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Πρόλογος 
 

Οι αλλαγές στον Τοµέα της Επικοινωνίας διεύρυναν τη µελέτη και την έρευνα 

τα τελευταία χρόνια. Ο διάλογος για τον κοινωνικό και πολιτικό ρόλο της εξουσίας 

των Μ.Μ.Ε., και δη της τηλεόρασης, γίνεται όλο και πιο έντονος. 

 Η δηµιουργία µιας µηχανιστικής δοµής της κοινωνίας αµφιταλαντεύεται 

µεταξύ του κοινωνικού πλαισίου ανάπτυξης, του συµβολικού προτύπου - 

φανταστικού αλλά επίσης και του πραγµατικού µοντέλου ανάπτυξης. Στη 

διαµόρφωση αυτών των θεσµοθετηµένων λειτουργιών, σηµαίνοντα ρόλο παίζει η 

ενσωµάτωση των γυναικών στην αγορά εργασίας και η ισότητα ευκαιριών. 

Μετά τις αποφάσεις του Άµστερνταµ το 1997, «η ισότητα γυναικών και ανδρών σε 

όλους τους τοµείς και δραστηριότητες της Ε.Ε.», νοµιµοποιήθηκε ακόµη περισσότερο 

ως έκδηλος στόχος όλων των πολιτικών των χωρών µελών της το ίδιο και η παραδοχή 

ότι η σχετική ανισοκατανοµή της πολιτικής εξουσίας είναι πράγµατι κοινωνικά και 

ηθικά µη αποδεκτή. 

Στόχος της δικής µου προσπάθειας είναι ο εντοπισµός του προβλήµατος της 

µη ίσης µεταχείρισης και αντιµετώπισης των γυναικών στα Μ.Μ.Ε. 

Η βιβλιογραφική τεκµηρίωση και ο αριθµός του δείγµατος αυτής της µελέτης 

θα χρειαζόταν πολλές σελίδες και κάλυψη όλου του γεωγραφικού χώρου. 

 Περιορίζοµαι συνεπώς σε µια κλασική αλλά καινοτόµα αναφορά στο χώρο 

από µια φεµινιστική θεώρηση για τη θέση των γυναικών στα Μ.Μ.Ε.-Τηλεόραση 

στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία και σε ένα θεωρητικό υπόβαθρο για την 

Ευρώπη και την Παγκόσµια Κοινότητα. 

Ας σηµειωθεί ότι οι περισσότερες κοινωνικές ή πολιτικές θεωρίες αγνοούν σε 

µεγάλο βαθµό τη διάσταση του φύλου. Οι έρευνες που έγιναν παγκόσµια αλλά και 

στην Ελλάδα δείχνουν ότι οι γυναίκες κατά το πλείστον απασχολούνται σε 

χαµηλότερες διοικητικές θέσεις στα Μ.Μ.Ε. ανά τον κόσµο. Η παρούσα έρευνα 

αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που έγινε από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί 

από το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ελληνίδων ∆ηµοσιογράφων, το Ι.Ο.Μ. το ΚΕ.ΦΙ. και τη 

VPRC. Με την έννοια αυτή παρόµοια έρευνα πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα. Σε αναζήτηση άλλων ερευνών από το αγγλοσαξονικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα, παρόµοιο θέµα ανάπτυξης δεν βρέθηκε µέσα από το Ε.Κ.Τ. και τη 



βιβλιοθήκη της Γ.Γ.Ι. σε δικτύωση µε διεθνείς βιβλιοθήκες. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας αυτής συµφωνούν µε το πρόβληµα των χαµηλών µισθών, της εργασιακής 

αταξίας, των εξοντωτικών ωραρίων, της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και της 

ανασφάλιστης εργασίας. Η έρευνα αυτή υποδεικνύει ότι υπάρχει διαφορά σε σχέση 

µε το φύλο στα κριτήρια επιλογής και πρόσληψης ατόµων στους τηλεοπτικούς 

σταθµούς. Η πλειοψηφία δε πιστεύει ότι δεν υπάρχουν αξιοκρατικά κριτήρια. 

Όπως άλλωστε έχει τεκµηριωθεί επαρκώς, η εκπαίδευση και η κατάρτιση 

εξασφαλίζουν πάντα ανοδική κινητικότητα στην εργασιακή ιεραρχία (Espring – 

Anderson 1994). Όπως δε αναφέρει και η Α. Λυµπεράκη, ο µόνος τρόπος µε τον 

οποίο µπορεί η κοινωνία της πληροφορίας να αποφύγει τις κοινωνικές παγίδες της 

φτώχειας και της περιθωριοποίησης για να µετατραπεί σε κοινωνία συνεχούς 

εκµάθησης, ενώ παράλληλα να προχωρήσει στην προώθηση θετικών µέτρων για τις 

ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Πρέπει να υπάρχει µια δέσµη µέτρων για τη 

διασφάλιση ίσων ευκαιριών στις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης για την 

αποφυγή κοινωνικών ανισοτήτων. 

Η διαδικασία συγγραφής της παρούσας µελέτης υπήρξε µακροχρόνια. 

Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας έχει εµπλουτισθεί µε σύγχρονη 

βιβλιογραφία των τελευταίων δεκαετιών όταν ουσιαστικά άρχιζε η άνθιση των 

γυναικείων θεµάτων στην Ευρώπη και Αµερική. Υπάρχει η διεθνής βιβλιογραφία 

στον τοµέα της βιοµηχανίας των Μ.Μ.Ε. από την Παγκόσµια Κοινότητα όσο µπορεί 

βέβαια να επεκταθεί η ερευνήτρια. Η έρευνα αυτή είναι ένα έναυσµα για περαιτέρω 

µελέτη όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις, τον καταµερισµό εργασίας, τις άτυπες 

σχέσεις εργασίας στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε. για τα στερεότυπα που διαχέουν 

και τα στοιχεία αλληλεπίδρασης και τη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων. 

Καινοτόµο στοιχείο εκτός του ότι δεν υπάρχει σχετική βιβλιογραφία είναι ότι 

η πλειοψηφία του δείγµατος θεωρεί ότι το Φύλο δεν επηρεάζει τη διαχείριση και 

αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού. Αντίθετα, η Εκπαίδευση, επηρεάζει σε 

µεγαλύτερο βαθµό από το Φύλο τις απόψεις των ατόµων σχετικά µε το κατά πόσο η 

αξιολόγηση προσωπικού γίνεται µε αξιοκρατικά κριτήρια.  

Από τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας, επίσης, είναι ότι οι γυναίκες δε 

φαίνεται να είναι αρκετά συνειδητοποιηµένες όσον αφορά τη θέση και το ρόλο τους 

στην κοινωνία ανεξάρτητα από τα νοµικά και εργασιακά δικαιώµατα που έχουν 

αποκτήσει. Υπάρχει µία διάσταση µεταξύ του ιδεολογικού φανταστικού και της 

πραγµατικότητας. 



Ο µικρός αριθµός συµµετοχής των γυναικών στα προγράµµατα 

επαγγελµατικής κατάρτισης, ενδεχοµένως να σχετίζεται και µε τις αυξηµένες 

οικογενειακές υποχρεώσεις, σε αντίθεση µε τους άντρες συναδέλφους τους, αν και 

αυτό µπορεί να σχετίζεται µε το τι επιδιώξεις έχουν οι γυναίκες για καριέρα. Υπάρχει 

διάσταση των απόψεων για το πώς βλέπουν οι άντρες και οι γυναίκες εργαζόµενοι τα 

θέµατα επαγγελµατικής ανέλιξης και σταδιοδροµίας. Επίσης, υπάρχει σηµαντικό 

έλλειµµα των γυναικών στη συµµετοχή τους, εν αντιθέσει µε τους άντρες, στα 

συνδικαλιστικά σωµατεία. Χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας για την 

πολιτική εφαρµογή µε αρχικό φορέα υλοποίησης το εκπαιδευτικό σύστηµα σε όλα τα 

επίπεδα στο πλαίσιο και της πολιτικής του gender mainstreaming για την εναρµόνιση 

της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. 

Οι εργαζόµενες γυναίκες, σήµερα, καλούνται να συµµετέχουν ισότιµα στην 

κοινωνία, να διαπρέψουν στο περιβάλλον τους, παρά τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν στην επιλογή καριέρας, στο χώρο της εργασίας τους ή στις 

οικογενειακές υποχρεώσεις και στο εργασιακό περιβάλλον, όπου η αλλαγή είναι η 

µόνη σίγουρη συνιστώσα. 

 Καταρχάς οφείλω τις θερµές ευχαριστίες µου στην επιβλέπουσα καθηγήτρια 

κα. Χρ. Κωνσταντοπούλου για την συµβολή και την καθοδήγησή της στην όλη 

διαδικασία διεξαγωγής της µελέτης. 

 Τη σηµαντική στήριξη και τις εύστοχες παρατηρήσεις του καθηγητού κ. Α. 

Κάτου, δίχως τη συµβολή του οποίου θα ήταν ανέφικτη η διαµόρφωση των 

στατιστικών στοιχείων της έρευνας. 

 Ευχαριστώ επίσης τον καθηγητή κ. Ν. Κατριβέση για τις εποικοδοµητικές 

παρατηρήσεις και την αρωγή του στην τελική διαµόρφωση της µελέτης. 

Να ευχαριστήσω την αν. καθηγήτρια κ. ∆έσποινα Μπούσιου Μακρίδου για την 

ένθερµη και θετική υποστήριξη της µελέτης µου και συνεισφοράς στα γυναικεία 

θέµατα, τον αν. καθηγητή κ. Βογιατζή και τον επίκουρο καθηγητή κ. Α. Χαρίτου 

µέλη της επταµελούς επιτροπής. 

Θερµές ευχαριστίες οφείλω στην καθηγήτρια Ρόη Παναγιωτοπούλου, τµήµα 

επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. Πανεπιστήµιο Αθηνών για τις δηµιουργικές συζητήσεις 

πάνω στο θέµα αυτό αλλά και για την ευκαιρία που µου έδωσε να συµµετέχω στην 

διεξαγωγή του µαθήµατος «Πολιτισµική ∆ιαχείριση των Πληροφοριών και 

επιδράσεις στη γυναικεία απασχόληση». Πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. 



Επίσης στην αν. καθηγήτρια Ισαβέλλα Γιδαράκου για την εµπιστοσύνη που µου 

έδειξε για τη συνεργασία µε εισηγήσεις στα προγράµµατα σπουδών ΕΠΕΑΕΚ του 

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.  

Θερµές ευχαριστίες οφείλω στον αναπληρωτή καθηγητή Τ.Ε.Ι. Αθήνας κ. Χρ. 

Κίτσο για τις χρήσιµες συζητήσεις πάνω σε θέµατα της έρευνας. Επίσης, για τη 

συνεργασία στο Ερευνητικό Πρόγραµµα «Αρχιµήδης» µε θέµα Καινοτοµία και 

Γυναικεία Συµβολή στις Επιχειρήσεις στη ∆ιατµηµατική, ∆ιαπανεπιστηµιακή Έρευνα 

του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2005. 

 Στον Επίκουρο καθηγητή κ. Στ. Παπάνη για τη βοήθεια που προσέφερε 
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Πανεπιστηµίου Αθηνών για την παρότρυνση και στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια και τις 

δύσκολες στιγµές. 

 Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στην ∆ιοίκηση, τους/τις 

εργαζόµενους/ες των τηλεοπτικών σταθµών και την ΠΟΣΠΕΡΤ για τη συνεργασία 

και τη συµµετοχή τους στην έρευνα. 

 Τους φίλους, καθηγητή Στ. Ιωακειµίδη, την Ρ. Μελίτα-Πόλλαρτ και τον ∆ρ. 

Χρήστο Ακρίβο, για τη συµπαράσταση και τη στήριξή τους. 

 Την ∆. Φραγκούλη για τη δακτυλογράφηση του κειµένου. 

Οφείλω ένα ευχαριστώ σε όλους – όλες εκείνες που παρακολούθησαν τα µαθήµατα – 

σεµινάρια – διαλέξεις στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας Σ.∆.Ο. στα Προγράµµατα ΕΠΕΑΕΚ στο 

ΕΛΚΕΠΑ, στα µεταλυκειακά κέντρα σπουδών, στην ΕΛΕ, στις διάφορες 

επιχειρήσεις, στους γυναικείους συνεταιρισµούς, γυναικείες οργανώσεις και FOR A 
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ανταπόκριση τον χαρακτηρισµό µου ως «χαρτογιακά». 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 Στην Ευρώπη η έννοια της νεωτερικότητας συνδέθηκε µε τη φιλοσοφία του 

∆ιαφωτισµού η οποία είχε ως επίκεντρο την ελευθερία του ατόµου. Το πνευµατικό 

κίνηµα του ∆ιαφωτισµού ενέπνευσε  τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 καθώς επίσης 

και την Αµερικάνικη Επανάσταση του 1775. Το κεντρικό σύνθηµα της Γαλλικής 

Επανάστασης που συνοψίζεται στο τρίπτυχο «Liberte, Egalite, Fratirnite», δηλαδή 

Ελευθερία, Ισότητα και Αλληλεγγύη, είναι σύµφωνα µε αυτή τη φιλοσοφία, το 

θεµέλιο µιας σύγχρονης κοινωνίας. Με άλλα λόγια η ο στόχος της Επανάστασης ήταν 

η συγκρότηση µιας κοινωνίας που θα προσφέρει σε κάθε πολίτη όσο το δυνατόν 

περισσότερη ελευθερία, ίσες δυνατότητες και κοινωνική αλληλεγγύη.  Ειδικότερα το 

αίτηµα του ∆ιαφωτισµού για ελευθερία και ισότητα αποτέλεσε την απαρχή ενός 

αγώνα για τα δικαιώµατα των γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία. 

Ωστόσο, στις αρχές του 19ου αιώνα οι ριζοσπαστικές ιδέες του ∆ιαφωτισµού 

δεν είχαν επιφέρει καµία ουσιαστική αλλαγή στη νοµική και πολιτική κατάσταση των 

γυναικών τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωµένες Πολιτείες. Εντούτοις, στις ΗΠΑ 

το γενικότερο κλίµα  θρησκευτικής  αφύπνισης που επικρατούσε ήδη από τα µέσα 

του 19ου αιώνα φαίνεται ότι ενέπνευσε ένα πρώιµο µεσοαστικό κίνηµα για τα 

δικαιώµατα των γυναικών το οποίο συνδέθηκε κυρίως µε το κίνηµα υπέρ της 

ποτοαπαγόρευσης και το κίνηµα για τη κατάργηση της δουλείας. 

Μέσα σε αυτό το κλίµα, πολλές Αµερικανίδες συµµετείχαν ενεργά σε 

εκστρατείες για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση και των 

καλύτερων συνθηκών στην εργασία για τις γυναίκες. Το κίνηµα για τα δικαιώµατα 

των γυναικών σιγά σιγά ενδυναµώθηκε και στα τέλη του 19ου αιώνα είχε ήδη πετύχει 

ορισµένες θεσµικές αλλαγές ενώ το 1920 µε τις αλλαγές που έγιναν στο Αµερικανικό 

Σύνταγµα οι γυναίκες κέρδισαν το δικαίωµα ψήφου. Τον 20ο αιώνα το γυναικείο 

κίνηµα στις Ηνωµένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη επικεντρώθηκε ολοένα και 

περισσότερο στην προσπάθεια για την απαγόρευση όλων των ανισοτήτων και την 

εισαγωγή θεσµικών µέτρων για την κατάργηση κάθε είδους διάκρισης στην αγορά 

εργασίας.  
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 Όµως, παρά τις θεσµικές και νοµικές αλλαγές που έχουν γίνει σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο οι γυναίκες, όπως επίσης και διάφορες εθνικές 

µειονότητες και πολιτικά αντιφρονούντες, υφίστανται διακρίσεις στον κόσµο της 

εργασίας και τα ανθρώπινα δικαιώµατά τους προσβάλλονται στο έπακρο µε 

αποτέλεσµα αυτές οι οµάδες να οδηγούνται συχνά σε αποκλεισµό. 

 Η παραβίαση των θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων απαγορεύεται από 

πολλές διεθνείς συνθήκες. Η συνθήκη για την ίδρυση της Παγκόσµιας Οργάνωσης 

Εµπορίου (W.T.O.), της πρώην G.A.T.T., περιέχει µόνο την απαγόρευση της 

εργασίας κρατουµένων. Επίσης, ευρείες διατάξεις προστασίας περιέχουν οι 

συµφωνίες της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (∆.Ο.Ε). Συγκεκριµένα, υπάρχει η 

επιτροπή του Ο.Η.Ε. (∆ιεθνής Σύµβαση 1970) για την εξάλειψη κάθε µορφής 

διάκρισης σε βάρος των γυναικών (C.E.D.A.W). Οι σηµαντικότερες από αυτές τις 

συµφωνίες έχουν υπογραφεί από τα περισσότερα κράτη – µέλη (συχνά πάνω από 

200) και διεκδικούν έτσι παγκόσµια ισχύ. 

 Οι συµφωνίες αυτές προβλέπουν µεταξύ άλλων: 

 την απαγόρευση των διακρίσεων στην απασχόληση και την άσκηση 

επαγγέλµατος 

 την ισότητα των δύο φύλων στην αµοιβή για εργασία 

 το δικαίωµα του συνεταιρίζεστε / της σύναψης συλλογικών συµβάσεων και 

της προστασίας των εκπροσώπων των εργαζοµένων στην επιχείρηση 

 την προστασία της υγείας στο χώρο εργασίας 

 τη νοµοθετική κατοχύρωση του κατώτατου βαθµού 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση υπέγραψε και η Ελληνική Βουλή 

επικύρωσε από το 1983 µεταξύ άλλων συµβάσεων και την ∆ιεθνή Σύµβαση του 

Ο.Η.Ε. για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. Επίσης, πρόσφατα 

υπογράψαµε, ως µια από τις πρώτες 22 χώρες στον κόσµο, το Προαιρετικό 

Πρωτόκολλο του Ο.Η.Ε. για τη διασφάλιση των ∆ικαιωµάτων των Γυναικών. 

Επιπλέον το Σύµφωνο για τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά δικαιώµατα 

του ανθρώπου περιέχει «το δικαίωµα στην εργασία, το δικαίωµα για δικαίωση και 

ευνοϊκούς όρους εργασίας, ελευθερίας της συνδικαλιστικής δραστηριότητας, 

κοινωνική εξασφάλιση, αξιοπρεπές κοινοτικό επίπεδο, το δικαίωµα στη µόρφωση και 

τη συµµετοχή στην πολιτιστική ζωή… 
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Κάθε κράτος υποχρεούται να εξασφαλίσει την πλήρη προστασία αυτών των 

δικαιωµάτων µόνο του ή και µε τη βοήθεια και συνεργασία άλλων κρατών, 

εξαντλώντας όλες τους τις δυνατότητες. 

 Το σύµφωνο αυτό το 1976 είχε υπογραφεί από 130 κράτη. Αν και υπάρχουν 

πάντοτε κοινοτικές προδιαγραφές και κανόνες δεν τηρούνται επειδή προφανώς δεν 

υπάρχει η απαιτούµενη βούληση. Η συναίνεση µεταξύ των χωρών του Βορρά και του 

Νότου για έντιµο ανταγωνισµό, ελάχιστες κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

προδιαγραφές, ένα διεθνές Νοµισµατικό σύστηµα καθώς και µια εναρµονισµένη 

οικονοµική πολιτική των µεγαλυτέρων βιοµηχανικών εθνών µπορεί να δηµιουργηθεί. 

Οι αναγκαίοι θεσµοί υπάρχουν και αυτοί είναι, η Παγκόσµια Οργάνωση Εµπορίου, η 

∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας, η Επιτροπή Habitat για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η 

Παγκόσµια Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. 

 Οι ∆ιεθνείς συµφωνίες όµως αργούν. Για το λόγο αυτό θα έπρεπε να 

ακολουθήσουµε την πρόταση της Επιτροπής Μπρέτον Γουντς, η οποία ήδη από το 

1994 καλούσε Work Should begin NOW ! (Η δουλειά πρέπει να ξεκινήσει τώρα) 

(Λαφονταίν και Μύλλερ, 1999). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 
1. Περιεχόµενο της έρευνας 
 

 Όπως αναφέρθηκε οι διεθνείς συνθήκες και οι διάφορες νοµοθετικές 

ρυθµίσεις που υπάρχουν σε πολλά κράτη στοχεύουν µεταξύ άλλων στην προώθηση 

της συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η παρουσία των γυναικών στη 

δηµόσια σφαίρα της κοινωνικής ζωής, στην εκπαίδευση, την εργασία και συχνά το 

συνδικαλισµό αποτελούν πλέον γεγονός. Αυτό όµως δε σηµαίνει κατά ανάγκη ότι 

έχουν εξαλειφθεί πλήρως οι διακρίσεις όσον αφορά την ισότιµη συµµετοχή τους σε 

διάφορα επαγγέλµατα καθώς και σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. Με άλλα λόγια οι 

γυναίκες συνεχίζουν να υφίστανται διακρίσεις στον επαγγελµατικό τοµέα ενώ συχνά 

οι αµοιβές τους είναι κατώτερες από αυτές των ανδρών. 

 

 

2. Θεωρητική δοµή 
 

 Αν και υπάρχει µια µεγάλη αύξηση του αριθµού των γυναικών σε  υψηλές 

θέσεις  διοίκησης (top managerial) σε επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου 

αιώνα ο αριθµός των γυναικών σε υψηλές διοικητικές θέσεις συνεχίζει να είναι 

σταθερά µικρός, υποδηλώνοντας έτσι ότι οι γυναίκες αντιµετωπίζουν ένα «γυάλινη 

οροφή» δυσκολιών (Morrison and White van Vanvelsor, 1987). Παρά τις νοµικές 

αλλαγές και τις πιέσεις από εθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς, δεν υπάρχει αµφιβολία 

ότι η βελτίωση της θέσης των γυναικών σε µεγάλες επιχειρήσεις είναι αργή και άνιση 

(Kotti-Petraki, 1993). Γενικότερα, τα κριτήρια µε τα οποία κρίνονται οι γυναίκες 

είναι διαφορετικά από αυτά µε τα οποία κρίνονται οι άνδρες και αυτά συνήθως 

αντανακλούν τις αντιλήψεις που έχουν οι άνδρες για τους ρόλους και τα 

χαρακτηριστικά των γυναικών. 

 Η προσπάθεια διερεύνησης των ανισοτήτων βάσει φύλου συναντά αρκετά 

προβλήµατα. Όπως πολύ σωστά επισηµαίνει η Kotti-Petraki (1991), οι επιπτώσεις της 

αγοράς εργασίας στη θέση των γυναικών µέσα σε αυτήν διαφέρουν από χώρα σε 
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χώρα, από περιοχή σε περιοχή, από τοµέα παραγωγής σε τοµέα παραγωγής και σε 

οµάδες γυναικών µε διαφορετικά κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά. Κατά 

συνέπεια θα πρέπει να προσδιοριστεί ένα απολύτως συγκεκριµένο πλαίσιο 

διερεύνησης του φαινοµένου το οποίο να περιλαµβάνει τη χώρα, τη περιοχή και το 

τοµέα παραγωγής. 

 Έχοντας ως προϋπόθεση τα δηµογραφικά στοιχεία όπως είναι το επίπεδο 

εκπαίδευσης και η ταξική διαστρωµάτωση καθώς επίσης και τα στερεότυπα των 

φύλων που επικρατούν στην κοινωνία και φυσικά στη διοίκηση των οργανισµών 

όπως και αυτή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης είναι αναγκαίο να 

εξετάσουµε τους παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη των γυναικών σε 

ιεραρχικές θέσεις στις επιχειρήσεις. 

 Στη χώρα µας η βιοµηχανία των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης  και 

ειδικότερα αυτή των τηλεοπτικών σταθµών γνώρισε σηµαντική ανάπτυξη κατά τη 

τελευταία δεκαετία, διαµορφώνοντας νέα ιδεολογικά και πολιτισµικά πρότυπα τα 

οποία επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τις αντιλήψεις και τις συµπεριφορές των 

πολιτών.  Συγχρόνως, ενώ η παρουσία των γυναικών σε τηλεοπτικές εκποµπές και σε 

δελτία ειδήσεων είναι αισθητά εµφανής από την άλλη µεριά η συµµετοχή τους σε 

υψηλές διοικητικές θέσεις φαίνεται να είναι χαµηλή έναντι των ανδρών. Πρέπει 

επίσης να σηµειωθεί ότι η προγενέστερη εργασιακή εµπειρία της ερευνήτριας στην 

ΕΡΤ-Α.Ε.-ΕΡΑ αποτέλεσε το έναυσµα για τη διερεύνηση της σηµερινής εργασιακής 

κατάστασης των γυναικών στα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης. 

 

 

3. Θεωρητικός σχεδιασµός και υπόθεση της έρευνας 
 

Η συνολική διερεύνηση βασίζεται στα εξής κέντρα βάρους: 

1. Εξακρίβωση των υποκειµενικών παραγόντων – επαγγελµατικού 

προσανατολισµού, προσανατολισµός επαγγελµατικής ανόδου, επαγγελµατικός 

σχεδιασµός – και των αντικειµενικών παραγόντων (οργανική διάρθρωση, 

πολιτική ειδίκευση προσωπικού, στρατηγική στελέχωση των επιχειρήσεων, 

κοινωνικά προβλήµατα εντός και εκτός των επιχειρήσεων, λόγω στερεοτύπων 

κ.λπ. που διέπουν την απασχόληση και την επαγγελµατική άνοδο των γυναικών 

στην επιχείρηση. 
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2. Εξακρίβωση του ρόλου της επιχειρησιακής συνεχούς κατάρτισης, όσον αφορά 

τον αντίκτυπό της επάνω στους αναφερθέντες υποκειµενικούς και 

αντικειµενικούς παράγοντες. 

Η διερεύνηση έχει προπάντων ως αφετηρία τις εξής βασικές υποθέσεις: 

1. Οι περιορισµένες δυνατότητες των εργαζοµένων γυναικών στην αγορά εργασίας, 

κατά την εξάσκηση του επαγγέλµατος και την επαγγελµατική άνοδό τους 

οφείλονται κυρίως στη, σε σύγκριση µε τους άνδρες, χαµηλότερη επαγγελµατική 

τους εξειδίκευση και συνεπώς η βελτίωση της επαγγελµατικής τους εξειδίκευσης 

επιφέρει τη διεύρυνση των δυνατοτήτων επαγγελµατικής δραστηριότητας και 

ανόδου. 

2. Εκπαιδευτικά προγράµµατα της επιχείρησης και η δυνατότητα απασχόλησης σε 

αντίστοιχες επαγγελµατικές θέσεις, συµβάλλουν στη µείωση των ελλειµµάτων 

κατά τον επαγγελµατικό προσανατολισµό των γυναικών – τα οποία προέκυψαν -

για το γυναικείο φύλο - από την ειδική κοινωνική προσαρµογή – µε σκοπό την 

επίτευξη ενός περισσότερο συγκεκριµένου προσανατολισµού στην 

επαγγελµατική δραστηριότητα και άνοδο που κι αυτός έχει πάλι αντίκτυπο επάνω 

στη στρατηγική στελέχωσης της επιχείρησης και δηµιουργεί έτσι καλύτερες 

δυνατότητες επαγγελµατικής δραστηριότητας και ανόδου των γυναικών. 

3. Η βελτίωση της επαγγελµατικής εξειδίκευσης και της απασχόλησης γυναικών σε 

κατάλληλες επαγγελµατικές θέσεις, στα πλαίσια της πολιτικής στελέχωσης και 

απασχόλησης του προσωπικού της επιχείρησης, θα µπορέσει τότε µόνο να 

δηµιουργήσει διαρκείς επαγγελµατικές δυνατότητες όταν καταστεί δυνατό να 

συνδυασθούν αναµεταξύ τους, χωρίς ουσιαστικές προστριβές, επάγγελµα και 

οικογένεια µε τις εν µέρει παράλληλες ή και αλληλοσυγκρουόµενες υποχρεώσεις 

µέσα στον ιδιωτικό προγραµµατισµό ζωής της γυναίκας. 
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4. Στόχοι της έρευνας 
 

 Στη παρούσα µελέτη γίνεται λοιπόν µια προσπάθεια που έχει ως στόχο 

τον  καθορισµό των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν την δυνατότητα 

εξέλιξη των γυναικών και την ιεραρχική θέση που κατέχουν στην επιχείρηση-

Τηλεοπτικό Σταθµό αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης - επαγγελµατικής 

κατάρτισης, την ηλικία, την κατοικία και τα στερεότυπα των ρόλων, που 

κυριαρχούν στην οργανωτική δοµή των τηλεοπτικών σταθµών.  

 Τα στερεότυπα του κοινωνικού φύλου (gender) ή τα στερεότυπα των 

φύλων όπως συνήθως λέγονται, στηρίζονται στα κοινωνικά πιστεύω ότι οι 

άνδρες είναι πιο κατάλληλοι σε αρχηγικούς ρόλους και θέσεις εξουσίας και 

δύναµης, ενώ οι γυναίκες είναι πιο κατάλληλες να παίρνουν ρόλους βοηθητικούς 

και τον ρόλο της τροφού (Eagly 1989, Crosby 1985). 

 Εξ’ αυτού οι γυναίκες µόλις τα τελευταία χρόνια έχουν εξέλιξη στην καριέρα 

τους και έχουν αναπτύξει δεξιότητες στις ανώτερες διοικητικές θέσεις. Οι 

περισσότερες γυναίκες σε υψηλές ή µεσαίες θέσεις διοίκησης αισθάνονται ότι έχουν 

να αντιµετωπίσουν τουλάχιστον δύο (2) βασικά εµπόδια: τους στερεότυπους ρόλους 

ανδρών και γυναικών και όχι επαρκή πρόσβαση σε σηµαντική επιµόρφωση (Crosby 

1985, Welch 1980). 

 Η ανταλλαγή πληροφόρησης, η προσπάθεια δικτύωσης, σε αντιδιαστολή µε 

τις ευθύνες στην οικογένεια καθώς επίσης η ανάπτυξη σε στρατηγικές καριέρας, η 

πρόσβαση σε πηγές ενηµέρωσης, η εκπαίδευση-επαγγελµατική κατάρτιση και 

οτιδήποτε έχει σχέση µε την προώθηση  και κινητικότητά τους σε υψηλές θέσεις είναι 

στοιχεία που κρατούν τις γυναίκες πίσω. Οι παράµετροι των στερεότυπων ρόλων των 

ανδρών και γυναικών, η  κοινωνική διαστρωµάτωση, η εκπαίδευση και η εξέλιξή 

τους στην καριέρα είναι κυρίως οι λόγοι που εµποδίζουν τις γυναίκες να προαχθούν 

σε υψηλές θέσεις στην εργασία. 

 Συνεπώς, το κύριο στοιχείο ενδιαφέροντος είναι η εξέλιξη των γυναικών 

σε υψηλές θέσεις εργασίας που σε ένα ποσοτικό επίπεδο διερεύνησης του 

φαινοµένου αποτελεί µια «εξαρτώµενη µεταβλητή» στην οποία επιδρούν µια 

σειρά από άλλες σηµαντικές «ανεξάρτητες µεταβλητές» όπως είναι οι ακόλουθες: 
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1) τα στερεότυπα των φύλων, 2) η ηλικία, 3) η εκπαίδευση-επαγγελµατική 

κατάρτιση και 4) ο τόπος προέλευσης-κατοικίας. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της µελέτης είναι να διαπιστωθεί και να 

εξετασθεί η σχέση µεταξύ κοινωνικού φύλου (gender) και  επιπέδου εκπαίδευσης 

και «ίσων» ευκαιριών στην εργασία.  

Αυτή η µελέτη στηρίζεται σε προηγούµενες θεωρίες και έρευνες που έχουν 

γίνει σε άλλες χώρες και έχουν σχέση µε την εκπαίδευση, την κοινωνική 

διαστρωµάτωση, την απασχόληση και το φύλο (gender). Βασικό στόχο της έρευνας 

αποτελεί η διερεύνηση της κατάστασης των εργαζοµένων στα Μ.Μ.Ε.-τηλεόραση, 

και συγκεκριµένα οι διαφορές των φύλων ως προς την εξέλιξή τους και τη θέση που 

κατέχουν στην επιχείρηση/φορέα εργασίας (Μ.Μ.Ε.-τηλεόραση). Η σχετική απουσία 

ερευνών στην Ελλάδα καθιστά αυτή την έρευνα ιδιαίτερα σηµαντική γιατί µας δίνει 

τη δυνατότητα να αποκτήσουµε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση 

των εργαζοµένων στα Μ.Μ.Ε.-τηλεόραση και ιδιαιτέρως τις διαφορές στην εξέλιξη 

της καριέρας τους ως προς το φύλο. 

Ξεκινώντας από την  υπόθεση ότι το φύλο είναι ένας σηµαντικός παράγοντας 

που επηρεάζει το άτοµο στο να επιλέξει ή να αποφασίσει για το επάγγελµά του και τη 

µετέπειτα  εξέλιξη της καριέρας του έτσι ώστε να αποκτήσει µία κοινωνική θέση, θα 

πρέπει να ερευνήσουµε εάν, πως και σε ποιο βαθµό οι επιδράσεις του φύλου είναι 

υπαρκτές και καθοριστικές. 

Σύµφωνα µε τον Montana (1978), η απασχόληση είναι ένας από τους πιο 

σηµαντικούς παράγοντες που καθορίζει τη θέση του ατόµου στη κοινωνία. Ως εκ 

τούτου, η επιλογή ενός επαγγέλµατος και πριν από αυτό, η επιλογή ενός Τοµέα 

Μάθησης στο κολέγιο πιθανόν να αποτελούν δύο από τις πιο κρίσιµες αποφάσεις  

που παίρνει ένας άνδρας ή µία γυναίκα στη ζωή του.  

