεργίας υπερβαίνει (για την πλειοψηφία των άνεργων 
γυναικών) τους 12 μήνες. Ειδικότερα το ποσοστό ανεργίας των 
νέων γυναικών ηλικίας 15-24 ετών στην Ελλάδα (34,3%) είναι 
υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό στην EE (1 5,5%).

Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στα ποσοστά 
απασχόλησης, συμμετοχής και ανεργίας των γυναικών για 
διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης. Τα ποσοστά απασχόλησης και 
συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό αυξάνονται 
καθώς αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών. Τα 
ποσοστά απασχόλησης και συμμετοχής των γυναικών με ανώτατη 
εκπαίδευση είναι υπερδιπλάσια των ποσοστών που έχουν οι 
γυναίκες με εκπαίδευση χαμηλότερης βαθμίδας. Οι γυναίκες 
απόφοιτοι λυκείου (μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης) εμφανίζουν τα 
υψηλότερα επίπεδα ανεργίας και οι γυναίκες πτυχιούχοι 
ανώτατων σχολών (ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης) το μικρότερο 
ποσοστό ανεργίας.

Ο βαθμός ενσωμάτωσης των γυναικών στην αγορά εργασίας 
είναι μικρός και αυτό φαίνεται αν υπολογιστεί το ποσοστό 
απασχόλησης σε ισοδύναμες μονάδες πλήρους απασχόλησης 
(συνολικές εργατοώρες διαιρούμενες με τις ετήσιες ώρες εργασίας 
πλήρους ωραρίου). Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό για τις γυναίκες 
είναι ιδιαίτερα χαμηλό, 41,3%, το τρίτο χαμηλότερο στην ΕΕ και 
σημαντικά χαμηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο στην ΕΕ 
(46,8%). Επίσης, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην 
Ελλάδα σε ισοδύναμες μονάδες πλήρους απασχόλησης 
υπολείπεται σημαντικά του ποσοστού για τους άνδρες (72%), το 
οποίο είναι ελαφρά υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο στην 
ΕΕ (71,2%).

Η ανισότητα αυτή αποτυπώνεται και στο μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ ανδρών-γυναικών όπου στην Ελλάδα ανέρχεται σε 13 
ποσοστιαίες μονάδες και είναι το έβδομο μικρότερο μεταξύ των 19 
πιο αναπτυγμένων χωρών του ΟΟΣΑ και το έκτο μικρότερο μεταξύ 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ενδεικτική μόλις παράθεση των στοιχείων αυτών ανάγουν 
την προώθηση της ισότητας των γυναικών στην αγορά εργασίας 
ως ύψιστη προτεραιότητα.
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Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας 1, όπου εμφανίζονται 
τα ποσοστά ανεργίας τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών για 
κάθε χώρα - μέλος της Ευρώπης των 25 βασισμένα στα στατιστικά 
δεδομένα της Eurostat που ανακοινώθηκαν την 1 Φεβρουάριου του 
2005

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ2005

Ποσοστά Ανεργίας Άνδρες Γυναίκες Διαφορές μεταξύ των 
ποσοστών ανδρών και 
γυναικών

Βέλγιο 7.1% 9.2% 2.1% περισσότερο οι γυναίκες

Τσεχία 7.3% 9.5% 2.2% περισσότερο οι γυναίκες

Δανία 4.8% 5.4% 0.6% περισσότερο οι γυναίκες

Γερμανία 10.3% 9.6% 0.7% λιγότερο οι γυναίκες

Εσθονία 6.6% (Ιούνιος 2004) 16.2% (Ιούνιος 2004) 9.6% περισσότερο οι γυναίκες

Ελλάδα 6.6% (Ιούνιος 2004) 16.2% (Ιούνιος 2004) 9.6% περισσότερο οι γυναίκες

Ισπανία 7.5% 14.3% 6.8% περισσότερο οι γυναίκες

Γαλλία 8.7% 10.7% 2% περισσότερο οι γυναίκες

Ιρλανδία 4.7% 3.8% 0.9% λιγότερο οι γυναίκες

Ιταλία 6.3% (Ιούνιος 2004) 9.9% (Ιούνιος 2004) 3.6% περισσότερο οι γυναίκες

Κύπρος 4.5% 6.8% 2.3% περισσότερο οι γυναίκες

Λετονία 9.0% 10.3% 1.3% περισσότερο οι γυναίκες

Λιθουανία 8.3% 10.5% 2.2% περισσότερο οι γυναίκες

Λουξεμβούργο 3.6% 5.6% 2% περισσότερο οι γυναίκες
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Ουγγαρία 6.2 % 6.3% 0.1% περισσότερο οι γυναίκες

Μάλτα 6.7 % (Νοέμβ. 2004) 7.6% (Νοέμβ. 2004) 0.9% περισσότερο οι γυναίκες

Ολλανδία 4.4% (Νοέμβ. 2004) 5.1% (Νοέμβ. 2004) 0.7% περισσότερο οι γυναίκες

Αυστρία 3.9% 5.2% 1.3% περισσότερο οι γυναίκες

Πολωνία 17.5% 19.3% 1.8% περισσότερο οι γυναίκες

Πορτογαλία 5.9% 7.6% 1.7% περισσότερο οι γυναίκες

Σλοβενία 5.4% 6.2% 0.8% περισσότερο οι γυναίκες

Σλοβακία 15.3% 18.7% 3.4% περισσότερο οι γυναίκες

Φιλανδία 8.6% 8.6% Ίδιο ποσοστό

Σουηδία 6.4% 6.5% 0.1% περισσότερο οι γυναίκες

Ηνωμένο Βασίλειο 5.1% (Οκτώβ. 2004) 4.1% (Οκτώβ. 2004) 1 % λιγότερο οι γυναίκες

ΣΥΝΟΛΟ 8.2% 9.8% 1.6% περισσότερο οι γυναίκες
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2. ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ

Ο όρος μισθολογικό χάσμα αναφέρεται στην διαφορά που 
υπάρχει ανάμεσα στις μέσες συνολικές αμοιβές των ανδρών και 
τις μέσες συνολικές αμοιβές των γυναικών. Το μισθολογικό χάσμα 
είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει και εξακολουθεί να 
απασχολεί σχεδόν όλα τα κράτη εδώ και πολλά χρόνια.

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία του ΟΟΣΑ (OECD 2002), το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
ανδρών-γυναικών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 13 ποσοστιαίες 
μονάδες και είναι το έβδομο μικρότερο μεταξύ των 19 πιο 
αναπτυγμένων χωρών του ΟΟΣΑ και το έκτο μικρότερο μεταξύ των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την ίδια πηγή προκύπτει 
επίσης για την Ελλάδα ότι, το 1998, το μισθολογικό χάσμα στον 
ιδιωτικό τομέα ανερχόταν σε 21 ποσοστιαίες μονάδες και ήταν 
μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ε.Ε. Αντίθετα, στο δημόσιο τομέα 
ήταν μικρότερο από το μέσο όρο της Ε.Ε. και ανερχόταν σε 9 
ποσοστιαίες μονάδες.

Όσον αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό 
της αμοιβής των γυναικών κατά μέσο όρο είναι μόλις το 80,8% της 
αμοιβής των ανδρών. Φυσικά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών διαφέρει από χώρα σε χώρα. Έτσι, στη 
συνέχεια παρατίθεται το σχεδιάγραμμα 1 ,όπου μας δίνει στοιχεία 
για τα ποσοστά των αμοιβών των γυναικών ανά ώρα εργασίας 
συνολικής απασχόλησης σε σχέση με αυτές των ανδρών για κάθε 
χώρα της Ευρώπης σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά δεδομένα 
της European Industrial Relations Observatory (EIRO) .
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ

Τα στοιχεία αναφέρονται στο μέσο όρο ωριαίας αμοιβής για 
έτος 2001. Όπου * 1 998, ** 2000 και *** 2002. **** Μέσος Όρος

Πηγή: European Industrial Relations Observatory, March 2003

Μεγάλος αριθμός ερευνών και μελετών έχουν 
πραγματοποιηθεί με σκοπό την εξήγηση και ανάλυση του
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φαινομένου του μισθολογικού χάσματος. Πολλές από αυτές τις 
έρευνες βασίζονται σε μια οικονομική θεωρία ή σε ένα συνδυασμό 
περισσοτέρων. Τα αποτελέσματα αυτών των επιστημονικών 
ερευνών ποικίλουν όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν 
και προκαλούν τη διαφορά που υφίσταται στους μισθούς ανδρών 
και γυναικών.

2.1 Θεωρητικές Προσεγγίσεις

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τις πιο διαδεδομένες 
οικονομικές θεωρίες που αφορούν τους λόγους ύπαρξης του 
μισθολογικού χάσματος.

Η πρώτη θεωρία προέρχεται από τους νεοκλασικούς 
οικονομολόγους και είναι γνωστή ως θεωρία του « ανθρώπινου 
κεφαλαίου». Σύμφωνα με τους νεοκλασικούς οικονομολόγους οι 
γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο λιγότερο από τους άνδρες, 
διότι κατά μέσο όρο οι άνδρες υπερέχουν ως προς το «ανθρώπινο 
κεφάλαιο» που κατέχουν, αλλά και διότι οι γυναίκες αμείβονται 
λιγότερο από τους αντίστοιχους άνδρες με το ίδιο «ανθρώπινο 
κεφάλαιο», επειδή υφίστανται διακρίσεις από την πλευρά των 
εργοδοτών στη βάση του φύλου τους (Fetherolf,2001 and Blau, 
2000).

Συγκεκριμένα, από την πλευρά της προσφοράς εργασίας, η 
θεωρία αυτή τονίζει το χαμηλότερο επίπεδο ανθρώπινου 
κεφαλαίου που κατέχουν οι γυναίκες τόσο σε σχέση με το τι 
προσφέρουν στην αγορά εργασίας, όσο και με το τι είναι πρόθυμες 
να αποκτήσουν μετά την είσοδο τους σε αυτήν. Αναφορικά με το 
πρώτο, οι γυναίκες αποκτούν κατώτερη μόρφωση και εκπαίδευση 
και αυτό επηρεάζει την επιλογή του επαγγέλματος τους. Μετά την 
είσοδο τους στην αγορά εργασίας οι γυναίκες εξακολουθούν να 
υστερούν σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους γιατί 
αποκτούν μικρότερη εμπειρία λόγω μικρότερης δέσμευσης και 
συμμετοχής τους στην εταιρία. Ο κύριος λόγος για αυτό, 
υποστηρίζουν οι νεοκλασικοί, είναι ο γάμος και οι οικογενειακές 
υποχρεώσεις, καθότι οι γυναίκες είναι σχεδόν αποκλειστικά 
υπεύθυνες για το νοικοκυριό και την ανατροφή των παιδιών. 
Επακόλουθο αυτών είναι οι περισσότερες γυναίκες να
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αποσύρονται είτε νωρίτερα από το εργατικό δυναμικό είτε 
προσωρινά για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και έτσι να 
αποκτούν μικρότερη εργασιακή εμπειρία (Fetherolf,2001; Blau, 2000 
& EU 2001.SE, 2000).

Από την πλευρά της ζήτησης εργασίας η θεωρία του 
ανθρώπινου κεφαλαίου υποστηρίζει ότι πολλοί από τους 
παράγοντες που επηρεάζουν τις προτιμήσεις των γυναικών και 
των ανδρών επηρεάζουν επίσης και τις προτιμήσεις των 
εργοδοτών για άνδρες ή γυναίκες εργαζόμενους. Επομένως, θέσεις 
εργασίας που απαιτούν υψηλό επίπεδο μόρφωσης και επομένως 
καλύτερα αμειβόμενες είναι πιθανότερο να δοθούν σε άντρες παρά 
σε γυναίκες, καθότι η εμπειρία και η συνεχόμενη επανεκπαίδευση 
είναι πολύ σημαντικές (αν και τα τελευταία χρόνια σε πολλές 
χώρες αρχίζει να μην ισχύει αυτό τόσο έντονα καθώς η δέσμευση 
και η αφοσίωση των γυναικών στην εργασία τους αυξάνεται). 
Επιπλέον, οι γυναίκες συχνά θεωρούνται από τους εργοδότες ως 
εργαζόμενοι μεγαλύτερου κόστους, ακόμα και με το ίδιο επίπεδο 
αποδοχών, εξαιτίας ενός αριθμού υποθετικών υψηλότερων , 
έμμεσων εργατικών κοστών που σχετίζονται με τις γυναίκες 
εργαζόμενες. Για παράδειγμα, οι γυναίκες έχουν συνήθως 
υψηλότερα ποσοστά απουσιών από την δουλειά τους, αργούν 
περισσότερες φορές λόγω των οικογενειακών τους υποχρεώσεων. 
Ένα μεγάλο έμμεσο κόστος για τους εργοδότες είναι ότι οι 
εργαζόμενες εγκαταλείπουν μια δουλειά με συχνότερους ρυθμούς 
από ότι οι άνδρες και έτσι είναι αναγκασμένοι να βρουν και να 
εκπαιδεύσουν νέους εργαζόμενους.( Fetherolf, 2001, ρ. 1 33)

Παρ’ όλα αυτά οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι παρατήρησαν 
ότι οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών 
παρέμεναν και δεν μπορούσαν να εξηγηθούν πλήρως. Για αυτόν 
τον λόγο ανέπτυξαν συμπληρωματικές θεωρίες χωρίς να 
εγκαταλείψουν τις αρχικές τους υποθέσεις.

Η θεωρία του «ανθρώπινου κεφαλαίου» υπέστη σημαντικές 
κριτικές από την εμφάνισή της στη δεκαετία του 1960 μέχρι 
σήμερα. Τρία είναι τα βασικά σημεία κριτικής. Καταρχήν, η 
ατομική παραγωγικότητα ενός εργαζόμενου δεν εξαρτάται μόνο 
από το «ανθρώπινο κεφάλαιο» που κατέχει, αλλά και από τα 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης και του κλάδου όπου
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δουλεύει κοα της θέσης εργασίας που καταλαμβάνει. Επίσης, οι 
αμοιβές των εργαζομένων δεν εξαρτώνται μόνο από την ατομική 
τους παραγωγικότητα, αλλά και από τη δύναμη που έχει η 
επιχείρηση όπου δουλεύουν στην αγορά και τη δυνατότητα της να 
διανέμει μονοπωλιακές προσόδους, όπως και από το 
συνδικαλισμό στον κλάδο, το επάγγελμα ή την επιχείρησή τους. 
Τέλος, οι διαφορετικές απαιτήσεις των επαγγελμάτων σε χρόνο 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και εμπειρίας δεν είναι ο μοναδικός 
ερμηνευτικός παράγων των διαφορών στις αμοιβές ανάμεσα στα 
επαγγέλματα. Οι διαφορετικές απαιτήσεις σε ειδικεύσεις και 
δεξιότητες και η κοινωνική αξιολόγηση αυτών των ειδικεύσεων και 
δεξιοτήτων είναι ένας επιπλέον παράγων διαφοροποίησης των 
αμοιβών των επαγγελμάτων ( Fetherolf, 2001, ρ.1 32).

Η δεύτερη οικονομική θεωρία είναι η dual labour market 
theory. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτήν, όπως αναφέρεται στο βιβλίο 
“Women, Gender and Work”, ILO (p. 1 36-1 38), το εργατικό δυναμικό 
χωρίζεται σε κύριους, πρωτογενείς και σε δευτερογενείς τομείς 
(Doeringer and Piore, 1971). Άλλες θεωρίες τμηματοποίησης της 
αγοράς εργασίας διαιρούν την αγορά εργασίας σε στατικές και 
εξελισσόμενες θέσεις εργασίας (Standing, 1 989) και σε επίσημους 
και ανεπίσημους, μη τυπικούς τομείς (ILO, 1 972). Ο πρωτογενής 
τομέας απαρτίζεται από δουλειές σταθερές , υψηλών ικανοτήτων, 
με καλές συνθήκες εργασίες, καλά αμειβόμενες και με προοπτικές 
εξέλιξης. Αντίθετα, οι θέσεις εργασίας του δευτερογενή τομέα 
παρέχουν χαμηλούς μισθούς, μικρές δυνατότητες εξέλιξης, λίγα 
πλεονεκτήματα, προσωρινή απασχόληση, φτωχές συνθήκες 
εργασίας και μικρή ασφάλεια. Αυτές οι δυο αγορές εργασίας 
παρουσιάζονται σαν να λειτουργούν ανεξάρτητα η μια από την 
άλλη σε ένα μεγάλο βαθμό, κυρίως επειδή οι επιχειρήσεις του 
πρωτογενή τομέα έχουν τόση δύναμη στην αγορά ώστε να τις 
απομονώνει από τον ανταγωνισμό, σε αντίθεση με αυτές του 
δευτερογενή τομέα που αντιμετωπίζουν σφοδρό ανταγωνισμό.

Αυτή η τμηματοποίηση της αγοράς εργασίας συνεπάγεται 
ότι κυρίως οι γυναίκες είναι αυτές που καταλαμβάνουν θέσεις 
στον δευτερογενή τομέα και οι άντρες κυρίως στον πρωτογενή, 
δηλαδή μιλάμε πλέον για “ανδρικά” και “γυναικεία” επαγγέλματα. 
Επακόλουθο αυτού του διαχωρισμού είναι οι χαμηλοί μισθοί στα
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“γυναικεία” επαγγέλματα, επειδή πολλές εργαζόμενες 
υπερσυσσωρεύονται (overcrowded) σε ένα μικρό αριθμό 
“γυναικείων” επαγγελμάτων (Bergmann, 1974 , Edgeworth, 1922). 
Σε αντίθεση, τα "ανδρικά” επαγγέλματα επωφελούνται από το 
μειωμένο ανταγωνισμό λόγω ύπαρξης μια μεγαλύτερης γκάμας 
επαγγελμάτων με αποτέλεσμα να προσφέρουν υψηλότερες 
αμοιβές.

Μια άλλη θεωρητική προσέγγιση που συσχετίζεται με την 
προηγούμενη είναι η θεωρία στατιστικών διακρίσεων (statistical 
discrimination theory). Αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι υπάρχουν 
διαφορές στην παραγωγικότητα, στις ικανότητες, στην εμπειρία 
και άλλα, ανάμεσα σε εργαζομένους ξεχωριστών τμημάτων (όπως 
άνδρες και γυναίκες), και υψηλά κόστη έρευνας και πληροφοριών 
που σχετίζονται με αποφάσεις αποκατάστασης και προώθησης. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρείται λογικό για τους εργοδότες να 
κάνουν διακρίσεις σε βάρος ομάδων εργαζομένων, όπως οι 
γυναίκες, όταν το κόστος διατήρησης της αντίληψης ύπαρξης 
διαφορών μεταξύ των ικανοτήτων ατόμων από διαφορετικές 
ομάδες είναι μικρότερο από αυτό που θα προκύψει από τη λήψη 
της απόφαση εύρεσης κατάλληλων εργαζομένων και από τα δυο 
φύλα. Έτσι, η θεωρία στατιστικής διάκρισης παρέχει μια εξήγηση 
για το πώς τόσα πολλά επαγγέλματα θεωρούνται σχεδόν 
αποκλειστικά ανδρικά παρόλο που πολλές γυναίκες έχουν 
περισσότερες ικανότητες και εκπαίδευση σε αυτούς τους τομείς 
από ότι πολλοί μεμονωμένοι άνδρες. (Fetherolf, 2001, ρ. 137)

Τέλος, η θεωρία του αποθεματικού στρατού της εργασίας 
(reserve army of labour theory) θέτει ως προϋπόθεση ότι η βασική 
δομή του καπιταλισμού εξαρτάται από την ύπαρξη μιας δεξαμενής 
από φτηνούς, αναλώσιμους και ανανεώσιμους εργαζόμενους. Οι 
θεωρητικοί αναλυτές του μισθολογικού χάσματος θεωρούν ότι, 
στις δυτικές κοινωνίες, οι γυναίκες συστήνουν αυτόν τον 
αποθεματικό στρατό εργαζομένων (New Brunswick Advisory Council 
on the Status of Women, 1996, p. 7). Τέλος, σύμφωνα με τη θεωρία 
του μονοψωνίου (monopsony theory) η άνιση μεταχείριση των 
γυναικών ως προς τις αμοιβές μπορεί επίσης να οφείλεται στο ότι 
οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες από τους άνδρες να 
αντιμετωπίσουν μονοψωνιακές συνθήκες στην αγορά εργασίας,
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διότι περιορίζονται περισσότερο στις επιλογές τους από τους 
άνδρες λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Άρα, είναι πιο 
επιρρεπείς στην «εκμετάλλευση», δηλαδή στο να αμείβονται 
λιγότερο από την οριακή τους παραγωγικότητα ( EU 2001.SE, 
2000).