Αν και οι περισσότεροι νέοι δεν το σκέπτονται πολύ και δεν πολυενδιαφέ-

ρονται για την επιλογή τους, δηλαδή σε ποιο τοµέα προσδοκούν να εργαστούν στη 

ζωή αλλά ποιο θα είναι το πρώτο αυτοκίνητο που θα αγοράσουν. 

Σήµερα δεν αποτελεί προϋπόθεση όπως στο παρελθόν οι γιοι να ακολουθούν 

το επάγγελµα του πατέρα ή να επιλέγουν καριέρες που έχουν επιλεγεί από τον πατέρα 

ή την οικογένεια. Μέχρι τον τελευταίο αιώνα, η πρόσβαση σε ανώτερες διοικητικές 

θέσεις (executive) και η εισαγωγή στα πανεπιστήµια ήταν πολύ δύσκολη για 

κάποιους νέους από ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού όπως επίσης και  για τις νέες 

γυναίκες. 
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Ανεξάρτητα από το εισόδηµα της οικογένειάς τους, τα άτοµα αυτά  

αντιµετώπιζαν δυσκολίες όσον αφορά την είσοδο τους σε παραδοσιακά, 

ανδροκρατούµενα επαγγέλµατα, επιχειρήσεις, κυβερνητικές θέσεις, στην ακαδηµία, 

το πολυτεχνείο, τη νοµική, την ιατρική και σε άλλους τοµείς που κατά πλειοψηφία 

θεωρούνται «ανδρικοί». Οι γυναίκες µπορούσαν να εργαστούν σαν δασκάλες, 

νοσοκόµες, κοινωνικοί λειτουργοί, οικιακοί βοηθοί και σε άλλες παραδοσιακά 

γυναικείες υπηρεσίες οι οποίες συνήθως ήταν υπό την εποπτεία των ανδρών 

(Butterworth and Weir, 1975). 

Σήµερα οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές αλλαγές έχουν οδηγήσει σε 

µια ευρύτερη παραδοχή ότι είναι αναγκαία η προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 

στην κοινωνία, µέσα από τη µείωση των διακρίσεων και την εξασθένιση των 

στερεοτύπων όσον αφορά τους ρόλους των δύο φύλων στην κοινωνία. 

Σύµφωνα µε τις οδηγίες των Ηνωµένων Εθνών και τις πολιτικές ανάπτυξης 

της Ε.Ε. (βλ. παράδειγµα ενότητα 3.1) οι κυβερνήσεις µε πολιτική βούληση αρχίζουν 

να εναρµονίζουν την εσωτερική τους πολιτική για την επίτευξη των Ίσων Ευκαιριών 

και θετικών δράσεων µε αποτέλεσµα να ανοίξουν και θεσµικά οι ορίζοντες ευκαιριών 

και για τις γυναίκες. 

Οι γυναίκες «άρχισαν να διεκδικούν την απαιτούµενη εκπαίδευση και 

επαγγελµατική κατάρτιση για να προάγουν τους εαυτούς τους στη διεκδίκηση 

καλύτερου εισοδήµατος. Αυτή είναι η σπουδαιότητα: Το να γίνεις επαγγελµατίας 

µέσω της διαδικασίας επαγγελµατικής καριέρας, είναι ο πιο σίγουρος τρόπος 

επιτυχίας» (U.N., 1991). 

Πολλές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί από διάφορους µελετητές και επιστήµονες 

– όλοι βλέπουν το θέµα µε διαφορετικές απόψεις. 

Η ταξινόµηση τους βασίζεται σε δύο ή περισσότερα επίπεδα. Το κύριο σηµείο 

των θεωριών αυτών ορίζεται µερικές φορές από µία εθελοντική επιλογή ή αλλιώς σαν 

ένας συµβιβασµός. Στην πρώτη περίπτωση η ανθρώπινη δύναµη δραστηριοποιείται 

και προσανατολίζεται µέσω ενός κοινωνικού και εκπαιδευτικού συστήµατος και 

ορίζεται από την κοινωνική διαστρωµάτωση, τα πιστεύω, τις αξίες και τις σχέσεις της 

κοινωνίας. 

Κατά τη δεύτερη περίπτωση, η ανθρώπινη δύναµη χειραγωγείται από τον 

κοινωνικό έλεγχο του συστήµατος ο οποίος επιδρά στην κοινωνική και επαγγελ-

µατική θέση του ατόµου. 
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Η διαµόρφωση του κοινωνικού φύλου (gender) δια µέσου της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και της κοινωνικοποίησης αποτελεί ένα παράγοντα κλειδί για τον 

καταµερισµό εργασίας και συνεπώς παίζει έναν σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη της 

καριέρας του ατόµου στην αγορά εργασίας. 

 

 

 

5. Ορισµοί 
 

Οι παρακάτω ορισµοί δίνονται για να επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση 

των όρων που χρησιµοποιούνται σε αυτήν την µελέτη. 

 

 

Α. Όροι στην Ελληνική γλώσσα 
 

Κοινωνική στρωµάτωση  
 

Οι δύο πιο σηµαντικές θεωρίες για την κοινωνικής στρωµάτωσης είναι του 

Μαρξ και των λειτουργιστών. Σε γενικές γραµµές στην µαρξιστική θεωρία οι 

κοινωνικές τάξεις ορίζονται από την σχέση τους ως προς τα µέσα της παραγωγής 

(ιδιοκτησία ή µη ιδιοκτησία) και τούτο αποτελεί τη βάση της αντίληψης ότι σε κάθε 

κοινωνία υπάρχουν δυο ανταγωνιζόµενες βασικές τάξεις (Bottomore, 1974). 

Από την άλλη µεριά, η θεωρία των λειτουργιστών περί κοινωνικής 

στρωµάτωσης, βασίζεται στις γενικές θέσεις του λειτουργισµού ‘functionalism’, οι 

οποίες διατυπώθηκαν συνοπτικά και µε σαφήνεια σ’ ένα άρθρο των Davis και Moore 

(1945) και έχουν ως εξής: 

Ξεκινώντας από την διαπίστωση πως δεν υπάρχει κοινωνία ‘αταξική’ ή 
χωρίς στρωµάτωση, καταβάλλεται προσπάθεια να ερµηνευθεί µε 
λειτουργικούς όρους, η καθολική αναγκαιότης που προκαλεί την 
στρωµάτωση σε οποιοδήποτε κοινωνικό σύστηµα(…). 

Η κύρια λειτουργική αναγκαιότητα που εξηγεί την καθολική παρουσία 
της στρωµατώσεως είναι (…) η ανάγκη που αντιµετωπίζει κάθε κοινωνία να 
εντάξει και να δραστηριοποιήσει τα άτοµα στην κοινωνική της δοµή(…).  

Η κοινωνική ανισότητα αποτελεί έτσι ένα µέσο που δηµιουργήθηκε 
ασυναίσθητα και µε το οποίο οι κοινωνίες εξασφαλίζουν την συνειδητή 
κατάληψη των σηµαντικότερων θέσεων από τα καταλληλότερα πρόσωπα. 
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Κάθε κοινωνία έχει ένα ξεχωριστό σχέδιο στρωµάτωσης βάσει του οποίου 

δηµιουργούνται οι κοινωνικές θέσεις και η ‘αξία’ των διάφορων κατηγοριών 

(Κωνσταντοπούλου, 1989). Με άλλα λόγια «η στρωµατοποίηση είναι η απόδοση µιας 

οποιασδήποτε αξίας στο άτοµο-µονάδα, η οποία και συνιστά τη βάση του 

στρωµατοποιηµένου συστήµατος. Η στρωµατοποίηση, δηλαδή, είναι κυρίως µια 

αξιολόγηση» (Κατριβέσης, 2004). 

Βασικοί παράγοντες κοινωνικής ανισότητας ακόµα και στην σηµερινή 

κοινωνία, είναι το φύλο και η ηλικία που συνεχίζουν να προσδιορίζουν τους ρόλους 

(παρόλο τον ‘αέρα της αλλαγής’ που παρατηρείται στους πατροπαράδοτους ρόλους 

των φύλων) (Κωνσταντοπούλου, 1989). 

Επιπλέον, συµφώνα µε τη λειτουργιστική προσέγγιση1 «η θέση ενός δράστη, 

η οποία αντιστοιχεί σ’ ένα συγκεκριµένο σηµείο της κοινωνικής ιεραρχίας, εκφράζει 

το σύνολο των θετικών και αρνητικών διαθέσεων της εξουσίας, όπως αυτό πηγάζει 

από τον κοινωνικό της χαρακτήρα» (Κατριβέσης, 2004). Στις περισσότερες κοινωνίες 

υπάρχει ανισότητα µεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών θέσεων. Τα άτοµα που 

κατέχουν περίπου ισοδύναµη θέση σε µια άνιση κοινωνία αποτελούν µια κοινωνική 

τάξη. 

Κοινωνική θέση (status) είναι µια συγκεκριµένη θέση, στα πλαίσια µιας 

δεδοµένης κοινωνικής ιεραρχίας. Οι σύγχρονοι κοινωνιολόγοι ασχολούνται κυρίως 

µε την διαβάθµιση των κοινωνικών θέσεων και θεωρούν ότι στην σύγχρονη κοινωνία 

σηµαντικότερη είναι η επαγγελµατική θέση (Κωνσταντοπούλου, 1989). 

Η κοινωνική τάξη αποτελεί ένα σύνολο ατόµων που έχουν τα ίδια συµφέροντα 

και την ίδια οικονοµική κατάσταση. Κατά την µαρξιστική θεωρία το υπόβαθρο των 

κοινωνικών διακρίσεων είναι οικονοµικό. Ο ιστορικός υλισµός δίνει µεγάλη σηµασία 

στην αντίθεση συµφερόντων ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις. Με άλλα λόγια υπό την 

έννοια του Μαρξ η τάξη ενεργοποιείται προς έναν σκοπό, και, σε ιδιαίτερες 

περιπτώσεις, ενάντια σε µια άλλη οµάδα (Bourdieu, 2000). 

Ο όρος κοινωνική τάξη συνδέεται στενά µε την κοινωνική δοµή της αστικής 

δηµοκρατίας. Η κοινωνική τάξη ανταποκρίνεται σε κάποια άποψη της κοινωνικής 

δοµής, είναι οµάδα αναγνωρισµένη και σχετικά ανοικτή (Κωνσταντοπούλου, 1989). 

                                                 
1 Όπως επισηµαίνει ο Κατριβέσης, «ο λειτουργισµός θεωρεί την κοινωνία µια ολοκληρωµένη ολότητα, 
όπου οι κοινωνικοί ρόλοι αποτυπώνουν κανόνες που έχουν σηµείο αναφοράς τις κοινωνικά αποδεκτές 
αξίες» στο Κατριβέσης (2004) Κοινωνιολογική Θεωρία. Σύγχρονα Ρεύµατα της Κοινωνιολογικής 
Σκέψης, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 
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Στη ∆ιάκριση ο Pierre Bourdieu (1999) επιχειρεί να επεξεργασθεί, µέσω µιας 

συνάρθρωσης της θεωρίας της γνώσης και της πολιτικής θεωρίας, µια θεωρία των 

τάξεων, συνδέοντας τη µαρξιστική θεωρία και τον υπερτονισµό του οικονοµικού 

κεφαλαίου, τη βεµπεριανή αναγνώριση της πολιτισµικής τάξης πραγµάτων και τη 

ντυρκαµιανή παράδοση της ανάλυσης των ταξινοµήσεων για να επιλύσει το 

θεµελιώδες θεωρητικό και εµπειρικό πρόβληµα της γένεσης και της ύπαρξης των 

τάξεων2. Σύµφωνα µε τον Bourdieu η «πραγµατική» τάξη, όταν είναι πραγµατικά 

δυνατόν να υπάρξει ως τέτοια, δεν είναι παρά η πραγµατωµένη τάξη, δηλαδή η 

ενεργοποιηµένη, που καθορίζει την ταξική πάλη ως µια πάλη καθαρά συµβολική (και 

πολιτική), ώστε να υπαγορεύσει µια θεώρηση του κοινωνικού κόσµου ή, καλύτερα 

έναν τρόπο να τον συγκροτήσουµε, στην αντίληψη και στην πραγµατικότητα, και να 

συγκροτήσουµε επίσης τις τάξεις αναφορικά προς τις οποίες αυτός µπορεί να 

διαιρείται (Bourdieu, 2000). 

 

Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 
 

Με την ευρύτερη έννοια του όρου θεωρούµε όλα τα απρόσωπα µέσα 

επικοινωνίας µε τα οποία µεταβιβάζονται απευθείας σε ακροατήριο, οπτικά ή 

ακουστικά ή και µε τους δυο τρόπους, διάφορα µηνύµατα. Στα Μ.Μ.Ε. 

περιλαµβάνεται η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ο κινηµατογράφος, το θέατρο, οι 

εφηµερίδες, τα βιβλία, οι τοιχοκολλήσεις, οι πινακίδες και οι αφίσες. 

(Κωνσταντοπούλου, 1989). 

 

Τεχνολογία 

 
Μετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και κυρίως µε την επέκταση των νέων µέσων 

επικοινωνίας και τεχνικής, καθώς και µε την επέκταση των αποκτηµάτων της 

τεχνικής, o τεχνικός παράγοντας άρχισε να αποκτά ένα ρυθµιστικό ρόλο στις ∆ιεθνείς 

Θέσεις. Οι νέοι προσανατολίζονται προς την τεχνική ειδίκευση και εκπαίδευση για να 

εξελιχθούν σε επιστήµονα-τεχνολόγο και να ασχοληθούν µε την κοινωνική ανάπτυξη 

και πρόοδο στα πλαίσια της τεχνολογίας (Κωνσταντοπούλου, 1989). 

 

                                                 
2 Η αναφορά γίνεται στην ελληνική έκδοση του γνωστού έργου του Γάλλου φιλοσόφου, La distinction, 
critique sociale du jugement, και συγκεκριµένα στο πρόλογο του Νίκου Παναγιωτόπουλου. 
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Κονωνικο-οικονοµική θέση : Μια σχετική διαβάθµιση ατόµων σύµφωνα µε 

την οικονοµική, κοινωνική και επαγγελµατική θέση, γόητρο ή δύναµη που κατέχουν 

σε µια κοινωνία. 

Κοινωνικοποίηση, είναι η διαδικασία ένταξης των ατόµων σε ένα κοινωνικό 

περιβάλλον. Κοινωνικοποίηση θεωρείται η διαδικασία της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης µέσα από την οποία το άτοµο αποκτά προσωπικότητα και µαθαίνει 

τις νόρµες, αξίες, συµπεριφορές και δράσεις που είναι σηµαντικές για την κοινωνική 

ζωή. Με άλλα λόγια η κοινωνικοποίηση αποτελεί το βασικό δεσµό µεταξύ ατόµου και 

κοινωνίας καθώς µέσω αυτής ουσιαστικά πραγµατοποιείται η ένταση του ατόµου σε 

ένα κοινωνικό περιβάλλον. 

 

 

Β. Ξενόγλωσσοι όροι 
 

 Ο όρος gender αναφέρεται στο κοινωνικό φύλο. Αυτός ο όρος χαρακτηρίζει 

την πολιτισµικά δοσµένη αντίληψη περί των διαφορών ανάµεσα σε άνδρες και 

γυναίκες. 

 Ο όρος sex αναφέρεται στο βιολογικό φύλο, δηλαδή περιλαµβάνει τη 

βιολογική διάκριση µεταξύ αρσενικού και θηλυκού. 

 Ο όρος horizontal segragation αναφέρεται επίσης στο φυλετικό διαχωρισµό 

µεταξύ ανδρών και γυναικών και στην κατανοµή των κοινωνικών ή εργασιακών 

ρόλων ανάλογα µε το φύλο. Πιο συγκεκριµένα εµπεριέχει τη διάσταση του 

βιολογικού φύλου στον εργασιακό τοµέα η οποία διακρίνει και κατατάσσει τα 

επαγγέλµατα ως επί το πλείστον σε «ανδρικά» και «γυναικεία». 

Ο όρος vertical segragtion αφορά στον κάθετο διαχωρισµό των φύλων στον 

εργασιακό και επιχειρηµατικό τοµέα όπου οι γυναίκες δεν κατέχουν θέσεις ευθύνης 

και δεν προωθούνται στην ιεραρχία των επιχειρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

2.1 Βιβλιογραφική Επισκόπηση  

 

2.1.1 Ανάπτυξη και προσαρµογή της εργασίας 
 

Στις σελίδες που ακολουθούν επιχειρούµε µια συνοπτική παρουσίαση 

ορισµένων σηµαντικών θεωριών εκ των οποίων κάποιες στηρίζονται σε εµπειρικές 

µελέτες που σχετίζονται µε την εξέλιξη καριέρας και προσαρµογή της εργασίας σε 

σχέση µε το φύλο. Συγκεκριµένα, η εξέλιξη καριέρας αποτελεί ένα πλαίσιο αναφοράς 

για την κατανόηση των παραλλακτικών τύπων και χρήσεων των επαγγελµατικών, 

εκπαιδευτικών και προσωπικών - κοινωνικών πληροφοριών. 

Η εκβιοµηχάνιση αύξησε την πολυπλοκότητα των λειτουργιών της κοινωνίας, 

καθώς και τον καταµερισµό της εργασίας, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, η εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ανάγκασαν τις γυναίκες να 

εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Η εταιρεία έρευνας βιοµηχανικών σχέσεων 

αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες έχουν εισέλθει στην αγορά εργασίας σε αριθµούς που δεν 

έχουν προηγούµενο και τη µεταβάλλουν σε εντυπωσιακό βαθµό (Κοziara et al. 1989). 

 Κατά τις «δύο τελευταίες δεκαετίες, οι σύµβουλοι καριέρας έχουν γίνει πιο 

ευαίσθητοι στην ανάπτυξη της καριέρας των γυναικών ως µια διαδικασία ξεχωριστή 

και διαφορετική από την ανάπτυξη της καριέρας των ανδρών». Αναρίθµητοι 

επιστήµονες έχουν ταχθεί υπέρ της ανάπτυξης µιας µοναδικής θεωρίας που να εξηγεί 

την πολύπλοκη διαδικασία ανάπτυξης της γυναικείας εργασίας (Fitzerland and Betz  

1983). 

 Οι εργαζόµενες γυναίκες αποτέλεσαν θέµα µεγάλου ερευνητικού 

ενδιαφέροντος στη δεκαετία του 1960, κι αυτό το ενδιαφέρον συνεχίστηκε επίσης 

στις δεκαετίες 1970 και 1980. Όµως οι πρώτες έρευνες που αναφέρονταν σε 

ξεχωριστές διαφορές του φύλου στην ανάπτυξη της εργασίας ήταν άκρως 

περιορισµένες (Hackett et al. 1991). 
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2.2 Ιστορική αναδροµή θεωριών ανάπτυξης καριέρας σε σχέση µε το 

φύλο 
 

2.2.1 Εκπαίδευση 
 

Οι σπουδές Minnesota στην Επαγγελµατική Αποκατάσταση (MSVR) που 

άρχισαν επίσηµα το 1957 επικέντρωσαν την έρευνα κατά τα πρώτα πέντε χρόνια στις 

διάφορες πτυχές της διαδικασίας επαγγελµατικής αποκατάστασης (θεωρία 

Minnesota). Ανάµεσα στο 1959 και το 1964 δηµοσιεύτηκαν 15 µονογραφίες που 

ασχολούνταν µε διάφορα θέµατα: «µια σπουδή των πληροφοριών παραποµπής», «µια 

µετασπουδή της επιτυχίας τοποθέτησης» και  «παράγοντες σχετικοί µε την επιτυχία 

στη µισθωτή εργασία». 

 Επίσης ο Ginzberg (1994) παρουσιάζει ένα θεωρητικό µοντέλο το οποίο 

βασίζεται σε µια εµπειρική µελέτη κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις 

µε έφηβους και των δύο φύλων που φοιτούσαν σε κολέγιο και ανήκαν σε υψηλές 

κοινωνικοοικονοµικές τάξεις της κοινωνικής ελίτ του «ευφυούς» κολεγίου. 

Συγκεκριµένα, στην έρευνα πήραν µέρος γυναίκες δευτεροετείς που είχαν 

προχωρήσει στις σπουδές τους στο κολέγιο και γιοι από λευκούς πατεράδες που ήταν 

ηµι-ειδικευµένοι ή ανειδίκευτοι  εργάτες. Η δειγµατοληπτική επιλογή δεν έγινε σαν 

αντιπροσωπευτική του γενικού πληθυσµού αλλά το δείγµα αφορούσε µόνο µια µικρή 

σε µέγεθος οµάδα  (Norris et al. 1972). 

 Η έρευνα των εφήβων και οι επαγγελµατικές τους αποφάσεις καθώς και η 

αναπτυξιακή ψυχολογία για την αντιληπτικότητα της επαγγελµατικής επιλογής ως  

µιας διαδικασίας µάλλον παρά µιας απόφασης σηµείου – χρόνου είχαν σηµαντική 

επίπτωση στην ανάπτυξη της θεωρίας Ginzberg. Επίσης ένα Φροϋντιανό µοντέλο 

ανάπτυξης της προσωπικότητας βασισµένο στην έννοια ενός σταδίου - ζωής που 

ανέπτυξε ο Buehler επηρέασε σηµαντικά τη θεωρία του Ginzberg (Norris et al, 1972). 

 H Roe (1956) µέσα από τις έρευνές της συµπέρανε ότι υπάρχουν διαφορές 

προσωπικότητας και ότι αυτές οι διαφορές προσωπικότητας σχετίζονται τρόπον τινά 

µε τις παιδικές εµπειρίες. Η Roe ορίζει το επάγγελµα «σαν αυτό στην άσκηση του 

οποίου ένας ενήλικας αφιερώνει τον περισσότερο χρόνου του». Η συγκεκριµένη 

θεωρία έχει χαρακτηριστεί σαν µια θεωρία «ανάγκης» η οποία είναι προϊόν 
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κληρονοµικών διαδοχών, δηλαδή,  «ο τρόπος ζωής διαµορφώνεται ως ένα προϊόν 

κληρονοµικότητας και του αρχικού περιβάλλοντος: υποκινείται από τις ανάγκες και 

διοχετεύεται σε συµπεριφορές αναζήτησης καριέρας» (Roe, 1956). 

 Η Roe επισήµανε τρεις τύπους οικογενειακής ατµόσφαιρας, οι οποίοι 

επηρεάζουν την αλληλοεπίδραση γονιού – τέκνου: 1) γονιός µε υπερπροστασία και 

υπερ-απαιτήσεις, 2) γονιός που παραµελεί ή επιλέγει, και 3) αποδοχή, είτε αγάπη ή 

«καλοήθης αµέλεια» (Roe, 1956 ). 

 Ωστόσο, από όλες τις σύγχρονες θεωρίες επαγγελµατικής εξέλιξης η θεωρία 

του Super είναι ίσως η εκτενέστερη και η πιο ευρέως αποδεκτή. Η θεωρία του Super 

πρωτοδηµοσιεύτηκε το 1953 στο "The American Psychologist" µε 10 εισηγήσεις και 

αργότερα το 1957 ανάφερε 12 εισηγήσεις (Super, 1953) .Οι επιρροές στη θεωρία 

Super ήταν τρεις αρχικά: η πρώτη ήταν η θεωρία της αυτοέννοιας ή φαινοµενολογίας, 

η δεύτερη ήταν µια επεξεργασία για την αναπτυξιακή φύση της λήψης 

επαγγελµατικής απόφασης  και τρίτη η διαφορική ψυχολογία που στηρίζεται στην 

άποψη ότι οι άνθρωποι  έχουν διαφορετικά προσόντα και µπορούν να λάβουν 

διαφορετική ικανοποίηση και ανταµοιβές από τα επαγγέλµατα (Super, 1951). 

 Η Holland (1966) πιστεύει ότι η επιλογή κάποιου επαγγέλµατος είναι µια 

εκδήλωση της προσωπικότητας και τα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα είναι µια 

έκφραση της προσωπικότητας στη δουλειά, στα χόµπι, στις ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες και τις προτιµήσεις.  

 Η Holland  υποστήριξε επίσης ότι η επιλογή κάποιου επαγγέλµατος είναι µια 

εκφραστική ενέργεια που αντικατοπτρίζει τη ζωτικότητα, τις γνώσεις, την 

προσωπικότητα και τις ικανότητες του ατόµου.  

 Μια ενδιαφέρουσα πτυχή αυτής της θεωρίας είναι ότι κάθε άτοµο εκπροσωπεί 

στερεοτυπικά διάφορα επαγγέλµατα τα οποία είναι µεστά νοήµατος για το εν λόγω 

άτοµο (Holland, 1966). Η Holland πιστεύει ότι οι άνθρωποι ψάχνουν για ένα 

περιβάλλον και για επαγγέλµατα που θα τους επιτρέψουν να υλοποιήσουν τις 

δεξιότητές τους. Ακόµη η Holland καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τελικά η 

συµπεριφορά ενός ατόµου εξηγείται από την αλληλεπίδραση του σχήµατος της 

προσωπικότητάς του (της) µε  το περιβάλλον του (της) (Holland, 1966). 

 Ο Erikson  (στο Tideman, 1961) έχει χαρακτηρίσει την ανάπτυξη της 

ταυτότητας ενός ατόµου σαν διερχόµενη από οκτώ ψυχολογικά στάδια ή κρίσεις 

ζωής. Η θεωρία του Erikson αποτέλεσε τη θεωρητική βάση της εργασίας των 

Tiedeman και O'Hara ενώ εξίσου σηµαντική επίδραση είχαν και οι θεωρίες για την 
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επαγγελµατική επιλογή των Ginzberg και Super. Οι Tiedeman και O'Hara (στο 

Tiedeman, 1961) έχουν παρουσιάσει έναν τύπο λήψης απόφασης, µια προσαρµοστική 

θεωρία επαγγελµατικής ανάπτυξης όπου βλέπουν την επαγγελµατική ανάπτυξη σαν 

µια αυτοανάπτυξη που σχετίζεται µε την επιλογή, την είσοδο και πρόοδο σε µια 

εκπαιδευτική, επαγγελµατική ή άλλη κατεύθυνση (Tiedeman, 1961). 

 Τέλος, η θεωρία της «προσαρµογής στην εργασία» βασίζεται στην έννοια της 

αντιστοιχίας ανάµεσα στην εργατική προσωπικότητα του ατόµου και στο περιβάλλον 

της εργασίας (Νorris, et al. 1972). 

 Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στη δοµή της επαγγελµατικής εξέλιξης των 

ανδρών και των γυναικών που µπορούν να οδηγήσουν σε σηµαντικές διαφορές των 

δυο φύλων στη διαδικασία λήψης επαγγελµατικής απόφασης (Fitzgerland and Betz, 

1983). 

 Η κύρια διαφορά που υπάρχει στη πορεία της επαγγελµατικής εξέλιξης των 

ανδρών και των γυναικών είναι η αποµονωµένη απόφαση που παρουσιάζεται στους 

άντρες σε αντίθεση µε τη διχοτοµηµένη απόφαση που παρουσιάζεται στις γυναίκες. 

Οι άντρες είναι κοινωνικά προσαρµοσµένοι πρώτιστα ως χρηµατικοί χορηγοί της 

οικογένειας, ένας ρόλος που εκφράζεται µέσω των προσπαθειών καριέρας. 

Συνακόλουθα οι οικογενειακές και οι επαγγελµατικές υποχρεώσεις των 

ανδρών βαίνουν παράλληλα µόνο που οι δευτερεύοντες ανατροφικοί εκφραστικοί 

ρόλοι συγκρούονται µε τις επαγγελµατικές προσπάθειες (Diamond, 1987). 

 Αντίθετα, οι γυναίκες συχνά αντιλαµβάνονται πως οικογένεια και καριέρα 

λειτουργούν επάνω σε διαφορετική βάση. Μια που οι γυναίκες είναι κοινωνικά 

προσαρµοσµένες να εκτελούν πρώτιστα τον οικογενειακό ρόλο του να παρέχουν 

φροντίδα, ένας ρόλος που εκφράζεται µέσω των αλληλεπιδράσεων στην οικογένεια. 

Για τις γυναίκες η επένδυση στη καριέρα συχνά συνιστά ένα οικογενειακό 

χρέος. Η µοναδική προοπτική που έχουν οι γυναίκες είναι η δηµιουργιά οικογένειας. 

Η οικογενειακή και η επαγγελµατική ζωή δεν είναι παράλληλες µεταξύ τους αλλά 

βρίσκονται σε διάσταση. Η έρευνα δείχνει ότι υπάρχει αυτό το διχοτόµο πρότυπο στις 

γυναίκες. 

Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό απ' ότι οι άντρες να προβλέψουν την ανάγκη 

τροποποίησης των επαγγελµατικών στόχων και τη δέσµευση του ν' ανταπεξέλθουν 

στις προτεραιότητες γάµου και οικογένειας (Ginzberg, 1994). Έτσι, η δοµική 

διχοτοµία των γυναικών απαιτεί τη διαπραγµάτευση µιας «καλής» αγοράς εργασίας. 

Οι περισσότερες γυναίκες ελπίζουν ότι θα µπορέσουν να συνδυάσουν τις 
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οικογενειακές και τις επαγγελµατικές προσδοκίες τους, αλλά οι φραγµοί της αγοράς 

µπορεί να αναγκάσουν τις γυναίκες να περιορίσουν είτε τις οικογενειακές προσδοκίες 

ή τις επαγγελµατικές τους ευκαιρίες (Fitzgerland and Betz, 1983).  

 Επιπλέον φαίνεται ότι το φύλο αποτελεί µια σηµαντική µεταβλητή στην 

εξέλιξη της καριέρας των σπουδαστών. Οι πρώτες έρευνες για απλές διαφορές φύλου 

στην επαγγελµατική εξέλιξη ήταν άκρως περιορισµένες (Luzzo, 1995). 

Επίσης οι θεωρίες που υπάρχουν σήµερα σχετικά µε την εργασία δεν εξηγούν 

επαρκώς τα συστήµατα εξελικτικής διαδικασίας και επαγγελµατικής επιλογής  για τις 

γυναίκες. Ο Diamond (1987) υποστήριξε ότι, η παραδοσιακή θεωρία για την 

επαγγελµατική εξέλιξη βασιζόταν σχεδόν αποκλειστικά σε έρευνες που αφορούσαν 

τους άνδρες κι έδινε ελάχιστη προσοχή στο γεγονός ότι για τις γυναίκες η διαδικασία 

εξέλιξης στο διάστηµα της ζωής τους ήταν διαφορετική από αυτή των αντρών και 

πολύ πιο περίπλοκη. Επίσης ο Diamond εκτιµά πως υπάρχουν λίγα  στοιχεία σήµερα 

ώστε να µπορέσει να αναπτυχθεί µια επαρκής θεωρία για την επαγγελµατική εξέλιξη 

των γυναικών (Diamond, 1987). 

 Αυτά τα θεωρητικά µοντέλα περιλαµβάνουν πενιχρά οριζόµενες έννοιες και 

µια υπέρµετρη έµφαση στο ρόλο προσωπικών παραγόντων επιλογών των γυναικείων 

επαγγελµάτων (Gilbert, 1984). 

 Μια από τις πιο εµπεδωµένες διαφορές φύλου στην επαγγελµατική εξέλιξη 

συζήτησε η Farmer (1985) στην παρουσίαση του µοντέλου «καριέρα και 

ενεργοποίηση για επίτευξη». Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο οι γυναίκες συγκριτικά µε 

τους άνδρες είναι πολύ πιο πιθανό να υποστούν τις συνέπειες της σύγχυσης του 

αυξηµένου ρόλου  τους και των περιβαλλοντικών εντάσεων στη διαδικασία 

επαγγελµατικής εξέλιξης.  

 Αυτό σηµαίνει ότι, πολλές γυναίκες βρίσκονται σε µια κατάσταση διεύρυνσης 

του ρόλου τους καθώς όχι µόνο εργάζονται πλήρες ωράριο αλλά έχουν και βασικές 

ευθύνες παιδικής φροντίδας και συντήρησης του σπιτιού και του οικογενειακού βίου, 

ενώ αντίθετα οι ρόλοι των συζύγων τους παραµένουν σχετικά οι ίδιοι (Gilbert et. al. 

1991). 

 Επίσης από τα προηγούµενα προκύπτει ένα σπουδαίο ζήτηµα που είναι η 

αντίθεση ρόλων και η σύγχυση την οποία δοκιµάζουν οι γυναίκες ανάµεσα στους 

ρόλους της µητέρας και της εργαζόµενης (Fitzgerland and Betz, 1983). Στη πρόσφατη 

εργασία των London και Greller (1991) παρουσιάζεται η άποψη ότι η αντίθεση 

µεταξύ εργασίας και οικογένειας παραµένει ένα σιωπηλό ζήτηµα στην ζωή µιας 
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εργαζόµενης γυναίκας. Επιπλέον, η έρευνα των αντιλήψεων µιας φοιτήτριας κολεγίου 

για τα εµπόδια που υπάρχουν στην επίτευξη καριέρας, διανοίγει ένα καινούργιο και 

σηµαντικό πεδίο στην προσπάθεια ανάπτυξης µιας εµπεριστατωµένης θεωρίας για 

την επαγγελµατικής εξέλιξη (London and Greller, 1991). 

 

 

2.2.2 Εκπαίδευση-κατάρτιση και ανισότητες ευκαιριών 
 

Η έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης επίσης µειώνει σοβαρά τις 

δυνατότητες των εργαζόµενων γυναικών. Στις περισσότερες χώρες τα κορίτσια όχι 

µόνο παρακολουθούν λιγότερα χρόνια σχολείο απ’ ό,τι τα αγόρια, αλλά 

ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους έχοντας αποκτήσει σηµαντικά λιγότερες 

ικανότητες από αυτές που απαιτούνται στην αγορά εργασίας. 