Όλες αυτές οι θεωρητικές προσεγγίσεις ερμηνείας του 
μισθολογικού χάσματος έχουν υποστεί κατά καιρούς κριτική και 
αμφισβητήσεις από πολλούς μελετητές. Παρόλα αυτά αποτελούν 
τη βάση για τις περισσότερες εμπειρικές έρευνες. Είναι σημαντικό 
να σημειωθεί ότι κανένα από αυτά τα θεωρητικά μοντέλα δεν 
αποκλείει την διάκριση. Αν και οι άμεσες διακρίσεις κατά των 
γυναικών ως προς την αμοιβή τυπικά ( μέσω νόμων και θεσμών) 
έχουν εξαλειφθεί, στην πράξη υπάρχει πάντοτε περιθώριο για 
διακρίσεις. Αυτό συμβαίνει ιδίως στις περιπτώσεις όπου η αμοιβή 
υπερβαίνει τους βασικούς μισθούς των συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας και στις μικρές επιχειρήσεις, όπου η διάρθρωση των 
αμοιβών είναι αδιαφανής, ο συνδικαλισμός απουσιάζει και οι 
συνάδελφοι είναι απρόθυμοι να καταθέσουν στο δικαστήριο 
φοβούμενοι την απόλυση ή άλλη δυσμενή αντίδραση του εργοδότη. 
Η διαφορά ανάμεσα στις αμοιβές των ανδρών και των γυναικών 
μπορούν να εξηγηθούν από αντικειμενικούς παράγοντες μόνο 
μερικώς. Ένα 15% του μισθολογικού χάσματος παραμένει 
ανεξήγητο. Αυτό έχει να κάνει με τις διακρίσεις που υφίστανται οι 
εργαζόμενες γυναίκες (European Commission, 2001, ρ. 7)
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3.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ

3.1 Διαχωρισμός της απασχόλησης με βάση το φύλο

Σύμφωνα μ€ εμπειρικές έρευνες τόσο μεμονωμένων 
ερευνητών, όσο και οργανωμένων φορέων το φαινόμενο του 
διαχωρισμού της απασχόλησης (occupational segregation) με βάση 
το φύλο αποτελεί το βασικό προσδιοριστικό παράγοντα του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων. Έτσι, όλες οι θεωρίες 
που αναπτύχθηκαν προηγουμένως έχουν να κάνουν με την 
ερμηνεία του μισθολογικού χάσματος και κατ’ επέκταση εξηγούν 
και την ύπαρξη του διαχωρισμού της απασχόλησης με βάση το 
φύλο.

Το φαινόμενο του διαχωρισμού της απασχόλησης με βάση το 
φύλο σημαίνει ότι άνδρες και γυναίκες δεν κάνουν τις ίδιες 
δουλειές. Οι γυναίκες απασχολούνται κυρίως σε συγκεκριμένα 
επαγγέλματα ( 60% των εργαζόμενων γυναικών δουλεύουν σε 
μόλις δέκα επαγγέλματα) και οι θέσεις εργασίας που 
καταλαμβάνουν οι γυναίκες είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερα 
αμειβόμενες. Ο κατά φύλο διαχωρισμός της απασχόλησης 
υφίσταται όταν άνδρες και γυναίκες δεν κατανέμονται ομοιόμορφα 
ανάμεσα στα διάφορα επαγγέλματα. Έτσι, τα επαγγέλματα 
χωρίζονται σε ανδρικά (εντάσεως ανδρός) , γυναικεία (εντάσεως 
γυναικός) και ουδέτερα ανάλογα με την αναλογία των γυναικών - 
ανδρών στο εκάστοτε επάγγελμα. Ως ανδρικά επαγγέλματα 
ορίζονται αυτά στα οποία το ένα τρίτο (33,3%) ή λιγότερο του 
εργατικού δυναμικού είναι γυναίκες. Τα λεγάμενα γυναικεία 
επαγγέλματα είναι αυτά στα οποία τα δυο τρίτα (66,7%) ή 
περισσότερο των εργαζομένων είναι γυναίκες. Τα υπόλοιπα 
επαγγέλματα, στα οποία οι γυναίκες κατέχουν περισσότερες από 
το ένα τρίτο αλλά και λιγότερες από τα δυο τρίτα των θέσεων 
(33,4% έως 66,6%), χαρακτηρίζονται ως ουδέτερα. (Powell, et al. 
2003, ρ. 25)

Μπορεί θεσμικά όλα σχεδόν τα επαγγέλματα να μπορούν να 
ασκηθούν και από τα δύο φύλα, ωστόσο, όπως αναφέρθηκε ήδη, ο
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διαχωρισμός σε τυπικά “γυναικεία” και τυπικά “ανδρικά” 
επαγγέλματα εξακολουθεί να αποτελεί μια καθιερωμένη κοινωνική 
πρακτική σε όλο το δυτικό κόσμο. Ο διαχωρισμός αυτός των 
επαγγελμάτων και των θέσεων εργασίας με βάση το φύλο 
αποτελεί μια άμεση συνέπεια των στερεότυπων χαρακτηριστικών 
της προσωπικότητας που αποδίδονται στα δυο φύλα, κυρίως δε 
εις βάρος των γυναικών. Έτσι, η μειονεκτική θέση της γυναίκας 
στην αγορά εργασίας προκαλείται αλλά ταυτόχρονα είναι και 
αντανάκλαση του πατριαρχικού προτύπου και της υποδεέστερης 
θέσης των γυναικών στην κοινωνία και την οικογένεια.

Τα επαγγέλματα που θεωρούνται “γυναικεία” προϋποθέτουν 
χαρακτηριστικά που στερεότυπα αποδίδονται στις γυναίκες και 
που εμπεριέχονται στο ρόλο της συζύγου, της νοικοκυράς και της 
μητέρας. Μερικά γυναικεία επαγγέλματα είναι: γραμματέας, 
κοινωνική λειτουργός, νοσοκόμα, νηπιαγωγός, δασκάλα, 
καθαρίστρια, μοδίστρα, πωλήτρια, μαία, κομμώτρια, σερβιτόρα, 
μαγείρισσα, ταμίας, βιβλιοθηκονόμος. Όσον αφορά τα αντρικά 
επαγγέλματα, αυτά προϋποθέτουν χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας που αποδίδονται στους άνδρες. Μερικά 
παραδείγματα στερεότυπα ανδρικών επαγγελμάτων είναι τα εξής: 
δικηγόρος, πολιτικός, επιστήμονας, μάνατζερ, καθηγητής 
πανεπιστημίου, γιατρός, μαθηματικός, πολιτικός μηχανικός, 
αρχιτέκτων, πυροσβέστης, χτίστης, μεταλλωρύχος, οδηγός, 
χειριστής μηχανημάτων, αστυνομικός, πιλότος .

Σύμφωνα με τις φεμινιστικές θεωρίες ή θεωρίες του γένους 
(feminist/ gender theories) στις γυναίκες αποδίδονται συνήθως 
δεκατρία στερεότυπα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να έχουν 
επίπτωση στον κατά φύλο διαχωρισμό της απασχόλησης. Αυτά 
χωρίζονται σε τρεις ομάδες στερεοτύπων (θετικά, αρνητικά, και 
άλλα). Τα πέντε “θετικά” στερεότυπα είναι τα ακόλουθα: η 
στοργική τους φύση, η ικανότητα και εμπειρία τους σε δουλειές 
που σχετίζονται με το νοικοκυριό, μεγαλύτερη ικανότητα σε 
επαγγέλματα που απαιτούν επιδεξιότητα χεριών και δακτύλων, 
περισσότερη ειλικρίνεια και τιμιότητα, και τέλος πιο ελκυστική 
εμφάνιση και παρουσία. Επομένως, φαίνεται λογικό να 
υποθέσουμε ότι η ύπαρξη αυτών των χαρακτηριστικών, αν 
αληθεύουν, συντελούν ώστε οι γυναίκες να έχουν τα προσόντα και
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εφόδια για τα λεγάμενα "γυναικεία” επαγγέλματα που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Όσον αφορά τα αρνητικά στερεότυπα που αφορούν τις 
γυναίκες, είναι τα εξής πέντε: αποστροφή στο να επιβλέπει 
άλλους, λιγότερη φυσική δύναμη, μικρότερη ικανότητα στις 
επιστήμες και τα μαθηματικά, περισσότερη απροθυμία για 
μετακινήσεις και ταξίδια, και τέλος μικρότερη προθυμία στο να 
αντιμετωπίζουν φυσικούς κινδύνους και να χρησιμοποιούν φυσική 
δύναμη. Τα χαρακτηριστικά αυτά επηρεάζουν αρνητικά την 
επιλογή και αποδοχή των γυναικών σε ορισμένα επαγγέλματα, με 
συνέπεια αυτά να έχουν γίνει τα τυπικά “ανδρικά” επαγγέλματα. 
Έτσι, τα στερεότυπα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι 
γυναίκες είναι ακατάλληλες και ανίκανες για τα φερόμενα ως 
ανδρικά επαγγέλματα. Τέλος, άλλα τρία στερεότυπα που 
σχετίζονται με το γυναικείο χαρακτήρα είναι: μεγαλύτερη
προθυμία να δέχονται διαταγές, μεγαλύτερη υπακοή και μικρότερη 
τάση για παράπονα σχετικά με τη δουλειά και τις συνθήκες 
εργασίες, μικρότερη ροπή για συμμετοχή σε σωματεία, μεγαλύτερη 
ανοχή σε μονότονη και επαναλαμβανόμενη εργασία’ μεγαλύτερη 
προθυμία να αποδέχονται χαμηλότερους μισθούς και λιγότερη 
ανάγκη για εισόδημα ’ και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για δουλειά στο 
σπίτι. Αυτά τα στερεότυπα αναφέρονται περισσότερο σε κάποια 
γενικά χαρακτηριστικά που σκιαγραφούν τα γυναικεία 
επαγγέλματα παρά στην αναγνώριση ικανοτήτων ή μη των 
γυναικών για συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένα επαγγέλματα 
και κλάδους όπου γίνεται σαφής η ύπαρξη έντονου διαχωρισμού 
απασχόλησης με βάση το φύλο. Ο πίνακας 2 μας δείχνει την 
κατανομή των εργαζόμενων σε ένα πλήθος επαγγελμάτων, καθώς 
και τις μισθολογικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε άνδρες 
και γυναίκες κατά επάγγελμα-κλάδο. Τα στοιχεία του πίνακα 
προέρχονται από στατιστικά δεδομένα των European Labour Force 
Survey, 1999. και Structure of Earnings Statistics,! 995, Eurostat.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Επάγγελμα

Ποσοστιαία
Κατανουή

Γυναίκες Άνδρες

Κατανουή κατά 
Φύλο

Γυναίκες Άνδρες

Αμοιβή των
γυναικών 
ως ποσοστό 
των ανδρών 1

Οικιακοί βοηθοί 2 Ο2 91 9 3

Υγεία και Κοινωνική εργασία 18 4 79 21
Εκπαίδευση 12 5 67 33
Ξενοδοχεία και Εστιατόρια 4 3 57 43 84
Αλλες κοινωνικές,
προσωπικές δραστηριότητες 5 3 54 46
Χονδρικό, Λιανικό Εμπόριο, Επισκευές 15 12 50 50 74
Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί(μεσάζοντες) 4 3 49 51 74
Κτηματομεσιτικές δραστηριότητες 9 7 49 51 73
Επιπλέον-εδαφικοί οργανισμοί και σώματα 0 0 42 58
Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα,
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλεια 8 9 42 58
Γεωργία, Κτηνοτροφία και Δασοκομία 1 2 31 69
Παραγωγικός τομέας 14 29 29 71 70
Μεταφορές, Αποθήκες και Επικοινωνία 4 8 27 73 86
Ηλεκτρισμός, Ενέργεια και 'Υδρευση 0 1 20 80 80
Αλιεία 0 0 11 89
Εξόρυξη μετάλλων, Λατομεία 0 1 11 89 81
Κατασκευαστικός τομέας 1 12 9 91 85
Σύνολο, σε ποσοστό 100 100 44 56

Σύνολο, αριθμητικό 57574 71972

Οι εργαζόμενοι σε όλα τα επαγγέλματα είναι ηλικίας 16-25, στοιχεία 
του 1999. Οι αμοιβές των γυναικών σε ποσοστό των ανδρών 
προέρχονται από στοιχεία του 1995. Στην ποσοστιαία κατανομή των 
εργαζομένων οι αριθμοί αναφέρονται σε 1000

Όπου: 1) πλήρης απασχόληση 2) < 0,5% και 3) δεν υπάρχουν στοιχεία

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν δυο συμπεράσματα. 
Αρχικά καθίσταται σαφές ότι το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα 
δυο φύλα παρουσιάζει διακυμάνσεις από κλάδο σε κλάδο. Το 
δεύτερο συμπέρασμα είναι η έλλειψη στατιστικών στοιχείων
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κυρίως για τα επαγγέλματα όπου γυναικοκρατούνται. Οι άνδρες 
συγκεντρώνονται περισσότερο στα επαγγέλματα, τους κλάδους 
και τις μορφές απασχόλησης που εξασφαλίζουν υψηλότερες 
αποδοχές, ενώ οι γυναίκες σε αυτούς που καταβάλλουν
χαμηλότερες αποδοχές. Τέλος, οι γυναίκες που απασχολούνται σε 
επαγγέλματα όπου υπάρχει μεγάλη αναλογία γυναικών 
μειονεκτούν συγκριτικά με άλλους κλάδους, καθώς αμείβονται 
λιγότερο σε σχέση με το μέσο όρο των μισθών όλων των 
εργαζόμενων γυναικών. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι 
οι γυναίκες είναι χαμηλότερα αμειβόμενες σε σχέση με τους άνδρες 
εργαζόμενους σε όλους τους τομείς βιομηχανιών και
επαγγελμάτων, ακόμα και σ’ αυτούς που υπερέχουν αριθμητικά. 
Αυτό φανερώνεται κι από το επόμενο σχεδιάγραμμα, όπου
παρουσιάζονται οι αμοιβές των γυναικών σε ποσοστό των
αμοιβών των ανδρών σε τρεις εντελώς διαφορετικούς κλάδους τα 
έτη 1995,1996,1997,1998,1999.
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

^ Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 
Π Ξενοδοχεία και Εστιατόρια 
□ Επιχειρηματικές Υπηρεσίες

ιοο

•ο

€ο

40

ο mmm s wmm i mma
1995 199* 1997 1998 1999

Πηγή: Harmonised Statistics on Earnings, ESTAT, 2001

Ένας βασικός διαχωρισμός που υπάρχει στην αγορά 
εργασίας είναι αυτός ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 
Εδώ οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα δυο φύλα είναι 
αρκετές σε όλους τους τομείς. Ο δημόσιος τομέας στο σύνολο του, 
σε αντίθεση με τον ιδιωτικό, θεωρείται γυναικοκρατούμενος και η 
συμμετοχή των γυναικών είναι αρκετά μεγάλη, βέβαια υπάρχουν 
διακυμάνσεις από κλάδο σε κλάδο του δημόσιου τομέα. Επομένως, 
σε αυτές τις δυο μεγάλες κατηγορίες ο κατά φύλο διαχωρισμός της 
απασχόλησης είναι αρκετά έντονος.

Οι εργαζόμενες γυναίκες στο δημόσιο τομέα κατά μέσο όρο 
αντιμετωπίζουν πολύ καλύτερες μισθολογικές συνθήκες από τις 
εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο τομέα το χάσμα
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στις αμοιβές των δυο φύλων δεν είναι τόσο μεγάλο όπως στον 
ιδιωτικό τομέα. To European Community Household Panel ( ECHP ) 
είναι ένας φορέας που παρέχει αρκετές πληροφορίες για τους 
εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό φορέα. Σύμφωνα, λοιπόν, 
με στοιχεία του 1996 αυτής της πηγής, οι γυναίκες στο σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνουν το 83% των ανδρικών μισθών. Το 
ποσοστό αυτό του δημόσιου τομέα 86%, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό του ιδιωτικού τομέα είναι μόλις 76%!

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΣΤΟΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, 1996

□ Ιδιωτικός Τομέας 
1—1 Δημόσιος Τομέας

0 20 40 60 80 100
Ποσοστό (%)

Πηγή: European Community Household Panel, 1996, Eurostat
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Όπως, προκύπτει από το σχεδιάγραμμα 3 το μισθολογικό 
χάσμα ανάμεσα στα δυο φύλα είναι μεγαλύτερο, τόσο στο σύνολο 
της Ευρώπης των 15, όσο και σε κάθε χώρα μεμονωμένα, με 
μεγάλες μάλιστα διαφορές σε ορισμένες περιπτώσεις. Η μόνη 
χώρα που αποτελεί εξαίρεση είναι η Φιλανδία.

Ο διαχωρισμός της απασχόλησης στον οποίο αναφερθήκαμε 
έως τώρα είναι κυρίως οριζόντιος διαχωρισμός, δηλαδή 
διαχωρισμός ανάμεσα σε διαφορετικά επαγγέλματα. Η διαφορά 
στις αμοιβές των φύλων υφίσταται επίσης και μέσα στα διάφορα 
επαγγέλματα. Εδώ πρόκειται για κάθετο διαχωρισμό της 
απασχόλησης. Η σχέση ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες 
στο χώρο εργασίας είναι ιεραρχικός: σε ένα μεγάλο βαθμό οι 
γυναίκες είναι υποδεέστερες από τους άνδρες. Οι άνδρες 
διαθέτουν τις θέσεις εξουσίας και οι γυναίκες είναι οι υφιστάμενες 
τους. Το φαινόμενο της γυάλινης οροφής (glass ceiling) αναφέρεται 
ακριβώς σε αυτή την πραγματικότητα. Το φαινόμενο αυτό είναι 
αρκετά έντονο παγκοσμίως σε όλους τους τομείς της 
απασχόλησης. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συνεχώς αόρατα 
εμπόδια σε κάθε προσπάθεια τους να ανέλθουν σε υψηλότερες 
θέσεις και κατά συνέπεια σε θέσεις με υψηλούς μισθούς.

Στη συνέχεια θα δώσουμε μερικά παραδείγματα όσο 
αναφορά τη διαφορά στις αμοιβές των φύλων που πηγάζουν από 
τον κάθετο διαχωρισμό της απασχόλησης. Ο λόγος της αμοιβής 
γυναικών/ αμοιβής ανδρών για εργαζόμενους πλήρους 
απασχόλησης είναι 68% για τους γιατρούς, 88% για 
καταγεγραμμένες νοσοκόμες (οι οποίες βγάζουν 66% των 
χρημάτων που βγάζουν οι γιατροί), 75% για καθηγητές ανώτερης 
και ανώτατης εκπαίδευσης, 95% για καθηγητές σχολείου βασικής 
εκπαίδευσης (οι οποίοι παίρνουν 73% των χρημάτων που παίρνουν 
οι καθηγητές ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης), 69% για τους 
δικηγόρους, , 89% για τους ταμίες, 77% για τους προγραμματιστές, 
85% για τους άνδρες μεταφορείς, 87% για σερβιτόρους , 82% για 
τους θυρωρούς και καθαριστές, 72% για χειριστές μηχανημάτων 
και επιθεωρητές, 85% για οδηγούς λεωφορείων και 89% για 
αγρότες. Όσο αφορά τις διευθυντικές θέσεις, οι γυναίκες manager 
αμείβονται 67% των όσων αμείβονται οι άνδρες manager. (Powell & 
Graves, 2003, σελ. 25)
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Το σχεδιάγραμμα 4 μας δίνει πληροφορίες για το 
μισθολογικό χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις γυναίκες και τους 
άνδρες manager.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ MANAGER ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ

Γυναικεία αμοιβή ως ποσοστό της ανδρικής,
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Πηγή: UN/CEC Women and men in Europe and North America, 2000

Παρόλα αυτά, η διαφορετική δομή της γυναικείας και 
ανδρικής απαετχόλησης εξηγεί μόνο μέρος του μισθολογικού 
χάσματος. Υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες, άλλοι περισσότερο κι 
άλλοι λιγότερο σημαντικοί, που προκαλούν και επηρεάζουν το 
μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες.
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3.2 Ηλικία

Έρευνες φανέρωσαν ότι ένας άλλος παράγοντας που 
συσχετίζεται με το μισθολογικό χάσμα των δυο φύλων είναι η 
ηλικία. Συγκεκριμένα στην αναφορά για την Απασχόληση στην 
Ευρώπη για το έτος 1 998, αναφέρεται ότι η ηλικία αποτελεί μέρος 
μόνο του χάσματος. Το χάσμα των μισθών παρατηρείται βέβαια σε 
όλες τις ηλικίες, όμως αυτό αυξάνεται σημαντικά στις 
μεγαλύτερες ηλικίες. Ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο των εργαζόμενων 
σε θέσεις πλήρους απασχόλησης είναι ηλικίας κάτω από τριάντα 
χρόνων. Σε αυτήν την κατηγορία οι γυναίκες πληρώνονται 
τουλάχιστον 80% των αμοιβών των ανδρών. Όσον αφορά τις 
αμοιβές γυναικών ηλικίας από 40 έως 54 ετών που 
απασχολούνται πλήρως είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 20% 
χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των ανδρών σε όλα τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαιρέσεις αποτελούν το Βέλγιο με 
διαφορά 19%, η Γαλλία, η Ιταλία και το Λουξεμβούργο με 30% . 
Στην Μεγάλη Βρετανία οι γυναίκες της ηλικίας αυτής αμείβονται 
κατά 40% λιγότερο, ενώ στη χώρα μας η διαφορά αυτή φτάνει το 
45% ! Γενικά η διαφορά αυτή καθώς προχωράμε σε μεγαλύτερες 
ηλικίες μεγαλώνει και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει και το 
30%.