 Στο επίπεδο της τεχνικής και επαγγελµατικής κατάρτισης, υπάρχει 

συντριπτική επικράτηση των ανδρών. Πιο συγκεκριµένα, το 99% εκείνων που 

γράφτηκαν το 1977 σε τεχνικές σχολές στη ∆ηµοκρατία της Κορέας ήταν άνδρες 

καθώς επίσης το 98% των εγγραφών σε επαγγελµατικά και εµπορικά µαθήµατα στις 

Η.Π.Α. γίνεται από άνδρες (Newland, 1979). Επιπλέον, µόνο το 12% των γυναικών 

στην Ιταλία και το 38% στην Γερµανία συµµετέχουν  σε τµήµατα επαγγελµατικής 

κατάρτισης. 

Επίσης, παρατηρείται ότι σε αναπτυγµένες χώρες µε οικονοµίες αγοράς, µόνο 

το 12% των κοριτσιών και γυναικών εκπαιδεύονται για τη βιοµηχανία. Από την άλλη 

µεριά, στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπου η γεωργία αποτελεί βασικό παράγοντα της 

οικονοµίας, λίγες γυναίκες καταρτίζονται σε αγροτικές δεξιότητες, για παράδειγµα, 

11% στην Αφρική και 7% στη Λατινική Αµερική (WCUNDW, 1980c). Η πρακτική 

εξάσκηση φαίνεται να αποτελεί ακόµα µεγαλύτερο πρόβληµα για τις γυναίκες στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, καθώς µόνο το 7% των γυναικών αποκτούν εξάσκηση ως βοηθοί 

στη δουλειά και αυτές είναι, κυρίως, κοµµώτριες (Mc Donald, 1980). 

 Η συµµετοχή των γυναικών σε διάφορα επαγγέλµατα εµποδίζεται επίσης από 

τη µικρή πρόσβαση τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Μόνο στην Ανατολική Ευρώπη 

και τη Βόρεια Αµερική καταλαµβάνονται από γυναίκες οι µισές θέσεις στην ανώτατη 

εκπαίδευση, ενώ στη ∆υτική Ευρώπη και τη Λατινική Αµερική το ποσοστό των 
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γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι περίπου το ένα τρίτο, στην Ασία και 

την Αφρική είναι το ένα τέταρτο ή λιγότερο. 

Η γυναικεία υστέρηση ως προς τους τίτλους µέσης και ανώτερης εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα παρατηρείται σε όλους τους πληθυσµούς. Όµως οι κύριες διατοπικές 

τάσεις ως προς την απόκτηση τίτλων δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

δεν αλλάζουν. Η διχοτοµία που παρατηρήθηκε στους άνδρες της ίδιας γενιάς ισχύει 

και για τις γυναίκες, άσχετα από τη γενική γυναικεία υστέρηση. Περνώντας στη 

δεύτερη γενιά διαπιστώνουµε µια σηµαντικότατη αύξηση. Οι γυναίκες της δεύτερης 

γενιάς παρουσιάζουν σηµαντικότατη αύξηση των τίτλων δευτεροβάθµιας και 

τριτοβάθµιας εκπαίδευση. Σε συνολικό επίπεδο η συνολική υστέρηση των γυναικών 

παύει να ισχύει. Οι άνδρες και οι γυναίκες τούτης της γενιάς παρουσιάζουν τις ίδιες 

συνολικές συχνότητες κατοχής εκπαιδευτικών τίτλων. 

 Οι ψυχολογικές ερµηνείες εντάσσουν τις µετατοπίσεις για συνέχιση των 

σπουδών στο πλαίσιο της λογικής των κινήτρων. Έτσι η συνέχιση των σπουδών 

θεωρείτε είτε ως κύριο κίνητρο είτε ως καθαρά οικογενειακή ή ατοµική απόφαση ή 

στρατηγική που στοχεύει στην «κοινωνική άνοδο» (Γεωργούλας, 1997). 

Επιπλέον, η «φεµινιστική ανθρωπολογία», ενώ συχνά εντοπίζει πως η µετά το 

γάµο θέση της γυναίκας είναι σε συνάρτηση µε το µέγεθος της προίκας, αδυνατεί να 

διερευνήσει τη σχέση της προίκας µε το πτυχίο (Παπαταξιάρχης, 1992). 

Ο λόγος φύλο-πτυχίο µέσης και ανώτερης εκπαίδευσης είναι σε βάρος των 

γυναικών για µια µεγάλη χρονική περίοδο. Ωστόσο, µια διαδικασία που αρχίζει από 

τη δεκαετία του 1950 φέρνει το λόγο, στο τέλος της δεκαετίας του 1970, προς τη 

µονάδα. Τούτο σηµαίνει πως οι εκπαιδευτικές στρατηγικές, οι οποίες εντάσσονται 

στο σύστηµα των στρατηγικών κοινωνικής αναπαραγωγής, τείνουν προς το να είναι 

κοινές για τα δύο φύλα. Θα µπορούσαµε να πούµε πως οι εκπαιδευτικές στρατηγικές 

του γυναικείου πληθυσµού είναι µια µετεξέλιξη των λογικών της προικοδοσίας: ο 

τίτλος σπουδών συνιστά µια νέα µορφή προίκας (Γεωργούλας, 1997). 

 Αυτό είναι µια κληρονοµιά που οι γυναίκες κουβαλάνε µαζί τους στην αγορά 

εργασίας, διότι στις περισσότερες χώρες, οι γυναίκες φαίνεται να υστερούν έναντι 

των ανδρών στην ποσότητα και ποιότητα της εκπαίδευσης και κατάρτισης που 

λαµβάνουν. Στα περισσότερα µέρη του κόσµου, οι γυναίκες δεν έχουν κατορθώσει να 

αξιοποιήσουν την µόρφωσή τους κατά τον ίδιο τρόπο, ή στον ίδιο βαθµό, µε τους 

άνδρες, στο πλαίσιο του οικονοµικού συστήµατος. 
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2.2.3 Κοινωνικοποίηση 
 

Α. Θεωρίες κοινωνικής προσαρµογής και οι ρόλοι των φύλων 

 

 Οι θεωρίες της κοινωνικοποίησης που σχετίζονται µε  την απόκτηση των 

κοινωνικών ρόλων επηρέασαν τις πρώτες φεµινιστικές µελέτες πάνω στις διαφορές 

του φύλου. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη θεωρία της κοινωνικής προσαρµογής 

δεν γεννηθήκαµε  γυναίκες αλλά γίναµε γυναίκες. Με άλλα λόγια, κοινωνική 

προσαρµογή ονοµάζεται η διαδικασία η οποία µετατρέπει το βιολογικό φύλο (sex) σε 

κοινωνικό φύλο (gender). Οι John Money και Hampsons (στο Bruns, 1990), 

πιστεύουν ότι η επίδραση της ανατροφής στη δηµιουργία του κοινωνικού φύλου είναι 

τόσο ισχυρή ώστε να υποστηρίζουν ότι, ο φυλετικός ρόλος και προσανατολισµός 

ενός ατόµου ως αγοριού και κοριτσιού, άντρα ή γυναίκα δεν έχει µια έµφυτη 

προδηµιουργηµένη ενστικτώδη βάση (Sharp, 1976). 

Επιπρόσθετα, υπάρχουν ενδείξεις που ενισχύουν την άποψη ότι το 

ψυχολογικό φύλο είναι µη διαφοροποιηµένο κατά τη γέννηση - µια φυλετική 

ουδετερότητα θα έλεγε κάποιος - και ότι το άτοµο διαφοροποιείται ψυχολογικά σαν 

άνδρας ή γυναίκα καθώς µεγαλώνει (Sharp, 1976). 

 Οι έρευνες που έκαναν οι Belotti (1973), Sharp (1976) και Scheu (1977) 

τονίζουν τις σηµαντικές διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά τη µεταχείριση των 

αγοριών και των κοριτσιών από τους φορείς κοινωνικοποίησης (οικογένεια, σχολείο 

κ.α.). Τα κορίτσια ενθαρρύνονται να είναι παθητικά και φιλικά, τ' αγόρια να είναι 

δραστήρια κι επιθετικά (Browns, 1990). 

  Κατά τη διάρκεια της βρεφικής και της εφηβικής ηλικίας αποκτούνται οι 

κανόνες, οι αξίες και οι ρόλοι που τελούν σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις και 

προσδοκίες ενός µεταγενέστερου «θηλυκού ή αρσενικού» ρόλου και καριέρας 

(Browns, 1990). Συνεπώς στη κοινωνία γίνεται καταµερισµός εργασίας βάσει φύλου 

ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός στη προσπάθεια επεξήγησης του 

επαγγελµατικού προσανατολισµού και της κοινωνικά προσδιορισµένης εργασίας. 

Γενικότερα, οι κοπέλες προορίζονται να βρίσκονται στην "ιδιωτική" σφαίρα της 
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κοινωνικής ζωής όπου πρέπει να επιτελούν καθήκοντα που σχετίζονται µε το 

νοικοκυριό και τη φροντίδα των υπολοίπων µελών της οικογένειας. 

Αντίθετα, τα αγόρια µεγαλώνουν µε πιο υλιστικά πρότυπα, δηλαδή να κερδίζουν 

χρήµατα από την εργασία για τη στήριξη της οικογένειας. Έτσι  θα λέγαµε ότι τα 

αγόρια είναι προορισµένα να δρουν κυρίως στη δηµόσια σφαίρα της κοινωνικής 

ζωής. 

Ο Bourdieu προσδίδει την επιβολή ενός πολιτισµικού αυθαίρετου που παράγει 

το φαινόµενο της λογοκρισίας το οποίο µένει να καταστήσει α-νόητη, ανείπωτη, κάθε 

πρακτική η οποία δεν θα ήταν σύµφωνη µε την κυρίαρχη λογική. Μέσω αυτής της 

θεώρησης προσπαθεί ο Bourdieu να εξηγήσει την υποδεέστερη θέση που 

παραχωρείται παγκόσµια στη γυναίκα: «Για να εξηγήσουµε το γεγονός ότι στις 

περισσότερες από τις γνωστές κοινωνίες οι γυναίκες προορίζονται για τις κατώτερες 

κοινωνικές θέσεις, είναι απαραίτητο να λάβουµε υπόψη µας την ασυµµετρία των 

καταστασιακών θέσεων που αποδίδονται σε καθένα από τα δύο φύλα µέσα στην 

οικονοµία των συµβολικών ανταλλαγών. Ενώ οι άνδρες είναι τα υποκείµενα 

γαµήλιων στρατηγικών µέσα από τις οποίες προσπαθούν να διατηρήσουν ή να 

αυξήσουν το συµβολικό τους κεφάλαιο, οι γυναίκες τυγχάνουν πάντα µεταχείρισης 

σαν να ήταν τα αντικείµενα αυτών των ανταλλαγών» (Bourdieu, 1999). 

Στο σύστηµα αλληλεπίδρασης, που ο Boudon προτείνει να ονοµαστεί σύστηµα 

της αλληλεξάρτησης, οι σχέσεις των ατόµων δεν καθορίζονται µόνο από τους ρόλους 

αλλά και από απλές αλληλεξαρτήσεις. Εκείνο που εξετάζεται είναι η σύνθεση των 

συµπεριφορών, οι προσδοκίες των δραστών, οι προθέσεις και οι στόχοι των ατόµων. 

Ο Βέµπερ υποστηρίζει ότι τα στοιχεία από το παρελθόν για τους δράστες, όπως η 

κοινωνικοποίησή τους, οι εµπειρίες τους και λοιπά, θεωρούνται απαραίτητα στην 

ανάλυση. Έτσι, στις αναλύσεις των σχολικών ανισοτήτων ο Boudon υποστηρίζει τους 

ερµηνευτικούς παράγοντες που αναφέρονται στα πολιτισµικά πρότυπα των τάξεων. Η 

αξιοποίηση της εκπαίδευσης ως στοιχείου κοινωνικής εξέλιξης είναι σχετική µε την 

κοινωνική τάξη -και τους µηχανισµούς της µάθησης - δηλαδή, µε το νοηµατικό 

έλλειµµα των παιδιών που προέρχονται από χαµηλά κοινωνικά στρώµατα. 

Στο Μαρξιακό σύστηµα τα υποκείµενα δρουν ελεύθερα χωρίς να 

περιορίζονται από οποιαδήποτε αµοιβαία υποχρέωση. Η συµπεριφορά των δραστών 

εξαρτάται από τις προτιµήσεις τους - που θεωρούνται δεδοµένες - και δεν διέπονται 

από κανενός είδους συµφωνία ή σύµβαση (Κατριβέσης, 2004). 
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 Επιπλέον, υπάρχει και η εκδοχή της µαθησιακής θεωρίας η οποία ενισχύει την 

άποψη ότι ένα σύστηµα ανταµοιβής και τιµωρίας εξασφαλίζει το να συµµορφωθούν 

τα παιδιά σε κοινωνικά επιθυµητούς ρόλους και αργότερα να διαλέξουν επαγγέλµατα 

(Ornstein and Levine, 1993). Η θεωρία του ρόλου προϋποθέτει την υιοθέτηση των 

υπαρχόντων ρόλων από τις νέες γενιές µέσω οικογενειακών και µιµητικών 

διαδικασιών, καθώς επίσης και µέσω της εκπαίδευσης, των µέσων µαζικής 

ενηµέρωσης και άλλων τεχνολογικών καινοτοµιών. Κατ’ αρχήν, η πρωταρχική 

κοινωνική προσαρµογή στην ιδιωτική σφαίρα είναι το επίκεντρο κάθε εµπειρικής 

έρευνας. Σε µια κατοπινή φάση, η εκπαίδευση ως φορέας κοινωνικοποίησης 

αποτέλεσε ένα µέγιστο πεδίο έρευνας. Οι πρώτες µελέτες περιορίζονται σε µια 

περιγραφή των διαδικασιών κοινωνικοποίησης χρησιµοποιώντας έννοιες δανεισµένες 

απ' τη µαθησιακή θεωρία και την εξελικτική ψυχολογία, όπως λ.χ. «εξαρτηµένη 

µάθηση», «µίµηση» και «καθιέρωση» (Browns, 1990). 

Η ερµηνεία του Boudon για τις ανισότητες των ευκαιριών στην εκπαίδευση 

διαφέρει από τις απόψεις του κατασκευαστικού δοµισµού που αποδίδει τις ανισότητες 

των ευκαιριών στις κοινωνικές δοµές, στις επιδράσεις που ασκούν οι τελευταίες στις 

ατοµικές συµπεριφορές, στους συσχετισµούς δύναµης και στο κοινωνικό νόηµα των 

ίδιων των ανισοτήτων. Έτσι, αντί να αποδεχθεί την ύπαρξη καθοριστικών σχέσεων 

ανάµεσα στις κοινωνικές δοµές και τις συµπεριφορές, θεωρεί ότι η µορφωτική και 

επαγγελµατική εξέλιξη ενός ατόµου οφείλεται σε µια διαδοχή αποφάσεων που πρέπει 

να µελετηθούν, χωρίς να αγνοηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτές 

ελήφθησαν. Η ανάλυση των ατοµικών αποφάσεων και πράξεων επιτρέπει παράδειγµα 

να ερµηνευτεί η στατιστική σχέση ανάµεσα στην κοινωνική προέλευση και την 

εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Boudon, R. στο Ν. Κατριβέσης 

2004). 

Ο Boudon αναγνωρίζει ότι «…ο µοναδικός παράγοντας που είναι ικανός να 

µειώσει τις ανισότητες απέναντι στη µόρφωση µέσα σε µια προοπτική όχι ουτοπική 

έγκειται στη µείωση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων». 
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Β. Οι ρόλοι των φύλων 

 

Η κοινωνική προσαρµογή του κοινωνικού ρόλου των φύλων, δηλαδή η 

διαδικασία µέσα από την οποία µαθαίνουµε τους ρόλους µας, είναι αδιάκοπη από τη 

γέννηση ως στο θάνατο και ξεκινάει από το σπίτι, συνεχίζεται στο σχολειό και 

αργότερα στην εργασία και επεκτείνεται στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.  

 Οι κοινωνικοί ρόλοι των δυο φύλων έχουν παρουσιάσει διαφορές κατά 

καιρούς και από τόπο σε τόπο µε ένα όµως σταθερό χαρακτηριστικό: σχεδόν σε κάθε 

κοινωνία οι γυναίκες έχουν θεωρηθεί ως κατώτερες από τους άντρες. ∆ηλαδή οι 

οργανωτικοί ρόλοι που έχουν οι άντρες αποτελούν τους σηµαντικούς ρόλους στην 

εργασία και την κοινωνία. Οι γυναίκες που κοινωνικά είχαν οριστεί ως τροφοί και 

υπεύθυνες για τη  στήριξη της οικογένειας και τη φροντίδα του σπιτιού, έπαιξαν αυτό 

το ρόλο µε µια άλλη «ενδυµασία» στο χώρο της εργασίας  του 20ου αιώνα παρέχοντας 

βοήθεια στο συνάνθρωπο ως νοσοκόµες, γραµµατείς, πωλήτριες και 

δηµοδιδασκάλισσες. Τα κορίτσια του γυµνασίου σπάνια διαλέγουν να σπουδάσουν 

µηχανικοί, µια που η µηχανική δεν συµπίπτει µε το ρόλο του θηλυκού όπως η 

νοσηλευτική δεν συµπίπτει µε τον ρόλο του αρσενικού (Koziara et. al. 1989). 

 Εντούτοις, φαίνεται πως έχει σηµειωθεί µια σηµαντική αλλαγή στις στάσεις 

έναντι του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία παρόλο που η έρευνα του Dambrot 

(1984) δείχνει ότι οι γενικότερες στερεοτυπικές αντιλήψεις για τις γυναίκες 

παραµένουν βαθιά ριζωµένες και ανθεκτικές στην αλλαγή. 

Μετά την εµφάνιση του σύγχρονου φεµινιστικού κινήµατος, οι έρευνες 

προσανατολίστηκαν στη συστηµατική µελέτη των µηχανισµών που 

«κατασκευάζουν» γυναίκες και άνδρες προσδίδοντας διαφορετικά χαρακτηριστικά 

στα δύο βιολογικά φύλα. Στο πλαίσιο αυτό, σηµαντικοί τοµείς της κοινωνικής 

πραγµατικότητας (η απασχόληση, η εκπαίδευση, η πολιτική κ.λπ.) µελετήθηκαν από 

τη σκοπιά του ρόλου τους στην αναπαραγωγή, την ενίσχυση ή την αποδυνάµωση των 

εξουσιαστικών σχέσεων ανάµεσα στα φύλα. 

Σηµαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη ολοκληρωµένης θεωρίας σχετικά µε το 

µηχανισµό δηµιουργίας των φύλων αποτελεί η εισαγωγή της έννοιας του συστήµατος 

βιολογικού/κοινωνικού φύλου από την Rubin (1975). Με το σύστηµα αυτό, τα άτοµα 

κάθε «βιολογικού» φύλου αποκτούν το «κοινωνικό» τους φύλο – τα κοινωνικά 
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χαρακτηριστικά του φύλου τους -, µαθαίνουν δηλαδή τους κοινωνικούς κανόνες µε 

τους οποίους µπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και αισθάνονται ότι έγιναν 

άνδρες ή γυναίκες: 

 
«Το σύστηµα βιολογικού/κοινωνικού φύλου είναι ένα σύνολο διευθετήσεων βάσει 

των οποίων µια κοινωνία µετατρέπει τη βιολογική σεξουαλικότητα σε προϊόν 

ανθρώπινης δραστηριότητας, µέσα στο οποίο ικανοποιούνται αυτές οι νέες 

σεξουαλικές ανάγκες». 

 

Η Rubin στην ανάλυσή της χρησιµοποιεί έννοιες της ανθρωπολογίας και της 

ψυχανάλυσης για να αναπτύξει τη θεωρία της γυναικείας καταπίεσης. Η θεωρία για 

τη συγγένεια του C. Levi-Strauss χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη γένεση των 

καθοριστικών για τις κοινωνίες µας σχέσεων εξουσίας ανάµεσα στα φύλα (Levi-

Strauss, 1949). Παράλληλα, αντλεί στοιχεία από τη θεωρία του Φρόιντ – µε τις 

προεκτάσεις του Lacan - για να αναλύσει τον τρόπο µε τον οποίο οι σχέσεις αυτές 

αναπαράγονται από γενιά σε γενιά και µετατρέπουν τα άτοµα σε άνδρες και γυναίκες 

(Freud, 1961). 

Μέσα από αυτές τις ανθρωπολογικές και ψυχαναλυτικές θεωρίες 

αποκαλύπτεται ο σεξιστικός χαρακτήρας των συστηµάτων – του συστήµατος 

συγγένειας και της σεξουαλικότητας – ενώ µέσω του οιδιπόδειου συµπλέγµατος οι 

κανόνες αυτοί γίνονται αποδεκτοί από τα άτοµα. Το σύστηµα συγγένειας 

διαµορφώνει, έτσι, τις ουσιαστικές διαφορές ανάµεσα στα δικαιώµατα των ανδρών 

και των γυναικών, ενώ µε το οιδιπόδειο σύµπλεγµα αποδίδονται τα ανδρικά 

δικαιώµατα στο αγόρι και υποχρεώνεται το κορίτσι να συµβιβαστεί µε τα δικά του, 

λιγότερα δικαιώµατα. 

Η ύπαρξη ενός συστήµατος βιολογικού/κοινωνικού φύλου θα µπορούσε να 

οδηγήσει θεωρητικά σε κοινωνίες στις οποίες θα κυριαρχούσαν οι γυναίκες ή τα φύλα 

θα ήταν ισότιµα. Όµως, σε όλες τις γνωστές κοινωνίες αναπτύχθηκε ένα σύστηµα 

κοινωνικής ιεραρχίας του φύλου, στο οποίο υπερέχουν οι άνδρες. Αυτό το σύστηµα 

ονοµάστηκε πατριαρχία και ορίστηκε ως: «Ένα σύνολο κοινωνικών σχέσεων µε 

υλική βάση, όπου υπάρχουν σχέσεις ιεραρχίας και αλληλεγγύης ανάµεσα στους 

άνδρες, σχέσεις που τους επιτρέπουν στη συνέχεια να κυριαρχήσουν πάνω στις 

γυναίκες» (Hartmann, 1979). 



 

 

 

26

Η υλική βάση του συστήµατος αυτού είναι ο έλεγχος της εργατικής δύναµης 

και ο περιορισµός της σεξουαλικότητας των γυναικών από τους άνδρες. Ο έλεγχος 

της εργατικής δύναµης των γυναικών επιτυγχάνεται µε το µηχανισµό του 

καταµερισµού της εργασίας κατά φύλο, που διαπερνά όλους τους τοµείς της 

ανθρώπινης δραστηριότητας και ακολουθεί το πρότυπο της διχοτόµησης του κόσµου 

σε δύο τµήµατα, στο ανδρικό και το γυναικείο (Στρατηγάκη, 1996). 

 Γενικότερα, οι θέσεις των ανδρών παραµένουν παραδοσιακές καθότι οι 

άνδρες τείνουν να πιστεύουν πως είναι καλύτερα για όλους οι άνδρες να εργάζονται 

έξω από το σπίτι και οι γυναίκες να αναλαµβάνουν την επιµέλεια του σπιτιού και τις 

οικογενειακές υποχρεώσεις (Thorton, 1989). 

 Ο Ρουσσώ (1976) υποστηρίζει ότι, οι εργαζόµενες µητέρες είναι 

«εξουσιοδοτηµένες» µε την µητρότητα µε την οποία ιδιαιτέρως βαρύνονται 

περιγράφοντας τις καλές µητέρες σαν φυσικά παρούσες και διαθέσιµες να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών τους. Αυτή η προκατάληψη έχει οδηγήσει 

τις εργαζόµενες µητέρες στο να θεωρούνται λιγότερο αφοσιωµένες στην οικογένεια, 

λιγότερο στοργικές και πιο φίλαυτες από τις µητέρες που µένουν στο σπίτι και έχουν 

ως µοναδική ευθύνη την ανατροφή και τη φροντίδα των παιδιών. Εξάλλου, η έρευνα 

επιβεβαιώνει την επικρατούσα αντίληψη ότι η απόδοση των εργαζόµενων µητέρων 

είναι λιγότερο ικανοποιητική καθώς αναµένεται ότι τα παιδιά θα επιδράσουν στην 

επίδοση της εργασία τους (Diamond, 1987). 

 Στις δυτικές κοινωνίες σήµερα το φύλο είναι µια οργανωτική αρχή κοινωνικής 

δοµής και παίζει ένα µεγάλο ρόλο στον καθορισµό των κοινωνικών ρόλων.  

 Σύµφωνα µε την Oakley (1974), υπάρχει επίσης ο φόβος οι γυναίκες να 

‘αρρενοποιηθούν’ µέσα από την εργασία τους, καθώς γίνονται πιο επιθετικές και 

κυρίαρχες, γεγονός που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα το διχασµό ή την οριστική 

διάλυση της οικογένειας (Butterworth, 1975). 

 Στη σύγχρονη βιοµηχανική κοινωνία οι αλλαγές τείνουν να είναι πιο ορατές 

αλλά πραγµατικά, παρά την «χειραφέτηση» και παρά τις θεσµικές και εργασιακές 

αλλαγές που βασίζονται στο φύλο, οι θεµελιώδεις διαφορές ανάµεσα στις εργασίες 

ανδρών και γυναικών επιµένουν να υφίστανται. Οι άνθρωποι διατηρούν ακόµα τον 

παραδοσιακό τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς. Κατά συνέπεια, οι παραδοσιακές 

αντιλήψεις και προκαταλήψεις συνεχίζουν να επηρεάζουν τις ευκαιρίες εργασίας και 

επαγγελµατικής εξέλιξης των ανδρών και των γυναικών έτσι ώστε τα επαγγέλµατα 

που θεωρούνταν παραδοσιακά γυναικεία τείνουν να παραµένουν έτσι, συνήθως µε τη 
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λογική εξήγηση ότι είναι κατάλληλα για τις γυναίκες. Συνεπώς τη γυναίκα θα την 

επηρεάσει η ανατροφή της ούτως ώστε να µπορέσει να «εξοπλιστεί» για µια εργασία 

«γυναικείου» χαρακτήρα (Daklen, 1975). 

 Η ανισορροπία του εργασιακού γοήτρου ανάµεσα στα δύο φύλα έχει οδηγήσει 

σε µισθολογικές ανισότητες, κάτι το οποίο έχει απασχολήσει τη νοµοθεσία περί ίσης 

αµοιβής και πιο πρόσφατα τις κατευθυντήριες αρχές περί ίσης αµοιβής για εργασία 

ίσης αξίας ή «συγκρινόµενης αξίας». Πολλές χώρες έχουν επικυρώσει τη «Σύµβαση 

για την Άρση όλων των Μορφών ∆ιακρίσεων κατά των Γυναικών» (CEDAW- 

Ο.Η.Ε.). Όµως, όλα αυτά δεν έχουν διασφαλίσει αυτόµατα την ίση µεταχείριση 

ανδρών και γυναικών. Αντίθετα, παραµένουν οι µισθολογικές διαφορές ανάµεσα σε 

άντρες και γυναίκες. Παρά τις βελτιώσεις στη νοµοθεσία και την προστασία των 

δικαιωµάτων τους, οι γυναίκες συνεχίζουν να είναι «πολίτες δεύτερης κατηγορίας»  

στο εργατικό δυναµικό όλων των χωρών του κόσµου (CEDAW).  

 

 

2.2.4 Επαγγελµατικός διαχωρισµός στην αγορά εργασίας µε βάση τα 

χαρακτηριστικά του φύλου 
 

Οι ορισµοί της εργασίας των γυναικών και της εργασίας των ανδρών 

εξαρτώνται πάντοτε από το χρόνο και τον τόπο και είναι συνεχώς σε ρευστή 

κατάσταση. Αυτό όµως που παραµένει σταθερό είναι διάκριση ( De Bruijn, 1986). 

Ο Van Mourik (1983) βρήκε ότι υπάρχει ένας µεγάλος βαθµός διαχωρισµού 

στα επαγγέλµατα και τις λειτουργίες στις Κάτω Χώρες µε βάση το φύλο. Οι γυναίκες 

(82%) απασχολούνται κυρίως σε ένα περιορισµένο αριθµό επαγγελµατικών 

κατηγοριών όπως είναι η διοίκηση, ο τοµέας υπηρεσιών, νοσηλευτικά επαγγέλµατα  

και επαγγέλµατα παροχής περίθαλψης/φροντίδας. Παράλληλα, σε νέους κλάδους της 

βιοµηχανίας ή νέα επαγγέλµατα τα οποία δεν είχαν παραδοσιακές διακρίσεις µεταξύ 

των φύλων, εµφανίζονται νέες µορφές σεξουαλικού καταµερισµού της εργασίας. 

Στην αυτοµατοποίηση, για παράδειγµα, 60% των ανδρών απασχολούνται σε 

αναπτυξιακές και προγραµµατικές λειτουργίες και 40% στην επεξεργασία στοιχείων. 

Αντίθετα µόνο το 10% των γυναικών κατέχουν προγραµµατική λειτουργία ενώ η 

συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών απασχολείται στην επεξεργασία στοιχείων 

(Συµβούλιο Χειραφέτησης, 1985). 
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Οι αλλαγές στον καταµερισµό της εργασίας ανδρών και γυναικών γενικά 

συνδέονται µε την αύξηση της συµµετοχής των ανδρών σε «γυναικεία επαγγέλµατα» 

ενώ οι ευκαιρίες για απασχόληση των γυναικών σε «ανδρικά επαγγέλµατα» σχεδόν 

δεν έχουν αλλάξει (Van Doorne-Huiskes, 1983)3. 

Ο Ott (1985) διεξήγαγε ποιοτική έρευνα για τις εµπειρίες ανδρών και 

γυναικών που αποτελούσαν αντιστοίχως µειονότητα σε ένα γυναικείο επάγγελµα 

(νοσοκόµα) και ένα ανδρικό επάγγελµα (αστυνοµικός). Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας έδειξαν ότι οι άνδρες είχαν ευκολότερη πρόσβαση σε γυναικεία επαγγέλµατα 

από ότι οι γυναίκες σε ανδρικά επαγγέλµατα και επιπλέον µπόρεσαν να αποκτήσουν 

υψηλές θέσεις σχετικά γρήγορα. Οι γυναίκες πρέπει κατά ένα τρόπο να κερδίσουν τη 

θέση τους «µε το σπαθί τους» στα ανδρικά επαγγέλµατα. Εν µέρει, ο Ott ανασκευάζει 

τη θεωρία «τεκµηρίου» του Kanter, η οποία υποστηρίζει ότι το αριθµητικό ποσοστό, 

ανεξάρτητα από το φύλο, έχει πάντοτε αρνητικά αποτελέσµατα για τις µειονότητες. 

Αντίθετα µε τις γυναίκες, οι άνδρες είναι ευτυχείς µε τις θέσεις τους - «τεκµήριο». 

Η ανισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών είναι σαφέστερα εµφανής στις 

υψηλότερες θέσεις / λειτουργίες διαχείρισης. Από όλες τις λειτουργίες διαχείρισης 

στις Κάτω Χώρες, µόνο το 5% εκτελείται από γυναίκες. Αυτό το νούµερο είναι 

σηµαντικά χαµηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά στις γειτονικές χώρες (Βέλγιο 

10%, Γαλλία 9%, ∆υτική Γερµανία 9%, Ελβετία 13%, Ηνωµένο Βασίλειο 8%) 

(MCE, 1981). Οι διαχειριστικές θέσεις (management) δεν είναι εύκολα προσβάσιµες 

για τις γυναίκες ακόµα και αν αυτές διαθέτουν την εµπειρία και τα απαιτούµενα 

προσόντα.  

Η έρευνα για τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης υποψηφίων σε 

υψηλότερες θέσεις (Van Vianen et al. 1986) έδειξε ότι στη περίπτωση των γυναικών 

κάθε φάση της διαδικασίας αίτησης µπορεί να παρουσιάσει νέα εµπόδια. Από 

στοιχεία της αγοράς εργασίας προκύπτει ότι οι γυναίκες κάνουν αίτηση για εργασία 

λιγότερο από το αναµενόµενο. Παρά την πραγµατική καταλληλότητα και πολιτική 

ίσων ευκαιριών απασχόλησης για άνδρες και γυναίκες, οι πιθανότητες των 

υποψήφιων γυναικών να επιτύχουν στη συνέντευξη είναι λιγότερες από εκείνες των 

ανδρών. 

Σε µεγάλο βαθµό, η επιλογή καθορίζεται από την «προσωπικότητα» του 

υποψηφίου. Οι ερευνητές µιλούν για µια µάλλον αρσενική εικόνα του ιδανικού 
                                                 
3 Χρησιµοποιώντας 11 συνεντεύξεις, ο Huisman (1981)  φωτίζει τα προβλήµατα και την ιστορία των 
γυναικών στα «ανδρικά επαγγέλµατα». 
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υποψηφίου σαν πλαίσιο αναφοράς για την επιδοκιµασία και επιλογή του πραγµατικού 

υποψηφίου. Εάν η επιλογή βρίσκεται ανάµεσα σε έναν άνδρα και µια γυναίκα 

υποψήφιους µε τα ίδια προσόντα, τότε προτιµάται συχνότερα ο άνδρας. Η 

διδακτορική διατριβή του Van Vianen (1987) εξετάζει λεπτοµερώς το ρόλο που 

παίζουν τα στερεότυπα των φύλων στις συνεντεύξεις και την τελική επιλογή. Οι 

επιλογείς έχουν µια «θηλυκότερη» εικόνα των γυναικών υποψηφίων απ’ ό,τι οι ίδιες 

οι γυναίκες. Αυτή η εικόνα οδηγεί σε αρνητική άποψη για τις υποψήφιες γυναίκες. 

Η προαγωγή µέσα σε εταιρείες εµφανίζεται εξίσου δύσκολη για τις γυναίκες. 

Ο De Jong (1985) διεξήγαγε έρευνα για την εξέλιξη της καριέρας ανδρών και 

γυναικών που ξεκίνησαν από την ίδια θέση. Μετά από ένα διάστηµα, παρατηρήθηκαν 

σαφείς διαφορές: οι άνδρες είχαν καλύτερες θέσεις από ότι οι γυναίκες. Ο De Jong 

συµπεραίνει ότι οι άνδρες αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό τρόπο. Οι αλλαγές στην 

επαγγελµατική εξέλιξη ανδρών και γυναικών µπορούν σε µεγάλο βαθµό να 

αποδοθούν σε διαφορές στις πρώτες εργασίες τους ως υπάλληλοι. Οι άνδρες γενικά 

τοποθετούνται σε εξειδικευµένες θέσεις που προσφέρουν περισσότερες προοπτικές 

προαγωγής. Αντίθετα, οι γυναίκες συνήθως τοποθετούνται σε χαµηλότερες και 

λιγότερο εξειδικευµένες θέσεις. 

Η οµάδα δράσης για την εργασία των γυναικών (Projectgroep Vrouwenarbeid, 

1981) διεξήγαγε επίσης έρευνα για τις διαφορές προαγωγής µεταξύ ανδρών και 

γυναικών µε τα ίδια προσωπικά χαρακτηριστικά (εκπαίδευση και διάρκεια 

υπηρεσίας). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι γυναίκες συνήθως τοποθετούνται σε 

σηµαντικά χαµηλότερες θέσεις και προχωρούν µε λιγότερα επίπεδα προαγωγής απ’ 

ό,τι οι άνδρες. Ο De Ru (1983) ανέλυσε τις διαφορές προαγωγής στο ταχυδροµείο 

(ΡΤΤ). Σε επόµενη έρευνα (De Ru et al. 1986) σχετικά µε τα εµπόδια στην εσωτερική 

εξέλιξη της σταδιοδροµίας των γυναικών, προέκυψε ότι η έλλειψη εργασιών µερικής 

απασχόλησης στη µεσαία και ανώτερη ιεραρχία της διαχείρισης αποτελούσε ένα από 

τα σηµαντικότερα εµπόδια. Η Van Doorne-Huiskes (1986) διεξήγαγε έρευνα µεταξύ 

των µελών του προσωπικού του Πανεπιστηµίου της Ουτρέχτης και ανακάλυψε 

σηµαντική διαφορά ανάµεσα στο πρώτο και δεύτερο µέρος της σταδιοδροµίας. Στο 

πρώτο µέρος, ένας σχετικά ίσος αριθµός γυναικών και ανδρών προήχθη αλλά οι 

γυναίκες φάνηκε ότι προήχθησαν  µε αργότερο ρυθµό σε σχέση µε τους άνδρες. Στο 

δεύτερο µέρος, ο ρυθµός τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών ήταν ο ίδιος, αλλά 

οι γυναίκες προήγοντο σχετικά σπανιότερα σε υψηλότερες θέσεις. 



 

 

 

30

Η έρευνα του Weggelaar (1986) διακρίνει µεταξύ διαρθρωτικών, 

πολιτισµικών και ψυχολογικών παραγόντων, οι οποίοι παίζουν ρόλο στην προαγωγή 

των γυναικών. Οι πολιτισµικοί παράγοντες ιδιαίτερα (οι επικρατούσες έννοιες και 

προσδοκίες του ρόλου και των φιλοδοξιών των γυναικών) επηρεάζουν εξαιρετικά τις 

πραγµατικές ευκαιρίες προαγωγής. Επιπλέον, οι Tijdens και De Ru (1988) 

καταδεικνύουν την επιρροή του επαγγελµατικού διαχωρισµού σε ανδρικές και 

γυναικείες δουλειές (ανδρικά επαγγέλµατα και γυναικείες δουλειές) στις ευκαιρίες 

προαγωγής καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι πολλά τµήµατα /τοµείς γυναικών 

παγιδεύουν µέσα τους τις γυναίκες. Σε εταιρείες όπου λειτουργεί ο επαγγελµατικός 

διαχωρισµός µε βάσει το βιολογικό φύλο εµφανίζονται ξεχωριστές δοµές ανδρικής 

και γυναικείας καριέρας, οι οποίες µπορούν να θέσουν πρόσθετα κριτήρια για τις 

γυναίκες. Αναφορικά µε τη µελέτη του Veld-Langeveld, οι ερευνητές δηλώνουν ότι 

οι γυναίκες στα γυναικεία επαγγέλµατα έχουν καλύτερες ευκαιρίες γρήγορης 

ανέλιξης από ό,τι σε µικτά ή ανδρικά επαγγέλµατα. 

Ο διαχωρισµός της εργασίας µε βάση το βιολογικό φύλο θεωρήθηκε αρχικά 

ως εξήγηση για τον καταµερισµό της εργασίας και την καταπίεση των γυναικών. 

Στην αµειβόµενη απασχόληση αυτός ο καταµερισµός της εργασίας αντανακλάται στη 

µορφή των ανδρικών και γυναικείων επαγγελµάτων, την ανάθεση ειδικών 

καθηκόντων σε άνδρες και γυναίκες στα πλαίσια κάποιου επαγγέλµατος και την 

κατανοµή των φύλων σε λειτουργικά επίπεδα. Αυτό οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα 

της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας (Nijhoff, 1978). 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι γυναίκες εξασκούν µόνο ένα περιορισµένο 

αριθµό επαγγελµάτων, διατηρούν εν γένει χαµηλές θέσεις, αµείβονται κατά µέσο όρο 

µε χαµηλό ωροµίσθιο και εργάζονται µε µερική απασχόληση συχνότερα από ό,τι οι 

άνδρες. Το µειονέκτηµα της µερικής απασχόλησης είναι ότι οι εργαζόµενοι 

καταλήγουν συνήθως να κάνουν εργασίες οι οποίες θεωρούνται χαµηλού κύρους ενώ 

επίσης έχουν λίγες προοπτικές ευνοϊκής εξέλιξης της καριέρας τους. Τελικά, εξήχθη 

το συµπέρασµα ότι οι γυναικείες δεξιότητες δεν αξιολογούνται σε συστήµατα 

ταξινόµησης επαγγελµάτων (βλ. επίσης Poldervaart, 1983)4. 

                                                 
4 Το κλασσικό παράδειγµα που υποστηρίζει αυτό το συµπέρασµα είναι η σύγκριση των µισθών ενός 
υπάλλήλου πάρκινγκ και µιας νηπιαγωγού σε παιδικό σταθµό: παρόλο που η φροντίδα των παιδιών 
απαιτεί περισσότερες ικανότητες και είναι πιο υπεύθυνη από τη «φροντίδα» των αυτοκινήτων, και οι 
δύο εργασίες αµείβονται µε τον ίδιο µισθό. 
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Γενικότερα θα λέγαµε ότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες ώστε να εξηγηθεί η 

µειονεκτική θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας οι οποίες βασίζονται κυρίως σε 

τρία θεωρητικά µοντέλα (Nijhoff, 1978, Bervoets και Frielink, 1981, De Bruijn, 

1981b; Projectgroep Vrouwenarbeid 1981, και Poldervaart, 1983 [Οµάδα εργασίας 

για τη γυναικεία εργασία]). 

Η θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι µπορούν 

να αυξήσουν την εργασιακή τους παραγωγικότητα και, έτσι, την αξία τους, 

επενδύοντας στους εαυτούς εκπαιδευόµενοι και αποκτώντας εµπειρία. Οι γυναίκες 

δεν επενδύουν αρκετά, και έχουν εποµένως χαµηλή αξία στην αγορά εργασίας, µε 

άλλα λόγια, αµείβονται λιγότερο. Όµως, αυτή η εξήγηση αγνοεί τον σεξουαλικό 

καταµερισµό της εργασίας. Επιπλέον, οι παρεµποδιστικοί παράγοντες όσον αφορά τη 

συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας αναζητώνται µόνο στις ίδιες τις 

γυναίκες. 

Η θεωρία της διπλής αγοράς εργασίας αναζητά µια πιθανή εξήγηση στον 

τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η ίδια αγορά εργασίας. Αυτή η θεωρία διακρίνει δύο 

τοµείς στην αγορά εργασίας: τα επαγγέλµατα στον πρωταρχικό τοµέα 

χαρακτηρίζονται από υψηλές εκπαιδευτικές απαιτήσεις, υψηλές αποδοχές, υψηλό 

επίπεδο ασφάλειας, καλές συνθήκες απασχόλησης και προοπτικές προαγωγής. Ο 

δεύτερος τοµέας είναι ακριβώς το αντίθετο: δουλειά ρουτίνας, άσχηµες συνθήκες 

εργασίας, χαµηλή αµοιβή, λίγες προοπτικές βελτίωσης. Οι απασχολούµενοι στον 

τελευταίο τοµέα εκπληρώνουν µία ρυθµιστική λειτουργία: ανάλογα µε τις απαιτήσεις 

της εργασιακής διαδικασίας, είτε προσλαµβάνονται νέοι είτε απολύονται οι 

υπάρχοντες εργαζόµενοι. Όµως, αυτή η θεωρία δεν εξηγεί το γιατί είναι οι γυναίκες 

που προσλαµβάνονται στον δεύτερο τοµέα. 

Η µαρξιστική αντίληψη της παρακαταθήκης εργατικού δυναµικού, 

ενεργοποιηµένη από τον Braverman (1974) εξηγεί την προέλευση και την ύπαρξη 

των αδύναµων οµάδων στην αγορά εργασίας, αλλά εδώ επίσης δεν υπάρχει εξήγηση 

για το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν αδύναµη οµάδα. 

Η Αγγλίδα κοινωνιολόγος Beechey (1982) προσπάθησε να δώσει γυναικεία 

απόχρωση σ’ αυτή τη θεωρία µε το να κάνει τη διαφορά φύλου σαφές µέρος της 

εξήγησης. Σύµφωνα µε τη Beechey, η θέση των παντρεµένων γυναικών στην αγορά 

εργασίας καθορίζεται από τις οικογενειακές τους ευθύνες. ∆εν προσανατολίζονται 

κατ’ αρχήν προς την επαγγελµατική εργασία και είναι διατεθειµένες µόνο σε 

περιορισµένο βαθµό να  συµµετάσχουν στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, µέσω του 
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εισοδήµατος του συζύγου, δεν εξαρτώνται από δικό τους εισόδηµα. Αυτή η εξήγηση 

δίνει έρεισµα σε νέα ερωτήµατα και σηµεία κριτικής όπως γιατί οι γυναίκες γίνονται 

οικονοµικά ανεξάρτητες µέσω των συζύγων τους; Γιατί η θέση των ανύπαντρων 

γυναικών στην αγορά εργασίας δεν είναι καλύτερη από εκείνη των παντρεµένων 

γυναικών; Επιπλέον, δεν ανήκουν όλες οι γυναίκες στην παρακαταθήκη εργατικού 

δυναµικού. 

Οι Bervoets και Frielink (1981) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι αυτή η 

ερµηνεία αφορά περισσότερο τις µεθόδους καπιταλιστικής παραγωγής παρά την 

ουσία της καταπίεσης των γυναικών. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η έρευνα για µια θεωρητική εξήγηση προς 

αυτήν την κατεύθυνση δεν εθεωρείτο πια επιτυχής. Ο καταµερισµός της εργασίας 

βάσει φύλου δεν θεωρείται πλέον η αιτία της καταπίεσης των γυναικών αλλά η 

έκφραση της ανισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτό που θα πρέπει να 

διερευνηθεί είναι ο ίδιος ο καταµερισµός της εργασίας µε βάση το φύλο. 

 

 

2.2.5 Φύλο και Εξουσία 
 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε προηγουµένως, το «κοινωνικό φύλο» (gender) 

αναφέρεται στην κοινωνική διάσταση και ερµηνεία των ρόλων και θέσεων που έχουν 

οι «άνδρες» και οι «γυναίκες» στην κοινωνία. Η λέξη «φύλο» περιλαµβάνει όχι µόνο 

τη δόµηση της αρρενωπότητας ή της θηλυκότητας σαν ψυχολογικά χαρακτηριστικά 

τα οποία όλοι µοιραζόµαστε σε διαφορετικές ποσότητες αλλά πιο ουσιαστικά 

ερωτήµατα «ταυτότητας» και «σεξουαλικότητας». Επιπλέον, οι κοινωνικές σχέσεις 

(gender relations) µεταξύ ανδρών και γυναικών και οι κοινωνικές ανάγκες οι οποίες 

δηµιουργούνται από το εξωτερικό περιβάλλον φαίνεται να ανάγονται συχνά στη 

νατουραλιστική ιδεολογία. Πιο συγκεκριµένα, το φύλο εκλαµβάνεται συνήθως σαν 

κάτι φυσικό, αναπόφευκτο το οποίο δεν επιδέχεται αλλαγές. Για αυτό το λόγο οι 

κοινωνικές σχέσεις των δύο φύλων προσδιορίζονται µε επιµονή και σταθερότητα από 

ένα «φυσικό» βιολογικό κόσµο. 

 Χρειάζεται επίσης να τονίσουµε ότι µιλάµε για «σχέσεις». ∆ηλαδή, εάν η 

«αρρενωπότητα» και η «θηλυκότητα» είναι κοινωνικά  δοµηµένες είναι επίσης 

δοµηµένες η µια σε σχέση µε την άλλη. Παράδειγµα, όταν µιλάµε για καταµερισµό 
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εργασίας ως προς το φύλο τις περισσότερες φορές φαίνεται ότι µιλάµε για την 

γυναικεία απασχόληση. Αυτό όµως στο οποίο ουσιαστικά αναφερόµαστε είναι η 

«ιστορική σχέση» µεταξύ «ανδρικής» και «γυναικείας» εργασίας. 

 Αν και πολλές φορές τα είδη εργασίας προσδιορίζονται είτε σαν γυναικεία ή 

σαν ανδρικά ή σε σχέση µε τη βιολογία του ατόµου (sex) ή τις υποτιθέµενες 

βιολογικές διαφορές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες ανδρών και 

γυναικών, στην ουσία δεν υπάρχει τίποτα στατικό ή ορισµένο (fixed)  στον 

καταµερισµό εργασίας ως προς το φύλο.  

 Με άλλα λόγια, το περιεχόµενο της «ανδρικής» και «γυναικείας» 

απασχόλησης είναι ένα θέµα που υπόκειται σε αλλαγές. Οι αλλαγές στους ορισµούς 

της ανδρικής και γυναικείας εργασίας πάντα υπήρξαν σε άµεση σχέση 

διαφοροποίησης της µιας  εργασίας από την άλλη. Συνεπώς, δεν υπάρχει τίποτε 

κληρονοµικό στις εργασίες που να τις κάνει απαραίτητα είτε ανδρικές ή γυναικείες.  

Εάν κάτι παραµένει το ίδιο είναι ο διαχωρισµός µεταξύ τους, δηλαδή, «δουλειές για 

τους άνδρες και δουλειές για τις γυναίκες». Για παράδειγµα, εάν µε την τεχνολογική 

αλλαγή οι γυναικείες και οι ανδρικές δουλειές θα γίνουν παρόµοιες σε έναν ορισµένο 

χώρο δουλειάς, στις γυναίκες θα αποδοθούν διαφορετικές θέσεις εργασίας και η φύση 

της γυναικείας και ανδρικής εξουσίας θα ξαναορισθεί µε σκοπό να παραµείνει η 

διάκριση µεταξύ τους.  

 Ο καταµερισµός της εργασίας µε βάση το φύλο είναι αξιοσηµείωτα ελαστικός 

διότι υποτίθεται ότι στηρίζεται στη βιολογία. Από τη στιγµή όµως που είναι τόσο 

ελαστικός πως συνεχίζει να υπάρχει; Η απάντηση σ΄ αυτό το ερώτηµα βρίσκεται στη 

φύση των σχέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στα δύο φύλα. Στο «φύλο» δεν αποδίδεται 

µόνο η διαφορά αλλά η εξουσία και πιο συγκεκριµένα η «κυριαρχία» των ανδρών και 

η «υποτέλεια» των γυναικών. 

 Αυτή η σχέση εξουσίας παραµένει µε τη δηµιουργία υποτιθέµενων διαφορών 

µεταξύ της ανδρικής και γυναικείας φύσης και είναι η αναπαραγωγή αυτών των 

διαφορών που µετράει για τη διατήρηση της αυτοαποκαλούµενης «φυσικότητας». 

 Είναι ακριβώς αυτή η σχέση εξουσίας που προϋποθέτει ότι οι γυναίκες είναι 

πιο κοντά στη φύση από τους άνδρες ενώ οι άνδρες θεωρείται ότι έχουν µια 

ικανότητα να δηµιουργούν τον κοινωνικό τους χώρο, πράγµα που οι γυναίκες 

αδυνατούν να κάνουν λόγω βιολογικών παραγόντων και συγκεκριµένα διότι γεννούν 

και µεγαλώνουν τα παιδιά.  
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Σε σχέση µε τα παραπάνω, η ταυτότητα του φύλου παίζει σηµαντικό ρόλο 

όσον αφορά τις θέσεις εργασίας. Η «αρρενωπότητα» και η «θηλυκότητα»  δεν είναι 

µόνο ψυχολογικές καταστάσεις ή απόδοση των σεξουαλικών ρόλων από τους οποίους 

µπορούµε να ταρακουνήσουµε δηλαδή να αλλάξουµε ή να αναποδογυρίσουµε τους 

ρόλους. Το θέµα είναι βαθύτερο. Η σεξουαλική µας ταυτότητα καθορίζεται από το αν 

είµαστε γυναίκες ή άνδρες. Και η ταυτότητά µας αυτή δοµείται δια µέσου 

κοινωνικών πρακτικών όπως είναι η εργασία και όπου συνιστούµε ότι η 

σεξουαλικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής όπως για παράδειγµα η ανδρική 

εικόνα του εαυτού που προσβάλλεται εάν κάνει «γυναικεία» δουλειά. Σε µια τέτοια 

περίπτωση οι άνδρες δεν αισθάνονται µόνο ότι µειώνονται κοινωνικά αλλά και 

φυσικά (είναι αυτό που οι φροϋδικοί το ονοµάζουν castration anxiety). 

 Οι άνδρες που κάνουν γυναικείες δουλειές µπορεί να θεωρηθούν αδύναµοι 

θηλυπρεπείς ή ακόµη και οµοφυλόφιλοι. Αντίθετα, η ανδρική δουλειά θα πρέπει να 

αντανακλά «δυναµισµό». Έτσι, για παράδειγµα, βλέπουµε ότι οι άνδρες πολύ πιο 

συχνά δουλεύουν σε καινούργιας τεχνολογίας µηχανήµατα από ότι οι γυναίκες. Θα 

µπορούσε να πει κανείς ότι η «τεχνολογία» και ο «ανδρισµός» είναι δυο έννοιες 

αλληλένδετες µεταξύ τους. Αντίθετα, όταν οι γυναίκες ακολουθούν τα λεγόµενα 

«ανδρικά» επαγγέλµατα  νοιώθουν πολλές φορές και σε διαφορετικά επίπεδα άσχηµα 

και εκτός αυτού, κυρίως όταν συχνά οι άνδρες συνάδελφοι τους τις αποκαλούν 

«στρίγγλες» και «άσχηµες» και µάλιστα τις κατηγορούν ότι για χάρη της καριέρας 

τους αρνούνται τη θηλυκότητά τους και γίνονται µη σεξουαλικές. 

 Ένα άλλο θέµα που απασχολεί πολλές εργαζόµενες γυναίκες είναι αυτό της 

«σεξουαλικής παρενόχλησης» (sexual harassment). Η σεξουαλική παρενόχληση 

επίσης σχετίζεται µε τη θέση εξουσίας που κατέχει ο άνδρας στον εργασιακό χώρο. 

Αρκετά συχνά άνδρες κατηγορούνται για «σεξουαλική παρενόχληση» υφισταµένων 

γυναικών, πράξη που ουσιαστικά αποτελεί έκφραση εξουσίας του άνδρα πάνω στη 

γυναίκα και η οποία περαιτέρω διασφαλίζει  ένα τρόπο να παραµένει η γυναίκα σε 

θέση κατώτερη από αυτή του άνδρα. 

Οι αλλαγές που σηµειώνονται στην οργάνωση της εργασίας ευρύτερα και στη 

στελέχωση των επιχειρήσεων ειδικότερα µε τη συµµετοχή γυναικών σε ιεραρχικές 

θέσεις, συχνά προκαλούν άγχος στους άνδρες οι οποίοι φοβούνται για την απώλεια 

της κυριαρχίας τους στον εργασιακό χώρο ως αποτέλεσµα της απόκτησης ολοένα και 

περισσοτέρων εξουσιών από µέρους των γυναικών. 
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Από τα προηγούµενα προκύπτει λοιπόν ότι, η δύναµη και η σεξουαλικότητα 

καθορίζουν σε πολύ µεγάλο βαθµό τις σχέσεις εργασίας µεταξύ ανδρών και γυναικών 

όπως ακριβώς συµβαίνει σε όλες τις σχέσεις δύναµης – εξουσίας. Από την άλλη 

µεριά, το φύλο συνέχεια διαπραγµατεύεται και αναδηµιουργείται και διαγράφει µια 

πορεία η οποία αρχίζει να  διαφαίνεται κυρίως όταν η εργασία αναδιοργανώνεται και 

εµφανίζονται καινούργιες τεχνολογίες. Έτσι, φαίνεται ότι η θηλυκότητα και η 

αρρενωπότητα δεν είναι προκαθορισµένες έννοιες και οι ταυτότητες του φύλου όπως 

οι σχέσεις δύναµης – εξουσίας παίρνουν πολλές µορφές και αποκτούν νέο 

περιεχόµενο.  

 

 

2.3 Γυναίκες, Οικογένεια και Εργασία: Κοινωνιολογικές 

Προσεγγίσεις 
 

Στα µέσα της δεκαετίας του ’70, πραγµατοποιήθηκε ένας αριθµός 

οικογενειακών-κοινωνιολογικών µελετών για την επαγγελµατική εργασία των 

(παντρεµένων) γυναικών (βλ. επίσης Boelmans-Kleinjan and Beuckens-Vries 1974, 

Clason 1980). Αφετηρία για αυτές τις έρευνες αποτέλεσε ο κοινωνικός ρόλος της 

γυναίκας µέσα στην οικογένεια που προϋποθέτει τα οικιακά καθήκοντα της γυναίκας 

και τη φροντίδα των µελών της οικογένειας (παιδιά και ηλικιωµένους). 

Το βασικό ερώτηµα που τέθηκε ήταν το εξής: παρατηρώντας τους 

περιορισµούς που δηµιουργούν οι οικογενειακές υποχρεώσεις, µε ποιον τρόπο 

µπορούν οι γυναίκες να συµµετάσχουν στην αγορά εργασίας και ποιες είναι οι 

συνέπειες της επαγγελµατικής εργασίας για τη θέση της γυναίκας στην οικογένεια. 

Μία µελέτη απόψεων/στάσεων ανάµεσα σε παντρεµένες γυναίκες (Clason, 1980) 

έδειξε ότι οι γυναίκες που εργάζονται έξω απ’ το σπίτι ασκούν περισσότερη κριτική 

για την κατανοµή των ρόλων στην κοινωνία ανάλογα µε το φύλο. 

Στις κοινωνικές επιστήµες, η εισαγωγή µελετών για τις γυναίκες προκάλεσε 

ριζικές αλλαγές και δηµιούργησε νέες περιοχές έρευνας. Οι ευθύνες του γάµου και 

της οικογένειας δεν είναι πια δεδοµένες και τα ζητήµατα που αφορούν  στην 

επαγγελµατική εργασία δεν σχετίζονται πλέον άµεσα µε το εάν η γυναίκα είναι 

παντρεµένη ή ανύπαντρη. Η επαγγελµατική εργασία της γυναίκας εξελίχθηκε σε 

ανεξάρτητη περιοχή έρευνας, η οποία καλύπτεται από διάφορους επιστηµονικούς 



 

 

 

36

τοµείς (κοινωνιολογία της βιοµηχανίας και εργασίας, οργανωσιακή κοινωνιολογία, 

ψυχολογία και οικονοµία). 

Η έρευνα για τη σχέση µεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής έλαβε νέο σχήµα. 

Τα ερωτήµατα τώρα αφορούσαν τον συνδυασµό τέκνων και εργασίας (στον οποίο και 

τα δύο στοιχεία είναι ισοδύναµα) και «τα νοικοκυριά διπλής καριέρας»5. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το συγκεκριµένο υποκεφάλαιο ασχολείται µε την 

έρευνα της θέσης της γυναίκας στην αγορά εργασίας, τον διαχωρισµό βάσει φύλου, 

τη διαδικασία προσέγγισης στην εργασία των γυναικών και µερικές πρόσφατες 

εξελίξεις (εξορθολογισµός και τεχνολογικές εξελίξεις, ελαστικότητα και θετικές 

δράσεις). 

 

 

2.3.1 Η προσέγγιση στην εργασιακή διαδικασία 
 

Ένας αξιόλογος αριθµός από τις προαναφερθείσες µελέτες για την 

επαγγελµατική εργασία των γυναικών έχουν ως αφετηρία τη «χειραφέτηση των 

γυναικών» και συγκλίνουν στην άποψη ότι οι εργασίες είναι άνισα κατανεµηµένες 

µεταξύ των φύλων και πρέπει να ανακτηθεί το χαµένο έδαφος. Οι παράγοντες που 

εµποδίζουν τις προσπάθειες για µια ισότιµη κατανοµή θα πρέπει να εξεταστούν 

περαιτέρω και κατά το δυνατόν να εξαλειφθούν.  

Ο τρόπος κατά τον οποίο η σεξουαλική διαφορά σχετίζεται µε έναν αριθµό 

διαθέσιµων εργασιών µπορεί επίσης να διερευνηθεί από την οπτική της ισχύος. Η 

ανισότητα µεταξύ των ανδρών και των γυναικών δεν εκφράζεται µόνο στη θέση που 

κατέχουν τα δυο φύλα στην αγορά εργασίας και στο σεξουαλικό διαχωρισµό, αλλά 

επίσης στηρίζεται στην κουλτούρα της θέσης εργασίας. Οι γυναίκες δεν κρίνονται 

µόνο για τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, αλλά και για τη θηλυκότητά τους. Ο De 

Bruijn (1981) ανίχνευσε έναν αριθµό διαρθρωτικών χαρακτηριστικών σ’ αυτή την 

κουλτούρα, τα οποία έχουν αρνητική επίδραση στη θέση των γυναικών εργαζοµένων. 

                                                 
5 Σαν αποτέλεσµα της σύντοµης διάρκειας αυτής της µελέτης, αυτή η έκθεση δεν περιλαµβάνει έρευνα 
για τα «νοικοκυριά διπλής καριέρας» (βλ. Kloppenburg και Hage, 1982), ή µελέτες που έχουν 
διεξαχθεί για τον συνδυασµό παιδιών και καριέρας (βλ.  Van Vonderen, και Zeeuwen, 1987), ή έρευνα 
που έγινε για γυναίκες που εργάζονται µε τους συζύγους τους σε οικογενειακές επιχειρήσεις (π.χ. 
σύζυγοι αγροτών, για µια επισκόπηση, βλ. Hobbelink και Spijkers-Zwart, 1987). Η παρούσα έρευνα 
δεν περιλαµβάνει επίσης έρευνα για γυναίκες επιχειρηµατίες (βλ. Koopman και Walvis, 1985), ή 
γυναίκες που εργάζονται νυχτερινή βάρδια (βλ. Siersema, 1981 και την έκθεση που ετοίµασε το 
Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλειας και Επιστήµης: «Γυναίκες και νυχτερινή εργασία, 1988). 
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Οι γυναίκες κατέχουν κατώτερη θέση και αναµένεται να προβλέπουν και να 

εξυπηρετούν/διευκολύνουν την υφιστάµενη ιεραρχία. Επιπλέον, υποτίθεται επίσης 

ότι συµµορφώνονται µε τις αποδεκτές εικόνες θηλυκότητας, µε τη µορφή της 

εξυπηρέτησης / δουλοπρέπειας, εξωτερικής εµφάνισης και σεξουαλικότητας.  

Καθώς η άτυπη οργάνωση της εργασίας και το κλίµα εργασίας ασκούν 

µεγάλη επιρροή στην ποιότητα της εργασίας (των γυναικών), ο De Bruijn (1986) 

υποστηρίζει µία προσέγγιση της εργασιακής διαδικασίας σε διερεύνηση των σχέσεων 

µεταξύ της σεξουαλικής διαφοράς και της οργάνωσης της εργασίας. Το σηµείο 

εκκίνησης σ’ αυτή την προσέγγιση είναι ότι η εργασιακή διαδικασία δεν θεωρείται 

µόνο τεχνική και οικονοµική διαδικασία αλλά επίσης και διαδικασία παραγωγής και 

αναπαραγωγής των σχέσεων εξουσίας.  

Από αυτή τη σκοπιά, τίθενται ερωτήσεις όσον αφορά τη σχέση µεταξύ της 

οργάνωσης της εργασίας και της προέλευσης και συνεχιζόµενης ύπαρξης των 

ασύµµετρων σχέσεων εξουσίας µεταξύ των φύλων. «Οι σεξουαλικές σχέσεις και οι 

συνακόλουθες σεξουαλικές ταυτότητες είναι βασικές για τον τρόπο µε τον οποίο 

οργανώνεται η εργασία. Αλλά το αντίθετο ισχύει επίσης: η εργασία είναι κεντρική 

στην κοινωνική διάρθρωση της σεξουαλικής ταυτότητας.» (De Bruijn, 1986). Πέραν 

των ατοµικών παραγόντων και των παραγόντων της αγοράς εργασίας, η δοµή και η 

κουλτούρα των εταιρειών είναι σηµαντικά στοιχεία τα οποία εγκαθιστούν 

σεξουαλικές διαφορές σε εργασιακές καταστάσεις. ∆εν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να 

ερευνήσουµε εάν υπάρχουν σεξουαλικές διαφορές, αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι « 

…ο τρόπος και τα µέσα µε τα οποία αυτές οι διαφορές επανειληµµένως 

παγιώνονται». Τα συστήµατα αξιολόγησης των επαγγελµάτων είναι «κατάλληλα» 

µέσα. Αυτό είναι προφανές, µεταξύ άλλων, από τις σεξουαλικές διαφορές στους 

τίτλους εργασιών για ίση εργασία, διαφορές σε κριτήρια εκπαίδευσης, ελεγκτικά 

καθήκοντα και κατανοµή χρόνου σε άνδρες και γυναίκες. Γι’ αυτό το λόγο, η έννοια 

«προσοντούχος» δεν είναι ουδέτερη, αντικειµενικά δοσµένη, αλλά είναι κατ’ αρχήν 

ιδεολογικά προκαθορισµένη (Taylor στο Postman, 1993). Η διάκριση µεταξύ 

προσοντούχων / µη προσοντούχων είναι σχεδόν παράλληλη µε τη διάκριση µεταξύ 

εργασίας ανδρών και γυναικών. Η επιδεξιότητα στην εργασία των γυναικών δεν 

αναγνωρίζεται, δεν µετρά, και έτσι καταλήγει να µην αµείβεται. 
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2.3.2 Προβλήµατα των εργαζοµένων γυναικών  
 

Πολυάριθµα κοινά προβλήµατα εµφανίζονται για τις εργαζόµενες γυναίκες σε 

ένα ευρύ φάσµα επαγγελµατικών καταστάσεων και συνθηκών. Πριν να εξετάσουµε 

ειδικά ερωτήµατα σχετικά µε τη σύνθεση των γυναικών στη διάρθρωση των 

οργανισµών των µέσων ενηµέρωσης, είναι σηµαντικό να εξετάσουµε µερικές απ’ 

αυτές τις δυσκολίες σε γενικότερο πλαίσιο. Μια τέτοια εξέταση θα υπογραµµίσει το 

είδος της σχέσης των γυναικών µε το γενικό οικονοµικό σύστηµα και τη 

(διαρθρωτική) βάση της ανισότητας των φύλων στην κοινωνία. 

 

 

Α. Το περιεχόµενο της γυναικείας εργασίας: γάµος και παροχή υπηρεσιών  

 

Η εντυπωσιακή αύξηση της αµειβόµενης απασχόλησης των γυναικών αυτόν 

τον αιώνα – και οι συνακόλουθες αλλαγές στη διάρθρωση του γυναικείου εργατικού 

δυναµικού – είναι χαρακτηριστικό όλων των αναπτυγµένων χωρών. Στο Ηνωµένο 

Βασίλειο, για παράδειγµα, το 90% της αύξησης του εργατικού δυναµικού ανάµεσα 

στο 1950 και το 1971 οφείλεται στις γυναίκες (HMSO, 1974). Σε πιο 

βιοµηχανοποιηµένες χώρες, περισσότερο από το ένα τρίτο όλων των ενήλικων 

γυναικών ανήκουν στο εργατικό δυναµικό. Πιο συγκεκριµένα στη Σκανδιναβία και 

στην ανατολική Ευρώπη η αναλογία είναι πάνω από το µισό ενώ στις Η.Π.Α., το 

ποσοστό των γυναικών στο εργατικό δυναµικό αυξήθηκε από 34% σε 50% µεταξύ 

1950 και 1976 (PRB, 1977). Ένα παρόµοιο σχήµα ισχύει για το Ηνωµένο Βασίλειο 

όπου, στις αρχές της δεκαετίας του ’70, οι γυναίκες αποτελούσαν το 56% του 

εργατικού δυναµικού (HMSO, 1974). Το µεγαλύτερο µέρος αυτής της αύξησης 

οφείλεται σε αύξηση του αριθµού των παντρεµένων γυναικών που εργάζονται. Στη 

Σουηδία, για παράδειγµα, το ποσοστό των εργαζόµενων παντρεµένων γυναικών 

αυξήθηκε από 16% σε 54% µεταξύ του 1950 και 1972 (Barrett, 1973), στο Ηνωµένο 

Βασίλειο και τις Η.Π.Α. το ποσοστό αυξήθηκε από περίπου ένα τέταρτο σε 42% σε 

κάθε επαρχία την ίδια χρονική περίοδο. 