Στη συνέχεια ο πίνακας 3 μας πληροφορεί για τις γυναικείες 
αμοιβές ως ποσοστό των ανδρικών ανά οικονομική 
δραστηριότητα και ηλικία. Τα στοιχεία αναφέρονται σε 
εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης της Ευρωπαϊκής ένωσης των 
15.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΑΝΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ

^Τομέας^

Ηλικία

Εξόρυξη 
Μετάλλων και 
Κατασκευαστικός 
Τομέας

Τομέας 
Υπηρεσιών '

Εξόρυξη Μετάλλων και 
Κατασκευαστικός Τομέας 
και Τομέας Υπηρεσιών 1

Κάτω 
από 20

81 99 89

20-24 80 95 86
25-29 81 89 85
30-44 73 80 76
45-54 71 73 72
55 και 
πάνω

72 75 72

Σύνολο 72 77 74

1) Ο δημόσιος τομέας υπηρεσιών δεν συμπεριλαμβάνεται 

Πηγή: Structure of Earningsl 995, Eurostat

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ακόμα και σε 
γυναικοκρατούμενους τομείς, όπου το μισθολογικό χάσμα είναι 
αρκετά περιορισμένο έως αμελητέο, σε ηλικίες άνω των 45 ετών η 
ψαλίδα ανάμεσα στους γυναικείους και ανδρικούς μισθούς 
αυξάνεται σημαντικά και ξεπερνάει σε ποσοστό το 20%. Επομένως, 
μπορούμε να πούμε ότι όντως η ηλικία αποτελεί μια πιθανή 
εξήγηση για τις μισθολογικές διαφορές των δυο φύλων.
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5

ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΔΡΕΣΑ ΥΞΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ

■ Γυναικείοι αμοιβή ως ποσοστό της ανδρικής, 25-35 χρονών 
Γυναικεία αμοιβή ως ποσοστό της ανδρικής, 45-54 χρονών

L INLERNS SUC CH HUN ΡΟ CZ Ν

Πηγή: UN/CEC Women and men in Europe and North America, 2000

Στο άρθρο τους οι Blau και Kahn (2000) ανάμεσα στα άλλα, 
συσχετίζουν τις διαφορές των αμοιβών των φύλων με την ηλικία 
και αναφέρουν την πραγματικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών σ’ 
αυτό το ζήτημα κατά τις τελευταίες δεκαετίες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ/ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΙΣ 
ΗΠΑ, 1978-Ί 998

Λόγοι αμοιβών 1978 1988 1998
18-24 0,824 0,930 0,942
25-34 0,703 0,828 0,850
35-44 0,589 0,687 0,761
45-54 0,582 0,647 0,716
55-64 0,623 0,610 0,693

Πηγή: Blau και Kahn, 2000

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, ομοίως με την Ευρώπη, ο λόγος των μισθών γυναικών 
ανδρών τείνει να μειώνεται στις μεγαλύτερες ηλικίες των 
εργαζόμενων. Ένα επιπλέον συμπέρασμα που προκύπτει από την 
έρευνα των Blau και Kahn και αποτυπώνεται στον πίνακα 5, είναι 
ότι με το πέρασμα των χρόνων το μισΟολογικό χάσμα έχει μειωθεί 
για κάθε κατηγορία ηλικιών. Τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες 
αντιμετωπίζουν καλύτερες μισθολογικές συνθήκες από ότι 
παλιότερα, ειδικά στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους 
πορείας. Παρόλα αυτά το μισθολογικό χάσμα παραμένει και 
μάλιστα κυρίως στα τελευταία χρόνια της καριέρας των 
εργαζόμενων γυναικών.

3.3 Εκποάδβυση

Η εκπαίδευση που έχει αποκτήσει κάθε άνθρωπος αποτελεί 
βασικό παράγοντα για τις αξιώσεις του στην επαγγελματική του 
καριέρα, την εξέλιξη του καθώς και για τις υλικές του απολαβές. 
Παραδοσιακά οι διαφορές των δυο φύλων στο μορφωτικό επίπεδο
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αποτελούσε αιτία για το μισθολογικό χάσμα. Σε προηγούμενες 
δεκαετίες επικρατούσε η στερεότυπη αντίληψη ότι η γυναίκα 
δούλευε για να μπορέσει να επιβιώσει ή απλά να συμπληρώσει το 
εισόδημα του συζύγου. Αυτή η νοοτροπία την επηρέαζε μοιραία 
και στο επίπεδο εκπαίδευσης στο οποίο θα έφτανε. Επομένως, η 
ανάδειξη των εργαζόμενων γυναικών σε υψηλά αμειβόμενες 
θέσεις ήταν πολύ περιορισμένη.

Τελευταία όμως, οι γυναίκες έχουν πάρει την πρωτοβουλία 
να επενδύουν ολοένα και περισσότερο στην εκπαίδευση τους και η 
παρουσία και συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό γίνεται 
ολοένα και πιο ισχυρή. Το ποσοστό γυναικών που είναι απόφοιτοι 
πανεπιστημιακών σχολών έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Σε πολλά 
πανεπιστήμια μάλιστα οι φοιτήτριες ξεπερνούν αριθμητικά τους 
άνδρες φοιτητές. Επίσης, οι γυναίκες παρουσιάζουν πλέον πολύ 
μεγάλη πρόοδο κατά την περίοδο των σπουδών τους και για αυτό 
αρκετά μεγάλο ποσοστό των άριστων απόφοιτων είναι γυναίκες. 
Αυτή η πραγματικότητα αποτυπώνεται στον πίνακα 5, όπου 
ανάμεσα σε δεκαέξι ευρωπαϊκές χώρες οι γυναίκες στην αγορά 
εργασίας, με ποσοστό 1 8,7%, είναι κατά μέσο όρο λίγο πιθανότερο 
να έχουν εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου από ότι οι 
άνδρες, με ποσοστό 1 7,8%. Μεγαλύτερη αναλογία γυναικών από 
ότι ανδρών που έχει τριτοβάθμια εκπαίδευση παρατηρείται σε 
εννέα χώρες, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται κι η Ελλάδα. Το 
αντίθετο συμβαίνει στις υπόλοιπες εφτά χώρες. Αξιοσημείωτη 
είναι η μεγάλη διαφορά υπέρ των γυναικών στην Ισπανία.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5

% ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 1999

Χώρα Σύνολο Γυναίκες Άνδρες

Αυστρία 7.2 6.1 7.9

Βέλγιο 10.8 9.4 11.7

Δανία 27.5 28.2 26.8

Φιλανδία 24.6 26.5 22.7

Γαλλία 22.7 24.6 18.4

Γερμανία 24.7 23.7 25.6

Ελλάδα 15.2 17.0 13.9

Ιρλανδία 23.2 22.9 23.4

Ιταλία 1 1.1 13.0 9.9

Λουξεμβούργο 19.3 16.1 22.4

Ολλανδία 7.0 5.0 9.0

Νορβηγία 28.0 29.1 27.0

Πορτογαλία* 6.0 6.8 5.2

Ισπανία 17.3 22.0 14.2

Σουηδία** 23.0 26.0 22.0

Ηνωμένο Βασίλειο** 23.0 22.9 24.2

Μέσος Ορος 18.2 18.7 17.8

* στατιστικά δεδομένα τουί 998, ** στατιστικά δεδομένα του2000 

Πηγή: European Industrial Relations Observatory, March 2001

Η εκπαίδευση όμως δεν αρκεί για να μειωθεί το μισθολογικό 
χάσμα που υπάρχει υπέρ των ανδρών. Απεναντίας, τα στατιστικά 
στοιχεία φανερώνουν το αντίθετο, καθότι ακόμα και μια νεαρή 
απόφοιτος πανεπιστημίου αντιμετωπίζει άνιση αμοιβή απευθείας 
με την είσοδο της στο εργατικό δυναμικό.
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Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γυναίκες με τριτοβάθμια 
εκπαίδευση αμείβονται κατά μέσο όρο 32% λιγότερο από ότι οι 
άνδρες με αντίστοιχο επίπεδο εκπαίδευσης. Ενώ γυναίκες χωρίς 
επιπλέον προσόντα πέρα από τη βασική εκπαίδευση αμείβονται 
22% λιγότερο από ότι οι άνδρες (European Commission, 2001, 
σελ.9). Στη συνέχεια το σχεδιάγραμμα 6 μας φανερώνει ακριβώς 
αυτό, ότι παρά το γεγονός ότι η εκπαίδευση ανάμεσα στα δυο 
φύλα έχει εξισωθεί ακόμα υφίσταται ένα μεγάλο χάσμα στους 
μισθούς τους σε όλες τις χώρες.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6

ΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥΧΑΣΜΑΤΟΣ

□ Γυναικεία αμοιβή ως ποσοστό της ανδρικής- 
τριτοβάθμια εκπαίδευση
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Πηγή: UN/CEC Women and men in Europe and North America, 2000
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Από τον πίνακα 6, που παρατίθεται στη συνέχεια, γίνεται 
αντιληπτό ότι στα δυο υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης η 
κατανομή των δυο φύλων είναι πολύ άνιση' μόλις το ένα τέταρτο 
των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης είναι γυναίκες και τα 
υπόλοιπα τρία τέταρτα άνδρες. Οι γυναίκες αμείβονται καλύτερα, 
με ποσοστό 78% επί των ανδρικών μισθών, στο χαμηλότερο 
επίπεδο εκπαίδευσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
ΑΜΟΙΒΗ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 
Ί5, 1995

Οι υπάλληλοι είναι πλήρους απασχόλησης

Επίπεδο Εκπαίδευσης Ποσοστιαία
Κατανουό

Γυναίκες Άνδρες

Κατανουό κατά
ώύλο

Γυναίκες Άνδρες

Γυναικεία
αμοιβή
ως
ποσοστό
της
ανδρικής

Πρώτο στάδιο της
δευτεροβάθμιας και κάτω

41 36 31 69 78

Δεύτερο στάδιο
δευτεροβάθμιας

43 47 26 74 77

Ανώτερη Εκπαίδευση 15 17 26 74 71
Σύνολο 100 100 28 72 74

Πηγή: Structure of Earnings Statistics 1995, Eurostat

Επομένως, το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι 
το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες 
εργαζόμενους δεν μειώνεται από τα προσόντα που τους παρέχει η 
εκπαίδευση. Η εκπαίδευση, παρόλο που έχει ένα δυνατό θετικό 
αποτέλεσμα στις αμοιβές τόσο στους άνδρες όσο και στις 
γυναίκες, παρέχει μεγαλύτερο οικονομικό πλεονέκτημα στους 
άνδρες. Το μισθολογικό χάσμα ενυπάρχει σε κάθε επίπεδο
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εκπαίδευσης - για εργαζόμενους με κατώτερη από την 
υποχρεωτική εκπαίδευση, με απολυτήριο λυκείου, με πτυχίο 
ανώτερης σχολής ακόμα και με πτυχίου πανεπιστημίου και 
μεταπτυχιακών τίτλων. Τα στατιστικά όμως δεδομένα φανερώνουν 
ότι το μισθολογικό χάσμα είναι μεγαλύτερο όσο ανεβαίνει και το 
επίπεδο εκπαίδευσης. Οι γυναίκες δεν προτιμούνται στις υψηλά 
αμειβόμενες θέσεις κι όταν αυτό συμβεί τότε αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερη ανισότητα, μια πολύ δυσάρεστη και αποθαρρυντική 
κατάσταση για τις γυναίκες.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο 
ανδρών και γυναικών έχει σχεδόν εξισωθεί και δεν παίζει κανένα 
ρόλο στο χάσμα αμοιβών, Αυτό όμως που επηρεάζει το χάσμα των 
αμοιβών των δυο φύλων είναι οι διαφορετικές εκπαιδευτικές 
επιλογές τους ως προς την κατεύθυνση, την επιστήμη, την 
ειδίκευση στην τεχνική και ανώτατη εκπαίδευση, οι οποίες 
συνδέονται ευθέως με τις διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές 
των φύλων και τον επαγγελματικό διαχωρισμό με βάση το φύλο. Ο 
επαγγελματικός προσανατολισμός στα γυμνάσια και τα λύκεια θα 
έπρεπε να αποτελέσει βασικό εργαλείο άμβλυνσης του 
επαγγελματικού διαχωρισμού.

3.4 Η δομή της οικογένειας

Το επάγγελμα και η οικογένεια είναι οι δυο πιο σημαντικές 
καταστάσεις στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Οι επαγγελματικές και 
οικογενειακές δραστηριότητες τις περισσότερες φορές 
συμπίπτουν χρονικά και η ταυτόχρονη περάτωση τους φαίνεται 
πολλές φορές πολύ δύσκολη έως ακατόρθωτη. Η αύξηση των 
εργαζόμενων γυναικών που έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες 
δεκαετίες δυστυχώς δεν συνοδεύεται από τις αντίστοιχες αλλαγές 
στον τομέα των οικογενειακών ευθυνών και υποχρεώσεων. Η 
παραδοσιακή ιεραρχική δομή της οικογένειας εξακολουθεί να 
δυσχεραίνει τη θέση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο καθώς 
υπάρχει η γενική πεποίθηση ότι οι άνδρες έχουν ως 
προτεραιότητα τη δουλειά τους, ενώ οι γυναίκες το σπιτικό του. 
Οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι υπεύθυνες κατά πολύ μεγάλο
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βαθμό τόσο για την ανατροφή των παιδιών όσο και για τις 
δουλειές του σπιτιού, ακόμα κι όταν δουλεύουν σε εργασία 
πλήρους απασχόλησης. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί 
σημαντικά ο αριθμός των ανθρώπων που προσπαθούν να δείχνουν 
την ίδια υπευθυνότητα σε δουλειά και οικογένεια: ένας γονέας 
μόνος του, σκληρά εργαζόμενες μητέρες, ζευγάρια όπου και οι δυο 
επιζητούν καριέρα και εργαζόμενοι πατεράδες με αρκετά ενεργό 
ρόλο στην ανατροφή των παιδιών τους. Για όλες αυτές τις 
κατηγορίες εργαζόμενων η εξισορρόπηση αυτών των δυο τομέων 
ανάγεται σε καθημερινό συνεχή αγώνα.

Τόσο για τις εργαζόμενες μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τα 
παιδιά τους όσο και για αυτές που έχουν συντρόφους, ο μέσος 
όρος ημερησίους ενασχόλησης με τα παιδιά και το νοικοκυριό έχει 
αυξηθεί από το 1986. Έτσι, πολλές φορές οι γυναίκες εργαζόμενες 
αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σε όλους αυτούς τους ρόλους που 
της έχουν δοθεί και αναγκάζονται να κοιτάξουν πρωτίστους την 
οικογένεια τους και μετά την καριέρα τους (New Brunswick Advisory 
Council on the Status of Women, 1996).

Η οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου επίσης είναι 
ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει το μισθολογικό χάσμα. Οι 
γυναίκες που δεν έχουν παντρευτεί ποτέ και απασχολούνται 
πλήρως αμείβονται 92% του μισθού των ανδρών που δεν έχουν 
παντρευτεί ποτέ. Άντρες και γυναίκες που δεν έχουν παντρευτεί 
ποτέ καθώς και παντρεμένες γυναίκες αμείβονται σχεδόν το ίδιο, 
αρκετά χαμηλότερα από παντρεμένους άντρες. Καμία κατηγορία 
γυναικών, παντρεμένες, ανύπαντρες, χωρισμένες, νέες ή μεγάλες, 
δεν αμείβονται όπως οι παντρεμένοι άντρες. Μια άλλη 
διαπίστωση είναι ότι, οι γυναίκες οι οποίες ξεκινούν να κάνουν 
οικογένεια σε νεαρή ηλικία έχουν κατά μέσο όρο χαμηλότερες 
αποδοχές από αυτές που αργούν να κάνουν παιδιά (Powell et al., 
2003 & Carnicer et al., 2003).

Η στερεότυπη, λοιπόν, αυτή αντίληψη της δομής της 
οικογένειας κάνει τους εργοδότες να είναι συνήθως απρόθυμοι να 
επενδύσουν σε μια γυναίκα εργαζόμενη. Επιπλέον, οι άνδρες, τόσο 
ως σύζυγοι όσο και ως εργοδότες, δεν είναι συνήθως πρόθυμοι να 
στηρίξουν την πολύπλευρη διάσταση της σύγχρονης γυναίκας. 
Από την πλευρά τους οι εταιρείες έχουν ως σκοπό τους όχι απλά
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τη συγκέντρωση των εργαζόμενων που χρειάζονται αλλά την 
επιλογή και ανάδειξη των πιο ικανών και πολύτιμων 
εργαζόμενων. Οι άνδρες manager πιστεύουν ότι ένας βασικός 
παράγοντας για την εξέλιξη ενός εργαζόμενου σε ανώτερες 
θέσεις είναι να είσαι στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή. 
Επιπλέον, οι εργοδότες υπολογίζουν και τα πιθανά κόστη που 
μπορεί να προκαλέσει ένας υπάλληλος με πιθανή αποχώρηση του: 
νόμιμη αποζημίωση, διαδικασία επιλογής και επιμόρφωσης νέου 
προσωπικού. Έτσι, υποβιβάζουν το ρόλο της γυναίκας ως 
εργαζόμενη, γιατί θεωρούν ότι έχει ήδη πολλές ευθύνες οι οποίες 
την εμποδίζουν να είναι τόσο ικανή να αντεπεξέλθει σε μια 
απαιτητική και εξαντλητική δουλειά όσο και πιστή στην 
επιχείρηση στην οποία εργάζεται. Αυτό μοιραία οδηγεί τη γυναίκα 
σε μια μειονεκτική θέση μέσα στην αγορά εργασίας και την 
αναγκάζει να δέχεται θέσεις και μισθούς χαμηλότερους από τα 
προσόντα τους.

3.5 Εργασιακή Εμπειρία

Ένας άλλος σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας του 
χάσματος αμοιβών μεταξύ των φύλων είναι οι διαφορές φύλου 
στην εργασιακή εμπειρία και την προϋπηρεσία στην τελευταία 
δουλειά. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι το γυναικείο 
εργατικό δυναμικό είναι πιο νεανικό από το ανδρικό. Συνδέεται 
επίσης με τις διακοπές της σταδιοδρομίας των γυναικών και τις 
μεγαλύτερες αποδόσεις της εργασιακής εμπειρίας στους άνδρες 
από ό,τι στις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να έχουν 
διακοπές στην καριέρα τους από ότι οι άνδρες λόγω των 
οικογενειακών τους υποχρεώσεων, κυρίως λόγω εγκυμοσύνης και 
στη συνέχεια ανατροφής των παιδιών ή ακόμα και λόγω 
φροντίδας συγγενών μεγαλύτερης ηλικίας . Οι συχνές αυτές 
διακοπές των γυναικών έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στην 
εργασιακή τους εμπειρία και αυτό επακόλουθα έχει αρνητικό 
αποτέλεσμα στην εξέλιξη τους και τη διαμόρφωση των μισθών. 
Συνεπώς, το κλείσιμο της ψαλίδας των αμοιβών μεταξύ των δυο 
φύλων προϋποθέτει την διευκόλυνση των γυναικών ώστε να μη 
διακόπτουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και τη
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βελτίωση των προοπτικών προαγωγής και επαγγελματικής τους 
εξέλιξης. Δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να 
αναληφθούν είτε από το κράτος, είτε από τους εργοδότες και τα 
συνδικάτα, είτε από τις γυναικείες οργανώσεις, είτε από ένα 
συνδυασμό φορέων.

Ο Kunze (2005, σελ:85-86) αναφέρεται στον υψηλό βαθμό 
εξόδων των γυναικών από τις δουλειές τους τα πρώτα χρόνια της 
επαγγελματικής τους πορείας. Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι 
οι γυναίκες που διακόπτουν τη δουλειά τους ύστερα από 
συμπλήρωση δυο χρόνων σε αυτήν, έχουν χαμηλότερο επίπεδο 
μόρφωσης και εκπαίδευσης καθώς, κι ότι είναι πιθανότερο να 
προσληφθούν και να μεταφερθούν σε ένα επάγγελμα διαφορετικό 
από αυτό που συσχετίζεται με τα αρχικά επαγγελματικά τους 
προσόντα. Οι γυναίκες που βγαίνουν από την αγορά εργασίας 
έχουν κατά μέσο όρο λιγότερο ευνοϊκά παρατηρήσιμα 
χαρακτηριστικά από αυτές που παραμένουν στη δουλειά. 
Διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες που παραμένουν στη δουλειά 
παρουσιάζουν αρκετά θετικά χαρακτηριστικά, γεγονός το οποίο 
θα οδηγήσει σε μείωση του μισθολογικού χάσματος ανάμεσα σε 
μισθούς που αποδέχονται σε σχέση με μισθούς που τους 
προσφέρουν.

3.6 Μερική Απασχόληση

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών έχει 
παρατηρηθεί μια τάση αύξησης της μερικής σε σχέση με την πλήρη 
απασχόληση, κυρίως σε πολλές αναπτυγμένες χώρες. Η μερική 
απασχόληση μπορεί να διευκολύνει την είσοδο και την έξοδο στην 
αγορά εργασίας, καθώς βοηθά τους εργαζόμενους να συνδυάσουν 
δουλειά με οικογένεια. Η μερική όμως απασχόληση μπορεί να 
αποδειχτεί και παγίδα, κυρίως για τις γυναίκες. Ένας επίσημος 
ορισμός που έχει δοθεί για την μερική απασχόληση είναι ο εξής: " 
Ο όρος εργαζόμενος μερικής απασχόλησης σημαίνει ένας 
απασχολούμενος άνθρωπος του οποίου οι κανονικές ώρες 
δουλειάς είναι λιγότερες από αυτές συγκρίσιμων εργαζομένων 
πλήρους απασχόλησης (Fetherolf, 2001, ρρ. 217)
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Βασικά, υπάρχει ένας βασικός διαχωρισμός που πρέπει να 
γίνει ανάμεσα στην ηθελημένη (voluntary) και στην ακούσια μερική 
απασχόληση (involuntary part time employment), για την καλύτερη
κατανόηση του φαινομένου της μερικής απασχόλησης. Η διαφορά 
αυτών των δυο υπόκειται στο εάν κάποιοι επιλέγουν ελεύθερα, με 
δική τους πρωτοβουλία, να δουλεύουν σε θέσεις μερικής 
απασχόλησης ή απλά αποδέχονται να δουλεύουν μειωμένες ώρες 
επειδή δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλήρους απασχόλησης. Στη 
δεύτερη περίπτωση η μερική απασχόληση γίνεται μια μορφή 
υποαπασχόλησης (underemployment).

Η μερική απασχόληση είναι πιο συχνή σε τρεις κατηγορίες 
εργαζομένων. Αυτές είναι: α) οι γυναίκες γενικότερα, β) οι νέοι, 
πρωτοεμφανιζόμενοι στην αγορά εργασία και γ) οι μεγαλύτεροι 
εργαζόμενοι, που βρίσκονται στη δύση της επαγγελματικής τους 
καριέρας.

Ο πίνακας 7 μας δίνει στοιχεία για το πώς κατανέμονται οι 
εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης σε κάθε κατηγορία ηλικιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ

Αναλογία (%) από το σύνολο των εργαζόμενων κατά ηλικία
Ηλικία Γυναίκες Άνδρες
15-24 30 16
25-49 33 4
50-64 38 6
Σύνολο 33 6

Πηγή: European Labour Force Survey 1999, Eurostat

Καθίσταται σαφές ότι η μερική απασχόληση είναι πιο συχνή σε 
κάποιες κατηγορίες ηλικιών παρά σε άλλες. Βέβαια, οι γυναίκες 
παρουσιάζουν πάντα μεγαλύτερα ποσοστά μερικής απασχόλησης 
από ότι οι άνδρες ανεξαρτήτως ηλικίας. Επομένως, η μερική 
απασχόληση είναι γένους θηλυκού.
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Το σχεδιάγραμμα 7 αναφέρεται κι αυτό στα ποσοστά της 
μερικής απασχόλησης κατά ομάδες και ηλικίες, δίνοντας επιπλέον 
στοιχεία στο σύνολο των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, σε ηλικίες 
1 5-24 ετών το ποσοστό της μερικής απασχόλησης στο σύνολο των 
εργαζόμενων της Ευρώπης των 25 ανέρχεται σε 23%. Εξίσου 
μεγάλο ποσοστό παρουσιάζεται στην ηλικία πριν τη 
συνταξιοδότηση, με μέσο όρο 21% και τις γυναίκες να φτάνουν το 
38% . Συμπερασματικά, καταλαβαίνουμε ότι η ηλικία της πλήρους 
απασχόλησης είναι η μέση ηλικία.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 
25 ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ, 2003

Πηγή: Eurostat, LFS, spring results, 2003

Αναφορικά, με τη διαφοροποίηση της μερικής απασχόλησης 
που υπάρχει ανάμεσα στα δυο φύλα, αυτή είναι εμφανής και 
υπάρχει σε κάθε ηλικία Kat σε κάθε χώρα. Οι άνδρες είναι πιο 
πιθανό να βρεθούν σε μερική απασχόληση κατά τη διάρκεια των
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νεανικών τους χρόνων, ενώ οι γυναίκες σε μεγάλη ηλικία. Βέβαια, 
τα ποσοστά μερικής απασχόλησης των γυναικών ξεπερνούν κατά 
πολύ αυτά των ανδρών σε κάθε ηλικία, καθώς η μερική 
απασχόληση στους άνδρες μειώνεται με την ηλικία ενώ στις 
γυναίκες παραμένει εξίσου αρκετά υψηλή σε όλα τα στάδια.

Το ένα τρίτο όλων των γυναικών και το 6% όλων των ανδρών 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολούνται μερικώς. 
Όπως διακρίνουμε, όμως, και στο σχεδιάγραμμα 8 υπάρχουν 
μεγάλες διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα. Η Ολλανδία είναι 
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας, όπου η μερική 
απασχόληση είναι πολύ διαδεδομένη (τα τρία τέταρτα των 
εργαζόμενων γυναικών μετριόνται στη μερική απασχόληση) και 
εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό μερικής απασχόλησης. Το 
αμέσως επόμενο ποσοστό παρουσιάζεται στην Μεγάλη Βρετανία. 
Απεναντίας, η Ελλάδα βρίσκεται στο άλλο άκρο. Μαζί με την 
Τσεχία, την Ουγγαρία και την Σλοβακία αποτελούν εξαιρέσεις, 
καθότι είναι οι μόνες χώρες όπου η μερική απασχόληση παραμένει 
σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με ποσοστά 5% ή και λιγότερο, και 
έχοντας παρουσιάσει ελάχιστη αύξηση τα τελευταία χρόνια.
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, 2003

8® τ

71 -
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■ Avfijjlfr
■ Γυναίκες

Πηγή: Eurostat, QLFD, 2003
Δεν υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία για CY και LV. Δεν υπάρχει 
gender breakdown για DE. Τα στοιχεία για LU και ΜΤ αναφέρονται 
στο 2002

Η μερική απασχόληση αποτελεί ένα βασικό πολιτικό μέτρο 
και προωθείται σε μεγάλο βαθμό κυρίως σε χώρες που πλήττονται 
από υψηλή ανεργία. Ένα από τα θετικά της μερικής απασχόλησης 
είναι ότι αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στην απασχόληση και την 
ανεργία' διευκολύνει τη σταδιακή είσοδο των νέων στην αγορά 
εργασίας και επιτρέπει στους εργαζόμενους μεγάλης ηλικίας να 
βγουν σταδιακά από την έμμισθη απασχόληση. Ένα άλλο είναι η 
δυνατότητα που παρέχεται στους εργαζόμενους να συμβιβάζουν 
δουλειά και οικογενειακές υποχρεώσεις. Αυτό αποδεικνύεται από 
το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων μερικής 
απασχόλησης είναι οι γυναίκες, οι οποίες εξακολουθούν μέχρι και
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σήμερα να έχουν το μεγαλύτερο μέρος των οικογενειακών και 
γονικών ευθυνών και αρμοδιοτήτων.

Αυτή η δυσανάλογη κατανομή των δυο φύλων στη μερική 
απασχόληση έχει ένα πολύ μεγάλο αντίκτυπο στο μισθολογικό 
χάσμα. Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης πληρώνονται κατά 
μέσο όρο χαμηλότερο ωρομίσθιο από τους εργαζόμενους πλήρους 
απασχόλησης. Τέτοιες διαφορές μπορεί να υπάρξουν ακόμα και 
για δουλειά ίσης αξίας στον ίδιο κλάδο, το οποίο όμως δεν είναι 
τόσο συχνό. Οι διαφορές, όμως, είναι περισσότερο έντονες 
συγκρίνοντας διαφορετικές κατηγορίες υπαλλήλων. Αυτό πηγάζει 
από διαφορετικούς παράγοντες: υπάρχει η τάση οι εργαζόμενοι 
μερικής απασχόλησης να δουλεύουν σε κλάδους και ειδικότερα σε 
τμήματα κλάδων που οι μισθοί (ωρομίσθιο) είναι από τους πιο 
χαμηλούς. Επίσης, συνηθίζεται να απασχολούνται σε 
χαμηλόβαθμες θέσεις. Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης είναι 
πιθανότερο να αποκλείονται από διοικητικά πόστα και από 
συμπληρωματικές αμοιβές όπως bonus αποδοτικότητας, 
επιδόματα διακοπών και ασθένειας, επιχορήγηση μετεκπαίδευσης 
και άλλα. (Fetherolf, 2001, ρρ223)

Ειδικά, για τις γυναίκες μερικής απασχόλησης οι 
μισθολογικές διαφορές που παρουσιάζονται ανάμεσα στις 
ανδρικές και γυναικείες ωριαίες απολαβές μερικής απασχόλησης 
και στις ωριαίες ανδρικές απολαβές πλήρους απασχόλησης είναι 
πολύ μεγάλες λόγω της υπερσυσσώρευσης γυναικών σε αυτό το 
είδος εργασίας και κυρίως της αυξανόμενης αναλογίας των νέων 
γυναικών, 15-24 χρονών, στην αγορά εργασίας. Αυτή η 
πραγματικότητα των γυναικών μπορεί να αποτυπωθεί σαν μια 
διπλής κατεύθυνσης διαδικασία αιτίας και αποτελέσματος: οι 
γυναίκες πληρώνονται κατά μέσο όρο λιγότερο επειδή συμμετέχει 
μεγαλύτερος αριθμός γυναικών στη μερική απασχόληση. Αλλοι 
παράγοντες που επηρεάζουν το δυσανάλογα μεγάλο αριθμό των 
εργαζόμενων γυναικών μερικής απασχόλησης με άμεση επίπτωση 
στο μισθολογικό χάσμα των δυο φύλων είναι: το χαμηλότερο 
επίπεδο ικανοτήτων και η μικρότερη εργασιακή εμπειρία των 
γυναικών που απασχολούνται μερικώς. Αυτό σημαίνει ότι, για 
παράδειγμα, σε ένα παντρεμένο ζευγάρι ο λιγότερο καλά
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αμειβόμενος από τους δυο είναι αυτός που θα έχει δουλειά μερικής 
απασχόλησης, δηλαδή η γυναίκα!

3.7 Αυτοαντίληψη και Φιλοδοξίες

Πολλές έρευνες αποδίδουν μέρος του μισθολογικού χάσματος 
στις επιλογές και αντιλήψεις των ίδιων των γυναικών καθώς και 
στη στάση που έχουν σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους 
ζωής.

Οι γυναίκες σύμφωνα με έρευνες του παρελθόντος έχουν 
λιγότερες φιλοδοξίες από τους άνδρες, ζητούν λιγότερα και 
ικανοποιούνται με χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας και 
επαγγέλματα χωρίς προοπτικές. Τα τελευταία χρόνια 
πραγματοποιήθηκε έρευνα από τους Powell και Butterfield (2003) 
που πραγματεύεται τις φιλοδοξίες των γυναικών σήμερα για 
θέσεις ανώτατης διοίκησης και την ύπαρξη ή μη αξιοσημείωτης 
αλλαγή στις απόψεις των φύλων αναφορικά με τις φιλοδοξίες 
στην ανώτατη διοίκηση.

Παλιότερες έρευνες έχουν καταλήξει στο γενικό συμπέρασμα 
ότι άνδρες και γυναίκες διαφέρουν στις επαγγελματικές τους 
φιλοδοξίες. Οι άνδρες επιζητούν να ενταχθούν στα 
ανδροκρατούμενα επαγγέλματα λόγω των αρσενικών τους 
προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Οι γυναίκες, σε 
μικρότερη έκταση, επιζητούν να ενταχθούν στα 
γυναικοκρατούμενα επαγγέλματα εξαιτίας των θηλυκών 
προσωπικών τους χαρακτηριστικών και ικανοτήτων. Σε 
μεταγενέστερες έρευνες όμως βρέθηκε ότι οι επαγγελματικές 
φιλοδοξίες των γυναικών άρχισαν να συγκλίνουν με αυτές των 
ανδρών.

Η έρευνα των Powell και Butterfield πραγματοποιήθηκε με 
στοιχεία που περισυλλέχθηκαν σε δυο αμερικάνικα πανεπιστήμια. 
Τα δυο δείγματα πληθυσμών που χρησιμοποιήθηκαν διέφεραν 
αρκετά σε ηλικία, εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία. 
Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν συγκριτικά και στοιχεία από 
παλιότερη, 1976-1977, έρευνα των ιδίων για τους ίδιους δύο 
πληθυσμούς στα ίδια πανεπιστήμια.
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Το αποτέλεσμα που αναμενόταν να προκόψει από τη 
δεδομένη έρευνα ήταν η σύγκλιση των επαγγελματικών βλέψεων 
των δυο φύλων, λόγω των κοινωνικοπολιτικών αλλαγών που έχουν 
συντελεστεί και έχουν επηρεάσει την ένταξη και σταθεροποίηση 
των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Παρόλα αυτά, τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν αντίθετα από τα 
αναμενόμενα κι όπως φαίνεται οι επαγγελματικές φιλοδοξίες των 
γυναικών εξακολουθούν να διαφέρουν από αυτές των ανδρών σε 
μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα, τα νέα στοιχεία και δεδομένα της 
έρευνας έδειξαν ότι η διαφορά ανάμεσα στα δυο φύλα αναφορικά 
με τις φιλοδοξίες για ανώτατη διοίκηση δεν ήταν μικρότερη από 
αυτήν που είχε προκόψει από την αντίστοιχη έρευνα του 1976-77. 
Η υψηλή αρρενωπότητα (masculinity), αλλά όχι η χαμηλή 
θηλυκότητα (femininity), εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να 
συσχετίζεται και να επηρεάζει αυτού του είδους τις απόψεις και 
φιλοδοξίες των δυο φύλων. Ουσιαστικά οι άνδρες εξακολουθούν 
να οραματίζονται και να προορίζουν τους εαυτούς τους για τις 
θέσεις του ανώτατου management περισσότερο από ότι οι 
γυναίκες. Οποιαδήποτε μείωση ενδιαφέροντος των γυναικών που 
ήδη κατέχουν διευθυντικά πόστα, να επιδιώξουν και να 
διατηρήσουν τις θέσεις ανώτατης διοίκησης θα αποτελέσει 
εμπόδιο στη μελλοντική αύξηση της αναλογίας των γυναικών σε 
αυτές τις θέσεις με επακόλουθο την πιθανή μελλοντική 
αποθάρρυνση των γυναικών για δουλειές υψηλόβαθμες και εξίσου 
καλά αμειβόμενες με τις ανδρικές.

Σημαντικό επίσης στοιχείο είναι η αυτοπεποίθηση και 
αυτοαντίληψη που έχουν οι γυναίκες για το ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες οφείλουν, 
επίσης, να επιδιώκουν να αξιοποιούν τα προσόντα τους και να 
ανταμείβονται για αυτά που παρέχουν. Μια σχετική έρευνα 
πραγματοποιήθηκε στο Faculty of Business Administration του 
πανεπιστημίου του Hong Kong από τους Ching- Yin Yim και Harris 
Bond (2002) με συμμετέχοντες 80 φοιτητές, 38 άνδρες και 42 
γυναίκες, με μέση ηλικία 19 χρονών σε δυο διαφορετικές χρονικές 
φάσεις.

Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες φοιτητές πίστευαν ότι 
ένας πετυχημένος διευθυντής σε μεσαία επίπεδα διοίκησης έχει
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περισσότεροί κοινά στοιχεία με ένο< τυπικό οφσενικό παρά με ένο< 
τυπικό θηλυκό. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα δυο 
φύλα σε συγκεκριμένες πτυχές της αυτοαντίληψης τους. Οι άνδρες 
θεωρούν ότι διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό χαρακτηριστικά, 
όπως, μαθηματική ικανότητα και συναισθηματική σταθερότητα, 
που είναι απαραίτητα συστατικά για υψηλόβαθμες θέσεις, σε 
αντίθεση με τις γυναίκες που πιστεύουν ότι υστερούν σε αυτά. Οι 
γυναίκες διαθέτουν υψηλή αυτοεκτίμηση για άλλα χαρακτηριστικά, 
όπως ειλικρίνεια και ακαδημαϊκή ικανότητα, τα οποία δεν 
θεωρούνται ίσως τόσο σχετικά και αξιόλογα για αυτού του είδους 
τις θέσεις.

Οι φοιτήτριες, της έρευνας των Ching- Yin Yim και Harris 
Bond, πιστεύουν ότι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που 
προσδιορίζουν έναν manager σε πολύ χαμηλότερο βαθμό από ότι 
οι άνδρες συμφοιτητές τους, μια διαφορά στην αυτοαντίληψη η 
οποία επιβραδύνει την πιθανή μελλοντική τους ανάδειξή ως 
πετυχημένες manager. Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν πρώτον 
κατά πόσο οι φοιτητές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του Hong 
Kong θεωρούν τα στερεότυπα των δυο φύλων και τους εαυτούς 
τους ικανά να δημιουργούν το φαινόμενο του κοινωνικού και 
προσωπικού γυάλινου φράχτη (glass hurdle) και δεύτερον αν δυο 
χρόνια ανώτατης εκπαίδευσης στην διοίκηση επιχειρήσεων θα 
μπορούσε να μειώσει ή να εξαλείψει το φαινόμενο του γυάλινου 
φράχτη (glass hurdle).

Ορίζουμε ως φαινόμενο του γυάλινου φράχτη τα εμπόδια 
που αποτρέπουν τους απόφοιτους τριτοβάθμιων οικονομικών 
σχολών από την ανάδειξη και πρόοδό τους στη θέση ενός 
πετυχημένου middle manager και τον περιορισμό τους σε δουλειές 
χαμηλότερου κύρους και οικονομικών απολαβών σαν αποτέλεσμα 
των στερεότυπων των φύλων αναφορικά με το προφίλ ενός 
πετυχημένου manager και των διαφορών των φύλων στην 
αυτοαντίληψη τους. Οι γυναίκες που έχουν λάβει πανεπιστημιακή 
μόρφωση στον τομέα των επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν 
υψηλότερους γυάλινους φράχτες στις βλέψεις τους να αποκτήσουν 
διοικητικές θέσεις από ότι άντρες με την ίδια μόρφωση.

Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν ότι οι φοιτητές και των δυο 
φύλων θεωρούν ότι το προφίλ ενός πετυχημένου middle manager
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πλησιάζει περισσότερο το ανδρικό προφίλ παρά το γυναικείο. Το 
ψυχολογικό αντίκτυπο της ανώτατης εκπαίδευσης εμφανίζεται 
τελικά αδύναμο να εξισορροπήσει την αυτοεκτίμηση και 
αυτοπεποίθηση των δυο φύλων. Παρόλο που μετά από δυο χρόνια 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τα δυο φύλλα πλησίασαν 
περισσότερο στο ιδανικό προφίλ του πετυχημένου middle manager, 
δεν υπήρξε μεγαλύτερη πρόοδος από την πλευρά των γυναικών σε 
χαρακτηριστικά που συντελούν στην μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση 
τους και βεβαιότητα για τις ικανότητες τους. Επομένως, το 
μέγεθος του κοινωνικού και προσωπικού γυάλινου φράχτη 
εξακολουθεί να υπάρχει στον ίδιο βαθμό κι η εκπαίδευση δεν είναι 
ικανή από μόνη της να το εξαλείψει ή έστω να το μειώσει.

3.8 Κινητικότητα

Οι γυναίκες είναι λιγότερο πρόθυμες από τους άνδρες να 
δεχτούν κάποιες νέες αρμοδιότητες στην υπάρχουσα δουλειά τους, 
να αλλάξουν τομέα ή να αλλάξουν δουλειά τόσο εύκολα. Έτσι, 
αυτή η συμπεριφορά τους έχει αντίκτυπο στην προώθηση τους σε 
ανώτερες, διοικητικές θέσεις και κατά εξακολούθηση στις 
οικονομικές τους απολαβές.

Οι Carnicer de Luis, Martinez Sanchez, Perez Perez και Jose Vela 
Jimenez (2003) ερευνούν αν όντως και κατά πόσο η συμπεριφορά 
που έχει να κάνει με την κινητικότητα διαφέρει ανάμεσα στους 
άνδρες και τις γυναίκες.

Σε αυτό το σημείο θα ήταν καλό να δούμε τα είδη της 
κινητικότητας που υφίστανται, πίνακας 8.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8

ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (MOBILITY)

Είδος Ορισμός
Εσωτερική Δουλειά Λειτουργική Αλλαγή δουλειάς χωρίς τροποποίηση 

της κατηγορίας δουλειάς
Προαγωγή Αλλαγή κατηγορίας χωρίς να αφήσει 

την παρούσα δουλειά
Μικτή Αλλαγή και δουλειάς και κατηγορίας

Γεωγραφική Προσωρινή ή μόνιμη μεταφορά σε ένα 
διαφορετικό εργασιακό κέντρο μέσα 
στην επιχείρηση

Εξωτερική Εθελοντική Παραίτηση του εργαζομένου
Ακούσια Αποχώρηση από την εταιρεία λόγω 

περικοπών ή κλεισίματος
Πρόθεση για παραίτηση Εθελοντική πρόθεση να φύγει από την 

εταιρεία
Γεωγραφική Αλλαγή τοποθεσίας λόγω συγχώνευσης 

σε άλλη εταιρεία

Πηγή: Carnicer de Luis, Martinez Sanchez, Perez Perez & Jose Vela Jimenez, 
200S, pp 201

Βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την έρευνα αυτή 
ήταν ότι οι γυναίκες έχουν, όπως αναμενόταν, χαμηλότερη 
κινητικότητα από τους άνδρες και ότι η κινητικότητα των ανδρών 
και των γυναικών εξηγείται από διαφορετικούς παράγοντες.