 Ανάλογες τάσεις παρατηρούνται και σε άλλες χώρες κατά τη διαδικασία 

ανάπτυξης. Για παράδειγµα, µία έρευνα στα κορίτσια του γυµνασίου στη Σρι Λάνκα 



 

 

 

39

στις αρχές της δεκαετίας του ’70 έδειξε ότι το 89% προσδοκούσε να εξακολουθήσει 

να εργάζεται µετά το γάµο (UNESCO, 1975). Μία αυξανόµενα διεθνοποιηµένη 

βιοµηχανική αγορά έχει επηρεάσει την απασχόληση των γυναικών στις 

αναπτυσσόµενες χώρες. Στη Μαλαισία, για παράδειγµα, µεταξύ 1957 και 1970, το 

ποσοστό των γυναικών στην βιοµηχανία εξαγωγών αυξήθηκε από 17% σε 29%. Στη 

Σιγκαπούρη, µεταξύ του 1970 και 1974, το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στη 

βιοµηχανία αυξήθηκε κατά 118%, ενώ αντίστοιχα η συµµετοχή των ανδρών 

αυξήθηκε µόνο 36% καθώς το µεγαλύτερο µέρος της αύξησης αυτής 

πραγµατοποιήθηκε στις τέσσερις κύριες βιοµηχανίες εξαγωγής ενδυµάτων, 

υποδηµάτων, υφασµάτων και ηλεκτρονικών ειδών (WCUNDW, 1980b). 

Ένας επιπλέον παράγοντας που συνέβαλε στην αυξανόµενη συµµετοχή των 

γυναικών στην αγορά εργασίας σχετίζεται µε την εγκατάσταση εργοστασίων 

πολυεθνικών εταιρειών σε αναπτυσσόµενες χώρες, για την παραγωγή καταναλωτικών 

προϊόντων και προϊόντων για εξαγωγή. Για παράδειγµα, µία µελέτη της απασχόλησης 

στις θυγατρικές εταιρείες της βιοµηχανίας υφασµάτων και ενδυµάτων της 

Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας έδειξε ότι άνω του 90% είναι γυναίκες 

(Frobel et al. 1978). Το φαινόµενο είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό για τις εντατικές 

βιοµηχανίες, των οποίων η εγκατάσταση σε χώρες µε χαµηλούς µισθούς αυξάνει την 

οικονοµική βιωσιµότητα. 

 Στη συνέχεια, επίσης, καθώς οι οικονοµίες αναπτύσσονται, οι αυξήσεις του 

ποσοστού της γυναικείας συµµετοχής στην αγορά εργασίας ακολουθούνται, γενικώς, 

από γρήγορη αύξηση του τοµέα υπηρεσιών. Αυτόν τον αιώνα, για παράδειγµα, ο 

τοµέας των υπηρεσιών έχει αυξηθεί ταχύτερα από όλους τους άλλους τοµείς στις 

περισσότερες χώρες της ∆ύσης. Επιπλέον, τα δύο φαινόµενα – αύξηση της γυναικείας 

συµµετοχής στην αγορά εργασίας και η ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών – 

αλληλοσχετίζονται διότι οι περισσότερες γυναίκες απασχολούνται στον τριτογενή 

τοµέα. Το 1971 στο Ηνωµένο Βασίλειο, το 64% του συνόλου των γυναικών που 

εργάζονταν ήταν συγκεντρωµένο στον τοµέα των υπηρεσιών. Επίσης, στον τοµέα 

των υπηρεσιών απασχολούνται τα δύο τρίτα του συνόλου των εργαζοµένων γυναικών 

στις Η.Π.Α. και το 40% των εργαζοµένων γυναικών στη Λατινική Αµερική (Chaney, 

1979). Ανάµεσα στο 1950 και 1975, ο τοµέας υπηρεσιών ευθυνόταν για το 85% της 

αύξησης του γυναικείου εργατικού δυναµικού στη Λατινική Αµερική (PREALC, 

1978). 
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 Σαφώς λοιπόν, ο τοµέας των υπηρεσιών χαρακτηρίζεται έντονα από γυναίκες 

εργαζόµενες. Οι εργαζόµενες στη φροντίδα παιδιών, νοσοκόµες, οικιακοί βοηθοί, 

κοµµώτριες, εργαζόµενες σε καθαριστήρια, υπάλληλοι καταστηµάτων, υπηρετικό 

προσωπικό, εκκλησιαστικό προσωπικό, όλα αυτά  τα επαγγέλµατα περιλαµβάνουν 

µια συντριπτική αναλογία γυναικών. Αυτή η τάση επικράτησης των γυναικών σε ένα 

συγκεκριµένο τοµέα, ή σε επαγγέλµατα ενός συγκεκριµένου εργασιακού τοµέα, είναι 

απλώς µία σύγχρονη παραλλαγή µιας παλιάς κατανοµής εργασίας κατά φύλο. Σε 

πολλές αγροτικές χώρες, για παράδειγµα, οι άνδρες οργώνουν και σπέρνουν, ενώ οι 

γυναίκες µεταφυτεύουν και βοτανίζουν. Το γεγονός ότι στη Σουηδία το 80% των 

εργαζοµένων γυναικών απασχολούνται σε επαγγέλµατα, στα οποία τουλάχιστον τα 

δύο τρίτα του συνόλου του προσωπικού είναι γυναίκες, αποτελεί φαινόµενο που 

επαναλαµβάνεται παγκόσµια (Barrett, 1973). Μία ανάλυση 25 χωρών δείχνει ότι 

ορισµένα επαγγέλµατα είναι σχεδόν πλήρως γυναικοκρατούµενα: µερικά εµφανή 

παραδείγµατα είναι οι γραµµατείς, οι νοσοκόµες και τα παραϊατρικά επαγγέλµατα, οι 

καθαρίστριες, ράφτες, µοδίστρες, όπου το 80% ή παραπάνω όλων των εργαζοµένων 

(επί του µέσου όρου των 25 χωρών) είναι γυναίκες. Οι γυναίκες αποτελούν 

σηµαντική µερίδα αρκετών άλλων επαγγελµάτων παροχής υπηρεσιών όπως παροχή 

τροφίµων και υπηρεσιών (catering) (ECE, 1979). Με την πιθανή εξαίρεση της 

γραµµατειακής εργασίας, αυτά τα επαγγέλµατα θεωρούνται «τυπικά γυναικεία» υπό 

την έννοια της αξιοποίησης ικανοτήτων που ασκούνται επίσης στο σπίτι χωρίς 

αµοιβή. 

 Μαζί µε αυτό το διαχωρισµό µεταξύ των επαγγελµάτων, υπάρχει κι άλλος 

διαχωρισµός µέσα σε κάθε επάγγελµα. Ακόµα και σε κατεξοχήν γυναικεία 

επαγγέλµατα, οι διοικητικές και εποπτικές θέσεις τις περισσότερες φορές κατέχονται 

από άνδρες. Για παράδειγµα, αν και το µισό εργατικό δυναµικό της βιοµηχανίας 

τροφίµων της Τσεχοσλοβακίας είναι γυναίκες, λιγότερο από το 1% των εργοστασίων 

επεξεργασίας τροφίµων (ένα σύνολο πέντε) είχαν διευθύντρια γυναίκα το 1973 

(Scott, 1974). Στο Ηνωµένο Βασίλειο, αν και το 78% των δασκάλων του δηµοτικού 

σχολείου ήταν γυναίκες το 1974, µόνο το 43% των διευθυντών σχολείου σ’ αυτά τα 

σχολεία ήταν γυναίκες (Byrne, 1978). Στη πρώην Σοβιετική Ένωση αν και το 70% 

των γιατρών ήταν γυναίκες, το 1970 οι µισοί από το ανώτερο ιατρικό προσωπικό 

ήταν άνδρες (Lapidus, 1978). Αυτή η συγκέντρωση γυναικών στη βάση της ιεραρχίας 

και των ανδρών στην κορυφή αναπόφευκτα επηρεάζει τα επίπεδα αµοιβών τους.  
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Β. Ίση αµοιβή για ίση εργασία 

 

Σε ολόκληρο τον κόσµο, ποσοστό µεταξύ του ενός τετάρτου και ενός τρίτου 

του συνόλου των οικογενειών συντηρείται από γυναίκες εντούτοις, αυτές αποτελούν 

τις φτωχότερες οικογένειες σ’ όλο τον κόσµο (Bunivic and Youssef, 1978). Το 1975, 

το µέσο εισόδηµα, στις Η.Π.Α., των οικογενειών που συντηρούνται από γυναίκες 

ήταν µικρότερο από το µισό εισόδηµα των οικογενειών που συντηρούνται από άνδρες 

(Newland, 1979). Στο Ηνωµένο Βασίλειο, το 43% των ατόµων που διεκδικούν 

οικογενειακά επιδόµατα (τα οποία καταβάλλονται σε χαµηλοεισοδηµατίες αρχηγούς 

νοικοκυριών µε ανήλικα παιδιά) είναι ανύπαντρα, σχεδόν όλα γυναίκες. Στον 

Καναδά, το µέσο οικογενειακό εισόδηµα των γυναικών που ανατρέφουν µόνες τους 

τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας κάτω των 18 ετών, αποτελεί µόνο το 45% του εθνικού 

µέσου όρου. Στο Metropolitan Belo Horizonte, στη Βραζιλία, το 1977 το ποσοστό 

νοικοκυριών στο όριο της φτώχειας, µε αρχηγό γυναίκα, ήταν µόνο 41%, 

συγκρινόµενο µε το 26% των νοικοκυριών µε αρχηγό άντρα (WCUNDW, 1980b). 

 Στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν από το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας δείχνουν 

ότι, σε πολλές βιοµηχανικές χώρες, οι γυναίκες κερδίζουν ακόµα λιγότερα χρήµατα 

απ’ ό,τι οι άντρες, για την ίδια εργασία (ILO, 1975). Αλλά σε κάθε περίπτωση, η 

έννοια της ίσης αµοιβής για ίση εργασία – όπως εκείνη των ίσων εκπαιδευτικών 

ευκαιριών – έχει αποδειχθεί ανεπαρκής σε ένα κόσµο όπου υπάρχει µαζικός 

καταµερισµός εργασίας κατά φύλο. Οι χαµηλά αµειβόµενες εργασίες – είτε 

ανειδίκευτες ή ειδικευµένες ή τεχνικές – είναι γυναικείες εργασίες. Στην πρώην 

Σοβιετική Ένωση, για παράδειγµα, αν και το 70% των γιατρών είναι γυναίκες, οι 

αρχικοί µισθοί των γιατρών είναι 30% χαµηλότεροι από τους αρχικούς µισθούς των 

εργατών µιας βιοµηχανίας (Northrup, 1977). 

 Στις Η.Π.Α., οι εργάτριες πλήρους απασχόλησης κέρδισαν µόνο το 59% των 

αποδοχών των αντρών το 1977. Στην Ταϊλάνδη το 1969, το ποσοστό των αµοιβών 

των γυναικών έφτανε το 61% των αµοιβών των αντρών (Newland, 1979). Παρόµοια 

νούµερα καταγράφονται στις περισσότερες χώρες. 

Επίσης, µία µελέτη της UNICEF έδειξε ότι στον Παναµά, το 34% των εργαζοµένων 

γυναικών που δεν ήταν αγρότισσες ανήκαν στην κατώτερη εισοδηµατική κατηγορία, 

συγκρινόµενες µε το 6% των µη αγροτών εργαζοµένων αντρών ενώ στη Βενεζουέλα 

αυτά τα ποσοστά ήταν 13% και 2% αντίστοιχα. Στην Τσεχοσλοβακία, οι αµοιβές των 
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γυναικών στη βιοµηχανία, το 1975, ανέρχονταν κατά µέσο όρο στο 65% των αµοιβών 

των αντρών (WCUNDW, 1980b). Ακόµα και στην πρώην Σοβιετική Ένωση, οι 

αποδοχές του συζύγου, το 1970, ήταν υψηλότερες στο 73% των οικογενειών ενώ 

µόνο σε 7% των περιπτώσεων οι αποδοχές των γυναικών ήταν υψηλότερες (Lapidus, 

1978). 

 Τα αίτια είναι σύνθετα και περιλαµβάνουν παράγοντες όπως η υπεροχή των 

γυναικών στη µερική απασχόληση (συνήθως λόγω των µη αµειβόµενων 

οικογενειακών υποχρεώσεων), ενός ταχύτερα αυξανόµενου ποσοστού εισόδου 

γυναικών – έναντι ανδρών- στην αγορά εργασίας (καταλήγοντας σε ένα δυσανάλογο 

αριθµό γυναικών στα χαµηλότερα επίπεδα), καθώς και επικράτηση των γυναικών σε 

χαµηλά αµειβόµενα επαγγέλµατα γυναικείου τύπου. Ένας µικρός αριθµός χωρών έχει 

µειώσει τη διαφορά αποδοχών µέσω εναλλακτικών πολιτικών και µάλιστα σε ευνοϊκά 

οικονοµικά περιβάλλοντα. Για παράδειγµα, στη Σουηδία, οι γυναίκες κερδίζουν τώρα 

82% του µέσου όρου των αποδοχών των αντρών (Newland, 1979). Επίσης στη 

∆υτική Ευρώπη και συγκεκριµένα στη Σουηδία, τη ∆ανία και την Ολλανδία, στη 

συντριπτική πλειοψηφία της κατασκευαστικής βιοµηχανίας, το µέσο ακαθάριστο 

ωροµίσθιο των γυναικών πλησιάζει εκείνο των ανδρών το οποίο ανέρχεται στο 87%, 

86% και 80% της αµοιβής των αντρών, αντίστοιχα (WCUNDW, 1980b). Όµως, οι 

αυτές οι περιπτώσεις αποτελούν εξαίρεση. 

 

 

Γ. ∆ιπλές υποχρεώσεις των εργαζοµένων γυναικών 

 

Ο βασικός περιορισµός της δυνατότητας των γυναικών για υψηλότερες 

αµοιβές – εκτός από το τεράστιο πρόβληµα του εργασιακού καταµερισµού, το οποίο 

διαιρεί την αγορά εργασίας σε «ανδρικά» και «γυναικεία» επαγγέλµατα – οφείλεται 

στην ανάγκη των γυναικών να συνδυάσουν τη διπλή ευθύνη της οικιακής εργασίας 

και της αµειβόµενης απασχόλησης. Στη ∆ανία, το 46% των παντρεµένων γυναικών 

εργάζεται ενώ στις Η.Π.Α. το 56%. 

Και σ’ αυτές τις γυναίκες δεν συγκαταλέγονται απαραίτητα νέες, άτεκνες 

γυναίκες, ή µητέρες που επιστρέφουν στην εργασία αφού έχουν µεγαλώσει τα παιδιά 

τους. Στη Σουηδία το 1974, το 57% των γυναικών µε παιδιά κάτω των 7 ετών 

εργάζονταν, όπως και το 37% των Αµερικανίδων µε παιδιά κάτω των 6 ετών (Barrett, 

1973). Σε Ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, το ποσοστό των γυναικών στην αµειβόµενη 
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απασχόληση πέφτει µόνο ελάχιστα στις ηλικίες στις οποίες, κυρίως, αποκτούν παιδιά 

(ECE, 1979). 

 Γενικότερα, θα λέγαµε ότι παραµένει βαθιά ριζωµένη η αντίληψη ότι η 

οικιακή εργασία και η ανατροφή των παιδιών είναι µάλλον ευθύνη των γυναικών 

παρά των αντρών. Σε λίγες χώρες - για παράδειγµα στην Κίνα, την Κούβα, τη 

Σουηδία και την Αλβανία – ο καταµερισµός των οικιακών ευθυνών αποτελεί επίσηµη 

πολιτική. Στην ανατολική Ευρώπη – όπου το ποσοστό του εργατικού δυναµικού που 

απαρτίζεται από γυναίκες είναι το υψηλότερο του κόσµου – είναι το κράτος που 

στοχεύει στο να αναλάβει µέρος του οικογενειακού φορτίου των γυναικών µε την 

παροχή υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών. Αλλού, οι εργαζόµενες γυναίκες τείνουν 

να έχουν είτε δύο εργασίες πλήρους απασχόλησης ή να ωθούνται στην κατεύθυνση 

της µερικής απασχόλησης – συνήθως σε εργασίες χωρίς ειδικότητα, εργασίες 

ρουτίνας, χωρίς προοπτικές – έξω από το σπίτι. 

 Το διπλό φορτίο για τις εργαζόµενες γυναίκες επηρεάζει όχι µόνο την 

πραγµατική ικανότητα των γυναικών να συναγωνίζονται σε ίση βάση τους άντρες 

στην αγορά εργασίας – πρέπει να µοιράζουν το χρόνο τους σε ένα µεγαλύτερο αριθµό 

καθηκόντων απ’ ό,τι οι περισσότεροι άντρες – αλλά και τη θέση τους ως πιθανοί 

υπάλληλοι. Επειδή η σταθερή παραµονή στην εργασία αποτελεί πρόβληµα για τις 

περισσότερες γυναίκες, οι εργοδότες έχουν την τάση να φοβούνται ότι οι επενδύσεις 

στην εκπαίδευσή τους δεν θα αποδώσουν. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα έξοδα 

φροντίδας των παιδιών, ή ένα µέρος αυτών, χρεώνονται πάντα στον εργοδότη της 

µητέρας και όχι του πατέρα, αποτελεί ένα ακόµα εµπόδιο στην πρόσληψη 

παντρεµένων γυναικών. 

 Παρά το γεγονός ότι σε πολλές χώρες η αµειβόµενη άδεια µητρότητας 

σηµαίνει ότι ένας αυξανόµενος αριθµός γυναικών έχουν σχετικά σύντοµα 

διαλείµµατα από την εργασία – µικρότερα από ένα έτος – οι εργοδότες εξακολουθούν 

να θεωρούν ότι οι γυναίκες υπάλληλοι «περνούν απλώς το χρόνο τους» έως ότου 

αρχίσει η ανατροφή των παιδιών. Η Σουηδία, η Νορβηγία και η Γαλλία δίνουν την 

ελευθερία στους γονείς να αποφασίσουν εάν την άδεια για τη φροντίδα του παιδιού 

(κατά τη γέννηση ενός παιδιού) θα την πάρει ο πατέρας ή η µητέρα. Στη Σουηδία, το 

ποσοστό των ανδρών που κάνουν χρήση αυτών των δικαιωµάτων χρόνο µε το χρόνο 

αυξανόταν, δηλαδή από το 1974 που θεσπίστηκαν έφτασε το 1978 το 12%. Στην 

Αυστρία, το Ισραήλ, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, οι πατέρες καθώς και οι µητέρες 
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έχουν τώρα δικαίωµα άδειας (µε ή χωρίς αποδοχές) στην περίπτωση ασθένειας των 

παιδιών (WCDUNDW, 1980b). 

Όµως, τέτοια µέτρα αποτελούν εξαίρεση αφού σε πολλές χώρες ακόµα και η 

βασική προστασία της µητρότητας είναι αποσπασµατική ή ανύπαρκτη. Για 

παράδειγµα, τα επιδόµατα µητρότητας αντιστοιχούν σε πλήρεις αποδοχές µόνο σε 

πολύ λίγες χώρες στην Αφρική και την Ασία. Οι περισσότερες αναπτυσσόµενες 

χώρες αποκλείουν ολόκληρο τον ανεπίσηµο και αγροτικό τοµέα από την παροχή 

άδειας µητρότητας, αφήνοντας έτσι το µεγαλύτερο τµήµα του γυναικείου 

εργαζόµενου πληθυσµού χωρίς την παροχή αυτή. Αντίθετα, σε άλλες χώρες οι 

εργοδότες πρέπει να πληρώνουν – στο ακέραιο ή εν µέρει – επιδόµατα µητρότητας 

στο προσωπικό τους.  Και πάλι όµως, αυτό το µέτρο οδηγεί σε διακρίσεις κατά των 

γυναικών, δηµιουργώντας εµπόδια στις ευκαιρίες πρόσληψής τους (Gerona – Adkins, 

1979). 

 

 

∆. Συνδικαλισµός 

 

Ένας επιπλέον διαρθρωτικός παράγοντας που αποβαίνει εις βάρος των 

γυναικών, είναι η χαµηλή συµµετοχή τους σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Για 

παράδειγµα, ενώ το 42% των Αµερικανών εργαζόµενων είναι γυναίκες, µόνο το 31% 

είναι µέλη συνδικάτων (Raskin, 1977 στο WCUNDW, 1980b). Σε ηγετικό επίπεδο, η 

εκπροσώπηση των γυναικών είναι χαµηλή, ακόµα και σ’ εκείνα τα σωµατεία όπου το 

ποσοστό των εργαζοµένων γυναικών είναι υψηλό. Για παράδειγµα, µία έρευνα στη 

Νέα Ζηλανδία σε σωµατεία έντεκα βιοµηχανιών, στα οποία περισσότερα από τα µισά 

µέλη ήταν γυναίκες, έδειξε ότι µόνο το 6% των ηγετικών µελών και το 9% των 

τοπικών εκπροσώπων ήταν γυναίκες (WCUNDW, 1980b). 

Επιπλέον, τα επαγγελµατικά σεξουαλικά στερεότυπα αναπαράγονται, µερικές 

φορές, στις συνδικαλιστικές δραστηριότητες των γυναικών. Μία Λατινοαµερικανική 

έρευνα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, για παράδειγµα, έδειξε ότι στη Βραζιλία, 

αν και η γυναικεία συµµετοχή ήταν συγκριτικά υψηλή, η πραγµατική συµµετοχή των 

γυναικών περιοριζόταν στο συντονισµό των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων ενώ στο 

Περού οι γυναίκες εξακολουθούν να εκτελούν «γυναικεία» καθήκοντα – 

γραµµατειακή και κοινωνική εργασία – ως µέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
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 Μία τέτοια κατάσταση καθιστά σχεδόν αδύνατη την εξυπηρέτηση των  

συµφερόντων των γυναικών. ∆εν είναι σύµπτωση ότι στα µέσα της δεκαετίας του ’70 

σε παγκόσµιο επίπεδο η ανεργία των γυναικών ήταν πολύ υψηλότερη από εκείνη των 

ανδρών σε όλες τις οικονοµίες ελεύθερης αγοράς του αναπτυγµένου κόσµου. Στο 

Βέλγιο, για παράδειγµα, το 19% του γυναικείου εργατικού δυναµικού ήταν άνεργο το 

1978, αν και το αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες ήταν µόνο 6%. 

 Οι γυναίκες σε λιγότερο αναπτυγµένες χώρες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη 

γενικότερη έλλειψη θέσεων εργασίας. Οι ρυθµοί αύξησης του πληθυσµού και η 

αυξανόµενη χρήση τεχνολογίας και εντατικοποίησης κεφαλαίου δηµιουργούν 

συνωστισµό στην αγορά εργασίας. Κάθε φορά που δηµιουργούνται νέες θέσεις 

εργασίας, αυτές καταλαµβάνονται από άνδρες. 

Επιπροσθέτως, µεταξύ 1961 και 1972, το ποσοστό των γυναικών στην 

αµειβόµενη απασχόληση στο Περού έπεσε από 22% στο 15% (ILO, 1975) και στην 

Ινδία από 21% σε 12% (Ινδικό Συµβούλιο Έρευνας Κοινωνικών Επιστηµών, 1975). 

Στη Βραζιλία, το ποσοστό των γυναικών που απασχολείται σε βιοµηχανικές εργασίες 

παρέµειναν στο 10% από το 1950 έως το 1970, ενώ το ποσοστό των ανδρών σε 

βιοµηχανικές εργασίες διπλασιάστηκε από 10% σε 20%. (WCUNDW, 1980b). Στο 

Μεξικό, η υποαπασχόληση των γυναικών έχει αυξηθεί δυσανάλογα συγκριτικά µε 

εκείνη των ανδρών, στη διαδικασία του βιοµηχανικού εκσυγχρονισµού (Arizpe, 1977 

στο WCUNDW, 1980b). 

 Το γεγονός ότι η ανεργία των γυναικών έχει την τάση να αυξάνεται  

δυσανάλογα ως προς εκείνη των ανδρών σε περιόδους γενικής ύφεσης ή κατά τη 

διαδικασία εκβιοµηχάνισης, επικαλύπτει το γεγονός ότι, σε ορισµένους τοµείς, οι 

εργασίες των γυναικών παραµένουν πολύ περισσότερο άθικτες απ’ ό,τι εκείνες των 

ανδρών.  Αυτό έχει σχέση µε το κατώτερο επίπεδο αµοιβών της εργασίας των 

γυναικών και βοηθά να ερµηνεύσουµε το γιατί οι άνδρες µέλη συνδικαλιστικών 

οργανώσεων έχουν την τάση να θεωρούν τις γυναίκες απειλή: ως πηγή φθηνής 

εργασίας, οι γυναίκες µπορούν να αντικαταστήσουν τους άνδρες σε µια 

παρακµάζουσα αγορά εργασίας. Ακόµα και σε περιόδους οικονοµικής ανόδου, οι 

γυναίκες µπορούν να κατεβάσουν τα επίπεδα αµοιβών πουλώντας φθηνή εργασία. 

Ταυτόχρονα, είναι κυρίως αυτή η αντίληψη που έχει οδηγήσει τους άνδρες 

συνδικαλιστές να επιζητούν την ενεργό εµπλοκή των γυναικών στις συνδικαλιστικές 

υποθέσεις, καταλήγοντας σε αξιοσηµείωτη αύξηση των ποσοστών συµµετοχής των 

γυναικών σε µερικές χώρες.  
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Στο Ηνωµένο Βασίλειο, για παράδειγµα, από το 1950 έως το 1970, τα δύο 

τρίτα της αύξησης συµµετοχής στο Συνέδριο των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 

αντιστοιχούσε σε γυναίκες (Trodd, 1972 στο WCUNDW, 1980b). Επιπλέον, µια 

ανάλυση των πρόσφατων τάσεων της συµµετοχής γυναικών σε συνδικαλιστικές 

οργανώσεις δείχνει ότι, σε ορισµένες αναπτυγµένες χώρες οι γυναίκες έχουν ένα 

ουσιαστικά υψηλότερο αριθµό νέων µελών συνδικάτων από ό,τι οι άνδρες. Όµως, το 

ποσοστό συµµετοχής τους σε συνδικαλιστικά αξιώµατα παραµένει σταθερά χαµηλό 

(WCUNDW, 1980b). 

 

 

Ε. Θεσµικά Προβλήµατα 

 

Ένα άλλο πρόβληµα που φαίνεται να απασχολεί πολλές κοινωνίες είναι αυτό 

της νοµοθεσίας. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα λεπτό και πολυσυζητηµένο θέµα, το οποίο 

έχει δύο σκέλη. Κατ’ αρχήν, υπάρχει νοµοθεσία σε πολλές χώρες που προβλέπει την 

προστασία των γυναικών κατά της εκµετάλλευσης και η οποία στην ουσία αντανακλά 

την αντίληψη ότι οι γυναίκες είναι ασθενέστερες ή περισσότερο ευάλωτες από τους 

άνδρες. 

∆ιάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι τα θεσµικά µέτρα για τη προστασία των 

γυναικών στο χώρο εργασίας, συχνά λειτουργούν αρνητικά και ενισχύουν το 

στερεότυπο ότι οι γυναίκες είναι το «αδύνατο φύλο» γεγονός που φαίνεται να 

επηρεάζει τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Μελέτες σε χώρες όπως η Ιαπωνία 

(Iwao, 1977), το Περού (Chaney, 1979) και την Αφρική (Boserup, 1970) έχουν δείξει 

ότι τα µέτρα για τον περιορισµό των υπερωριών, της νυχτερινής εργασίας και ούτω 

καθεξής µετατρέπουν τις γυναίκες σε «ακριβό» εργατικό δυναµικό γεγονός που 

πολλές φορές δυσκολεύει ακόµη και την πρόσληψή τους. 

Συνεπώς, φαίνεται ότι τα µέτρα προστασίας συχνά συµβάλλουν στην υψηλή 

ανεργία των γυναικών. Για παράδειγµα, ένας Ινδικός νόµος για τα εργοστάσια 

προβλέπει ότι εάν εργάζονται οκτώ ή περισσότερες γυναίκες, ο εργοδότης πρέπει να 

διαθέτει ξεχωριστές εγκαταστάσεις όπως χώρο ανάπαυσης, τραπεζαρία και ούτω 

καθεξής. Στην πράξη, είναι ευκολότερο για πολλές εταιρείες να προσλαµβάνουν 

λιγότερες από οκτώ γυναίκες προκειµένου να αντιµετωπίσουν αυτά τα προβλήµατα. 

 Η Σουηδία έχει απορρίψει την αρχή της προστατευτικής νοµοθεσίας για τις 

γυναίκες και έχει υιοθετήσει µία πολιτική προστασίας για όλους τους εργαζόµενους, 
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κατά περίπτωση. Στην Ιαπωνία, µία οµάδα έρευνας της εργατικής νοµοθεσίας, µέσα 

στο Υπουργείο Εργασίας, έχει συστήσει την κατάργηση όλων των άρθρων που 

προστατεύουν τις γυναίκες, πλην των διατάξεων για τη µητρότητα. 

Από την άλλη πλευρά, ορισµένες οµάδες στην Ιαπωνία, 

συµπεριλαµβανοµένων και των φεµινιστικών οργανώσεων και ακτιβιστριών, 

υποστηρίζουν ότι η κατάργηση της προστατευτικής νοµοθεσίας θα οδηγούσε σε 

24ωρη λειτουργία ορισµένων βιοµηχανιών, ιδιαίτερα των κατασκευαστικών 

εταιρειών και εταιρειών παροχής υπηρεσιών, στις οποίες η πλειοψηφία του εργατικού 

δυναµικού είναι γυναίκες. Υπάρχει επίσης διάχυτη η αντίληψη ότι κάτι τέτοιο απλώς 

θα διόγκωνε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Ιαπωνίδες εργαζόµενες, το 60% 

των οποίων είναι παντρεµένες (Atsumi, 1980). 

 Μια δεύτερη πλευρά της νοµοθεσίας είναι αυτή που αφορά νόµους για την 

προώθηση της ισότητας των φύλων. Είναι σαφές, ότι ένας Νόµος περί Ίσων Αµοιβών 

δεν αποτελεί εγγύηση ότι οι γυναίκες θα κερδίζουν τα ίδια χρήµατα µε τους άνδρες, 

εφόσον µερικές εργασίες είναι «γυναικείες». Ακόµη, είναι ευρέως γνωστό ότι οι 

νόµοι περί ∆ιακρίσεων των Φύλων - για παράδειγµα, το να θεωρείται παράνοµο για 

τους εργοδότες να κάνουν διακρίσεις λόγω φύλου - τίθενται πολύ δύσκολα σε ισχύ. 

Από την άλλη πλευρά, η νοµοθεσία µπορεί να βοηθήσει στη δηµιουργία ενός 

κλίµατος που µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα µε την πάροδο του χρόνου. Αυτό 

ήταν και το σκεπτικό της αναθεώρησης του Οικογενειακού ∆ικαίου στην Κούβα το 

1975, βάσει της οποίας οι άνδρες έχουν από το νόµο την υποχρέωση να µοιράζονται 

µε τις γυναίκες τις οικιακές εργασίες. Γενικότερα, υπάρχουν ειδικοί νόµοι οι οποίοι 

έχουν αποδειχθεί αναποτελεσµατικοί εκτός κι αν υποστηρίζονται από συγκεκριµένες 

πολιτικές δεσµεύσεις. Στη Σουηδία, για παράδειγµα, ένα πρόγραµµα δανείων και 

επιχορηγήσεων σε βιοµηχανίες στις περιοχές µε υψηλή ανεργία περιλαµβάνει µόνο 

εταιρείες που απασχολούν τουλάχιστον 40% των εργατών από το κάθε φύλο. Αυτό, 

συνδεόµενο µε ένα πρόγραµµα εισαγωγής γυναικών σε ανδροκρατούµενες εργασίες, 

σηµαίνει ότι, κατά το 1975, περισσότερο από το 20% των γυναικών που εισέρχονται 

στην αγορά εργασίας έχει αναλάβει εργασίες στερεοτυπικά ανδρικές (Leijon, 1976). 

Στην Ελλάδα µε το νόµο 1329/83 εκσυγχρονίστηκε το Οικογενειακό ∆ίκαιο 

και προσαρµόστηκε στην συνταγµατική επιταγή της αρχής της ισότητας των δύο 

φύλων. Ορίστηκε δε η απόλυτη εξοµοίωση των δικαιωµάτων των παιδιών που 

γεννήθηκαν «χωρίς γάµο» των γονιών τους µε τα δικαιώµατα των παιδιών που 

γεννήθηκαν «µέσα στο γάµο» και η νοµική ενίσχυση της ανύπαντρης µητέρας. 
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 Ο Νόµος 1414/84 για την εφαρµογή της ισότητας των δυο φύλων στον τοµέα 

των εργασιακών σχέσεων και σε εναρµόνιση µε της οδηγίες 75/117 και 76/207 της 

Ε.Ε., στον οποίο µεταξύ άλλων προβλέπονται: 

 

 Η εξασφάλιση κάθε µορφής διάκρισης άµεσης ή έµµεσης στις εργασιακές 

σχέσεις, που βασίζεται στο φύλο 

 Η ίση αµοιβή για ίσης αξίας εργασία 

 Η δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση µε ίδιες προϋποθέσεις για άνδρες 

και γυναίκες 

 Ίδιος επαγγελµατικός προσανατολισµός 

 Απαγόρευση καταγγελίας της σχέσης εργασίας για λόγους που αναφέρονται 

στο φύλο 

 

Ο Νόµος 1483/1984 όπως συµπληρώθηκε και επεκτάθηκε µε το Π.∆. 193/1998 

καθώς και ο Νόµος 2639/1998 για την προστασία και διευκόλυνση των 

εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις µεταξύ άλλων, προβλέπει: 

 

 Χορήγηση γονικής άδειας σε κάθε γονέα 

 Χορήγηση άδειας για ασθένεια παιδιών ή άλλων µελών της οικογένειας 

 Χορήγηση άδειας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης παιδιών 

 Απαγόρευση απόλυσης εγκύου κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και ένα 

χρόνο µετά τον τοκετό 

 

 Οι Νόµοι 2434/1996 και 2874/2000 που αφορούν στα «Μέτρα για την 

απασχόληση και την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση». 

 

 Το Π.∆. 176/1997 µε τα «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 

υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 

εργαζοµένων» σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 92/85/ΕΟΚ. (Εθνική Έκθεση της 

Ελλάδας για την εφαρµογή του «Προγράµµατος ∆ράσης» της 4ης 

Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για τις Γυναίκες, Ιούνιος 1999). 
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ΣΤ. Μεταβολές στην κατάσταση απασχόλησης των γυναικών 

 

Την περίοδο 1993-1997 τα βασικότερα στοιχεία µεταβολής της απασχόλησης των 

γυναικών στην Ελλάδα είναι: 

• Η αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό 

• Η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών 

• Η µείωση της ανεργίας των γυναικών το 1997, µετά από τη µεγάλη αύξηση που 

παρουσίασε την περίοδο 1993-1996 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού (1997), οι γυναίκες 

αποτελούν το 52,5% του πληθυσµού και οι άνδρες το 47,5%. Οι γυναίκες 

αποτελούν το 1997 το 39% του Εργατικού ∆υναµικού και το 37% των 

απασχολούµενων. Επίσης, αποτελούν το 61% των ανέργων και το 65% των µη 

οικονοµικά ενεργών. Η ανεργία των γυναικών, 15,9%, είναι υπερδιπλάσια αυτής 

των ανδρών. 

 Η Ελλάδα εµφανίζει εύρος µισθολογικού χάσµατος µεταξύ ανδρών και 

γυναικών παραπλήσιο µε το µέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. και ελαφρώς µικρότερο 

από το αντίστοιχο των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. Εκτός από τις διαφορές στα 

χαρακτηριστικά της γυναικείας και ανδρικής µισθωτής απασχόλησης και τις 

διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, το εύρος του µισθολογικού χάσµατος και η 

συγκριτική θέση της χώρας επηρεάζονται από το θεσµικό πλαίσιο διαµόρφωσης των 

αµοιβών. Αντίθετα η νοµοθεσία για την ισότητα της αµοιβής δεν φαίνεται να ασκεί 

κάποια επίδραση στις µισθολογικές ανισότητες µε βάση το φύλο. 

 Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α. (OECD 

2002), το µισθολογικό χάσµα µεταξύ ανδρών-γυναικών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 13 

ποσοστιαίες µονάδες και είναι το έβδοµο µικρότερο µεταξύ των δεκαεννιά (19) πιο 

αναπτυγµένων χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. και το έκτο (6) µικρότερο µεταξύ των χωρών της 

Ε.Ε. Τα στοιχεία είναι απολύτως συγκρίσιµα µόνο για τις χώρες της Ε.Ε., εφόσον 

προέρχονται από το πέµπτο κύµα της Ευρωπαϊκής Έρευνας Νοικοκυριών (European 

Community Household Panel) και αναφέρονται στο έτος 1998 (ΚΕΘΙ 2003). 

 

 



 

 

 

50

Ζ. Θεσµικό πλαίσιο-προφίλ Τηλεοπτικών Σταθµών και ισότητα των φύλων στην 

Ελλάδα 

 

Με την επιστροφή της ∆ηµοκρατίας το 1974 δηµιουργήθηκε µια νέα 

κατάσταση όπου η τηλεόραση είχε αποκτήσει µια κυρίαρχη θέση στην καθηµερινή 

ζωή σε συνδυασµό µε έναν ακόµη σηµαντικό ηµερήσιο Πολιτικό Τύπο. Η διαφήµιση 

είχε αρχίσει ήδη να αυξάνεται µε την υποστήριξη ενός αυξανόµενου 

καταναλωτισµού, µε τον µετασχηµατισµό της ελληνικής κοινωνίας σε µια 

καταναλωτική κοινωνία. Η εξάπλωση των συσκευών ραδιοφώνου και τηλεόρασης 

στα νοικοκυριά συνέχιζε την ανοδική της τάση και σταδιακά οι άνθρωποι άρχισαν να 

ενσωµατώνουν στην καθηµερινή τους επικοινωνία την εικόνα της τηλεόρασης και 

των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. 

 Η τηλεόραση ξεκίνησε σχετικά αργά στην Ελλάδα, υπήρξε το σχέδιο της 

δηµιουργίας της στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Η πρώτη όµως πειραµατική 

µετάδοση έγινε στις 21 Σεπτεµβρίου του 1965. Επίσηµα η κανονική µετάδοση άρχισε 

στις 23 Φεβρουαρίου του 1966. 

 Η ταυτόχρονη ιδιοκτησία τουλάχιστον δύο (2) µέσων που ανήκουν σε 

ξεχωριστές κατηγορίες (π.χ. εφηµερίδα και ραδιόφωνο) δεν προέβαλε σαν µια 

δυνητική επιλογή για τους εκδότες µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980. 

 Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 µέχρι και τους πρώτους µήνες του 1987 

υπήρξε αίτηµα για πολυφωνία στα Μ.Μ.Ε. που λειτούργησαν σαν πολιορκητικός 

µηχανισµός στον κυβερνητικό έλεγχο των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. ∆ηµιουργήθηκαν οι 

πρώτοι Ραδιοφωνικοί ∆ηµοτικοί Σταθµοί µε πρωτοβουλία των νεοεκλεγέντων 

δηµάρχων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, για την προώθηση µιας 

πλουραλιστικής ραδιοφωνικής έκφρασης, χωρίς επίσηµη άδεια. Ο Νόµος 1730/1987 

«Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυµη Εταιρία (ΕΡΤ – Α.Ε.)» που προέβλεπε 

την απελευθέρωση των ραδιοφωνικών συχνοτήτων άνοιξε το δρόµο για την ελεύθερη 

ιδιοκτησία των Μ.Μ.Ε. 

Η αρχική φάση της λειτουργίας των ιδιωτικών Μ.Μ.Ε. ως µοχλών ανατροπής της 

µακρόχρονης, αποκλειστικής κυριαρχίας των κρατικών Μ.Μ.Ε. και ως φορέων της 

πολυφωνίας έχει αρχίσει να αγγίζει τα όριά της. Τα ιδιωτικά ηλεκτρονικά µέσα 

αναµφισβήτητα συνέβαλαν στον εκδηµοκρατισµό της τηλεόρασης, όµως η 

καταφανής επικράτησή τους σε σχέση µε τα δηµόσια Μ.Μ.Ε. διεύρυνε την επίδρασή 

τους στη δηµόσια σφαίρα, και αυτό συχνά ερµηνεύτηκε από την πλευρά των Μ.Μ.Ε. 



 

 

 

51

ως «προνόµιο» να παραβιάζουν τους στοιχειώδεις κανόνες των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων (Παναγιωτοπούλου, 2004). 

Η έλλειψη ενός λειτουργικού πλαισίου είχε µάλλον αρνητική επίδραση στον 

ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα των Μέσων, καθώς και οι δύο τοµείς υπέφεραν από 

την έλλειψη συνεκτικής πολιτικής. Αυτό δηµιούργησε δυσλειτουργίες σε όλα τα 

επίπεδα του περιβάλλοντος των Μ.Μ.Ε. 

 Ο Νόµος 1866/1989 «Ίδρυση Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και 

παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθµών» παρείχε νοµικό 

πλαίσιο για την απελευθέρωση των τηλεοπτικών συχνοτήτων. Το γεγονός αυτό, 

διευκόλυνε τη δηµιουργία των δύο πρώτων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών 

(∆εκέµβριος 1989) που αρχικά πήραν µια άδεια µετάδοσης για τοπική κάλυψη. 

 Όπως και σε άλλες παρόµοιες καταστάσεις στην Ευρώπη, η αίγλη των 

δηµοτικών και των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθµών έχασε τη λάµψη της: τώρα η 

ιδιωτική τηλεόραση έγινε, σε µεγάλο βαθµό το νέο «παιχνίδι»  του κοινού. Αυτή η 

ατµόσφαιρα δηµιούργησε την ανάγκη για ένα νέο νοµικό πλαίσιο, Νόµος 2328/1995 

«Νοµικό Καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση 

θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» για τον καθορισµό του 

λειτουργικού περιβάλλοντος των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών και της τοπικής 

ραδιοφωνίας. 

 Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η φύση των περισσότερων νόµων για τα Μ.Μ.Ε. 

σύµφωνα µε τη µέχρι σήµερα εµπειρία στα ευρωπαϊκά κράτη, παρουσιάζει 

αναδροµικό χαρακτήρα (Ι.Ο.Μ., 1997). 

 Καθότι η τηλεόραση αποκτά τροµακτική δύναµη που επηρεάζει και 

κατευθύνει την κοινή γνώµη και ουσιαστικά εισέρχεται στην καθηµερινή ζωή των 

πολιτών, συνιστά έτσι έναν καθρέπτη της κοινωνίας. Το κοινό, όπως και οι 

απασχολούµενοι στους τηλεοπτικούς σταθµούς, αντανακλούν την πολυµορφία της 

κοινωνίας στην οποία ζούµε. Οι έρευνες ήταν γενικά επικριτικές για το γεγονός ότι οι 

γυναίκες είτε εκπροσωπούνται ελάχιστα στα ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα είτε 

παρουσιάζονται πενιχρά στα κανάλια και δεν ανταποκρίνονται οι εργασιακές σχέσεις 

στον χώρο των Μ.Μ.Ε. και δη της τηλεόρασης στην εναρµόνιση του νοµικού 

πλαισίου της χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Η. Ευρωπαϊκοί Οργανισµοί 

 

Τι µπορεί όµως να γίνει; ∆ιάφοροι Ευρωπαϊκοί οργανισµοί άρχισαν να κάνουν µερικά 

βήµατα: 

• Το 1983 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τη χρηµατοδότηση µιας έρευνας που 

οδήγησε στη σύσταση – το 1986 – µιας Οργανωτικής Επιτροπής για Ίσες 

Ευκαιρίες στη Ραδιοτηλεόραση. 

• Το 1984 το Συµβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε µια Σύσταση για την Ισότητα 

ανάµεσα στους Άνδρες και τις Γυναίκες στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

(Σύσταση Νο. R (84) 17 του Συµβουλίου Υπουργών των Κρατών Μελών της 

Κοινότητας). 

• Το 1987 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε µια Απόφαση σχετικά µε την 

Απεικόνιση και τη θέση των γυναικών στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

(Απόφαση Α2-95-97, Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Νο C 

305, 14.11.’87). 

• Το 1988 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιέρωσε το βραβείο «ΝΙΚΙ» µε σκοπό τη 

βελτίωση της εικόνας των γυναικών στα τηλεοπτικά προγράµµατα. 

• Το 1990 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, µε τη 

βοήθεια της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ), συνεργάσθηκαν στην 

οργάνωση ενός συνεδρίου µε θέµα: «Γυναίκες και Άνδρες στη Ραδιοτηλεόραση: 

Ισότητα στη δεκαετία του 1990;» 

• Οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε τον συντονισµό µερικών διατάξεων 

καθορισµένων από τον νόµο, καθώς επίσης και από ρυθµιστικές και διοικητικές 

πράξεις στα Κράτη Μέλη που αφορούν στις τηλεοπτικές δραστηριότητες 

(89/552/ΕΟΚ). 

• Οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε την προσέγγιση των νόµων των Κρατών 

Μελών αναφορικά µε την εφαρµογή της αρχής της ισότητας των αµοιβών 

ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες (75/117/EOK). 

• Απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε την προστασία της αξιοπρέπειας των 

γυναικών και των ανδρών στην εργασία (90 C 157/02). 

Το Τρίτο Πρόγραµµα ∆ράσης για την ισότητα ανάµεσα στους άνδρες και τις 

γυναίκες (1991-1995) δίνει µεγαλύτερη έµφαση στο χώρο των ραδιοτηλεοπτικών 
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οργανισµών. Η Οργανωτική Επιτροπή για τις Ίσες Ευκαιρίες στη 

Ραδιοτηλεόραση θα συνεχίσει τις δραστηριότητές της, νέες προσπάθειες θα 

ξεκινήσουν και τα διαθέσιµα µέσα θα αυξηθούν. 

 

 

2.3.3 Πρόσφατες κοινωνικές εξελίξεις  
 

Ένας αριθµός πρόσφατων εξελίξεων έχουν επηρεάσει πολύ (τόσο θετικά όσο 

και αρνητικά) τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και την ποιότητα της 

εργασίας τους: εξορθολογισµός και τεχνολογικές εξελίξεις, ευελιξία και θετική 

δράση. 

 

 

Α) Τεχνολογικές εξελίξεις 

 

Τη δεκαετία του 1960, έλαβε χώρα στις Κάτω Χώρες µία διαδικασία, µέσω της 

οποίας οι βιοµηχανίες εντατικής εργασίας επανατοποθετήθηκαν σε χώρες όπου οι 

µισθοί είναι χαµηλοί. Ένας σχετικά µεγάλος αριθµός γυναικών απασχολούνταν σ’ 

αυτές τις χώρες κυρίως σε βιοτεχνίες υποδηµάτων και ένδυσης. 

Οι επανατοποθετηµένες βιοµηχανίες αναζήτησαν γυναίκες εργάτριες ως 

φθηνότερο εργατικό δυναµικό επειδή συνήθως δεν διαµαρτύρονται και υπακούουν 

στην εξουσία (Lucas, 1986). Οι γυναίκες των χωρών του Τρίτου Κόσµου όπου 

λειτουργούν οι ευρωπαϊκές βιοµηχανίες, εργάζονται κάτω από άσχηµες συνθήκες µε 

χαµηλές αποδοχές και χωρίς ασφάλεια. Πρόσφατα µάλιστα εµφανίστηκε µια νέα 

τάση. Τµήµατα αυτών των βιοµηχανιών, σε αποκεντρωµένη µορφή, επανιδρύονται 

στη ∆ύση (Lucas, 1986). Η έρευνα που σχετίζεται µε αυτές τις διαδικασίες έχει έως 

τώρα εστιάσει στην κατάσταση που επικρατεί στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπου φαίνεται 

ότι οι νέες βιοµηχανίες εγκαθίστανται στην περιφέρεια και το µεγαλύτερο µέρος της 

παραγωγής δίνεται σε υπεργολάβους (Scholten, 1987). Αυτές οι µικρές εταιρείες 

γενικά απασχολούν γυναίκες µε εξαιρετικά χαµηλές αµοιβές ενώ στην περίπτωση 

κάποιων οικογενειακών επιχειρήσεων εργάζονται χωρίς καµιά αµοιβή.  

Αυτή η βιοµηχανική αναδιάρθρωση έχει οδηγήσει σε περιφερειακές αλλαγές στον 

καταµερισµό της εργασίας ανάλογα µε το φύλο. Οι άνδρες πλεονάζουν στις 
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παραδοσιακές βιοµηχανίες και προσλαµβάνονται γυναίκες για ανειδίκευτη εργασία ή 

για κατ’ οίκον εργασία (Lucas1986, Scholten 1987). 

Αντίθετα στις Κάτω Χώρες όπου συµβαίνει µία παρόµοια εξέλιξη (βιοτεχνίες 

ενδυµάτων στις µεγάλες πόλεις) δεν έχει διεξαχθεί συγκριτική έρευνα για την 

κατάσταση των εργαζοµένων γυναικών. 

Όµως, υπάρχουν µελέτες για τις συνέπειες του αυτοµατισµού στην 

επαγγελµατική εργασία των γυναικών. Έτσι έχει καταστεί σαφές ότι η εισαγωγή της 

τεχνολογίας δεν είναι σεξουαλικά ουδέτερη εξέλιξη: περισσότερες γυναίκες παρά 

άνδρες χάνουν τη δουλειά τους, η απόσταση µεταξύ ανώτερων ανδρικών 

επαγγελµάτων και κατώτερων γυναικείων θέσεων αυξάνει (σεξουαλικός διπολισµός) 

και οι γυναίκες έχουν µικρότερη πρόσβαση στην απαραίτητη κατάρτιση (Weggelaar 

et al. 1984, Triest 1987). 

Η έρευνα για τις συνέπειες της τραπεζικής αυτοµατοποίησης, δείχνει ότι ένα 

σηµαντικό ποσόν απασχόλησης για γυναίκες χάθηκε (Tijdens, 1986). Οι νέες 

συνθήκες στην αγορά εργασίας συχνά αφορούν εργασίες µερικής απασχόλησης ή 

περιστασιακές συναντήσεις, µε όλα τα συνακόλουθα µειονεκτήµατα: ασταθές 

εισόδηµα, λίγες ευκαιρίες προαγωγής κ.ο.κ. Τα αποτελέσµατα επίσης έδειξαν ότι η 

διαφορά εισοδήµατος µεταξύ ανδρών και γυναικών είχε αυξηθεί ως συνέπεια της 

αυτοµατοποίησης. 

 

 

Β) Εργασιακή Ευελιξία 

 

Μία δεύτερη εξέλιξη, η οποία εµφανίζεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

εργασιακή θέση των γυναικών, είναι η ευελιξία της απασχόλησης.  

Οι εργοδότες εισάγουν την ευελιξία σε αυξανόµενο βαθµό. Χρησιµοποιώντας 

ευέλικτα συµβόλαια εργασίας (κατ’ αρχήν γυναίκες εργαζόµενες που δέχονται ένα 

τηλεφώνηµα ή σύµβαση κατ’ οίκον εργασίας), ο αριθµός των εργαζοµένων µπορεί να 

προσαρµόζεται διαρκώς στις ειδικές οικονοµικές απαιτήσεις της εταιρείας. 

Κατά συνέπεια, η αγορά εργασίας κατατέµνεται περαιτέρω: µία οµάδα 

εργαζοµένων σταθερά απασχολούµενων και µία δεύτερη, αυξανόµενη οµάδα, η οποία 

εµπλέκεται περιστασιακά στην εργασιακή διαδικασία. Για πολλές γυναίκες αυτό 

σηµαίνει ότι καταλήγουν και πάλι σε δευτερεύουσες θέσεις, µόνο ο τρόπος µε τον 

οποίο φτάνουν εκεί είναι νέος (Triest, 1986). 
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Στην έρευνα των Συνδικαλιστικών Φορέων, εξετάστηκαν οι αρνητικές 

επιπτώσεις της κατ’ οίκον εργασίας και οι νέες µορφές της ευέλικτης εργασίας 

µερικής απασχόλησης (De Beer et al. 1984, Ινστιτούτο για ζητήµατα εργασίας, 1984). 

Η θέση του προσωπικού που καλείται µε τηλεφώνηµα είναι πολύ αδύναµη: πρέπει να 

είναι διαρκώς διαθέσιµο, δεν έχει ασφάλεια εισοδήµατος ενώ οι προοπτικές ευνοϊκής 

εξέλιξης σταδιοδροµίας είναι ελάχιστες (Triest, 1986). 

Αν και η ευελιξία της ίδιας της εργασίας µπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες 

στις γυναίκες που ως  συνέπεια των οικογενειακών τους ευθυνών, δεν µπορούν πάντα 

να διατηρούν σταθερές δουλειές, φαίνεται ότι η εισαγωγή της τωρινής «ευελιξίας των 

εργοδοτών» (µε άλλα λόγια η ευέλικτη εργασία µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 

του εργοδότη) πραγµατικά ενισχύει την αυθαίρετη/δεσποτική φύση της αµειβόµενης 

εργασίας (Holtmaat, 1987). 

 

 

Γ) Θετικές δράσεις 

 

Οι θετικές δράσεις συνήθως ορίζονται σαν ένα πιθανό εργαλείο αλλαγής των 

υφισταµένων εργασιακών ανισοτήτων µεταξύ ανδρών και γυναικών, λαµβάνοντας 

µέτρα που µπορούν να συµβάλουν στη βελτίωση της θέσης των γυναικών στις 

εταιρείες. Σχέδια θετικών δράσεων περιλαµβάνουν περιγραφές ποσοτικών 

καθηκόντων (µεταξύ άλλων αριθµητικά δεδοµένα) τα οποία συνδέονται µε µια ειδική 

ηµεροµηνία στόχο. Τα µέτρα που στοχεύουν στην υλοποίηση αυτών των όρων 

αναφοράς ποικίλλουν εξαιρετικά, για παράδειγµα η ειδική απασχόληση των 

γυναικών, έκτακτα εκπαιδευτικά σχέδια για γυναίκες και σχεδιασµό σταδιοδροµίας. 

Τα κίνητρα των εταιρειών που αναπτύσσουν σχέδια θετικών δράσεων είναι µέχρις 

ενός σηµείου οικονοµικά και σχετίζονται κυρίως µε την έλλειψη προσωπικού καθώς 

και µε µία προτίµηση που έχουνε εταιρείες για γυναίκες σε ορισµένες θέσεις λόγω 

των ιδιαίτερων «θηλυκών» τους ιδιοτήτων.  

Το 1984, ένας αριθµός κυβερνητικών υπηρεσιών πειραµατίστηκε µε θετικές 

δράσεις (De Jong et al. 1984). Η εισαγωγή γενικών µέτρων, όπως η µερική 

απασχόληση στις υψηλότερες θέσεις και η ανάπτυξη ενεργού πολιτικής στην εξέλιξη 

της σταδιοδροµίας αποδείχτηκαν ότι προκαλούν αξιοσηµείωτη αντίσταση (Van 

Doorne – Huiskes, 1987). 
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Το 1984, η Abicht-Triest απηύθυνε µια ισχυρή έκκληση για την εισαγωγή 

θετικής διάκρισης. Το 1987, τα αποτελέσµατα της διεθνώς προσανατολισµένης 

συγκριτικής µελέτης της έδειξαν ότι τα αποτελέσµατα της θετικής δράσης είναι στο 

σύνολό τους απογοητευτικά (βλ. επίσης Mors/Reuling στο Bruns, 1990). Το 

αποτέλεσµα των θετικών δράσεων περιορίζεται έως τώρα στην είσοδο των γυναικών 

στην αγορά εργασίας. Η προαγωγή των γυναικών σε υψηλότερες βαθµίδες δεν έχει 

βελτιωθεί αισθητά ενώ η έξοδος τους από την αγορά εργασίας είναι ακόµα 

µεγαλύτερη. 

Μέχρι και σήµερα, δεν υπάρχουν διαθέσιµα και σαφή στοιχεία για τα αίτια 

αυτών των απογοητευτικών αποτελεσµάτων. Καθώς είναι αναγκαία η  µεγαλύτερη 

εµβάθυνση σ’ αυτά τα αίτια εάν πρόκειται να προσαρµοστούν οι στρατηγικές θα ήταν 

δικαιολογηµένο να δοθεί προτεραιότητα στην έρευνα αυτού του είδους. 

 

 

 

 2.4 ∆ιευκολύνοντας την ισότιµη είσοδο των γυναικών στη γνώση, 

την απασχόληση, τις αγορές και το εµπόριο 
 

 

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεωρούµε πολύ σηµαντικό να κάνουµε µια 

συνοπτική αναφορά στις θετικές δράσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση µε στόχο τη προώθηση της γυναικείας απασχολησηµότητας στα 

κράτη-µέλη. 

 

 

2.4.1 Πολιτικές ∆ράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 Από τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µέχρι σήµερα ο ρόλος της  

στην ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης ήταν πραγµατικά σηµαντικός. Έτσι, σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο υπήρξαν 4 προγράµµατα δράσης για την ισότητα των γυναικών 

και των ανδρών και κοινοτικές πρωτοβουλίες στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταµείων 

NOW, ένα δίκτυο για την επαγγελµατική κατάρτιση των γυναικών, και IRIS, 

θέτοντας έτσι τις νοµοθετικές βάσεις για τις πολιτικές που θα πρέπει να αναπτυχθούν 
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σε κάθε κράτος – µέλος. Συγκεκριµένα αναφέρουµε ότι έχουν συνταχθεί έξι οδηγίες, 

δύο συστάσεις και δέκα διατάξεις. 

 Πέρα από τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξίσου σηµαντικός θεωρείται 

επίσης ο ρόλος των διεθνών οργανισµών όπως του Ο.Η.Ε., της UNESCO, του 

Ο.Ο.Σ.Α., και άλλων φορέων. Η πολιτική της ισότητας ευκαιριών µεταξύ γυναικών 

και ανδρών ενδυναµώθηκε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΄Εσσεν το 

1994, καθώς και της συνόδου στις Κάνες το 1995, όπου το συγκεκριµένο θέµα τέθηκε 

ως πολιτική προτεραιότητα. Στη δε σύνοδο κορυφής του Λουξεµβούργου το 

Νοέµβρη του 1997, το θέµα της ισότητας ευκαιριών τέθηκε ως τέταρτη κοινοτική 

προτεραιότητα. Πρώτη προτεραιότητα αποτέλεσε η δυνατότητα εισόδου στην 

επαγγελµατική κατάρτιση, δεύτερη προτεραιότητα ήταν η ανάπτυξη του 

επιχειρησιακού πνεύµατος, τρίτη η ενθάρρυνση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των 

επιχειρηµατιών και των εργαζοµένων, δηλαδή η προσαρµοστικότητα, και τέταρτη η 

ενδυνάµωση της πολιτικής ισότητας των ευκαιριών. 

Είναι επίσης σηµαντικό να αναφερθεί ότι, µε την παρότρυνση του προέδρου 

Σαντέρ, δηµιουργήθηκε µια οµάδα επιτρόπων µε καθήκοντα να εξετάσουν τις 

κοινοτικές πολιτικές από όλες τις πλευρές και σε όλα τα επίπεδα που αφορούν το 

θέµα της ισότητας ευκαιριών. 

 Εξάλλου τα θέµατα κατάρτιση και εκπαίδευσης τα οποία είναι θέµατα 

προτεραιότητας στο πρόγραµµα εργασίας εµπεριέχονται στα δύο λευκά βιβλία. 

Βασικά σηµεία του λευκού βιβλίου αποτελούν µία σειρά πραγµάτων µε πρώτη τη 

καταστολή της διαφοροποίησης στην αγορά εργασίας και την αξιολόγηση της 

εργασίας των γυναικών σε σχέση πάντοτε µε την αµοιβή και τη συνεχή 

επαγγελµατική κατάρτιση. Σηµαντική επίσης θεωρείται και η αξιολόγηση των 

γυναικών επιχειρηµατιών καθώς και η εξατοµίκευση των δικαιωµάτων. 

Ακόµη, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύουν στη συµφιλίωση 

µεταξύ της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής και εδώ τίθεται πρωτίστως το 

θέµα του ποιος θα κρατάει τα παιδιά και φυσικά θέµατα που αφορούν στις υποδοµές 

και τις υπηρεσίες για την οικογένεια, τις γονικές άδειες και γενικότερα ότι αφορά τα 

θέµατα της οικογένειας. Στον τοµέα αυτό η επιτροπή κράτησε µια συνολική στάση 

που αφορούσε στο κοινωνικό – οικονοµικό – επαγγελµατικό περιβάλλον, 

στοχεύοντας σε µια µεγαλύτερη ευελιξία σε θέµατα οργάνωσης της εργασίας ώστε να 

επιτρέψει και στους άνδρες να συµµετέχουν περισσότερο ενεργά στην ανατροφή και  

εκπαίδευση των παιδιών. 
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Στο τέλος λοιπόν του Ιουλίου του 1995, σε µια συνάντηση στο Λουξεµβούργο 

συγκεντρώθηκαν µέλη της επιτροπής και κάποιοι εµπειρογνώµονες  και 

επεξεργάστηκαν µια ιδέα που αφορούσε στην ισότιµη συµµετοχή ανδρών και 

γυναικών στην κοινωνία µε τίτλο, «οι γυναίκες στο Ευρωπαϊκό έργο». Αυτή η ιδέα 

απευθυνόταν σε µια διακυβερνητική διάσκεψη του 1996, η οποία είχε ως στόχο την 

αναθεώρηση της συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

συζητήθηκαν τρία βασικά θέµατα: 

 

 η συσπείρωση των γυναικών ώστε να λαµβάνουν ενεργό ρόλο σε όλους τους 

τοµείς τόσο στους ιδιωτικούς όσο και στους δηµόσιους 

 η επεξεργασία του 4ου προγράµµατος δράσης και  

 η ισότητα στην επεξεργασία θεµάτων που αφορούν στην κοινωνική 

ασφάλιση. 

Έτσι, η συνθήκη του Μάαστριχτ προσέφερε σηµαντικά πράγµατα σε ότι αφορά 

στο θεσµικό τοµέα και το περιεχόµενο των πολιτικών εκπαίδευσης. ∆εν πρέπει 

βέβαια να λησµονούµε ότι η Ένωση δεν έχει την αρµοδιότητα να µπορεί να επέµβει 

στις δοµές, στον τρόπο οργάνωσης και στο περιεχόµενο των συστηµάτων 

εκπαίδευσης, διότι αυτό αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κάθε κράτους µέλους. 

Ωστόσο, η Ένωση ασκεί µια συµπληρωµατική πολιτική µε στόχο να ενδυναµώσει 

τις εθνικές πολιτικές συµβάλλοντας στην ανάπτυξη µιας ποιοτικής εκπαίδευσης, 

προωθώντας την καινοτοµία φυσικά, και ενθαρρύνοντας την επικοινωνία µεταξύ των 

διαφόρων πρωταγωνιστών της εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή την 

εκµάθηση των γλωσσών των κρατών µελών, και προωθώντας την ανταλλαγή και τη 

συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών συστηµάτων. Αυτό λοιπόν που περιγράψαµε 

παραπάνω αποτελεί την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης που στοχεύει στη 

δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού ανοιχτού χώρου στην εκπαίδευση για να διευκολύνει 

την ανάδυση της καινούργια ευρωπαϊκή ταυτότητας των πολιτών.  

Το τέταρτο πρόγραµµα δράσης ισότητας ευκαιριών για το χρονικό διάστηµα 

από το 1996 µέχρι το 2000 µε προϋπολογισµό 30 εκατ. ECU υιοθετήθηκε από την 

Ε.Ε. στις 5 ∆εκεµβρίου 1995.  Αυτό το πρόγραµµα υπενθυµίζει τη φιλοσοφία και την 

ευρύτερη αντίληψη του µετασχηµατισµού της κοινωνίας. Οι κατευθυντήριες γραµµές 

είναι διατυπωµένες στο άρθρο 2, όπου αναφέρεται ότι η πολιτική της ισότητας 

ευκαιριών πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όλες τις πολιτικές δράσης της Ε.Ε. και των 
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κρατών µελών και αυτό από την φάση της επεξεργασίας των δράσεων αυτών έως τη 

φάση της υλοποίησής τους και της παρακολούθησής τους. 

 Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση λοιπόν επιτρέπει µια διπλή προσέγγιση του 

ζητήµατος. Πρώτον, τη συστηµατική εφαρµογή ανάλυσης του αποτελέσµατος του 

προγράµµατος δράσεων καθώς και την παρακολούθηση και τη συνεχή αξιολόγηση 

όλων των κοινοτικών πολιτικών της ευρωπαϊκής ένωσης και δεύτερων, τη συνέχιση 

και αν χρειαστεί την ενδυνάµωση των ειδικών θετικών δράσεων που εφαρµόζονται 

επί του παρόντος. Οι εργασίες αυτού του τέταρτου προγράµµατος περιλαµβάνουν 

τους ακόλουθους 5 στόχους:  

 

 Την κινητοποίηση όλων των πρωταγωνιστών της κοινωνικής και οικονοµικής 

ζωής 

 Την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών σε µια ολοένα και µεταβαλλόµενη 

κοινωνία 

 Τη συµφιλίωση της επαγγελµατικής και  κοινωνικής ζωής 

 Την προώθηση µιας ισότιµης συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων 

 Την ενδυνάµωση των συνθηκών άσκησης των δικαιωµάτων στην ισότητα των 

ευκαιριών 

 

Αυτά ακούγονται µεν θεωρητικά αλλά ήδη υπάρχουν στην Ευρώπη ορισµένα 

προγράµµατα που έχουν αρχίσει να πραγµατοποιούνται στο Βέλγιο και την Ισπανία 

και πιο συγκεκριµένα στη Βαρκελώνη και την Ολλανδία. 

Για την στήριξη όλων αυτών των στόχων λοιπόν που αναφέραµε πριν, 

υπάρχουν 3 κοινοτικές δράσεις. Η πρώτη δράση αφορά στην ανταλλαγή των 

πληροφοριών και των εµπειριών για µια ορθή πρακτική των διαδικασιών που πρέπει 

να ακολουθηθεί ώστε να µεταφερθούν οι γνώσεις και οι εµπειρίες. Η δεύτερη δράση 

σχετίζεται µε την µελέτη, παρακολούθηση και  παρατήρηση των ορθών πολιτικών. 

Τέλος, η τρίτη δράση αφορά στην ταχεία διάχυση των αποτελεσµάτων αυτών των 

πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί.  

Στην τελευταία συνάντηση µεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής 

των Ευρωβουλευτών της Επιτροπής ∆ικαιωµάτων των Γυναικών της Ισότητας των 

Φύλων και του Επιτρόπου Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων συζητήθηκαν 

κυρίως τα εξής σηµεία: 



 

 

 

60

• Η ανάγκη για µεγαλύτερη διαφάνεια και πρόσβαση στα προγράµµατα που 

αφορούν στην ισότητα των φύλων και επαρκή χρηµατοδότηση 

• Η δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για το φύλο 

• Οι πολιτικές για ενίσχυση ευκαιριών συνδυασµού επαγγελµατικής και 

οικογενειακής ζωής και ενίσχυση της πολιτικής για ισότητα 

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα συνεισφέρει στην 

προώθηση της εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης και στην αλλαγή της 

νοοτροπίας προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων (Αυριανή, 9.6.2005). 