Τα δυο φύλα παρουσιάζουν διαφορές στη συχνότητα και 
ευκολία κινητικότητας. Οι γυναίκες συγκεκριμένα, δοκιμάζουν 
μικρότερο αριθμό αλλαγών από ότι οι άνδρες σε κάθε τύπο 
επαγγελματικής κινητικότητας και οικονομικό τομέα κατά τη 
διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. Η προαγωγή, η 
λειτουργική και η μικτή κινητικότητα είναι πιο συχνές στους 
άνδρες εργαζόμενους. Αναφορικά με την γεωγραφική κινητικότητα 
μέσα στην επιχείρηση, αυτή παρουσιάζει μικρά ποσοστά και στα 
δυο φύλα. Οι άνδρες όμως είναι πιο πρόθυμοι να μεταφερθούν σε 
περιοχή που είναι μακριά από το σπίτι τους. Οι γυναίκες θεωρούν 
πολύ βασικό ο τόπος εργασίας τους να είναι κοντά στο σπίτι τους.
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Οι γυναίκες κατά μέσο όρο ξοδεύουν λιγότερο χρόνο για τη 
μεταφορά στη δουλειά τους εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου 
που διαθέτουν για να μοιράσουν ανάμεσα στις επαγγελματικές και 
οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Οι άνδρες, επίσης, 
παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά στην πρόθεση τους να 
αλλάξουν εταιρεία όποτε παρουσιαστεί ευκαιρία. Πολλές γυναίκες 
θα άλλαζαν εταιρεία με τον ίδιο μισθό ή ακόμα και με χαμηλότερο 
για κάποια άλλη αιτία. Αντίθετα, οι άνδρες, σε πολύ μεγαλύτερο 
βαθμό από τις γυναίκες, είναι πρόθυμοι να αλλάξουν εταιρεία 
μόνο αν αυτό θα είχε θετικό αντίκτυπο στο μισθό τους.

Οι παράγοντες που εξηγούν την κινητικότητα είναι κυρίως η 
σύγκρουση ανάμεσα σε οικογένεια και δουλειά, οι ρόλοι των 
φύλων και η σημασία της οικογένειας, καθώς και η ικανοποίηση 
και σταθερότητα που σου παρέχει μια δουλειά. Αυτοί οι 
παράγοντες εξηγούν κιόλας τις διαφορές στην κινητικότητα που 
υπάρχουν ανάμεσα στα δυο φύλα. Οι γυναίκες προτιμούν τη 
σταθερότητα μιας δουλειάς. Ο διαφορετικός βαθμός αφοσίωσης 
στο σπίτι και την οικογένεια και οι διαφορές στις προσδοκίες στην 
αγορά εργασίας επηρεάζουν τις φιλοδοξίες και την επιθυμία των 
δυο φύλων να αποδεχθούν θέσεις που έχουν αυξημένες ευθύνες 
και απαιτούν μεγάλο βαθμό αφοσίωσης. Συγκεκριμένα, η ανάγκη 
εξισορρόπησης δουλειάς και οικογένειας επηρεάζει αρνητικά κάθε 
είδος κινητικότητας των γυναικών και τις αναγκάζει συχνά να 
παραμένουν σε δουλειές και πόστα που τους στερούν τη 
δυνατότητα εξέλιξης τους στον εργασιακό χώρο. Επομένως, 
πολλές φορές οι γυναίκες μπορεί να θέλουν να αναλάβουν 
περισσότερες ευθύνες ή να παραιτηθούν και να βρουν δουλειές με 
καλύτερες προοπτικές και υψηλότερους μισθούς αλλά οι συνθήκες 
δεν τους το επιτρέπουν. Η έλλειψη κινητικότητας των γυναικών 
δημιουργεί εμπόδια στην είσοδο τους σε ορισμένα επαγγέλματα με 
αρνητική συνέπεια στις υλικές τους απολαβές, καθώς και τη 
διατήρηση του μισθολογικού χάσματος. Από τη μια, η δεξαμενή 
επαγγελμάτων από τα οποία είναι διατεθειμένες να επιλέξουν 
γίνεται μικρότερη κι από την άλλη, ο αυξημένος αριθμός των 
γυναικών που επιζητούν δουλειά οδηγούν σε χαμηλότερους 
μισθούς για αυτά τα επαγγέλματα.
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3.9 Διαπραγματευτική Δύναμη

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, όπως προκύπτει 
από τη σύγκριση των μέσων αποδοχών των γυναικών με τις μέσες 
αποδοχές των ανδρών, έχει προέλθει από ένα περιβάλλον 
ατομικής διαπραγμάτευσης των μισθών, όπου οι γυναίκες 
διαθέτουν κατά μέσο όρο υποδεέστερα χαρακτηριστικά και 
μικρότερη διαπραγματευτική ικανότητα απέναντι στους εργοδότες 
από ότι οι άνδρες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ότι οι πρόσθετες 
αμοιβές πέρα από το μισθό, που ποικίλουν από συνταξιοδοτικά 
προγράμματα έως πληρωμένες διακοπές και αυτοκίνητο της 
εταιρείας, είναι πιο συχνές στα συμβόλαια των ανδρών 
εργαζόμενων από ότι στα συμβόλαια των γυναικών. Η θεσμική 
αποκρυστάλλωση των μισθολογικών διακρίσεων φύλου στη 
διάρθρωση των αμοιβών στη χειρότερη περίπτωση αγνοείται 
παντελώς, ενώ στην καλύτερη θεωρείται στοιχείο του 
περιβάλλοντος ατομικής διαπραγμάτευσης. Όσον αφορά το 
συλλογικό επίπεδο, οι γυναίκες έχουν πολύ μικρή εκπροσώπηση 
στα εργατικά σωματεία. Είναι πολύ πιο σπάνιο οι γυναίκες 
εργαζόμενες να συμμετέχουν και να είναι ενεργά μέλη σε εργατικά 
σωματεία και κατ’ αυτόν τον τρόπο αφήνουν στα χέρια των 
ανδρών την εκπροσώπηση τους. Η μη έντονη συμμετοχή των 
γυναικών στις διαπραγματεύσεις συλλογικών συμβάσεων έχει ως 
αποτέλεσμα τη διαιώνιση των προβλημάτων και ανισοτήτων της 
γυναικείας απασχόληση. Αν δεν υψωθεί η φωνή των ίδιων των 
γυναικών, οι οποίες έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες με τις 
δυσκολίες και την απόρριψη , η καλύτερη θέση των γυναικών στην 
αγορά εργασίας και η εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος 
αποτελεί μάλλον πολύ μακρινό σενάριο (European Industrial 
Relations Observatory, 2002; EU 2001.SE., 2000 & European Industrial 
Relations Observatory, 2001)

Ο πίνακας 10, που παρατίθεται στη συνέχεια, μας 
φανερώνει με αριθμούς την μικρή συμμετοχή των γυναικών της 
Ευρώπης σε εργατικά σωματεία. Αυτό που πρέπει να τονιστεί 
είναι η μεγάλη δυσκολία που υπάρχει στη συλλογή στοιχείων 
συμμετοχής των εργαζόμενων σε εργατικά σωματεία αναφορικά 
με το ποιοι ακριβώς πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή την
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κατηγορία. Ο πίνακας 9 αναφέρεται σε δεκαπέντε ευρωπαϊκές 
χώρες. Παρόλο που τα στοιχεία μερικών χωρών είναι ελλιπή, αφού 
μόνο οκτώ εθνικά κέντρα ήταν σε θέση να δώσουν ακριβή, 
λεπτομερή στοιχεία, οι μεγάλες διαφορές στη συμμετοχή των δυο 
φύλων στα σωματεία και τα συμπεράσματα είναι εμφανή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Χώρα Σύνολο Γυναίκες Άνδρες

Αυστρία 39.8 29.1 48.2

Βέλγιο 69.2 - -

Δανία 87.5 88.6 86.5

Φιλανδία 79.0 83.0 75.0

Γαλλία 9.1 - -

Γερμανία ** 29.7 20.5 37.1

Ελλάδα 32.5 - -

Ιρλανδία 44.5 - -

Ιταλία** 35.4 - -

Λουξεμβούργο ** 50.0 - -

Ολλανδία * 27.0 20.0 32.0

Νορβηγία ** 57.0 60.0 55.0

Πορτογαλία* 30.0 - -

Σουηδία* 81.0 83.0 78.0

Ηνωμένο Βασίλειο* 29.5 28.0 31.0

* στατιστικά δεδομένα του 1999, ** στατιστικά δεδομένα του 1998,

Πηγή: European Industrial Relations Observatory, March 2001
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3.10 Μισθολογική Δομή

Η δομή των μισθών είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν 
συνδέεται άμεσα με την έννοια του φύλου. Παρόλα αυτά όμως, 
μπορεί και επηρεάζει το μέγεθος του χάσματος των δυο φύλων 
στις αμοιβές. Η συμβολή της αυτή μπορεί να έχει αναγνωριστεί 
μόλις προσφάτως, τόσο όμως το μοντέλο του ανθρώπινου 
κεφαλαίου όσο και τα μοντέλα της διάκρισης δήλωναν έναν 
ουσιαστικό ρόλο της δομής των μισθών στην ερμηνεία του 
μισθολογικού χάσματος ανάμεσα στα δυο φύλα. Το μοντέλο του 
ανθρώπινου κεφαλαίου υποδεικνύει ότι οι γυναίκες κατά μέσο όρο 
έχουν λιγότερη εμπειρία από τους άνδρες. Σύμφωνα με αυτό, με 
όλα τα άλλα μεγέθη ίσα, όσο μεγαλύτερη είναι η ανταπόδοση της 
εμπειρίας στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτου φύλου, τόσο 
μεγαλύτερο θα είναι και το μισθολογικό χάσμα των δυο φύλων. 
Επιπλέον, οι γυναίκες επιλέγουν να δουλεύουν σε διαφορετικά 
επαγγέλματα και διαφορετικές βιομηχανίες από τους άνδρες, 
λόγω διακρίσεων ή άλλων λόγων. Σύμφωνα με αυτήν την υπόθεση 
όσο περισσότερες και μεγαλύτερες ειδικές αμοιβές (premium) 
λαμβάνει ένας εργαζόμενος, είτε άνδρας είτε γυναίκα, για δουλειά 
που παρέχει σε τομείς που θεωρούνται ανδροκρατούμενοι, τόσο 
αυξάνεται η ανισότητα των αμοιβών ανάμεσα σε γυναίκες και 
άνδρες. (Blau & Kahn, 2000, ρ.81)

Οι Blau και Kahn (1999) αναφέρονται στην επίπτωση της 
δομής των μισθών στο μισθολογικό χάσρα σύμφωνα με εμπειρικά 
αποτελέσματα που αναφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δομή 
των μισθών επηρεάζεται κι αυτή από μια σειρά παραγόντων, 
μερικοί από τους οποίους είναι: σχετικά εφόδια της εργασίας για 
διάφορα επίπεδα ικανοτήτων, τεχνολογία, σύνθεση της ζήτησης 
και οργανισμοί που ορίζουν τους μισθούς. Τα τελευταία χρόνια 
έχει σημειωθεί μια αύξηση στην ανισότητα των μισθών ανάμεσα 
στις περισσότερες βιομηχανοποιημένες χώρες. Από παλιότερες 
έρευνες έχει αποδειχθεί ότι αυτό αποτυπώνει μια αυξημένη 
επιστροφή στις ικανότητες (skills), μετρήσιμες και μη μετρήσιμες. 
Αναφορικά με αυτήν την αύξηση, οι δυο πιθανότεροι λόγοι που 
επικρατούν στις Η.Π.Α. είναι η τεχνολογική εξέλιξη και το 
αντίκτυπο του διεθνούς εμπορίου. Επιπλέον, άλλοι θεσμικοί
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παράγοντες που έχουν συμβάλει στην αύξηση της ανισότητας των 
αμοιβών είναι η μείωση του αριθμού σωματείων και η πτώση της 
πραγματικής αξίας του ελάχιστου μισθού.

Η ύπαρξη συστημάτων κεντρικού προσδιορισμού των μισθών 
είναι πιθανό να συντελέσει στην μείωση των ανισοτήτων στους 
μισθούς γενικά και ειδικά του μισθολογικού χάσματος που υπάρχει 
ανάμεσα στα δυο φύλα. Έχει βρεθεί ότι ένα σημαντικό μέρος των 
διαφορών ανάμεσα στους ανδρικούς και γυναικείους μισθούς 
συσχετίζεται με τις διαφορές στους μισθούς που υπάρχουν 
ανάμεσα σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις. Αυτή η μεγάλη 
διαφοροποίηση στις αμοιβές οφείλετε έως ένα βαθμό στα σχετικά 
αποκεντρωμένα συστήματα καθορισμού των μισθών, καθώς η 
θέσπιση συστημάτων κεντρικού προσδιορισμού των μισθών θα 
μειώσουν την έκταση της ποικιλίας σε μισθούς ανάμεσα στις 
βιομηχανίες και κλάδους, το οποίο επακόλουθα μπορεί να 
ελαττώσει το μισθολογικό χάσμα των δυο φύλων. Επιπλέον, τα 
κεντρικά αυτά συστήματα με τη συνεχή σταδιακή αύξηση όλων 
των κατώτατων επιπέδων μισθών ανεξαρτήτου φύλου θα 
μπορέσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο να μειώσουν τις μισθολογικές 
διαφορές ανδρών-γυναικών, καθώς το επίπεδο των γυναικείων 
αμοιβών παγκοσμίως είναι κατώτερο από αυτό των ανδρών. Εάν 
συγκρίνουμε χώρες που διαθέτουν υψηλό βαθμό κεντρικού 
συστήματος ελέγχου και καθορισμού των μισθών με αυτές που δεν 
διαθέτουν τόσο έντονο κεντρικό σύστημα, συμπεραίνουμε ότι η 
μείωση της ανισότητας των μισθών πηγάζει πρωτίστως από τη 
μεγαλύτερη πίεση στα χαμηλά εισοδηματικά επίπεδα παρά στα 
υψηλά. Αυτή η τάση για αύξηση των κατώτατων μισθών ωφελεί 
περισσότερο τις γυναίκες, λόγω της αριθμητικής τους υπεροχής σε 
αυτά τα επίπεδα, και υποδηλώνει την αποτελεσματικότητα 
κρατών με ισχυρά εργατικά σωματεία, και γενικότερα με 
κεντρικούς θεσμούς καθορισμού των μισθών σε όλους τους τομείς.

Όσον αφορά τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης διαφέρουν 
αρκετά μεταξύ τους σε αυτό το θέμα. Η Δανία και η Φιλανδία 
ανήκουν στις χώρες όπου τα κεντρικά συστήματα 
διαπραγματεύσεων για εργατικά ζητήματα γενικά είναι πολύ 
διαδεδομένα. Αντίθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο οι 
διαπραγματεύσεις για τα επίπεδα των μισθών γίνονται κυρίως σε
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επίπεδο επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα ο νόμος παίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των όρων εργασίας, επομένως και 
στον καθορισμό των μισθών.

Επιπλέον, μια γενική διατύπωση είναι ότι όταν οι συμφωνίες 
καθορισμού των μισθών γίνονται σε τοπικό επίπεδο, υψηλότεροι 
μισθοί καθώς και ειδικές πρόσθετες αμοιβές δίνονται σε ομάδες 
εργαζόμενων που είναι ανδροκρατούμενες με τη μορφή διάφορων 
συμπληρωματικών μισθών παρά σε γυναικοκρατούμενες ομάδες. 
Τα επιδόματα απασχόλησης πάνω από το σύμφωνημένο ελάχιστο 
μισθό συντελούν στις μισθολογικές διαφορές των δυο φύλων. Ένα 
παράδειγμα είναι τα οικογενειακά επιδόματα, τα οποία είναι 
αρκετά διαδεδομένα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Οι άνδρες 
που έχουν παιδιά παίρνουν το ανάλογο επίδομα και οι γυναίκες 
δεν λαμβάνουν καμία αντίστοιχη ειδική αμοιβή ώστε να αυξηθεί 
παράλληλα ο μισθός τους.
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4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΑΟΓΙΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όπως έγινε σαφές από τα παραπάνω το μισθολογικό χάσμα 
προκαλείται και εντείνεται από μια σωρεία παραγόντων και 
καταστάσεων. Η ύπαρξη και η διατήρηση του μισθολογικού 
χάσματος όμως προκαλεί με τη σειρά του νέα προβλήματα σε όλο 
το κοινωνικό σύνολο κι όχι μόνο στις γυναίκες. Έτσι, μερικές 
συνέπειες αυτής της μισθολογικής διαφοράς που υπάρχει 
ανάμεσα στα δυο φύλα είναι οι εξής:

> Ένα συνολικό εισοδηματικό χάσμα ανάμεσα σε ανθρώπους 
που αποκτούν οποιοδήποτε εισόδημα από οποιαδήποτε 
πηγή:μηνιαίες αποδοχές και ημερομίσθια, καθαρό εισόδημα 
από αυτοαπασχόληση, εισόδημα από επενδύσεις, κρατικά 
επιδόματα και επιδοτήσεις, συντάξεις και άλλα ποικίλα 
εισοδήματα.

> Η φτώχια είναι γένους θηλυκού. Μεγαλύτερο ποσοστό 
γυναικών από ότι ανδρών είναι φτωχοί σήμερα. Μόνες 
γυναίκες και κυρίως μόνες ηλικιωμένες και ανύπαντρες 
μητέρες είναι ιδιαίτερα τρωτές στη φτώχια.

> Χάσμα στις συντάξεις, καθώς οι συντάξεις είναι ανάλογες με 
το ρυθμό των μισθών και τη συμμετοχή του εργατικού 
δυναμικού. Ο μεγαλύτερος προσδοκώμενος μέσος όρος ζωής 
των γυναικών συνεπάγεται ότι οι γυναίκες βιώνουν ένα 
κατώτερο επίπεδο ζωής μετά τη συνταξιοδότηση για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτή η κατάσταση είναι 
σχεδόν απίθανο να βελτιωθεί λαμβάνοντας υπόψη τα 
δημογραφικά δεδομένα, ο πληθυσμός όλου του δυτικού 
κόσμου γίνεται όλο και γηραιότερος (ένα πρόβλημα ιδιαίτερα 
έντονο στην χώρα μας), και την ιδιαίτερη αβεβαιότητα και 
ένταση που προέρχονται από το θέμα του ασφαλιστικού και 
συνταξιοδοτικού κυρίως στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα.

> Η ανισότητα στις αμοιβές εμποδίζει τις γυναίκες από μια 
επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Όταν έρχεται το 
ερώτημα ποιος θα μείνει στο σπίτι με τα παιδιά δεν υπάρχει
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άλλη επιλογή καθώς οι περισσότεροι άνδρες πληρώνονται 
καλύτερα από τις περισσότερες γυναίκες. Η απόφαση για 
τις γυναίκες να παραμείνουν σπίτι για να μεγαλώσουν τα 
παιδιά τους έχει να κάνει με τις παραδοσιακές αντιλήψεις 
ότι οι γυναίκες είναι εσωτερικά καλύτερα προετοιμασμένες 
να ανατρέφουν τα παιδιά τους. Επομένως, η ανισότητα των 
μισθών συντελεί στη διαιώνιση της παραδοσιακής δομής της 
οικογένειας και αποθαρρύνει τους άνδρες από το να 
αναλάβουν ενεργότερο ρόλο στην ανατροφή των παιδιών, 
καθώς στο σύνολο η οικογένεια χάνει εισοδήματα. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα ότι όσο περισσότερο παραμένουν οι 
γυναίκες εκτός εργασίας το εμπόδιο για την επιστροφή τους 
γίνεται μεγαλύτερο και μειώνονται οι πιθανότητες να βρουν 
δουλειά με υψηλό εισόδημα. Συμπερασματικά, η ανισότητα 
στους μισθούς οδηγεί μέσω μηχανισμών σε μεγαλύτερη 
ανισότητα. Όσο παραμένει το μισθολογικό χάσμα δεν 
πρόκειται να επιτευχθεί εξισορρόπηση ανάμεσα σε 
επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις.

> Μεγαλύτερη στροφή και εμπιστοσύνη σε κοινωνικά 
προγράμματα και κρατικά επιδόματα. Τα χαμηλά 
εισοδήματα και κατ’ επέκταση η φτώχια των γυναικών 
αυξάνουν την ανάγκη για κοινωνική πρόνοια και άλλες 
συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως ασφάλεια υγείας, 
νοσοκομειακή περίθαλψη, φροντίδα του νοικοκυριού και 
φύλαξη των παιδιών. Έτσι, η αύξηση των αμοιβών των 
γυναικών θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των εργαζόμενων 
γυναικών και των οικογενειών τους, γεγονός το οποίο θα 
αποτελέσει κίνητρο και για άλλες να ενταχθούν στο εργατικό 
δυναμικό.

> Το μισθολογικό χάσμα συντελεί στην μειωμένη οικονομική 
ευημερία κάθε κράτους. Αν υπήρχε μισθολογική ισότητα 
λιγότερες γυναίκες θα απολάμβαναν φορολογικές 
απαλλαγές λόγω χαμηλού εισοδήματος και η 
ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα του κάθε κράτους 
θα ενισχύονταν σημαντικά.

> Κάποιες συνέπειες του μισθολογικού χάσματος οι οποίες 
είναι δύσκολα μετρήσιμες, αλλά όχι λιγότερης σημασίας,
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είναι οι επιπτώσεις στην ψυχολογική υπόσταση των 
γυναικών και στην ποιότητα ζωής τους. Η διαπίστωση της 
υπαρκτής διαφοράς στις αμοιβές τους σε σχέση με αυτές 
των ανδρών προκαλεί στις γυναίκες ένα αίσθημα 
ανασφάλειας, ταπείνωσης και άγχους για μια ζωή στην 
οποία δεν τους δίνεται ίση αξιοπιστία με τους άνδρες. Έτσι 
νοιώθουν ότι συνεχώς υποβιβάζονται. Επακόλουθο όλων 
αυτών είναι και η χειροτέρευση των σχέσεων των δυο φύλων 
σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

Επομένως, καθίσταται σαφές ότι το μισθολογικό χάσμα 
ανάμεσα στα δυο φύλα αγγίζει και έχει αρνητικό αντίκτυπο σε 
όλους τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας. Η υπαρκτή 
αυτή ανισότητα στους μισθούς των δυο φύλων δημιουργεί πολλά 
σωρευτικά προβλήματα, τα οποία αλληλοσυνδέονται και το ένα 
ενεργοποιεί και ενισχύει το άλλο.
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5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ 
ΜΙΣΘΟΑΟΓΙΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι το μισθολογικό χάσμα 
ανάμεσα στα δυο φύλα είναι ένα υπαρκτό και πολύ έντονο 
πρόβλημα του εργασιακού χώρου, το οποίο όμως έχει αντίκτυπο 
σε όλες τους τομείς της κοινωνίας. Για αυτό, κρίνεται επιτακτική 
ανάγκη η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσπάθεια από όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη για την καταπολέμηση του.

5.1 Πολιτεία

Πρωταρχικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να παίξει 
η πολιτεία, μέσα από μια σειρά νομικών μέτρων και ρυθμίσεων. 
Όσον αφορά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες έχουν νομικό 
πλαίσιο σχετικά με τις μισθολογικές διαφορές. Αυτό όμως που 
απαιτείται είναι η αύξηση των σχετικών άρθρων, έτσι ώστε να 
ισχυροποιηθεί η προσπάθεια για ίση αμοιβή για δουλειά ίσης 
αξίας

Νομοθεσία και συλλογικές συμφωνίες (collective bargaining) 
δεν είναι εναλλακτικές μέθοδοι λύσης των προβλημάτων της 
άνισης αμοιβής. Απεναντίας, και τα δυο χρειάζονται και η ύπαρξη 
του ενός ενισχύει την ύπαρξη του άλλου. Οι συλλογικές συμφωνίες 
είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη μεταφορά της αρχής της ίσης 
αμοιβής σε μεθόδους και πρακτικές που οδηγούν στην ίση αμοιβή 
για ίδια δουλειά ή δουλειά ίσης αξίας στο χώρο εργασίας 
(European Industrial Relations Observatory, 2000 & EU 2001.SE., 2000, 
European Commission, 2001)

Τα μέτρα λοιπόν, τα οποία πρέπει να πάρει η πολιτεία είναι 
τα εξής:

S Η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών για αύξηση του 
κατώτατου μισθού ως εργαλείο για το κλείσιμο του 
μισθολογικού χάετματος.

s Υιοθέτηση του επιπέδου του κατώτατου μισθού με βάση 
κάποια αντικειμενικά κριτηρίων, όπως το επίπεδο φτώχιας.
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ν' Προώθηση των γυναικών σε ανώτερες θέσεις 
ν' Προώθηση πρακτικών που να περιορίζουν τις 

προκαταλήψεις και διακρίσεις εις βάρος των γυναικών 
ν' Η ύπαρξη νομοθεσίας που να υποχρεώνει τους κοινωνικούς 

εταίρους να έχουν ως γνώμονα τους την αποφυγή 
προβλημάτων ισότητας.

ν' Κριτική εξέταση της μισθολογικής κατάταξης των γυναικείων 
επαγγελμάτων (και επαγγελματικών κατηγοριών) σε σχέση 
με τα ανδρικά και μέτρα για τη μισθολογική τους 
αναβάθμιση.

ν' Ισχυροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την ισότητα των 
αμοιβών, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός ομαδικών δράσεων και 
διεκδικήσεων, καθώς και να γίνει πιο εύκολη και συχνή η 
παραπομπή σχετικών υποθέσεων διακρίσεων στα 
δικαστήρια.

ν' Εξέταση των αρχών που διέπουν τα συστήματα αμοιβής, 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οδηγούν σε έμμεσες 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, 

ν' Εφαρμογή μέτρων που εξασφαλίζουν ισότιμη συμπεριφορά 
των γυναικών από τους χρηματοδοτικούς και ασφαλιστικούς 
οργανισμούς.

ν' Προώθηση της ισότητας των μισθών του ίδιου επιπέδου και 
υιοθέτηση αυξήσεων σταθερής αναλογίας όπως αντιστοιχεί 
σε αναλογικές αυξήσεις μισθού.

ν' Αναβάθμιση της μερικής απασχόλησης. Δημιουργία 
ευκαιριών για περαιτέρω προώθηση των εργαζόμενων 
μερικής απασχόλησης μέσω π.χ. επιμορφωτικών 
σεμιναρίων.

ν' Παροχή ισάξιων αμοιβών στους εργαζόμενους μερικής 
απασχόλησης.

Παρόλο που τα διαφορετικά επίπεδα μισθών ανάμεσα σε 
άντρες και γυναίκες στις ίδιες δουλειές έχουν εξαλειφθεί εδώ και 
χρόνια, εξακολουθεί να υπάρχει διαφορετική αξιολόγηση της 
εργασίας των γυναικών από αυτή των ανδρών. Επομένως, πρέπει 
να υπάρξει επαναξιολόγηση των διαφορετικών ειδών εργασίας, 
βασιζόμενη σε αντικειμενικά κριτήρια έτσι ώστε να είναι δίκαιη
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απέναντι στην εργασία τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. 
Γ ια να υπάρχουν καλές προοπτικές αντιμετώπισης του 
μισθολογικού χάσματος, με παροχή ίσης αμοιβής για δουλεία ίσης 
αξίας στα δυο φύλα, οι συλλογικές συμβάσεις πρέπει να έχουν ως 
επίκεντρο τους την καταπολέμηση του έντονου διαχωρισμού της 
απασχόλησης με βάση το φύλο, ο οποίος αποτελεί τον κύριο λόγο 
ύπαρξης και διαιώνισης αυτού του χάσματος.

Επομένως, η πολιτεία πρέπει να λάβει μέτρα ( όπως θέσπιση 
συμβάσεων και νόμων), τα οποία να έχουν ως βάση και στόχο τους 
την καταπολέμηση του διαχωρισμού της απασχόλησης με βάση το 
φύλο ( European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions, 2002; European Commission, 2001 & European 
Industrial Relations Observatory, 2000 ). Αυτά είναι τα ακόλουθα:

ν' Η μελέτη και γνώση της σύνθεσης του εργατικού δυναμικού 
από πλευράς φύλου των εργαζομένων, έτσι ώστε να θέσει 
νέους στόχους.

s Εφαρμογή μέτρων και προγραμμάτων που να δίνουν 
ευκαιρία, ίσως και προτεραιότητα, σε γυναίκες να έρχονται 
σε επαφή με τα μη παραδοσιακά γυναικεία επαγγέλματα, 

ν' Ευρεία ενημέρωση των εργαζόμενων γυναικών αναφορικά με 
τους μέσους όρους αμοιβών ανά επάγγελμα και κλάδο, 

ν' Προώθηση ανάπτυξης ενός όσο το δυνατόν πιο 
διαφοροποιημένου γυναικείου εργατικού δυναμικού στο 
δημόσιο τομέα με το να στρέφουν τις γυναίκες σε κλάδους 
όπου οι γυναίκες υστερούν αριθμητικά, 

ν' Η καταπολέμηση της υποεκτίμηση της γυναικείας εργασίας 
στο δημόσιο τομέα και στη συνέχεια η εξέταση του 
αντίκτυπου των αλλαγών που έγιναν στο δημόσιο τομέα στο 
μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα δυο φύλα, 

ν' Δημιουργία νέων εργαλείων, όπου χρειάζονται, για ουδέτερη 
αξιολόγηση της εργασίας των δυο φύλων, 

ν' Οι μισθολογικές πρακτικές του δημόσιου τομέα να 
αποτελέσουν παράδειγμα και να εφαρμοστούν και στον 
ιδιωτικό τομέα. Αλλωστε, ένας ισχυρός νόμος για ισότητα 
των αμοιβών που απαιτεί από εργοδότες τόσο στο δημόσιο 
όσο και στον ιδιωτικό τομέα να παρέχει δίκαια αμοιβή μέσω 
ουδέτερων (αναφορικά με το φύλο) αξιολογήσεων της
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εργασίας μπορεί να αποτελέσει το πιο σημαντικό κομμάτι 
μια γενικευμένης στρατηγικής για μείωση των ανδρικών- 
γυναικείων μισθολογικών διαφοροποιήσεων. 

s Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στα γυμνάσια και στα 
λύκεια θα πρέπει να αποτελέσει βασικό εργαλείο άμβλυνσης 
του επαγγελματικού διαχωρισμού. Η έγκαιρη ενημέρωση των 
κοριτσιών αναφορικά με τις πιθανές μελλοντικές οικονομικές 
απολαβές τους, ποια επαγγέλματα θα τους παρέχουν καλές 
αμοιβές.

S Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μαθημάτων για 
τους νέους ώστε να έρθουν αντιμέτωποι με την 
πραγματικότητα σε θέματα που αφορούν την ισότητα στην 
αγορά εργασίας, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. 

s Προτροπή των νέων κοριτσιών να στραφούν προς τις 
θετικές επιστήμες, τα μαθηματικά, τους υπολογιστές και 
άλλα τεχνολογικά πεδία, ώστε να αρχίσουν να συγκλίνουν οι 
επαγγελματικές επιλογές των δυο φύλων και επακόλουθα ο 
επαγγελματικός διαχωρισμός με βάση το φύλο, 

ν' Επιμορφωτικά σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς ώστε να 
προωθούν την ισότητα των δυο φύλων στην επίδοση και 
συμμετοχή μέσα στη τάξη , με τελικό στόχο οι νέοι να έχουν 
ίσες πιθανότητες να ενταχθούν τόσο στα παραδοσιακά όσο 
και στα μη παραδοσιακά γυναικεία επαγγέλματα. Στόχος της 
εκπαίδευσης πρέπει να είναι η τροφοδότηση του εργατικού 
δυναμικού με ισότιμους εργαζόμενους, 

ν' Υιοθέτηση προγραμμάτων απασχόλησης και εκπαίδευσης 
που να έχουν ως έναν από τους κύριους στόχους τους την 
επίτευξη ισότητας ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες 
του εργατικού δυναμικού.

ν' Προγράμματα που προωθούν τη γυναικεία απασχόληση στον 
τομέα παραγωγής, σε κατασκευαστικές εταιρείες καθώς και 
στον τμήμα διοίκησης των επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια παραθέτουμε μέτρα που πρέπει να πάρει η 
πολιτεία προκειμένου να προωθήσει τις γυναίκες εργαζόμενες σε 
υψηλόβαθμες θέσεις, βασικό εργαλείο για την εξισορρόπηση των
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γυναικείων και ανδρικών μισθών (Powell et al., 2003 & European 
Industrial Relations Observatory, 2000).

ν' Προώθηση στόχων για αριθμητική ισορροπία ανάμεσα στα 
δυο φύλα σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, 

ν' Έρευνες και δημοσιοποίηση τους σχετικά με την ιεραρχική 
κατανομή των εργαζόμενων με βάση το φύλο, 

ν' Προσδιορισμός των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι 
γυναίκες στην προσπάθεια ανέλιξης τους, 

ν' Ξεκάθαρος προσδιορισμός των ενδιάμεσων σταδίων 
καριέρας ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος των γυναικών στα 
υψηλότερα πόστα.

ν' Διευκόλυνση και παροχή κινήτρων στις γυναίκες 
εργαζόμενες ώστε να μην διακόπτουν την επαγγελματική 
τους δραστηριότητα και τη βελτίωση των προοπτικών 
προαγωγής και επαγγελματικής τους εξέλιξης, 

ν' Αύξηση και εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που να 
συντελούν στην αρμονική συνύπαρξη της εργασιακής και 
οικογενειακής ζωής.

V Φιλικό νομικό πλαίσιο για τις εργαζόμενες μητέρες: γονικές 
άδειες, βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών φροντίδας 
των παιδιών και ηλικιωμένων. Μέτρα συνεχούς εκπαίδευσης 
των εργαζόμενων μητέρων κατά τη διάρκεια διαστημάτων 
απουσίας τους, έτσι ώστε να γίνεται πιο ομαλή η 
επανένταξη τους στην απασχόληση, 

ν' Δημιουργία δικαιώματος αύξησης του βαθμού και 
διατήρησης της κοινωνικής ασφάλισης σε περιόδους 
απουσίας των γυναικών λόγω γονικών υποχρεώσεων, 

ν' Προώθηση της νοοτροπίας της ίσης κατανομής των 
οικογενειακών υποχρεώσεων στο σπίτι. Ταυτόχρονη 
προώθηση της ισότητας των δυο φύλων στο σπίτι και το 
εργατικό δυναμικό.

ν' Καθορισμός κριτηρίων για προαγωγή με ευαισθησία στο 
φύλο και προνομιακή μεταχείριση των γυναικών όπου 
υπάρχει πολύ μικρή συμμετοχή των γυναικών, 

ν' Προώθηση ίσης ή ακόμα και προνομιακής εκπαίδευσης και 
εργασιακής εμπειρίας των γυναικών.
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s Ειδικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης- 
εκπαίδευσης για τις γυναίκες, όπως να αποκτήσουν 
δεξιότητες που θεωρούνται ανδρικές. 

s Παροχή κινήτρων, κυρίως χρηματικών, προς τις επιχειρήσεις 
για προώθηση ίσου αριθμού γυναικών και ανδρών σε 
διοικητικές θέσεις.

S Τα κρατικά και κοινοτικά χρήματα που προορίζονται για την 
κατάρτιση των εργαζόμενων πρέπει να βελτιώνουν την 
ισότητα των δυο φύλων.

s Αύξηση των χρηματικών επιδοτήσεων και χώρων που 
προορίζονται για εκπαίδευση-κατάρτιση των γυναικών. 

s Συμφωνίες για παροχή ιατρικής περίθαλψης και άλλων 
διευκολύνσεων κατά τη διάρκεια κατάρτισης-εκπαίδευσης 
των γυναικών.

5.2 Εργατικά Σωματεία

Πολύ μεγάλη μπορεί να είναι η συμβολή των εργατικών 
σωματείων στη μείωση των άνισων αμοιβών των δυο φύλων. 
(European Commission, 2001; European Industrial Relations 
Observatory, 2000; European Industrial Relations Observatory, 2002, 
European Industrial Relations Observatory, 2001 ). Συγκεκριμένα:

* Να κάνουν την ίση αμοιβή κεντρικό θέμα στις συλλογικές 
συμβάσεις και διαπραγματεύσεις 

S Να δράσουν ώστε να ενημερώσουν την κοινή γνώμη για τη 
σοβαρότητα και έκταση του φαινομένου των μισθολογικών 
διακρίσεων ανάμεσα στα δυο φύλα, ώστε όλο και 
περισσότερος κόσμος να ευαισθητοποιηθεί και να 
ενεργοποιηθεί. Αυτό μπορούν να το πετύχουν με οργάνωση 
συνεδρίων, ενημερωτικών εκστρατειών, σεμιναρίων, και 
έκδοση σχετικών βιβλίων, φυλλαδίων, ακόμα και μέσω 
ενημερωτικών εκπομπών στην τηλεόραση. 

s Συνεχείς έρευνες για να ανακαλύψουν τις αιτίες και 
πρακτικές του μισθολογικού χάσματος. Αυτές 
περιλαμβάνουν: μελέτες για τους παράγοντες που
καθορίζουν τις μισθολογικές διαφοροποιήσεις μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, έρευνα σε επιχειρησιακό επίπεδο για
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το εάν και κατά πόσο ενεργούν σύμφωνα με την αρχή των 
ίσων ευκαιριών, ανάλυση των διάφορων συστημάτων 
αξιολόγησης της εργασίας και έρευνα σχετικά με τη 
συμμετοχή των διάφορων εταιριών στα σωματεία, 

ν' Ενημερωτικές καμπάνιες για τα αίτια δημιουργίας και 
τρόπους αντιμετώπισης του μισθολογικού χάσματος, 

ν' Θετικές δράσεις για την εξέλιξη και προώθηση των 
γυναικών.

ν' Η άσκηση περισσότερης πίεσης τόσο στους εργοδότες, όσο 
και στις κυβερνήσεις για μεγαλύτερη έμφαση και αλλαγή 
στον τομέα των αμοιβών των δυο φύλων, 

ν' Ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών και συνεργασία στην 
εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση των διακρίσεων εις 
βάρος των αμοιβών των γυναικών. Αυτό θα επιτευχθεί με 
συχνές συνεδριάσεις, με τη δημιουργία εσωτερικών 
εργασιακών ομάδων που θα φέρει κοντά εργαζόμενους 
ειδικούς σε θέματα αξιολόγησης εργασίας και υπεύθυνους 
σε εργασιακά θέματα που αφορούν τα δυο φύλα, και τέλος 
με συλλογική συζήτηση ανάμεσα σε διαφορετικούς 
εκπροσώπους του χώρου εργασίας.

V Θετικές ενέργειες ώστε να πετύχουν την ανάλογη 
εκπροσώπηση των γυναικών στα εργατικά σωματεία και 
κυρίως την καλύτερη θέση τους στη διαδικασία των 
διαπραγματεύσεων των συλλογικών συμβάσεων τόσο σε 
πλαίσια ποσότητας ( αύξηση του αριθμού τους), όσο και σε 
πλαίσια ποιότητας ( αύξηση της επιρροής τους), 

ν' Σωστή και άμεση εφαρμογή των διαδικασιών που συντελούν 
στην καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των 
γυναικών.

ν' Υποστήριξη και δημοσιοποίηση υποθέσεων άμεσων και 
έμμεσων μισθολογικών, κι όχι μόνο, διακρίσεων που έρχονται 
στα δικαστήρια.

ν' Τοποθέτηση ενός τουλάχιστον δημόσιου υπαλλήλου σε κάθε 
εργατικό σωματείο σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο, ο οποίος 
να είναι υπεύθυνος και να επιβλέπει τα θέματα ισότητας 
των εργαζομένων ανδρών και γυναικών.
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ν' Δημιουργία και τοποθέτηση ομάδων εργαζομένων που να 
προτείνουν συγκεκριμένες μεθόδους για ισότιμη αξιολόγηση 
της εργασίας των δυο φύλων.

ν' Παροχή χρηματικών πόρων για την σταδιακή καταπολέμηση 
του μισθολογικού χάσματος.

ν' Εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει: παροχή βοήθειας προς 
τους αντιπροσώπους των σωματείων ώστε να 
καταπολεμήσουν τις διακρίσεις ανάμεσα στα δυο φύλα, 
επιμορφωτικά τμήματα πάνω σε θέματα διαπραγμάτευσης 
για την ισότητα των αμοιβών και γενικότερα ισότητας στον 
εργασιακό χώρο.

5.3 Εργοδότες

Από την πλευρά τους οι εργοδότες μπορούν να συντελέσουν 
κι αυτοί στην καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος, καθώς οι 
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 
από αυτούς και αναγκάζονται να συμμερίζονται τους όρους 
εργασίας που τους επιβάλουν (Powell et al., 2003; European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 
2002 & European Commission, 2001 & European Industrial Relations 
Observatory, 2002).

Έτσι τα μέτρα στα οποία μπορούν να προβούν είναι τα 
ακόλουθα:

ν' Δημιουργία καταστάσεων που να αναφέρονται ξεκάθαρα 
στις αμοιβές των εργαζόμενων των δυο φύλων, έτσι ώστε να 
δίνονται πληροφορίες για τυχόν διαφοροποιήσεις που 
εμφανίζουν τα σύστημα αμοιβών κατά φύλο.

ν' Τερματισμός της υποεκτίμησης της αξίας της γυναικείας 
εργασίας.

ν' Υιοθέτηση νέων, πιο σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης 
όλων των εργασιών.

ν' Παραδειγματισμός από το σύστημα αμοιβών του δημόσιο 
τομέα και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση του.

ν' Τήρηση των συλλογικών συμβάσεων σε θέματα μισθών και 
συνεργασία με τα εργατικά σωματεία.
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✓ Δημιουργία κλίματος ισότητας ανάμεσα στα δυο φύλα και 
προώθηση της σε όλα τα επίπεδα και τμήματα της εκάστοτε 
επιχείρησης.

ν' Εγκατάλειψη στερεότυπων αντιλήψεων και διακρίσεων εις 
βάρος των γυναικών.

ν' Αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων γυναικών όπου 
υστερούν αριθμητικά.

ν' Τοποθέτηση των ικανών γυναικών σε διοικητικές θέσεις 
ευθύνης, για την αποφυγή ανδροκρατούμενης κορυφής. Κατά 
αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η τακτική της προώθησης 
ανδρών από άνδρες.

ν' Δημιουργία συνθηκών που δίνουν στους rianager και των δυο 
φύλων ίσες ευκαιρίες να πετύχουν το έργο τους.