 

 

2.4.2 Γυναίκες και νέες τεχνολογίες 
 

Είναι γνωστό ότι τα θέµατα της διαφοροποίησης των δύο φύλων σχετικά µε 

το ενδιαφέρον τους, την επίδοση, τις επιλογές και τη διαµόρφωση στάσεων απέναντι 

στην τεχνολογία έχουν αποτελέσει αντικείµενο έρευνας και έντονου προβληµατισµού 

εδώ και δύο τουλάχιστον δεκαετίες. Τα συνέδρια «Girls and Science and 

Technology» οργανώθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό την ανάδειξη του 

προβλήµατος, την εµπειρική διάγνωση των ποικίλων παραµέτρων και όψεων που 

παρουσιάζουν και τη διατύπωση προτάσεων για το πώς θα µπορούσε να ξεπεραστεί 

το συγκεκριµένο πρόβληµα. 

Αρχικά, το µειωµένο ενδιαφέρον των γυναικών και η µικρή συµµετοχή τους 

σε επιστηµονικές και τεχνολογικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, παρότρυνε τους 

ερευνητές και τις ερευνήτριες να µελετήσουν ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους 

δεν αρέσει στις γυναίκες η τεχνολογία. Όµως, αργότερα το πρόβληµα άρχισε να 

αντιµετωπίζεται από µία άλλη οπτική γωνία, και µε βάση το ερώτηµα «τι δεν πάει 

καλά µε τις φυσικές επιστήµες και την τεχνολογία και δεν τις προτιµούν τα 

κορίτσια;».  

Έχει γενικά διαπιστωθεί από ορισµένες έρευνες, ότι τα κορίτσια δεν 

διαλέγουν µαθήµατα, σπουδές, σχολεία, κατευθύνσεις, επαγγέλµατα τα οποία 

σχετίζονται µε τις θετικές επιστήµες και την τεχνολογία. Σε πολλές χώρες όπως στην 

Αµερική, τη Νορβηγία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, τις Μεσογειακές 

χώρες κ.λπ., υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς τις 

επιλογές µαθηµάτων και την απόδοσή τους σε αυτά και µάλιστα σε µερικές απ’ αυτές 
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τις χώρες, όπως στην Αµερική, έχουν εκπονηθεί ειδικά προγράµµατα τα οποία 

προορίζονται µόνο για κορίτσια, ούτως ώστε να τα ενθαρρύνουν και να τα 

βοηθήσουν να προχωρήσουν σε αυτά τα γνωστικά αντικείµενα. Το πρόβληµα βέβαια 

δεν είναι παγκόσµιο καθώς υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, όπως για παράδειγµα στο 

Κουβέιτ και την Ταϊλάνδη, όπου τα κορίτσια έχουν ίδιες ή ακόµα και καλύτερες 

επιδόσεις από τα αγόρια στα γνωστικά αυτά αντικείµενα. Στις χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης υπάρχει επίσης µια πολύ καλή αντιπροσώπευση των γυναικών στις θετικές 

επιστήµες και τεχνολογίες.  

Στην Ελλάδα όµως υπάρχει πρόβληµα. Το εκπαιδευτικό σύστηµα προσφέρει 

τα ίδια µαθήµατα σε µαθητές και µαθήτριες από το ∆ηµοτικό µέχρι και τη Β΄ 

Λυκείου. Μόνο στη Γ΄ Λυκείου δίνεται η δυνατότητα επιλογής µεταξύ διαφόρων 

µαθηµάτων και τότε φαίνεται η διαφοροποίηση ως προς το φύλο. Συγκεκριµένα, τα 

περισσότερα αγόρια επιλέγουν την 1η δέσµη δηλαδή τη λεγόµενη θετική κατεύθυνση 

ενώ τα κορίτσια συνήθως προτιµούν την 3η και την 4η δέσµη, δηλαδή 

προσανατολίζονται στις θεωρητικές και τις οικονοµικές σπουδές. Οι επιλογές αυτές 

είναι αναµενόµενο να οδηγήσουν σε ανάλογες επαγγελµατικές κατευθύνσεις που 

συνεχίζουν τη διαίρεση της εργασίας κατά φύλο και µε επακόλουθα όλα αυτά τα 

οποία αναφέραµε παραπάνω. 

Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του Υ.Π.Ε.Π.Θ.Ι. σχολική χρονιά 1989-

1990, το ποσοστό των κοριτσιών που φοιτούσαν σε τεχνικά λύκεια της χώρας ήταν 

µόλις 32%, ενώ των αγοριών 68%. Επιπλέον την τριετία 1995-1997, τα ποσοστά των 

µαθητριών της 1ης δέσµης που πέτυχαν να εισαχθούν µε πανελλαδικές εξετάσεις σε 

Πανεπιστηµιακά και Πολυτεχνικά Τµήµατα των Α.Ε.Ι. ήταν µόνο 35%. Ειδικότερα, 

για τα τµήµατα Φυσικής 28% αυτών που εισήχθησαν ήταν κορίτσια, για τα τµήµατα 

Χηµείας 48%, για τα τµήµατα Βιολογίας 52% και της Βιολογίας 43%. Παρατηρούµε 

λοιπόν ότι η διαφοροποίηση ως προς το φύλο είναι πολύ µεγαλύτερη στα τµήµατα 

Φυσικής και πολύ µικρότερη στα τµήµατα Βιολογίας τα οποία φαίνεται ότι σε µεγάλο 

βαθµό προτιµούνται από τα κορίτσια. 

Όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την πληροφορική, 

αναφέρουµε την έρευνα του Γεωργακάκου (βλ. Φούλε και Σολοµονίδου, 1998), η 

οποία έχει δηµοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα σε διάφορα επιστηµονικά περιοδικά. 

Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή την έρευνα, τα κορίτσια δείχνουν να έχουν µειωµένο 

ενδιαφέρον για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και επίδοση 5,5% σε σχέση µε τα 

αγόρια, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τις στάσεις τους και συµβάλλει περαιτέρω 
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στην χαµηλή αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές τους όσον αφορά τη χρήση της 

πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Οι διαφοροποιήσεις των δύο φύλων σε 

σχέση µε τις κατευθύνσεις αυτές, τις φυσικές επιστήµες και την τεχνολογία, έχουν 

διαπιστωθεί σε πολλές εµπειρικές έρευνες γνωστές µέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία 

Όλες οι έρευνες συγκλίνουν ως προς τους βασικούς παράγοντες του προβλήµατος. 

Οι κύριοι παράγοντες είναι οι εξής: 

 

α) Οι εµπειρίες από την καθηµερινή ζωή 

β) Ο προσανατολισµός των αξιών 

γ) Η επιλογή του µελλοντικού επαγγέλµατος 

 

Ποια µπορεί να είναι τα πιθανά αίτια διαφοροποίησης των δύο φύλων σε σχέση µε 

φυσικές επιστήµες και τεχνολογίες; 

 

α) Οι διακρίσεις για τη νηπιακή ηλικία 

β) Η άνιση µεταχείριση των φύλων στα πρώτα σχολικά εγχειρίδια, στο  

            εκπαιδευτικό υλικό και στη συνέχεια στα εκπαιδευτικά βιβλία 

γ) Η άνιση µεταχείριση των φύλων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία  

 
Πέρα από την τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις που συνήθως επιλέγουν οι 

γυναίκες η είσοδος τους στην ανώτερη εκπαίδευση έχει αυξηθεί σηµαντικά κατά τη 

τελευταία δεκαετία. Έρευνες δείχνουν ότι περίπου οι µισές Ελληνίδες ηλικίας από 18-

24 ετών αποκτούν ανώτερη µόρφωση (ΤΑ ΝΕΑ, 14-15.08.2004). 
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2.5 Γυναίκες και οικονοµία 
 

Βασικά χαρακτηριστικά της θέσης των γυναικών στην αγορά 

εργασίας στην Ελλάδα από το 1993 έως 19996 
 

2.5.1 Βασικοί δείκτες απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα 
 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού (1999), ο 

πληθυσµός της χώρας 14 ετών και άνω είναι 10.120.000 άτοµα περίπου και αυξήθηκε 

την περίοδο 1993-1999 κατά 1,9%. Οι ηλικιακές οµάδες που παρουσίασαν αύξηση 

είναι όλες άνω των 25 χρόνων. Οι νεότερες ηλικιακά οµάδες παρουσίασαν µείωση 

του πληθυσµού τους. 

Η αύξηση του πληθυσµού οφείλεται αποκλειστικά στην εγκατάσταση 500.000 

έως 1.000.000 αλλοδαπών στη χώρα, από το 1991 έως σήµερα. Επίσης, η σχετική 

σταθεροποίηση των γεννήσεων, έπειτα από µια µεγάλη περίοδο συστηµατικής και 

σηµαντικής µείωσης, οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην αύξηση των γεννήσεων των 

αλλοδαπών. 

Οι γυναίκες αποτελούν το 51,5% του πληθυσµού και οι άνδρες το 48,5%. Οι 

γυναίκες αύξησαν τη συµµετοχή τους σε όλες τις κατηγορίες του οικονοµικά ενεργού 

πληθυσµού και αντίστοιχα τη µείωσαν στον µη ενεργό πληθυσµό. Το 1999 το 

ποσοστό συµµετοχής των γυναικών φτάνει το 39,2 από 37,3% που ήταν το 1993 ενώ 

των ανδρών µειώθηκε από 64,6% σε 63,2%. 

                                                 
6 Βλ. επίσης, 4th & 5th National Report of Greece, Period 1994-2000 to the U.N. Commission for the 
Elimination of All Forms of Discrimination against women (2000), Athens: Ministry of the Interior, 
Public Administration & Decentralisation, General Secretariat for Equality και την Έκθεση της 
Επιτροπής της 23ης Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. (2000), Αθήνα: Υπουργείο 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Γενική Γραµµατεία Ισότητας.  
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Πίνακας 1. Βασικοί δείκτες κατάστασης απασχόλησης κατά φύλο, 1999 
 
      ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΆΝ∆ΡΕΣ 
Εργατικό ∆υναµικό          100      40,2     59,8 
Απασχολούµενοι          100      37,4     62,6 
Άνεργοι           100      61,4     38,6 
Άνεργοι Μακράς διαρκείας                    100      65,3     34,7  
Ποσοστό συµµετοχής στο Εργατικό 
∆υναµικό           100       39,2     63,2 
Ποσοστό ανεργίας            17,9       7,6 
Ποσοστό ανεργίας Μακράς διαρκείας         62,1      52,6 
 
(Βλέπε υποσηµείωση 6) 
 
 Οι γυναίκες αποτελούν το 1999 περισσότερο από το 40% του Εργατικού 

∆υναµικού και το 37% των απασχολουµένων. Επίσης αποτελούν το 61% των 

ανέργων και το 65% των ανέργων µακράς διαρκείας και το 64% των µη οικονοµικά 

ενεργών. Η ανεργία των γυναικών, 17,9%, είναι υπερδιπλάσια (262%) αυτής των 

ανδρών. 

 

 

2.5.2  Μεταβολές στην κατάσταση απασχόλησης των γυναικών, 1993-

1999 
 

Την περίοδο 1993-1999 τα βασικότερα στοιχεία µεταβολής της Απασχόλησης 

των γυναικών είναι: 

 Η αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό 

 Η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών 

 Η αύξηση της ανεργίας των γυναικών 

 Η όλο και µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών στον τριτογενή τοµέα, η 

µείωση της απασχόλησής τους στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα 

 Η βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης των οικονοµικά ενεργών γυναικών 

 Η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών σε όλες τις επαγγελµατικές 

κατηγορίες που παρουσιάζουν αύξηση, µε ρυθµούς ταχύτερους από αυτούς 

των ανδρών 
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Από την παράθεση των στατιστικών στοιχείων που ακολουθεί φαίνεται ότι η θέση 

της γυναίκας στην αγορά εργασίας παρουσιάζεται ποσοτικά βελτιωµένη, σχεδόν σε 

όλους τους δείκτες, την περίοδο 1993-1999. Παρά την ποσοτική αύξηση στο 

εργατικό δυναµικό και την ποιοτική άνοδο των τυπικών προσόντων των εργαζοµένων 

γυναικών, δεν παρατηρείται ανάλογη µεταβολή στην αναλογία των γυναικών 

διευθυνόντων και ανωτέρων διοικητικών στελεχών. Επίσης, οι αποδοχές των 

γυναικών είναι σηµαντικά χαµηλότερες από τις αποδοχές των ανδρών σε όλους τους 

κλάδους. 

 

 

2.5.3 Μεταβολές της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό 

δυναµικό 
 

 Η συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό παρουσιάζει απόλυτη 

αύξηση 17,2% την περίοδο 1993-1999 ενώ των ανδρών αυξάνεται κατά 3,4%. 

 Η αύξηση του ενεργού πληθυσµού οφείλεται κυρίως στην αύξηση της 

συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό. Οι 263.000 επιπλέον γυναίκες στο 

σύνολο της αύξησης των 350.000 ατόµων ισοδυναµεί µε το 75%. 

 Τα ποσοστά συµµετοχής κατά φύλο διαµορφώνονται το 1999 σε 39,2% για τις 

γυναίκες και 63,2% για τους άνδρες. 

 Το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών αυξάνεται την περίοδο 1993-1999 

σηµαντικά σε όλες τις ηλικιακές οµάδες από 20 έως 65 χρόνων και µειώνεται στις 

οµάδες 15 έως 19 χρόνων και άνω των 65 χρόνων. Το ποσοστό συµµετοχής των 

αντρών, το οποίο µειώνεται σηµαντικά στις ίδιες ηλικιακές οµάδες, παρουσιάζει 

οριακή µεταβολή στις υπόλοιπες. 

 Η σηµαντικότερη αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των γυναικών, κατά 10 

ποσοστιαίες µονάδες, παρουσιάζεται στην ηλικιακή οµάδα 25 έως 29 χρόνων, η 

συµµετοχή της οποίας από 63% το 1993 γίνεται 73% το 1999. Στους άντρες η 

µεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στην ίδια οµάδα και είναι της τάξης του 0,8%. 

 Πρόσφατα στοιχεία όµως δείχνουν ότι οι γυναίκες βρίσκονται στο περιθώριο 

του εργασιακού στίβου καθώς το ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης 

διαµορφώθηκε το 2003 στη χώρα µας στο 43,8% και ήταν το 3ο πιο χαµηλό (µετά τη 
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Μάλτα µε 33,6% και την Ιταλία µε 42,7%) µεταξύ των 25 κρατών-µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΘΝΟΣ, 19.9.2004).  

 
 
2.5.3 Κατάσταση απασχόλησης και επίπεδο εκπαίδευσης 
 

 Το επίπεδο εκπαίδευσης του συνόλου του πληθυσµού και ιδιαίτερα των 

οικονοµικά ενεργών έχει βελτιωθεί σηµαντικά την εξεταζόµενη περίοδο. Οι οµάδες 

πληθυσµού µε ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης έχουν αυξηθεί σηµαντικά ενώ οι οµάδες 

στο χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης παρουσιάζουν µείωση. Όπως παρουσιάζεται 

στον Πίνακα που ακολουθεί, η οµάδα µε τη µεγαλύτερη µεταβολή είναι η µικρή 

πληθυσµιακά οµάδα των γυναικών που κατέχουν διδακτορικό δίπλωµα κατά 275%. 

Το ίδιο ισχύει για τους άνδρες της κατηγορίας αυτής, οι οποίοι αυξάνονται κατά 

142%. Η επόµενη σηµαντικότερη µεταβολή είναι η αύξηση των γυναικών που έχουν 

πτυχίο Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης κατά 136% και των αντρών 

κατά 98%. Οι γυναίκες κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ αυξάνονται κατά 34% και οι άντρες 

κατά 18%. 

 
Πίνακας 2. Ποσοστιαία µεταβολή πληθυσµού που έχει ολοκληρώσει την 

εκπαίδευσή του, κατά επίπεδο εκπαίδευσης και φύλο, 1993-1999. 
 

 Άνδρες Γυναίκες 
ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ή ΟΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΑΚΟΨΕΙ 6.0 5.7 
∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος 
 142.4 275.4 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 
 18.5 34.5 

Φοίτηση σε ΑΕΙ (τουλάχ. 1 χρόνο) αλλά δεν πήρε πτυχίο
 -15.4 -6.7 

Πτ. Ανώτερης Τεχν. Επαγγ. Εκπαίδευσης 
 98.2 136.4 

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 
 21.2 12.7 

Απολυτήριο Τριτάξιο Μέσης Εκπαίδευσης 14.9 10.0 
Απολυτήριο ∆ηµοτικού 
 -11.7 -7.8 

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 
 -20.3 -17.7 

∆εν πήγε καθόλου σχολείο 
 0.2 -0.4 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 1993, 1999 
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Επεξεργασία: ΚΕΘΙ 
 
 Και στα δύο φύλα παρατηρείται µείωση του πληθυσµού που έχει απολυτήριο 

∆ηµοτικού ή χαµηλότερη εκπαίδευση, καθώς και των φοιτητών/τριών που 

εγκαταλείπουν το Πανεπιστήµιο. 

 Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών τόσο µεγαλύτερη 

είναι η συµµετοχή τους στο εργατικό δυναµικό. Η µεταβολή που παρατηρείται την 

εξεταζόµενη περίοδο σε σχέση µε τη συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό 

δυναµικό κατά επίπεδο εκπαίδευσης είναι η συνεχώς µειούµενη συµµετοχή των 

κατόχων απολυτηρίου ∆ηµοτικού ή χαµηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης. 

 
 

 
Πίνακας 3. Ποσοστιαία κατανοµή απασχολούµενων κατά επίπεδο  

εκπαίδευσης και φύλο,1999 
 

                                                                                                  Μεταβολή 1993-1999 
 

 Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 
ΣΥΝΟΛΟ 100.0 100.0 1.9 13.3
∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος 0.7 0.5 0.4 0.4
Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 13.6 17.9 2.1 3.2
Πτ. Ανώτερης Τεχν. Επαγγ. Εκπαίδευσης 10.0 14.2 4.8 7.5
Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 29.1 27.5 4.2 1.5
Απολυτήριο Τριτάξιου Γυµνασίου 12.5 7.3 1.3 0.8
Απολυτήριο ∆ηµοτικού 31.4 28.5 -11.1 -10.0
Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 1.9 2.7 -1.4 -2.5
∆εν πήγε καθόλου σχολείο 0.8 1.4 -0.2 -0.9
 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 1993, 1999 
Επεξεργασία: ΚΕΘΙ 
 
 Η κατανοµή των οικονοµικά ενεργών και των απασχολούµενων γυναικών, σε 

σχέση µε το επίπεδο εκπαίδευσης, παρουσιάζει µεγαλύτερα ποσοστά στις υψηλότερες 

βαθµίδες εκπαίδευσης από αυτήν των αντρών και αντιστρόφως. Το 1999 το 33% των 

απασχολουµένων γυναικών και το 34% των απασχολουµένων αντρών είναι κάτοχοι 

απολυτηρίου ∆ηµοτικού ή χαµηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης (το 63% αυτής της 

κατηγορίας και για τα δύο φύλα, είναι άνω των 45 χρόνων). Το 18% των 

απασχολουµένων γυναικών και το 14% των απασχολουµένων ανδρών είναι κάτοχοι 

πτυχίου Πανεπιστηµίου. Το 14% και 10% αντίστοιχα έχουν πτυχίο Ανώτερης 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Και για τα δύο επίπεδα εκπαίδευσης η τάση αύξησης 

είναι µεγαλύτερη για τις γυναίκες. 
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2.5.5 Απασχόληση και εισόδηµα της γυναίκας 
 

       Κεντρικό σηµείο αναφοράς στο «γυναικείο ζήτηµα» αποτελεί η απασχόληση, 

γιατί είναι το σηµείο «εκκίνησης» µιας σειράς άλλων διεργασιών και καταστάσεων 

που συνδέονται µε την κοινωνική απελευθέρωση της γυναίκας και την ανεξαρτησία 

της. Μην ξεχνάµε ότι, ιστορικά, η ανδρική εργασία διαδραµάτισε τον βασικό ρόλο 

στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων, και γι αυτό είχε την αποκλειστική 

σχεδόν επίδραση στους κοινωνικούς σχηµατισµούς, ενώ η γυναικεία απασχόληση 

αντιµετωπίστηκε ως συµπληρωµατική και υποβοηθητική της ανδρικής και εποµένως, 

είχε περιορισµένη σηµασία στις κοινωνικές µετεξελίξεις. 

         Οι ρόλοι των γυναικών οροθετήθηκαν κυρίως στη βιολογική αναπαραγωγή και 

την οικιακή εργασία, µέσα από το στερεότυπο της συζύγου - µητέρα, όπου οι 

δραστηριότητές της στόχευαν στην ικανοποίηση των αναγκών των άλλων.  

 Ασφαλώς σήµερα αυτή η εικόνα έχει σηµαντικά βελτιωθεί. Στη χώρα µας, η 

συµµετοχή της γυναίκας στη συστηµατική και τακτικά αµειβόµενη απασχόληση 

παρουσιάζει αυξητική τάση, ιδιαίτερα στον αστικό χώρο (από 22% το 1961 αυξήθηκε 

στο 28% το 1983 στην περιοχή της Πρωτεύουσας) (Πανταζίδης και Κασιµάτη 1984) 

και όλο και µεγαλύτερος αριθµός γυναικών διεισδύει σε επαγγέλµατα τα οποία έχουν 

«πολιτογραφηθεί» ως ανδρικά. 

 Αυτή η τάση συνεχώς θα αυξάνεται, γιατί, αν θεωρήσουµε την εκπαίδευση ως 

το πρωταρχικό στάδιο της επιλογής επαγγέλµατος – η ανάπτυξη της κοινωνίας οδηγεί 

σε έναν καταµερισµό εργασίας όπου οι επαγγελµατικοί ρόλοι, στο µεγαλύτερό τους 

ποσοστό, απαιτούν συγκεκριµένη εκπαίδευση ή εξειδικεύσεις, τότε η συνεχώς 

µεγαλύτερη συµµετοχή της γυναίκας στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθµίδες, η οποία 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, υποδηλώνει µία µελλοντική «έκρηξη» στην 

αύξηση του οικονοµικά ενεργού γυναικείου πληθυσµού. Αυτή η αύξηση, µάλιστα, θα 

προσανατολιστεί προς επαγγέλµατα που κατέχουν µεσαίες κλίµακες στο πλαίσιο της 

κοινωνικής τους διαβάθµισης και παρέχει ενδείξεις για τη δηµιουργία µιας νέας 

γυναικείας ελίτ µεσαίας τάξης (Τσουκαλάς, 1974) που αποβλέπει άµεσα σε 

απασχόληση στους κόλπους του δηµόσιου τοµέα. 
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 Αν λοιπόν αυτές οι τάσεις διαγράφουν τη θέση της γυναίκας στην 

απασχόληση, τι τάσεις επικρατούν ως προς τα εισοδήµατα που αποκτά; ΄Όπως 

προέκυψε από την έρευνα του Ε.Κ.Κ.Ε. για την Κατανοµή του Εισοδήµατος στην 

περιοχή της Πρωτεύουσας (Καράγιωργας και συν.), ενώ δεν υπάρχει ουσιαστική 

διαφοροποίηση ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες ως προς το επίπεδο 

εκπαίδευσής τους στις τρεις µεγάλες βαθµίδες (κατώτερη – µέση – ανώτερη), οι 

εισοδηµατικές διαφοροποιήσεις είναι σηµαντικές. Πιο συγκεκριµένα, ενώ στην 

ανώτερη – ανώτατη βαθµίδα ταξινοµείται το 22% των ανδρών και το 18% των 

γυναικών, στα υψηλά εισοδηµατικά κλιµάκια (1,5 εκατ. και άνω ετήσιο εισόδηµα το 

1984) κατατάσσεται το 23% των ανδρών έναντι µόνο του 5% των γυναικών. 

 Τι δηλώνει αυτή η άνιση κατανοµή του εισοδήµατος ανάµεσα στους άνδρες 

και τις γυναίκες, και σε ποιους ειδικότερους λόγους µπορεί να αποδοθεί; ∆ηλώνει ότι, 

ανεξάρτητα από τις νοµοθετικές – όπου υπάρχουν και όπου εφαρµόζονται – περί 

ισότητας διατάξεις, µια τοποθέτηση της γυναικείας αµοιβής σε πολύ χαµηλότερα 

επίπεδα από την ανδρική.  

 Οι λόγοι πρέπει να αναζητηθούν : 
 
(α) στους υποδεέστερους επαγγελµατικούς ρόλους που εξασκεί η γυναίκα σε σχέση 

µε τον άνδρα, έστω και αν πέτυχε εξίσου µ΄ αυτόν καλή εκπαίδευση.  γιατί και 

σήµερα, στις σύγχρονες βιοµηχανικές κοινωνίες, πολύ πιο συχνά ο άνδρας 

αναλαµβάνει τις υπεύθυνες θέσεις, γίνεται ο διευθυντής, ο ειδικός, ο σύµβουλος, 

ενώ η γυναίκα εκτελεί τις εντολές του και παίζει τον βοηθητικό της ρόλο 

(β) στην επαγγελµατική διάρθρωση, όπου επαγγέλµατα στα οποία εµφανίζονται 

περισσότερο γυναίκες δεν εξασφαλίζουν κατά κανόνα υψηλές αποδοχές (π.χ. 

υπάλληλοι γραφείου) 

(γ)  στο σύστηµα κοινωνικών αξιών, όπου το επαγγελµατικό ανέβασµα συγκρούεται 

µέσα στις υπάρχουσες κοινωνικές δοµές µε τον προορισµό της γυναίκας στην 

οικογένεια και τις οικιακές ασχολίες 

(δ)  στην πρόωρη, πολύ συχνά, συνταξιοδότησή της για οικογενειακούς λόγους. 

 

 Η εικόνα λοιπόν που δίνει η εισοδηµατική κατάσταση του γυναικείου 

πληθυσµού της Πρωτεύουσας, πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθεί. Γιατί. όσο κι αν η 

καλύτερη εκπαίδευση που αποκτά σήµερα η γυναίκα και η µεγαλύτερη συµµετοχή 

της στην απασχόληση δηµιουργούν, στατικά, µιαν εντύπωση ευνοϊκή και προπαντός, 
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δυναµικά, µια προοπτική ελπιδοφόρα για τη βελτίωση της θέσης της, στο επίπεδο του 

εισοδήµατος, που χειροπιαστά δίνει το στίγµα για πραγµατική ισότητα και παρουσία 

στο κοινωνικό φάσµα, η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. 

 Χρειάζεται αγώνας για να κατακτήσει η γυναίκα τη θέση που της αρµόζει 

στην απασχόληση, και κυρίως στο εισόδηµα, και προσπάθεια να ξεπεράσει τις 

κοινωνικές προκαταλήψεις και να αποδεσµευτεί εσωτερικά από ρόλους που άλλοι της 

καθόρισαν. Γιατί η «εξουσία του αφέντη εξαρτάται από το δούλο που πιστεύει σ΄ 

αυτήν την εξουσία και τη συντηρεί» (Marcuse, 1965). 

 

 

2.5.6 Γυναίκες σε θέσεις διευθυντών στην Ελλάδα 
 
 Είναι κοινός τόπος ότι στην Ελλάδα ένας περιορισµένος αριθµός γυναικών 

κατέχουν ηγετικές θέσεις στο χώρο των επιχειρήσεων. Όµως δε µπορούµε να 

παραβλέψουµε το γεγονός ότι έστω και µε µεγάλη καθυστέρηση έχουν σηµειωθεί 

ορισµένες αλλαγές. Πιο συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήγαγε 

η Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) δείχνουν ότι η γυναίκα 

καταλαµβάνει σταδιακά αξιώµατα και εισέρχεται δυναµικά σε πεδία που θεωρούνταν 

σε µεγάλο βαθµό «ανδροκρατούµενα» (Απογευµατινή, 26.9.2004). Επίσης, σύµφωνα 

µε τα αποτελέσµατα της ίδιας έρευνας, οι γυναίκες αν και ποσοτικά υπολείπονται των 

ευκαιριών για την κατάκτηση ανώτερων διοικητικών θέσεων σε σχέση µε τους 

άνδρες, εντούτοις, αγωνίζονται ισότιµα και µε κοινές αξιώσεις για την κατάκτησή 

τους (Απογευµατινή, 26.9.2004).  

 Παρά την ενδυνάµωση της παρουσίας των γυναικών στις ανώτερες θέσεις 

εργασίας, εν τούτοις οι 3 στις 4 ανώτερες θέσεις ανδροκρατούνται και το ποσοστό 

των γυναικών στα ανώτατα κλιµάκια δε ξεπερνά το 17,7% (ΤΑ ΝΕΑ, 05.08.2004), 

ενώ το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δυο φύλα σε αυτές τις θέσεις είναι στη χώρα 

µας από τα µεγαλύτερα στην Ε.Ε. (Κέρδος, 11.08.2004). 

 Σε συνάρτηση µε τα παραπάνω, στην Ελλάδα, τις τελευταίες δυο δεκαετίες 

παρατηρείται µια συνεχόµενη αύξηση του αριθµού των γυναικών που σπουδάζουν 

διοίκηση επιχειρήσεων µε στόχο να ακολουθήσουν µια διοικητική καριέρα (Kotti-

Petraki, 1996). Όµως των ατόµων που αποφοίτησαν τα προηγούµενα 5 ή 10 χρόνια 

από αυτές τις σχολές το ποσοστό των γυναικών  που κατέκτησαν διοικητικές θέσεις 
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είναι σχετικά χαµηλό και οι συγκεκριµένες θέσεις είναι επίσης χαµηλότερες από 

αυτές των ανδρών. 

Το χαµηλότερο ποσοστό συµµετοχής των γυναικών σε διοικητικές θέσεις 

παρατηρείται κυρίως στις θυγατρικές εταιρείες διαφόρων πολυεθνικών, ενώ αντίθετα 

η κατάσταση φαίνεται να είναι καλύτερη στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Κάποιες 

έρευνες έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι στην Ελλάδα, όπως και σε άλλα µέρη 

του κόσµου, είναι πολύ δύσκολο για τους άνδρες που βρίσκονται σε ιεραρχικές 

θέσεις της διοικητικής κλίµακας να αποδεχτούν τις γυναίκες στη διοίκηση ως 

ισότιµες. 

 

 

 

 2.6 Συµµετοχή των γυναικών στη «βιοµηχανία» των Μέσων 

Μαζικής Ενηµέρωσης 
 

Η γυναικεία απασχόληση στη «βιοµηχανία» των µέσων µαζικής ενηµέρωσης 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για δυο βασικούς λόγους. Ο πρώτος αφορά στο γενικότερο 

ενδιαφέρον για την εξέλιξη των επαγγελµατικών ευκαιριών των γυναικών, σε όλα τα 

επίπεδα και η παράκαµψη των εµποδίων για την ισότιµη συµµετοχή τους σε κάθε 

επαγγελµατικό τοµέα. Ο δεύτερος έγκειται στην παραδοχή ότι υπάρχει µία σχέση 

µεταξύ του εξαγόµενου/τελικού αποτελέσµατος των µέσων ενηµέρωσης και των 

παραγωγών/συντελεστών του αποτελέσµατος αυτού. 

Επειδή η παρουσία των γυναικών – ιδιαίτερα σε θέσεις δηµιουργικές και 

λήψης αποφάσεων – στα µέσα ενηµέρωσης διαφέρει κατά πολύ αναλογικά από 

εκείνη των ανδρών, η παραδοχή είναι ότι οι εικόνες των γυναικών που προβάλλονται 

από τα µέσα ενηµέρωσης αντανακλούν και εκφράζουν ανδρικές έννοιες και απόψεις. 

Συνεπώς, θα µπορούσε να υποτεθεί ότι η συµµετοχή των γυναικών στα µέσα 

ενηµέρωσης σε ευρύτερη κλίµακα, θα µπορούσε να αποτελέσει την αφορµή για τη 

βαθµιαία αλλαγή της εικόνας των γυναικών προς το καλύτερο. Όµως, ένα άµεσο και 

θεµελιώδες πρόβληµα παρεµβαίνει στην φαινοµενικά απλή σχέση µεταξύ της εικόνας 

και της συµµετοχής των γυναικών στα µέσα ενηµέρωσης. Οι εικόνες των γυναικών 

κατασκευάζονται και οι γυναίκες ανακαλύπτουν την ταυτότητά τους και εκτός των 

µέσων ενηµέρωσης. 
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Γενικά, παρατηρείται µια περιθωριοποίηση τους στην πολιτιστική και 

κοινωνική ζωή, γεγονός που συµβάλλει στην εικόνα της κατωτερότητά της. Αυτή η 

«κατωτερότητα» διαµορφώνεται επιπλέον, όχι απλώς από µία ιδιαίτερη µορφή των 

εικόνων των µέσων ενηµέρωσης, αλλά και από βασικές πολιτικές και οικονοµικές 

δοµές. 

 

 

2.6.1 Προβλήµατα στην έρευνα για τις γυναίκες εργαζόµενες στα 

Μ.Μ.Ε. 
 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο των γενικότερων προβληµάτων που ήδη 

περιγράψαµε, θεωρούµε αναγκαίο να εξετάσουµε την κατάσταση των γυναικών που 

εργάζονται στα µέσα ενηµέρωσης. Σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες, τα µέσα 

ενηµέρωσης αποτελούν µέρος αυτού που µερικές φορές αποκαλείται «σύγχρονος 

βιοµηχανικός» τοµέας. Σε τέτοιες χώρες, όπως θα δούµε παρακάτω, οι εργασίες στον 

τοµέα αυτό είναι λίγες και ο κανόνας που ισχύει κι εδώ είναι ότι οι άντρες αποτελούν 

τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων στα µέσα ενηµέρωση και ιδιαίτερα στις 

υψηλόβαθµες θέσεις. 