ν' Προτροπή κι όχι αποτροπή των γυναικών για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για κάθε κενή θέση εργασίας που 
παρουσιάζεται.

ν' Πρόσκληση για συνέντευξη των υποψήφιων γυναικών ειδικά 
για θέσεις όπου οι γυναίκες είναι λιγότερες, τουλάχιστον 
τηρώντας την αναλογία που υπάρχει στον αριθμό των 
γυναικών ανάμεσα στους υποψήφιους που έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον.

ν' Προτροπή των εργαζόμενων για έκφραση παραπόνων για 
θέματα που αφορούν την άνιση μεταχείριση των δυο φύλων 
και θέματα διακρίσεων.

ν' Δημιουργία φιλικού κλίματος προς το θεσμό της οικογένειας 
και υιοθέτηση σχετικών πολιτικών.

ν' Δυνατότητα ελαστικού ωραρίου και άλλων συμφωνιών όταν 
αυτό είναι δυνατό.

ν' Δημιουργία λογικών συμφωνιών για τον αριθμό ωρών που 
είναι απαραίτητο να παραμένουν οι υπάλληλοι στο χώρο 
εργασίας.

ν' Διατήρηση της εργασιακής σχέσης με τις γυναίκες 
εργαζόμενες σε περιόδους εγκυμοσύνης και απουσίας λόγω 
γονικών υποχρεώσεων.

ν' Ίση συμμετοχή των γυναικών σε σεμινάρια που οργανώνει η 
εταιρεία.
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S Συμμετοχή και των εργαζόμενων μερικής απασχόλησης στα 
οργανωμένα σεμινάρια των εταιρειών.

s Αύξηση τόσο του αριθμού, όσο και της ποιότητας των 
σεμιναρίων σε τομείς της επιχείρησης όπου είναι 
γυναικοκρατούμενοι.

s Ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες εργαζόμενες για μεταπτυχιακές 
και άλλες ανώτερες σπουδές.

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι η καταπολέμηση του 
μισθολογικού χάσματος ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες 
αφορά τον κάθε εργαζόμενο προσωπικά και κυρίως την 
εργαζόμενη γυναίκα. Γι’ αυτό, ο κάθε ένας μεμονωμένα, με όσα 
όπλα και δύναμη διαθέτει, πρέπει να προωθεί την ισότητα των 
δυο φύλων σε κάθε τομέα μέσα στον εργασιακό χώρο. Η κάθε 
γυναίκα εργαζόμενη έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να 
απευθύνεται στα εργατικά σωματεία, σε υπεύθυνους φορείς της 
πολιτείας ακόμα και στα δικαστήρια, και να καταγγέλλει κάθε 
μισθολογική, κι όχι μόνο, διάκριση που γίνεται εις βάρος της.
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6. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

6.1 Η γυναίκα εργαζόμενη στον τραπεζικό κλάδο

Ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα από τη εμφάνιση της ΕΤΕ, 
η οποία είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, θεωρείται ότι 
παρέχει ένα καθεστώς εργασίας ευνοϊκότερο από τους 
υπόλοιπους κλάδους. Ειδικά, για την γυναικεία απασχόληση του 
κλάδου στην Ελλάδα αναφέρεται ότι τα τελευταία χρόνια 
εμφανίζεται συνεχώς ανοδική. Η σταθερότητα της απασχόληση, 
οι σχετικά ικανοποιητικές αμοιβές και παροχές, σε σχέση με 
άλλους κλάδους, η σχετικά τυποποιημένη επαγγελματική τροχιά 
και οι ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας κατέστησαν τον τραπεζικό 
κλάδο , ένα χώρο όπου οι γυναίκες δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον. 
Έτσι, το 2003 η γυναικεία απασχόληση ανερχόταν στο 48%, ενώ το 
1 997 στο 45%, το 1988 στο 40% και το 1981 μόλις στο 35%.

Ο πίνακας 10 μας δίνει αναλυτικά στοιχεία των τελευταίων 
ετών για τους εργαζόμενους και των δυο φύλων, σε κάθε μια 
τράπεζα (από τις πιο μεγάλες και γνωστές) μεμονωμένα αλλά και 
συνολικά. Τα αριθμητικά αυτά δεδομένα αποδεικνύουν το μεγάλο 
ποσοστό των γυναικών στον τραπεζικό κλάδο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ANA ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΦΥΛΟ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ΣΥΝΟΛΑ %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αντρες 9049 8926 8594 8329 7948

Γυναίκες 7040 6927 6950 6666 6365 14313 4496
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

J&xrrpf/- 4042 3861 3566 3431 3397
Γ υναίκες 3648 3604 3563 3459 3479 6876 51%

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

Άντρες 2783 2759 2619 2782
Γυναίκες 2663 2857 2796 3406 6188 55%

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ

Άντρες 2041 1992 1943 1929 1937
Γυναίκες 11 70 ΤΤ75 1142 1135 1159 3096 50%

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Άντρες 496
Γυναίκες 598 1094

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ lurnir Qfifi in?n ini7 in?5 in?5
Γυναίκες 848 940 984 1005 1015 2040

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΙΣΤΕΩΣ

Άντρες 2549 2549
Γυναίκες 2003 2606

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Axirnpr 7113 1957
Γυναίκες 1996 1907

ALPHA BANK Άντρες 4356 4173 4047
Γυναίκες 3943 3821 3805 7852 48%

EUROBANK Άντρες 3689 3638
Γυναίκες 3040 3150 6788 46%

NOVABANK Άντρες 196 278 347
Γυναίκες 276 406 503 850 59%

ΣΥΝΟΛΑ Άντρες/Γυναίκες 25609 23446 49097 48%

Πηγή: Γεωργακοπούλου Β.ρ 2003, σελ. 8

Παρόλο που ο τραπεζικός κλάδος θεωρείται ένας ευνοϊκός 
κλάδος για τις γυναίκες, καθώς η συμμέτοχη των γυναικών είναι 
αρκετά μεγάλη, η διάκριση των θέσεων εργασίας σε “γυναικείες” 
και “ανδρικές” ήταν και εξακολουθεί να είναι μια 
πραγματικότητα. Οι διευθυντικές θέσεις, οι θέσεις υψηλής 
ειδίκευσης, τα νέα εξειδικευμένα επαγγέλματα, όλες οι θέσεις που 
απαιτούν αυξημένη διαθεσιμότητα (χρονική, ποιοτική, 
γεωγραφική), εξειδίκευση και υψηλή ευθύνη, θεωρούνται ανδρικές 
θέσεις εργασίας και για αυτό στη μεγάλη τους πλειοψηφία
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καταλαμβάνονται από άνδρες. Σε αντίθεση, υπάρχουν εργασίες, 
όπως αυτές της καθαριότητας, οι πιο τυποποιημένες διοικητικές, 
συναλλακτικές, και υποστηρικτικές, που θεωρούνται καθαρά 
γυναικείες θέσεις καθώς απαιτούν χαμηλότερη διαθεσιμότητα και 
σχετικά περιορισμένη εξειδίκευση και ευθύνη. Οι “γυναικείες” 
αυτές θέσεις παρέχουν περιορισμένες προοπτικές καριέρας, 
αμοιβής και επαγγελματικής καταξίωσης. (Γεωργακοπούλου, 2003 
σελ.9)

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επιβαρύνει τη θέση 
των γυναικών υπαλλήλων στην τράπεζα είναι ο μεγάλος βαθμός 
περιθωρίων για προσωπικές παρεμβάσεις που αφορούν την 
τοποθέτηση των εργαζόμενων στις διάφορες θέσεις εργασίας και 
τα διάφορα τμήματα. Η αρχική τοποθέτηση παίζει βαρύνοντα ρόλο 
στην υπηρεσιακή εξέλιξη των εργαζόμενων, γιατί καθορίζει σε 
μεγάλος μέρος το βαθμό της υπηρεσιακής κατάρτισης και των 
γνώσεων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της εργασίας. Αυτά με 
τη σειρά τους, αποτελούν κριτήρια για την επόμενη θέση, η οποία 
προδιαγράφει την επαγγελματική σταδιοδρομία του εργαζόμενου. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι γυναίκες πολλές φορές 
προσλαμβάνονται σε θέσεις όπου δεν τους δίνεται η ευκαιρία να 
αναπτύξουν τις ικανότητες τους, κι αν ακόμα το κάνουν αυτό δεν 
εκτιμάται θετικά στην προσφορά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
να εγκλωβίζονται σε αυτές τις θέσεις, καθώς δεν τους δίνεται η 
δυνατότητα κατάκτησης μιας περισσότερο προνομιακής θέσης.

Επομένως, οι γυναίκες δεν έχουν ίσες ευκαιρίες με τους 
άνδρες στις ανώτατες βαθμίδες μέσα στον κλάδο. Αυτό 
αποδεικνύεται από τον πίνακα 11.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ 
ΒΑΘΜΟ, 2002

ΒΑΘΜΟΣ

%
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ
Διευθυντές 3 15,92
Υποδιευθυντές Α’ 4.4 10,85
Υποδιευθυντές Β’ 13,79 3,46
Τμηματάρχης Α’ 37,78 1,26
Τμηματάρχης Β’ 37,04 1,29
Υποτμηματάρχες 50,3 0,95
Λογιστές Α’ 50,1 0,95
Λογιστές Β’ 58,44 0,82
Υπολογιστές Α’ 57,34 0,83
Υπολογιστές Β’ 74,15 0,64
Υπολογιστές Γ’ 71,09 0,67
Δόκιμοι 70,39 0,68

Πηγή: Γεωργακοπούλου Β., 2003, σελ. 19

Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 
2003 από την Γραμματεία Ισότητας ΟΤΟΕ δείχνουν τη μειονεκτική 
μεταχείριση των γυναικών στις υψηλόβαθμες θέσεις. Το ποσοστό 
γυναικών που αντιστοιχεί στην ανώτατη θέση του διευθυντή 
ανέρχεται μόλις στο 3%! Επίσης στο βαθμό του Υποδιευθυντή Α’ οι 
γυναίκες είναι 11 φορές λιγότερες από ότι θα τους αναλογούσε με 
βάση τη συμμετοχή τους στο γενικό πληθυσμό. Οι γυναίκες 
αρχίζουν να κατακτούν την ισότητα σε πολύ χαμηλότερες 
βαθμίδες, από τον τμηματάρχη Β’ και κάτω!

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για μια θέση ευθύνης 
γίνεται κυρίως με το σύστημα «κατ’ επιλογήν» προαγωγή και 
στηρίζεται σε προηγούμενες αξιολογήσεις των εργαζόμενων αλλά 
και στην προσωπική εκτίμηση των άμεσα προϊσταμένων και της
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διοίκησης της τράπεζας. Ακριβώς αυτός ο προσωπικός 
παράγοντας γίνεται καθοριστικός για την επιλογή κάποιου ή 
κάποιας για μια θέση ευθύνης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια επιλογής 
και διαχωρισμού των θέσεων, το φύλο φαίνεται να αποτελεί 
ευνοϊκό κριτήριο διαχωρισμού. (Στρατηγάκη, 1996, σελ. 144).

Ένα άλλο βασικό στοιχείο που προσδιορίζει τη συμμετοχή 
των γυναικών στον τραπεζικό κλάδο είναι το μορφωτικό τους 
επίπεδο, το οποίο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα 9.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, 
2002

70!

ΜΠΔΠ λ£> ΑΕΙ ΊΒ ΒΌ Α&ΜΙΑ ΑΒΜΝΜ

□ Άντρες η Γυναίκες 

Πηγή: Γεωργακοπούλου Β., 2003

Σύμφωνα με τα στοιχεία του σχεδιαγράμματος 9, βλέπουμε 
ότι, σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες δεν υστερούν σε μορφωτικό
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επίπεδο σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους. 
Συγκεκριμένα, οι άνδρες υπερτερούν ελαφρά στην κατοχή 
μεταπτυχιακού, βασικό κριτήριο για την επιλογή των ανώτερων 
στελεχών, καθώς και στην κατηγορία της πρωτοβάθμια 
εκπαίδευσης. Στις άλλες κατηγορίες τα ποσοστά συμμετοχής των 
δυο φύλων είναι περίπου στα ίδια επίπεδα.

Οι διακρίσεις στις προαγωγές έχουν άμεσες συνέπειες στο 
ύψος των αποδοχών που απολαμβάνουν άνδρες και γυναίκες. Η 
περιορισμένη πρόσβαση των γυναικών στις υψηλόβαθμες θέσεις, 
οι οποίες είναι και οι πιο ψηλά αμειβόμενες, έχει ως συνέπεια την 
περιορισμένη απόδοση των επιπλέον επιδομάτων που διατίθενται 
σε αυτές τις θέσεις.

Στον τραπεζικό κλάδο ο μισθός καθορίζεται από τις 
κλαδικές ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών και από τις επιχειρησιακές ΣΣΕ. 
Υπάρχει ενιαίο μισθολόγιο και έμμεσες παρεκκλίσεις από αυτό 
πραγματοποιούνται μέσω του θεσμού των επιδομάτων. Υπάρχει 
μια μεγάλη ποικιλία επιδομάτων, όπως: σπουδών, προϋπηρεσίας, 
συζύγου, παιδιών, εξειδικευμένα βαθμού -θέσης -ευθύνης, 
στέγασης, κίνησης κ.τ.λ. Με τα επιδόματα αυτά, που βασίζονται 
στα προσωπικά προσόντα και στη θέση εργασίας, δημιουργούνται 
μεγάλες διαφοροποιήσεις στις αποδοχές και σε μεγάλο βαθμό 
κατά των γυναικών.

Από την άλλη, υπάρχουν και οι τράπεζες, οι ξένες και 
κάποιες ιδιωτικές, που εφαρμόζουν το λεγόμενο «μισθό-πακέτο», 
το οποίο αντανακλά συνολικά την αξία της θέσης που κατέχει ο 
εργαζόμενος για την επιχείρηση και λαμβάνει υπ’ όψιν και την 
απόδοση του με βάση τα εφαρμοζόμενα συστήματα αξιολόγησης. 
Στις τράπεζες αυτές, λόγω αυτής της μισθολογικής πρακτικής, οι 
ανισότητες αμοιβών κατά φύλο είναι πολύ πιο εκτεταμένες.

Οι διακρίσεις που γίνονται σε βάρος των γυναικών, 
αναφορικά με τις θέσεις εργασίας, τις προαγωγές και τις αμοιβές, 
συχνά έχουν τη βάση τους σε μια σειρά προστατευτικών 
διατάξεων και παροχών υπέρ των γυναικών. Αυτές είναι: η 
πρόωρη συνταξιοδότηση των παντρεμένων γυναικών, το μειωμένο 
ωράριο των μητέρων, ειδικές γονικές άδειες κ.α. Αυτές οι 
διαφοροποιήσεις του θεσμικού πλαισίου έχουν περιορίσει 
πρακτικά τις δυνατότητες εξέλιξης πολλών γυναικών, οι οποίες
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αποθαρρύνονται να επενδύσουν χρόνο και προσπάθεια στην 
ανάπτυξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας στην τράπεζα, παρά 
την τυπική αποδοχή της θεσμοθετημένης ισότητας ανδρών- 
γυναικών από τους εργοδότες.

Συμπερασματικά, ο τραπεζικός κλάδος παρόλο που 
προτιμάται ακόμα σε μεγάλο βαθμό από τις γυναίκες, 
παρουσιάζει πολλά προβλήματα και προκλήσεις στο θέμα της 
ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες 
εργαζόμενες του κλάδου. Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές και 
προσπάθειες τόσο από τους ίδιους τους εργαζόμενους, όσο και 
από την πολιτεία, θεσμικά όργανα, ώστε να μιλάμε για έναν 
τραπεζικό κλάδο απαλλαγμένο από τις προκαταλήψεις και 
διακρίσεις κατά των γυναικών εργαζομένων.

6.2 Η γυναίκα ως στέλεχος στο Δημόσιο και Ιδιωτικό 
τομέα παραγωγής των τεχνικών έργων

Η προτίμηση και ο προσανατολισμός των γυναικών κυρίως 
σε δραστηριότητες που επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, 
καθιστά τον κατασκευαστικό κλάδο δύσκολα προσβάσιμο και όχι 
ιδιαίτερα περιζήτητο από τις γυναίκες. Ο κατασκευαστικός 
κλάδος χαρακτηρίζεται από την πολύ μεγάλη συμμετοχή των 
ανδρών, σε αντίθεση με τις γυναίκες που είναι λίγες. Για αυτό και 
για ένα μεγάλο διάστημα οι γυναίκες ως τεχνικοί, ως μηχανικοί 
προτιμούσαν τους τομείς της αρχιτεκτονικής, της χωροταξίας και 
της πολεοδομίας. Η ιδιαίτερη ματιά τους όσον αφορά στην 
πολεοδομία, στην οργάνωση των κοινόχρηστων χώρων, στην 
ενίσχυση του πρασίνου, και κυρίως στην ανάδειξη και προστασία 
της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου της χώρας 
αποδεικνύεται σήμερα πολύ χρήσιμη και καθοριστική.

Πώς είναι σήμερα η κατάσταση για τις εργαζόμενες γυναίκες 
μηχανικούς και τεχνικούς;

Όπως προκύπτει από το μητρώο του ΤΕΕ οι γυναίκες δεν 
επιλέγουν στον ίδιο βαθμό όλους τους κλάδους των μηχανικών. Τα
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τελευταία όμως δέκα χρόνια υπάρχει αύξηση του ποσοστού των 
γυναικών σε όλους τους κλάδους, ακόμη και στους καθαρά 
ανδροκρατούμενους.

Σήμερα οι γυναίκες μηχανικοί ανέρχονται στο 20% περίπου 
των μηχανικών με διαρκώς αυξανόμενες τάσεις. Αντίστοιχα είναι 
τα μεγέθη και για τις γυναίκες τεχνικούς που αποφοιτούν από την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό όμως είναι ότι σήμερα οι 
γυναίκες σε ποσοστό μεγαλύτερο από 30% εκπροσωπούνται στα 
επιστημονικά μεταπτυχιακά προγράμματα, στις καινούργιες 
εκείνες πρακτικές της μηχανικής, που αφορούν την ενέργεια, το 
περιβάλλον, τα μνημεία, την ποιότητα των υλικών κ.α.

Είμαστε σε μια καλή πορεία, απέχουμε όμως αρκετά ακόμη 
για να μιλάμε για το γυναικείο δρόμο, για τη γυναικεία άποψη στη 
σύγχρονη τεχνολογία, στη διαχείριση της ενέργειας και τη 
προστασία του περιβάλλοντος, στον στρατηγικό σχεδίασμά και την 
υλοποίηση των έργων ανάπτυξης, στην αξιοποίηση της 
πληροφορικής και γενικότερα στην εξέλιξη της τεχνολογίας.

Εκείνο όμως που ομολογείται από όλους, είναι ότι η Ελληνίδα 
μηχανικός ή τεχνολόγος, αγωνίζεται σωστά, με αξιοπρέπεια και 
σύνεση, με επιστημονική, διοικητική και οργανωτική γνώση και 
ικανότητα στον καθημερινό επαγγελματικό στίβο και έχει 
κατακτήσει το σεβασμό και την εκτίμηση των συναδέλφων της και 
των εργοδοτών της. Είναι γνωστό ότι ο ανταγωνισμός φθάνει να 
είναι σκληρός στους σχετικούς χώρους δουλειάς, όπως και οι 
δυσκολίες στο συνδυασμό της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής, παρόλα αυτά τη γυναίκα μηχανικό τη 
συναντάμε όρθια και με διακρίσεις σε όλους τους τομείς 
επαγγελματικής δραστηριότητας. Όπως είναι και ο σημαντικός 
τομέας της παραγωγής, δηλαδή του σχεδιασμού, της μελέτης και 
της επίβλεψης των δημόσιων τεχνικών έργων.

Άλλωστε η γυναίκα προτιμά τις σταθερές και μόνιμες θέσεις 
εργασίας, προτιμά το δημόσιο τομέα και όπως δείχνουν τα 
στοιχεία της έρευνας που ακολουθεί και οι γυναίκες μηχανικοί 
προτιμούν το δημόσιο τομέα και σήμερα εργάζονται σε σημαντικό 
βαθμό σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε δημόσιες υπηρεσίες, κατά ποσοστό 
περίπου 45,5%.
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Σε διάλεξη με θέμα “Ισότητα Ευκαιριών στις Γυναίκες”, που 
πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2005 στη Θεσσαλονίκη, η 
κυρία Ξηροτύρη Ασημίνα παρουσίασε τα παρακάτω αποτελέσματα 
έρευνας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (6/2003) για την 
επαγγελματική κατάσταση των διπλωματούχων Μηχανικών 
Γυναικών:

Σπουδές - Μεταπτυχιακά
□ Χρόνο με το χρόνο, η παρουσία των γυναικών αυξάνεται 

μεταξύ των μηχανικών. Συνέπεια της εισόδου των γυναικών 
στον κλάδο με μεγαλύτερη ένταση τα τελευταία τριάντα 
χρόνια, είναι η μικρότερη ηλικία τους, σε σχέση με τους 
άνδρες συναδέλφους τους. Η αρχιτεκτονική είναι ο 
βασικότερος κλάδος , που τις συναντάμε.

□ Σε σχέση με το 1997, οι ερωτώμενοι Μηχανικοί, δήλωσαν ότι 
κάνουν Μεταπτυχιακές σπουδές σε υψηλότερο βαθμό 
(1997:23,496, 2003:32,296). Ειδικότερα οι γυναίκες μηχανικοί, 
ενώ το 1997 δήλωναν ότι έχουν κάνει μεταπτυχιακές 
Σπουδές σε ποσοστό 20,2%, το 2003 αυξήθηκαν με ποσοστό 
32,3%. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι οι γυναίκες πλέον επιλέγουν 
τις μεταπτυχιακές σπουδές στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες 
συναδέλφους τους. Διαφοροποίηση υπάρχει ως προς το 
γεωγραφικό τόπο, καθώς οι γυναίκες επιλέγουν την Ελλάδα, 
ενώ οι άνδρες το εξωτερικό.

Εργασία - Ανεργία
□ Αναφορικά με το επίπεδο της ανεργίας, αν και είναι 

μειωμένο σε σχέση με το 1 997, πρέπει να σημειώσουμε , ότι 
οι γυναίκες είναι εκείνες που πλήττονται περισσότερο. Αν 
και η συμμετοχή τους στην έρευνα είναι 22%, στους 
άνεργους, οι γυναίκες είναι 34.7%.

□ Οι γυναίκες μηχανικοί εργάζονται σε σημαντικό βαθμό σε 
Ν.Π.Δ.Δ. και σε δημόσιες υπηρεσίες (45,596).

□ Το εισόδημά τους κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από 
εκείνα των ανδρών συναδέλφων τους, αλλά πάντα μέσα στα 
πλαίσια της Συλλογικής Σύμβασης. Βέβαια, ο μισθός και οι 
όποιες συγκρίσεις, πρέπει να λάβουν υπόψη τα χρόνια
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εργασίας, τη θέση εργασίας και τον τομέα 
δράστη ριοποίησης της επιχείρησης. Ο χώρος του δημοσίου, ο 
οποίος προτιμάται και επιλέγεται από την πλειοψηφία των 
γυναικών, δεν έχει πολλά περιθώρια για υψηλές αποδόσεις.

□ Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι αν και η 
πλειοψηφία των γυναικών μηχανικών δηλώνει ικανοποίηση 
από την εργασία της, παρατηρούμε χαμηλότερα επίπεδα 
ικανοποίησης των γυναικών σε σχέση με εκείνα των ανδρών. 
Η χαμηλότερη ικανοποίηση σχετίζεται περισσότερο με τις 
αποδοχές τους και λιγότερο με τις συνθήκες εργασίας.

□ Οι γυναίκες μηχανικοί βλέπουμε να εργάζονται κυρίως στον 
τομέα των μελετών.

Οι γυναίκες μηχανικοί πιστεύουν πολύ στο βαθμό του πτυχίου 
και την πρόσβαση στην απασχόληση, καθώς και στις 
οικογενειακές γνωριμίες που θεωρούν ότι τις βοήθησαν στη πρώτη 
τους δουλειά. Αν και αρκετές διαδέχθηκαν κάποιο γονέα τους στο 
επάγγελμα αυτό, οι υπόλοιπες δεν θεωρούν ενδιαφέρουσα την 
προοπτική για δημιουργία ατομικής επιχείρησης.

Είναι πολύ σημαντικό ότι 37,1% των γυναικών μηχανικών και 
42,6% των ανδρών αισθάνονται ικανοποιημένοι από τις 
προοπτικές εξέλιξης στον επαγγελματικό στίβο.

Γενικότερα θέματα

Οι γυναίκες θεωρούν απαραίτητη την επιμόρφωση τους και 
μάλιστα παρακολουθούν σε υψηλότερο βαθμό προγράμματα 
επιμόρφωσης από ότι οι άνδρες συνάδελφοί τους. Επίσης, 
εμφανίζονται περισσότερο κριτικές απέναντι στις γνώσεις που 
τους παρέχουν οι πολυτεχνικές σχολές ως εφόδια για τις 
απαιτήσεις της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Φαίνονται 
περισσότερο απαιτητικές και επιζητούν υψηλότερο επίπεδο.

Οι γυναίκες μηχανικοί θεωρούν ότι για την επαγγελματική 
σταδιοδρομία των μηχανικών είναι πολύ σημαντική η ικανότητα 
συνεργασίας και επικοινωνίας, η αναλυτική και συνθετική σκέψη 
καθώς και οι διοικητικές ικανότητες, η ανάληψη πρωτοβουλιών 
και λήψη αποφάσεων. Επίσης, απαραίτητα χαρακτηριστικά
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θεωρούν τη μεθοδικότητα τη δημιουργικότητα και την 
αποτελεσματικότητα.

Η έντονη ανταγωνιστικότητα που υπάρχει στον κλάδο αυτό 
σε συνδυασμό με την ανάγκη που νιώθουν για την βελτίωση των 
αποδοχών και της θέσης τους στο χώρο εργασίας, ωθούν τις 
γυναίκες μηχανικούς στο να απαιτούν καλύτερα εφόδια από τους 
φορείς γνώσεις και μέτρα για αύξηση της απασχόλησης από τους 
αντίστοιχους κυβερνητικούς φορείς.

Κυρίως όμως παρουσιάζονται να έχουν υψηλές απαιτήσεις 
από τους ίδιους τους εαυτούς τους. Έτσι, επιδιώκουν να 
αποκτήσουν υψηλό βαθμό πτυχίου, να προβούν σε μεταπτυχιακές 
σπουδές, να παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και να αναπτύξουν 
δεξιότητες επικοινωνίας με τους συνεργάτες τους, σε συνδυασμό 
με την μεθοδική και αποτελεσματική σκέψη.

Η εργαζόμενη μηχανικός στο χώρο της παραγωγής των δημοσίων 
έργων

Όπως αναφέρθηκε ήδη, προτεραιότητα στις προτιμήσεις 
των γυναικών μηχανικών και τεχνικών είχαν οι υπηρεσίες του 
δημόσιου τομέα και κατά κύριο λόγο των πολεοδομικών 
εφαρμογών, μελετών και ελέγχων. Στον τομέα προγραμματισμού, 
διοίκησης και επίβλεψης της μελέτης και της κατασκευής ενός 
τεχνικού έργου η συμμετοχή της γυναίκας μηχανικού τεχνικού πριν 
από τριάντα χρόνια ήταν ιδιαίτερα μικρή, σε διευθυντικές δε 
θέσεις ελάχιστη έως μηδενική.

Το αντίστοιχο υπουργείο, το ΥΠΕΧΩΔΕ, ήταν και παραμένει 
ανδροκρατούμενο στον τομέα της παραγωγής των δημοσίων 
έργων. Από την άλλη πλευρά όμως, ήταν και είναι ένα κατ’ εξοχήν 
παραγωγικό υπουργείο και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να 
είναι προοδευτικό, να αναζητά την ανανέωση και τον 
εμπλουτισμό. Το εργατικό δυναμικό που απαρτίζει το υπουργείο 
αυτό πρέπει να είναι επιστημονικά καταρτισμένο, με έμφαση στην 
εξειδίκευση ιδιαίτερα σε νέους απαραίτητους τομείς όπως ο 
έλεγχος της ποιότητας των υλικών και κατασκευών, η 
περιβαλλοντική προστασία, οι συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής
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στις κατασκευές κ.α. Αυτό το δυναμικό στο μεγαλύτερο ποσοστό 
μπορούσε να το εξασφαλίσει από το γυναικείο επιστημονικό και 
τεχνικό δυναμικό. Έτσι, η γυναίκα μηχανικός εισήλθε στην 
παραγωγή των δημοσίων έργων, ως ένα μεσαίας κλίμακας 
στέλεχος βασικό για την αναβάθμιση και εμπλουτισμό του 
παραγόμενου αυτού έργου. Βέβαια, όπως σε κάθε τομέα και πολύ 
περισσότερο σε αυτόν που είναι ανδροκρατούμενος, οι γυναίκες 
μηχανικοί δεν τοποθετήθηκαν σε διευθυντικές και νευραλγικές 
θέσεις για τις αποφάσεις ανάθεσης, χρηματοδοτήσεων και 
παρατάσεων προθεσμιών, γιατί το σύστημα εξακολουθεί να 
διακατέχεται από στερεότυπες αντιλήψεις εις βάρος των 
γυναικών. Το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων εμφάνισε 
σημαντικές παρενέργειες. Καθώς, όμως, η χώρα μας έχει εισέλθει 
σε μια αναπτυξιακή πορεία και πρέπει να αξιοποιήσει προς 
όφελος του κοινωνικού συνόλου σημαντικά χρηματικά ποσά σε 
αυτόν τον τομέα, ήταν λοιπόν και είναι ακόμη μεγάλη ανάγκη να 
βελτιώσει και να συστηματοποιήσει με αυστηρότερες αλλά και 
αποτελεσματικές ρυθμίσεις και μέτρα το σύστημα σχεδιασμού και 
υλοποίησης των έργων ανάπτυξης. Σε αυτήν την προσπάθεια ένας 
βασικός παράγοντας είναι η, ως ένα βαθμό, ακόμα 
ανεκμετάλλευτη γυναικεία συμμετοχή με τα ιδιαίτερα προσόντα 
που την χαρακτηρίζουν.

Η γυναίκα μηχανικός και τεχνικός στις τεχνικές υπηρεσίες 
και οργανισμούς της περιοχής μας αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αρμονικής εξέλιξης και συνεργασίας με τους άνδρες 
συναδέλφους της. Κάποια παραδείγματα είναι η Περιφερειακή 
Υπηρεσία Δημοσίων Έργων, η Πολεοδομία, οι Αρχαιολογικές 
Υπηρεσίες και η Εγνατία Οδός Α.Ε. Χαρακτηριστική είναι η 
προσφορά, η μεθοδικότητα, η εργατικότητα, η εμπιστοσύνη και το 
ήθος που επιδεικνύει η γυναίκα μηχανικός στην αντιμετώπιση των 
δημοσίων προβλημάτων. Κατάφερε να αναδειχθεί στο γραφείο και 
στο εργοτάξιο, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον 
σεβασμό των συναδέλφων της, των διευθυντών της (άνδρες ακόμη 
στην μεγάλη πλειονότητά τους) αλλά και του δύσκολου από 
πολλές πλευρές ιδιωτικού δυναμικού, που συναλλάσσεται και 
συνεργάζεται με το δημόσιο τομέα στην παραγωγή των έργων.
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Μένει όμως ακόμη πολύς δρόμος για τη γυναίκα μηχανικό 
ώστε να κερδίσει τις εκτελεστικές και ανώτερες θέσεις που της 
ανήκουν. Μένει όμως πολύς δρόμος ακόμη και για την πολιτεία 
ώστε να καταλάβει ότι οι διευθύνσεις, τα διοικητικά συμβούλια 
των οργανισμών και φορέων δεν μπορούν να αναβαθμιστούν και 
να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, με περισσότερη διαφάνεια και 
νομιμότητα, αν δεν είναι ισότιμη η συμμετοχή των γυναικών σε 
αυτά.
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Έχουν επέλθει μεγάλες αλλαγές αναφορικά με τη συμμετοχή 
και το ρόλο της γυναίκας στο εργατικό δυναμικό. Για παράδειγμα, 
το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι 55,6%, ενώ στην αρχή της δεκαετίας του 1990 ήταν 50%. Είναι 
γεγονός πως έχει σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση της 
ισότητας των φύλων κατά την τελευταία δεκαετία. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το θέμα έχοντας υιοθετήσει 
μια συνεκτική στρατηγική, η οποία συμπεριλαμβάνει την 
προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις 
κοινοτικές πολιτικές. Τούτο πραγματοποιείται, είτε με την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς 
παρέμβασης είτε με την ανάπτυξη συγκεκριμένων προγραμμάτων, 
τα οποία έχουν αυτοτελή στόχευση στον τομέα της ισότητα.

Οι αλλαγές όμως αυτές φαίνεται να μην έχουν συνοδευτεί 
από ανάλογες αλλαγές στην προσωπική καθημερινή ζωή των 
γυναικών ή στις προσδοκίες και απαιτήσεις που έχει το σύνολο 
της κοινωνίας από αυτές. Είναι φανερό ότι η νομοθετική ισότητα 
σε καμία περίπτωση δεν προεξοφλεί, ούτε εξασφαλίζει την 
ισότιμη πρόσβαση της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Οι 
αντιφάσεις που φαίνεται να υπάρχουν ανάμεσα στις νομοθετικές 
εξελίξεις, οι οποίες κατοχυρώνουν την ισότιμη αντιμετώπιση των 
γυναικών στην αγορά εργασίας από τη μια μεριά, και την υπαρκτή 
πραγματικότητα των άνισων ευκαιριών και των διαρθρωτικών 
υστερήσεων που σχετίζονται με τη γυναικεία απασχόληση 
(υποαπασχόληση, επαγγελματικός διαχωρισμός, χαμηλές αμοιβές, 
διπλός φόρτος εργασίας λόγω οικογενειακών καθηκόντων κλπ) 
είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα, στο οποίο διαπλέκονται 
οικονομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές παράμετροι. Η ισότιμη 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι μια επίπονη και μακρόχρονη 
διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας η άμβλυνση των 
κοινωνικών αντιλήψεων για το ρόλο των δύο φύλων στην αγορά 
εργασίας, η επανεξέταση της κατανομής καθηκόντων και 
υποχρεώσεων εντός της οικογένειας, αλλά και ευρύτερα θέματα 
απασχόλησης, όπως η ευέλικτη διαχείριση του χρόνου εργασίας, η
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συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής αναμένεται 
να παίξουν σημαντικό ρόλο.

Οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται πολλές διακρίσεις 
στον εργασιακό χώρο σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους 
πορείας: κατά την είσοδο τους στην αγορά εργασίας, στην
πρόσβαση τους σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, αλλά και σε 
καθημερινή βάση έρχονται αντιμέτωπες με τη σκληρή 
ανδροκρατούμενη πραγματικότητα.

Η άνιση αμοιβή ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες 
εργαζόμενες είναι ένα από τα φλέγοντα και πολύπλοκα ζητήματα 
του εργασιακού χώρου με πολύ μεγάλες προεκτάσεις στο σύνολο 
της κοινωνίας. Θα μπορούσε να είναι ο αντικατοπτρισμός της 
γενικότερης μειονεκτικής θέσης της γυναίκας στην αγορά 
εργασίας. Το πρόβλημα αυτό απαιτεί νέες πρωτοβουλίες και 
καινοτόμες ιδέες σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Βελτιωμένη και 
προχωρημένη γνώση απαιτείται για την ανάλυση του φαινομένου 
του μισθολογικού χάσματος, έτσι ώστε να δοθούν εξηγήσεις για 
την εμφάνιση και διατήρηση του καθώς και για να προταθούν 
αποτελεσματικοί μέθοδοι αντιμετώπισής του.

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες του μισθολογικού χάσματος 
είναι αρκετοί κι ενώ μπορεί να ποικίλουν μεταξύ τους στο βαθμό 
που το επηρεάζουν, ο καθένας από αυτούς έχει ιδιαίτερη σημασία 
και εξήγηση. Άλλωστε, κανένας παράγοντας από μόνος του δεν 
είναι αρκετός να εξηγήσει γιατί το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα 
στα δυο φύλα εξακολουθεί να υπάρχει. Μερικοί από αυτούς τους 
προσδιοριστικούς παράγοντες είναι ο διαχωρισμός της 
απασχόλησης με βάση το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, η μερική 
απασχόληση, η οικογένεια, η εργασιακή εμπειρία, η αντίληψη κι οι 
φιλοδοξίες που έχουν οι ίδιες οι γυναίκες για τους εαυτούς τους, η 
κινητικότητα τους σε όλες τις διαστάσεις του εργασιακού χώρου, η 
διαπραγματευτική τους δύναμη και τέλος η ίδια η δομή των 
μισθών.

Ιδιαίτερη έμφαση και ανάλυση δίνεται στο διαχωρισμό της 
απασχόλησης με βάση το φύλο. Οι γυναίκες κάνουν διαφορετικές 
δουλειές από τους άνδρες. Το μεγαλύτερο μέρος των γυναικών 
συγκεντρώνονται σε δουλειές που χαρακτηρίζονται “γυναικείες”, 
που απαιτούνται δηλαδή προσόντα που στερεότυπα θεωρούνται
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ότι κατέχονται από γυναίκες. Οι μισθοί σε αυτά τα “γυναικεία” 
επαγγέλματα είναι χαμηλότεροι από τους μισθούς στα λεγάμενα 
“ανδρικά” επαγγέλματα. Γενικά, η δουλειά που εκτελείται από τις 
γυναίκες αξιολογείται χαμηλότερα, υποεκτιμάται, από τη δουλειά 
που εκτελείται από τους άνδρες.

Ο διαχωρισμός της απασχόλησης, άλλωστε, φαίνεται και 
από τα δυο παραδείγματα που παρουσιάζονται στο τελευταίο 
κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Εκεί εξετάζονται δυο 
επαγγελματικοί χώροι όπου απέχουν πολύ όσον αναφορά τη 
σύνθεση των εργαζόμενων από πλευράς φύλου. Η παρουσία των 
γυναικών στον τραπεζικό κλάδο της Ελλάδας είναι πολύ 
μεγαλύτερη από αυτήν στον κλάδο των μηχανικών. Στο σύνολο οι 
γυναίκες εργαζόμενες σε τράπεζες αντιμετωπίζουν πολύ 
καλύτερες συνθήκες από τις γυναίκες μηχανικούς. Όμως, το 
συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι και στους δυο κλάδους οι 
γυναίκες υστερούν αριθμητικά σε ανώτερες θέσεις και δεν 
υφίσταται η ισότητα των δυο φύλων στην κατανομή των θέσεων 
και στις συνολικές αμοιβές.

Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ισορροπία που 
μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στην οικογένεια και την δουλειά. Αυτό 
είναι πολύ σημαντικό για τους ρόλους που καλούνται να 
διαδραματίσουν οι άνδρες και οι γυναίκες στην αγορά εργασίας. 
Παρόλη την πρόοδο που έχει επέλθει, οι γυναίκες εξακολουθούν να 
επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος των οικογενειακών και γονικών 
υποχρεώσεων με ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στην 
επαγγελματική τους εξέλιξη και πρόοδο.

Είναι φανερό ότι απομένουν ακόμα πολλά για να μιλάμε για 
ίση μεταχείριση των γυναικών στην αγορά εργασίας και πρέπει να 
γίνουν ακόμα περισσότερα για να εξασφαλιστεί η ίση αμοιβή για 
τα δύο φύλα. Τα μέτρα που είναι αναγκαίο να ληφθούν είναι 
πολλά και αγγίζουν το σύνολο της κοινωνίας. Βασική θεωρείται η 
αλλαγή της νοοτροπίας και των αντιλήψεων που επικρατούν 
αναφορικά με τους ρόλους και την αξία των δυο φύλων. Οι 
διακρίσεις σε βάρος των γυναικών που προκύπτουν λόγω 
στερεότυπων ανδροκρατούμενων τρόπων σκέψης και αποφάσεων 
πρέπει να σταματήσουν πλέον.
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Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, πολιτεία, εργατικά σωματεία, 
εργοδότες και εργαζόμενοι, οφείλουν να προσπαθούν, με ότι μέσα 
διαθέτει ο καθένας, για τη δημιουργία συνθηκών που προωθούν 
την ίση προώθηση των γυναικών και ανδρών στην εργασία. Στο 
τραπέζι δε, των διαπραγματεύσεων πρέπει το περιεχόμενο των 
συλλογικών συμβάσεων να βεβαιώνει ότι οι άνισες αμοιβές 
αποκαλύπτονται, διορθώνονται και αποτρέπονται.

Επομένως, πρέπει να τονιστεί ότι είναι ανάγκη αλλά και 
υποχρέωσή όλων μας η συμμετοχή σε μια πορεία συνεχώς 
αναπτυσσόμενης δυναμικής η οποία ενισχύει την θέση της 
γυναίκας σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας.

Για αυτό, στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η διασφάλιση 
από τη μια του φιλικού προς τις γυναίκες περιβάλλοντος, έτσι 
ώστε να μπορέσει να αναγνωριστεί ο επαγγελματικός και 
επιστημονικός της χαρακτήρα, και από την άλλη της ουσιαστικής 
ανταπόκρισης στο βασικό αίτημα της γυναίκας για απασχόληση. 
Ας αξιοποιήσουμε, λοιπόν, στο μέγιστο δυνατό τις κοινωνικές 
δυνάμεις και τους οικονομικούς πόρους σε εθνικό και κοινοτικό 
επίπεδο.

Συμπερασματικά, καθίσταται σαφές ότι πρέπει να 
καταβληθούν πολλές προσπάθειες ακόμη μέχρι να πετύχουμε την 
πλήρη άρση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών. 
Παρόλα αυτά, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί 
σημαντικές θετικές εξελίξεις στο σύνολο της Ευρώπης πάνω στο 
θέμα αυτό, οι οποίες όμως είναι εξαιρετικά αργές. Το γεγονός 
αυτό όμως μας αφήνει θετικές σκέψεις και ελπίδες ότι με τις 
κατάλληλες εντατικές ενέργειες και ερχόμενοι εργοδότες και 
εργατικά σωματεία πιο κοντά μπορεί να επιτευχθεί η 
καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος και κατ’ επέκταση η 
αναγνώριση της αρμόζουσας θέσης της σύγχρονης γυναίκας στον 
εργασιακό χώρο.
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