Συγχρόνως, στο δυτικό κόσµο, η εργασία στη «βιοµηχανία» των µέσων 

ενηµέρωσης υπόκεινται σε στερεοτυπική διαχωρισµό βάσει φύλου.  Αυτοί οι 

παράγοντες σε συνδυασµό µε µερικές τυπικές παραλλαγές όσον αφορά τα 

προβλήµατα που σκιαγραφήθηκαν παραπάνω, απεικονίζουν τη γενικότερη θέση των 

γυναικών που εργάζονται στα µέσα ενηµέρωσης. 

Ωστόσο, οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχεδόν σε όλα τα µέρη του κόσµου 

σχετικά µε το πορτραίτο των γυναικών µέσα από τα µέσα ενηµέρωσης, δεν 

παρουσιάζουν λεπτοµερώς την έκταση και τη φύση της συµµετοχής των γυναικών 

στη βιοµηχανία των µέσων ενηµέρωσης. 

Πιο συγκεκριµένα, τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν πολλές φορές δεν 

είναι πλήρη µε αποτέλεσµα να δίνουν µια αποσπασµατική εικόνα της κατάστασης και 

των συνθηκών εργασίας των γυναικών ενώ ορισµένες περιοχές του κόσµου 

απουσιάζουν εντελώς. Συχνά επίσης κάποια στοιχεία είναι αναξιόπιστα.  Στην πράξη, 

καµιά πληροφορία δεν είναι διαθέσιµη, για παράδειγµα, για τις γυναίκες που 

εργάζονται στα µέσα ενηµέρωσης της Λατινικής Αµερικής, της Αφρικής ή της 
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Ανατολικής Ευρώπης. Ακόµη τα στοιχεία που έχουµε από την Ασία και από τη 

∆υτική Ευρώπη είναι πολύ περιορισµένα και συχνά βασίζονται σε υποκειµενικές 

εντυπώσεις παρά σε στατιστικά στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, η έρευνα δε θα πρέπει 

αναγκαστικά να προσανατολιστεί µια ακριβή ή λεπτοµερή περιγραφή της 

απασχόλησης των γυναικών στα µέσα ενηµέρωσης σ’ όλο τον κόσµο, αλλά ως µια 

προσπάθεια να συγκεντρωθούν οι υπάρχουσες πληροφορίες µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

καταδειχθούν οι σηµαντικότερες τάσεις και τα προβλήµατα. 

 Γενικά µιλώντας, η θέση των γυναικών που εργάζονται στα µέσα ενηµέρωσης 

αντανακλά το γεγονός ότι ο κόσµος της εργασίας είναι ένας «ανδροκρατούµενος 

κόσµος». Τόσο σε όρους συνολικών αριθµών όσο και κατανοµής οριζόντια και 

κάθετα σε ορισµένα επαγγέλµατα, οι γυναίκες υπάλληλοι στα µέσα ενηµέρωσης 

βρίσκονται σε ευδιάκριτα µειονεκτική θέση συγκριτικά µε τους άνδρες συναδέλφους 

τους. 

Τέλος, στην προσπάθεια να εξετάσουµε το συνολικό ποσοστό των γυναικών 

στα κρατικά µέσα ενηµέρωσης, ή σε ένα ιδιαίτερο τοµέα των µέσων ενηµέρωσης, 

υπάρχει ένα σχεδόν άλυτο πρόβληµα που δηµιουργεί η έλλειψη συγκρίσιµων 

στοιχείων από διαφορετικές πηγές. Έτσι, για παράδειγµα, ενώ κάποια νούµερα 

περιλαµβάνουν όλες τις γυναίκες που εργάζονται σε οποιαδήποτε ειδικότητα 

(συµπεριλαµβάνοντας τις καθαρίστριες, το προσωπικό εστιατορίων κ.ο.κ.), στην 

πραγµατικότητα αναφέρονται µόνο σε γυναίκες που εργάζονται σε θέσεις τεχνικών ή 

στελεχών. Επιπλέον, συχνά δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουµε ποιες κατηγορίες 

προσωπικού δεν έχουν συµπεριληφθεί. Συνεπώς, αυτή η έλλειψη µιας κοινής βάσης 

δεδοµένων εµποδίζει σοβαρά τη συγκριτική ανάλυση.  

 

 

2.6.2 Επαγγελµατικός διαχωρισµός και βαθµός συµµετοχής των 

γυναικών στα Μ.Μ.Ε. σε άλλες χώρες 
 

 Στις σελίδες που ακολουθούν παραθέτουµε στοιχεία σχετικά µε τον 

επαγγελµατικό διαχωρισµό κατά φύλο και το βαθµό συµµετοχής των γυναικών στα 

µέσα ενηµέρωσης άλλων χωρών. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί, ότι τα στοιχεία που 

παραθέτουµε είναι αποτελέσµατα ερευνών που διεξήχθησαν κυρίως στη δεκαετία 



 

 

 

74

1970-1980, µια εποχή η οποία συνδέθηκε µε την «σεξουαλική επανάσταση» των 

γυναικών. 

Πιο συγκεκριµένα, αυτή τη δεκαετία το γυναικείο κίνηµα στις Η.Π.Α. 

διεκδικούσε εντόνως νοµική ισότητα και ισότητα αµοιβών σε µια προσπάθεια να 

βάλουν τέλος στην διάκριση που υπήρχε κατά των γυναικών. Επιπλέον, οι γυναίκες 

προσπάθησαν να ασκήσουν πιέσεις για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την 

απασχόληση καθώς και την εφαρµογή φιλελεύθερων νόµων για την έκτρωση. Ως επί 

το πλείστον, οι έντονες κινητοποιήσεις των γυναικών είχαν σαν αποτέλεσµα µεγάλες 

θεσµικές αλλαγές στην Αµερική. Όµως, τα στοιχεία που παρουσιάζουµε όσον αφορά 

τη συµµετοχή των γυναικών στα Μ.Μ.Ε. τη συγκεκριµένη περίοδο στις Ηνωµένες 

Πολιτείες αλλά και σε πολλές άλλες χώρες είναι µάλλον απογοητευτικά. 

Γενικά, το ποσοστό των γυναικών που απασχολείται στον κινηµατογράφο, 

ραδιόφωνο ή στον εθνικό τύπο σπάνια υπερβαίνει το 30% σε οποιαδήποτε χώρα και 

µάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις το ποσοστό είναι κατά πολύ χαµηλότερο. Ας 

δώσουµε κάποια παραδείγµατα από το ραδιόφωνο: στις Η.Π.Α., το 30% του 

εργατικού δυναµικού στις κεντρικές εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού δικτύου καθώς 

επίσης και σε άλλους ιδιόκτητους σταθµούς το 1977 ήταν γυναίκες (Επιτροπή των 

Η.Π.Α. για τα Ατοµικά ∆ικαιώµατα, 1979). Το 1975 στην Ιταλία, οι γυναίκες 

καταλάµβαναν το 20% των θέσεων εργασίας στην τηλεόραση της RAI (Toeplitz, 

1980), στον Καναδά την ίδια χρονιά το 25% των θέσεων στο CBC καταλαµβάνονταν 

από γυναίκες  (CBC, 1975) ενώ στη Γερµανία το 1975, το ποσοστό των εργαζοµένων 

γυναικών στη ∆υτικογερµανική Ραδιοφωνία ήταν 28% (Von Welser στο Bruns, 1990) 

και στην ραδιοφωνία της Τζαµάικα το 28% των εργαζοµένων ήταν γυναίκες το 1979 

(Cuthbert, 1979). Επίσης, έχει υπολογιστεί ότι υπήρχε ένα 25% γυναικών στο Ινδικό 

ραδιόφωνο τον ίδιο χρόνο. Από την άλλη µεριά, οι γυναίκες φαίνεται ότι τα πάνε 

ελαφρώς καλύτερα σε µερικές Σκανδιναβικές χώρες όπως η Σουηδία όπου οι 

γυναίκες αποτελούν το 33% και στη Νορβηγία το 38% όλων των εργαζοµένων στην 

εθνική ραδιοφωνία7. 

Αρκετά υψηλά είναι και τα ποσοστά συµµετοχής των γυναικών στη 

ραδιοφωνία του Ηνωµένου Βασίλειου και του Ισραήλ. Συγκεκριµένα, στο Ηνωµένο 

Βασίλειο, το 1978 το 36% του συνόλου του προσωπικού στο BBC ήταν γυναίκες. 

Επίσης, στο Ισραήλ το 1974, οι γυναίκες αποτελούσαν το 40% όλων των 
                                                 
7 Αυτό, και άλλες πληροφορίες για τη Νορβηγική ραδιοφωνία, δόθηκαν σε ιδιωτική επικοινωνία από 
τη Mie Berg (NRK), Σεπτέµβριος 1978. 
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εργαζοµένων στη ραδιοφωνία (Goren, 1978). Αντίθετα πολύ χαµηλά  είναι τα 

ποσοστά συµµετοχής των γυναικών στα µέσα ενηµέρωσης της Ιαπωνίας και του 

Πακιστάν καθώς το 6% των εργαζοµένων στο ΝΗΚ στην Ιαπωνία είναι γυναίκες 

(Nuita, 1979) και στο Πακιστάν µόνο το 3% των εργαζοµένων στη ραδιοτηλεόραση 

είναι γυναίκες (Habib, 1980).  

 Στον έντυπο τύπο, η εικόνα πραγµατικά δεν είναι πολύ καλύτερη. Όπως 

αποδεικνύεται, οι γυναίκες σπάνια υπερβαίνουν το ένα τέταρτο του συνόλου στη 

δηµοσιογραφία. Συγκεκριµένα η Ουγγαρία, η Πολωνία, ο Καναδάς, έχουν περίπου 

25% συµµετοχή των γυναικών στον Τύπο ενώ το Ηνωµένο Βασίλειο και ο Λίβανος 

έχουν ελαφρώς µικρότερο (περίπου 20%) (AIJPF, 1978, Ghorayeb, 1979). Το 1977, 

σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες περίπου το 15% των γυναικών δηλώνουν εργαζόµενες 

στον Τύπο, όπως για παράδειγµα  στη Νορβηγία, τη ∆ανία και την Γερµανία 

(Marzolf, 1977). Αλλού, τα ποσοστά µπορεί να είναι ακόµα χαµηλότερα. Έτσι, οι 

γυναίκες δηµοσιογράφοι πλήρους απασχόλησης στο Πακιστάν καταλαµβάνουν µόνο 

το 3% όλων των θέσεων εργασίας στον Τύπο, παρόλο που, αν συµπεριληφθούν και οι 

ελεύθεροι επαγγελµατίες, το ποσοστό ανέρχεται στο 8% (Habib, 1980). Το ποσοστό 

των γυναικών στον Τύπο της Κένυας υπολογίζεται γύρω στο 5%. 

Μία µελέτη της Επιτροπής Τύπου στην Ινδία βρήκε ότι µόνο το 3% των 

δηµοσιογράφων της Νότιας Ινδίας είναι γυναίκες αν και υπάρχουν περισσότερες από 

3.000 εκδόσεις στην περιοχή, οι γυναίκες δεν καταλαµβάνουν περισσότερες από 60 

θέσεις συνολικά (Chabbra, 1980). Στη ∆ηµοκρατία της Κορέας, µόνο το 2% των 

θέσεων εργασίας στον Τύπο καταλαµβάνεται από γυναίκες (Cheong, 1977), ενώ οι 

Ιαπωνίδες δεν κατέχουν περισσότερο από το 1% των θέσεων στον Τύπο (Paulson, 

1976). 

 Τέτοια στοιχεία απεικονίζουν περιπτώσεις όπου οι άνδρες καταλαµβάνουν 

λιγότερο από το 70% όλων των διαθέσιµων θέσεων εργασίας στον Τύπο αποτελούν 

εξαίρεση. Σε µερικές περιπτώσεις µάλιστα, έχουν σχεδόν τον αποκλειστικό έλεγχο. 

Κανένας ραδιοφωνικός τηλεοπτικός οργανισµός που έχει δεσµευτεί σοβαρά 

στην προώθηση των ίσων ευκαιριών δεν µπορεί να είναι ικανοποιηµένος µε τον 

ισχυρισµό ότι «οι γυναίκες δεν υποβάλουν υποψηφιότητα για τις ανώτερες 

διευθυντικές θέσεις» ή «µε τη µετάθεση στο εκπαιδευτικό σύστηµα του βάρους της 

προσφοράς νέων και µε την απαραίτητη κατάρτιση για τις διάφορες τεχνικές και 

παραγωγικές θέσεις γυναικών». Η επιµόρφωση αυτού του είδους αναπτύχθηκε από 

πολλούς ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς της Βρετανίας, καθώς επίσης και από το 
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WDR και την JDF (Γερµανία), το DR (∆ανία) και το BRT (Βέλγιο). Γενικά, ο στόχος 

ήταν να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση των συµµετεχόντων και να τους δοθεί η 

απαραίτητη βοήθεια για να σχεδιάσουν την προσωπική και επαγγελµατική εξέλιξή 

τους. 

 Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 µερικές ραδιοτηλεοπτικές εταιρίες 

άρχισαν να διοργανώνουν τα ευρέως γνωστά µαθήµατα «εξοικείωσης». Αυτά τα 

µαθήµατα αφορούσαν στους τεχνικούς και τους παραγωγούς και απευθύνονταν στις 

γυναίκες που δεν είχαν τυπικά προσόντα και εµπειρία σε αυτούς τους τοµείς. 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο η προσέγγιση αυτή προωθήθηκε από το B.B.C., την Thames 

T.V., την Central και το LWT. Σε άλλες χώρες το D.R. (∆ανία), το R.T.E. (Ιρλανδία) 

και το R.T.P. (Πορτογαλία) διοργάνωσαν παρόµοια προγράµµατα (Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ίσες ευκαιρίες στους ευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτικούς 

σταθµούς, Ι995). 

 

 

2.6.2.α Εκπαίδευση - επαγγελµατική κατάρτιση, πρόσληψη και 

προώθηση γυναικών στο χώρο εργασίας των Μ.Μ.Ε. 
 

Ακόµα κι εκεί όπου η ίση πρόσβαση στην απασχόληση είναι εγγυηµένη από 

το νόµο για τις γυναίκες, η πρακτική τήρηση της ισότητας είναι προβληµατική. Η 

έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης µπορεί να σταθεί εµπόδιο για την 

αρχική τους είσοδο ή ανέλιξη. Οι περιπτώσεις διακρίσεων δεν είναι ασυνήθιστες. 

Πολιτισµικές και επαγγελµατικές ιδεολογίες λειτουργούν σε ένα βαθύτερο επίπεδο, 

σε ένα τοµέα όπου οι διαρθρωτικοί παράγοντες τοποθετούν τις γυναίκες σε έντονα 

µειονεκτική θέση. 

Πολλοί οργανισµοί µέσων ενηµέρωσης δεν περιλαµβάνουν προγράµµατα 

ενδο-επιχειρησιακής κατάρτισης. Όµως υπάρχουν µερικές εταιρείες, όπως το ΝΗΚ 

στην Ιαπωνία και σε µικρότερο βαθµό το BBC, οι οποίες προσφέρουν εκπαιδευτικά 

προγράµµατα σε ορισµένες κατηγορίες επαγγελµάτων για νεοεισερχόµενους, 

διάρκειας από δύο ηµέρες έως αρκετούς µήνες ανάλογα µε την εργασία. Άλλοι 

οργανισµοί προσλαµβάνουν άτοµα που έχουν ήδη αρκετές δεξιότητες και προσόντα  

ώστε να µη χρειάζονται περαιτέρω εκπαίδευση. 
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Οι γυναίκες, λόγω οικογενειακής, κοινωνικής και σχολικής παιδείας, συχνά 

δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα ή δεξιότητες για να εξασφαλίσουν κατ’ 

αρχήν µια εργασία. Στη περίπτωση που έχουν τα προσόντα για τη θέση πάλι 

ενδέχεται να συναντήσουν µεγαλύτερες δυσκολίες στο να αποκτήσουν επιπλέον 

γνώσεις ή δεξιότητες «αρπάζοντάς τες πάνω στη δουλειά», επειδή οι γυναίκες δεν 

αντιµετωπίζονται τόσο σοβαρά όσο οι άντρες. Μπορεί ακόµα να έχουν µικρότερη 

επιτυχία στην προσπάθεια τους να γίνουν δεκτές σε πρόγραµµα εσωτερικής 

εκπαίδευσης επειδή ενδεχοµένως η προαγωγή σε ανώτερη θέση µπορεί να φανεί παρά 

πολύ µεγάλη (παραδείγµατος χάριν, από γραµµατέας σε βοηθό παραγωγής στην 

τηλεόραση).  Στον Καναδά, παραδείγµατος χάριν, το CBC βρήκε ότι το 1973, οι 

γυναίκες είχαν τρεις φορές λιγότερες πιθανότητες να επιλεγούν σε θέσεις 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων (CBC, 1975).  

 Στο BBC, υπάρχουν τέσσερα κύρια εκπαιδευτικά προγράµµατα για 

διευθυντές στούντιο, βοηθούς έρευνας, εκπαιδευόµενους στις ειδήσεις και διευθυντές 

προσωπικού.  Στα πρώτα δύο χρόνια ζωής του Προγράµµατος Εκπαίδευσης 

Προσωπικού επελέγησαν περισσότερες γυναίκες απ’ ό,τι άνδρες. Όµως, για τις θέσεις 

εκπαιδευοµένων ως διευθυντών στούντιο το ποσοστό των γυναικών υποψηφίων που 

πέτυχαν συγκριτικά µε τους άνδρες είναι 2 προς 3. Επιπλέον κατά τα δύο πρώτα 

χρόνια ύπαρξης του Προγράµµατος Κατάρτισης Βοηθών Έρευνας, µόνο οκτώ 

γυναίκες πέτυχαν ενώ οι επιτυχόντες άνδρες ήταν αντιστοίχως δεκαεννέα. Στην 

περίπτωση των εκπαιδευόµενων στις ειδήσεις το ποσοστό των γυναικών είχε αυξηθεί 

από 17% το 1973 σε 37,5% το 1977 και 1978 γεγονός που µάλλον συνδέεται µε την 

ολοένα και πιο συχνή εµφάνιση των γυναικών ως εκφωνήτριες ειδήσεων, ρεπόρτερ 

και παρουσιάστριες. Το 1979 η επιλογή εκπαιδευόµενων στις ειδήσεις πέτυχε ίση 

κατανοµή ανδρών και γυναικών. 

 Το BBC επίσης, παρέχει ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης «αποσπάσεων», στο 

οποίο το προσωπικό από ένα τµήµα «αποσπάται» για µια ορισµένη χρονική περίοδο 

σε άλλο προκειµένου να αποκτήσει εσωτερική εκπαίδευση σε µία επαγγελµατική 

κατηγορία για την οποία ενδεχοµένως να θελήσει να υποβάλει αίτηση. Σε επίσηµες 

εκπαιδευτικές αποσπάσεις στην τηλεόραση, οι γυναίκες ανταπεξέρχονται συγκριτικά 

χειρότερα από τους άνδρες. Το 1978-79, το 44% των υποψηφίων ήταν γυναίκες. 

Αποτελούσαν το 35% των υποψηφίων λίστας βραχείας ισχύος και το 28% εκείνων 

που επελέγησαν: µε άλλα λόγια, το 19% όλων των αρρένων υποψηφίων πέτυχαν, σε 

σύγκριση µε το 12% όλων των θηλέων υποψηφίων. 
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 Στον αναπτυσσόµενο κόσµο, η εκπαίδευση-επαγγελµατική κατάρτιση είναι 

εξαιρετικά σηµαντική εάν τα καινούργια µέσα ενηµέρωσης θέλουν να αποφύγουν τα 

ανδροκρατούµενα πρότυπα απασχόλησης πολλών ∆υτικών οργανισµών. Αν και 

υπάρχει επαγγελµατική κατάρτιση, δεν είναι σηµαντικά ανάλογη προς τις ανάγκες 

όσον αφορά στις γυναίκες. Το γεγονός ότι σε µερικές χώρες – παραδείγµατος χάρη 

Μαλαισία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη (Yu and Chu, 1977) – τουλάχιστον οι 

µισοί από τους φοιτητές Επικοινωνιών σε ορισµένα πανεπιστήµια είναι γυναίκες, 

µετριάζεται από τον ακαδηµαϊκό και θεωρητικό, παρά τον πρακτικό, 

προσανατολισµό πολλών απ’ αυτά τα µαθήµατα. Επιπλέον, στην Ασία το 70% των 

ιδρυµάτων που προσφέρουν πτυχία ή σειρές µαθηµάτων στις επικοινωνίες είναι 

συγκεντρωµένα σε πέντε χώρες – στις Φιλιππίνες, Ινδία, Ταϊβάν, ∆ηµοκρατία της 

Κορέας και Ιαπωνία (Coseteng, 1977) – χώρες όπου, ως επί το πλείστον, τα µέσα 

ενηµέρωσης είναι ήδη καλά εδραιωµένα.  

 Στην Αφρική, το πρώτο ίδρυµα δηµοσιογραφικής εκπαίδευσης - το Κέντρο 

Λογοτεχνίας Αφρικής – ιδρύθηκε το 1959. Το κέντρο αν και θετικά 

προσανατολισµένο στην επιµόρφωση των γυναικών σε έκθεσή του αναφέρει ότι έως 

το 1977, λιγότερο από 10% των φοιτητών που γράφτηκαν στα µαθήµατα 

δηµοσιογραφίας και καλών τεχνών ήταν γυναίκες. Παρόµοια είναι και τα ποσοστά 

των γυναικών φοιτητριών που αναφέρονται την ίδια χρονική περίοδο από το 

Εκπαιδευτικό Κέντρο του Παναφρικανικού Συµβουλίου Εκκλησιών στο Ναϊρόµπι, το 

οποίο εκπαιδεύει στελέχη ραδιοφωνίας (Αφρική, 1977). 

Στο Κέντρο Μελέτης Επιστηµών και Τεχνολογίας της Πληροφορικής 

(CESTI) στο Ντακάρ, ελάχιστες γυναίκες υποβάλλουν αίτηση ή γίνονται δεκτές για 

εκπαίδευση. Από 300 υποψηφίους µόνο 50 είναι γυναίκες. Η µόνη γυναίκα που έχει 

αποφοιτήσει από το CESTI µε ειδική εκπαίδευση στο ραδιοφωνικό και το τηλεοπτικό 

ρεπορτάζ, το 1978 οκτώ µήνες µετά την αποφοίτηση από τη σχολή ήταν ακόµα 

άνεργη(Aw, 1979). Σε µία συνέντευξη που διεξήχθη εκείνη την περίοδο, η 

συγκεκριµένη γυναίκα δήλωσε ότι, στη Σενεγάλη οι γυναίκες δίσταζαν να εισέλθουν 

στα επαγγέλµατα των µέσων ενηµέρωσης επειδή αυτά εθεωρούντο χαµηλού κύρους 

και οι γυναίκες που εργάζονταν εκεί «γυναίκες ελευθερίων ηθών». Όµως, υπάρχει 

επίσης ένα στοιχείο αποτροπής εκ µέρους όσων επιλέγουν υποψηφίους. 

Συγκεκριµένα σε όλες τις γυναίκες που υποβάλουν αίτηση για κατάρτιση τους 

απευθύνεται η Ερώτηση: «τι θα γίνει εάν παντρευτείς;». Έτσι αποδεικνύεται για άλλη 
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µια φορά ότι ο γάµος αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην επαγγελµατική εξέλιξη 

των γυναικών.  

 Στην Ιαµαϊκή, οι δυνατότητες εκπαίδευσης των γυναικών φαίνεται να είναι 

κάπως καλύτερες. Μία ανάλυση εκείνων που γράφτηκαν µεταξύ των ετών 1974 και 

1979 στο ετήσιο πρόγραµµα µαθηµάτων δηµοσιογραφίας που προσφέρεται από το 

Ινστιτούτο Μαζικής Επικοινωνίας, έδειξε ότι τα µέσα ενηµέρωσης επιλέγουν για 

εκπαίδευση γυναίκες σε ποσοστό τουλάχιστον 40% αν και µόνο το 28% των 

απασχολούµενων στα µέσα ενηµέρωσης είναι γυναίκες. Αυτή η δυσανάλογη επιλογή 

γυναικών προς εκπαίδευση ενδέχεται να έχει µια τελική επίπτωση στην προώθηση 

και στελέχωση τους στα υψηλότερα κλιµάκια (Cuthbert, 1979).  

 

 

2.6.2β Επαγγελµατικός διαχωρισµός 
 

Σε µερικές χώρες βέβαια οι γυναίκες σήµερα καταλαµβάνουν περισσότερο από το 

30% των θέσεων στα µέσα ενηµέρωσης ενώ σε κάποιες χώρες, προσεγγίζουν το 40% 

των εργαζοµένων. Οι Σουηδοί έχουν δηµιουργήσει µία αναλογία 60 προς 40 στους 

περισσότερους επαγγελµατικούς τοµείς, αντανακλώντας έτσι την εθνική πολιτική για 

την ισότητα των φύλων. Θα µπορούσε άραγε να συζητηθεί αν σε µερικές χώρες, 

τουλάχιστον η ισότητα σε κάποιο βαθµό έχει σχεδόν επιτευχθεί µέσα στα µέσα 

ενηµέρωσης; 

Όµως, από µια λεπτοµερή εξέταση των στοιχείων, ώστε να δούµε ακριβώς σε 

τι θέσεις στα µέσα ενηµέρωσης, απασχολούνται οι γυναίκες, προκύπτει ότι τα 

παγκόσµια στοιχεία υποκρύπτουν ακόµα µεγαλύτερες ανισότητες µεταξύ ανδρών και 

γυναικών. Παραδείγµατος χάρη, αν και το 38% των θέσεων εργασίας στη ραδιοφωνία 

στη Νορβηγία πράγµατι κατέχονται από γυναίκες, το 63% των θέσεων στο επίπεδο 

των χαµηλότερων αµοιβών επίσης καταλαµβάνεται από γυναίκες. Οι γυναίκες γενικά 

συγκεντρώνονται στα χαµηλότερα επίπεδα ιδιαίτερων εργασιακών κατηγοριών, ή 

αλλιώς, συγκεντρωµένες σε τοµείς που είναι συντριπτικά «γυναικείοι». Γι’ αυτό το 

λόγο, το Πρόγραµµα Ισότητας στη Σουηδική Ραδιοφωνία στοχεύει σ’ ένα µια 

αναλογία 60 προς 40 µέσα σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία 

(Sveriges Radio, 1978). 
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Α. Κάθετος διαχωρισµός 

 

Σε επίπεδο διαχείρισης (management), οι γυναίκες γενικά κατέχουν όχι 

παραπάνω από το 10% των θέσεων εργασίας. Στις Η.Π.Α., γίνονται σηµαντικές 

συζητήσεις για τον τρόπο µε τον οποίο οι διάφορες εργασίες ταξινοµούνται από την 

Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη τη διάκριση 

µεταξύ θέσεων εργασίας µε αληθινό διευθυντικό κύρος και εργασιών µε 

εντυπωσιακούς τίτλους αλλά µικρή ή καθόλου εξουσία8. Όµως, συντηρητικές 

εκτιµήσεις τοποθετούν τις αµερικανίδες µάνατζερ στα µέσα ενηµέρωσης περίπου στο 

5%,  αν και επίσηµες πηγές της ΟΕΕ έχουν δείξει ότι οι γυναίκες καταλαµβάνουν 

περισσότερες από 20% των διευθυντικών θέσεων. 

Η Επιτροπή των Ηνωµένων Πολιτειών για τα Ατοµικά ∆ικαιώµατα βρήκε ότι 

το 1975, αν και το 16% των θέσεων στην κορυφή της διοίκησης καταλαµβάνονταν 

από γυναίκες, οι περισσότερες από αυτές δεν βρίσκονταν σε θέσεις-κλειδιά λήψης 

αποφάσεων. Στη Τζαµαϊκανή Ραδιοφωνία το 1979, το 14% των διευθυντικών θέσεων 

καταλαµβανόταν από γυναίκες (Cuthbert, 1979). Το 1975, η Καναδική Ραδιοφωνία 

βρήκε ότι το 93% των θέσεων διευθυντικού επιπέδου καταλαµβανόταν από άνδρες. 

Στην Αυστραλιανή Επιτροπή Ραδιοφωνίας το 1977, καµία διευθυντική θέση δεν 

ανήκε σε γυναίκα (ABC, 1977). Στην Ιταλική RAI το 1975, µόνο το 4% των 

γυναικών κατείχε διοικητικές και διευθυντικές θέσεις (Toeplitz, 1980). Στη 

Φινλανδία το 1978, και τα 14 µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ήταν άνδρες, ενώ σε 

κατώτερο διευθυντικό επίπεδο, το 6% των θέσεων κατείχετο από γυναίκες (Harms, 

1978). H Νορβηγική Ραδιοφωνία (NRK) έχει 50 διαφορετικές διευθύνσεις όµως µόνο 

σε δύο από αυτές επικεφαλείς είναι γυναίκες. 

Επίσης, από τις 71 γυναίκες στη Ραδιοφωνία της Γκάνα το 1975, δύο ήταν 

επικεφαλής τµήµατος και αυτές ήταν η ∆ιευθύντρια Έρευνας Ακροατών και η 

Βοηθός Ελεγκτή των Εξωτερικών Εκποµπών (Abbam, 1975). Το 1974, µόνο το 4% 

των διοικητικών θέσεων στη Βρετανική δηµοσιογραφία ανήκαν σε γυναίκες (Smith, 

1978). Από τις 151 διευθυντικές θέσεις κορυφής στο BBC το 1978, µόνο το 2% 

(1,5%) καταλαµβανόταν από γυναίκες. 

 Το ίδιο ισχύει επίσης στο δηµιουργικό / επαγγελµατικό επίπεδο, όπου η 

πρόσβαση σε θέσεις κορυφής είναι πολύ περιορισµένη για τις γυναίκες, εκτός κι αν ο 
                                                 
8 Ως εκ τούτου, οι ορισµοί κατηγορίας αναθεωρήθηκαν ελαφρώς από την FCC – Οµοσπονδιακή 
Επιτροπή Επικοινωνιών το 1978. 
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τοµέας δραστηριότητας «γυναικοκρατείται». Έτσι, αν και υπάρχει ένας σηµαντικός 

αριθµός γυναικών που ηγούνται τµηµάτων παιδικών, γυναικείων ή ακόµα και 

θρησκευτικών και εκπαιδευτικών  προγραµµάτων, καθώς και ένας µεγάλος αριθµός 

γυναικών που δηµοσιεύουν παρόµοια άρθρα στον Τύπο, παραµένουν σχεδόν τελείως 

αποκλεισµένες από τις επικαιρότητες, τα νέα, το θέατρο, την επιστήµη, τον 

αθλητισµό. 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο το 1975, για παράδειγµα, η Ένωση Κινηµατογράφου, 

Τηλεόρασης και Ενωµένων Τεχνικών (ACCT) βρήκε ότι µόνο το 8% των µελών της 

που εργάζονταν σε ανεξάρτητες τηλεοπτικές εταιρείες (ITV) ως διευθυντές ή 

διευθυντές παραγωγής ήσαν γυναίκες. Στην πραγµατικότητα αυτή η έρευνα έδειξε ότι 

σε όλες τις επαγγελµατικές κατηγορίες, το ποσοστό των ανδρών  που έφθανε στην 

κορυφή της ιεραρχίας ήταν πολύ υψηλότερο από αυτό των γυναικών (ACTT, 1975). 

Σε έξι διευθύνσεις προγραµµάτων του BBC το 1980, το 16% των παραγωγών ήταν 

γυναίκες (Baehr, 1980b) ενώ µόνο το 2% των τηλεοπτικών παραγωγών στο ABC 

(Αυστραλία) ήταν γυναίκες το 1977. Αυτά τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα απογοητευτικά, 

καθώς προκύπτει ότι ο κύριος όγκος του προσωπικού υποστήριξης των 

προγραµµάτων – βοηθοί παραγωγής και γραµµατείς παραγωγής – είναι γυναίκες. ∆ύο 

ραδιοφωνικοί οργανισµοί µε ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά γυναικών παραγωγών είναι 

ο Σουηδικός και ο Σιγκαπουριανός, όπου οι γυναίκες αναλογούν στο 30% και 38% 

του συνόλου των παραγωγών, αντίστοιχα (Sveriges Radio, 1978, Chong, 1977). 

 Στη δηµοσιογραφία επίσης, οι γυναίκες υπερτερούν στις χαµηλόβαθµες θέσεις 

αν και η συνολική εικόνα φαίνεται να είναι κάπως καλύτερη από ό,τι στη 

ραδιοφωνία. Έτσι, περίπου το ένα τέταρτο των θέσεων συντακτών στις Η.Π.Α. 

λέγεται ότι ανήκει σε γυναίκες (Bowman, 1974) ενώ στο Ηνωµένο Βασίλειο το 

ποσοστό των γυναικών στις θέσεις συντακτών ανέρχεται στο 28% (Smith, 1978). 

Όµως, αυτή η γενική εικόνα επιπλέον επηρεάζεται από τον πολύ µεγάλο 

αριθµό γυναικείου συντακτικού προσωπικού που συγκεντρώνεται σε παραδοσιακά 

γυναικείους τοµείς. Οι συντάκτες γυναικείων σελίδων στις Η.Π.Α. είναι στην 

πλειοψηφία τους γυναίκες ενώ κάπου ανάµεσα στο 10% και το 20% είναι άνδρες. Στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, αν και το 1974 το 22% των γυναικών συντακτών απασχολούνταν 

σε «γυναικείους τοµείς», µόνο το 1% των συντακτών ειδήσεων ήταν γυναίκες. Ακόµα 

και στα γυναικεία περιοδικά, το συντριπτικά µεγάλο σε αριθµό γυναικείο προσωπικό 

συχνά εργάζεται υπό τη διεύθυνση ανδρών. Στοιχεία από τις Η.Π.Α. (Strainchamps, 

1974), την Ιταλία (Lilli,1976), την Γερµανία και το Βέλγιο (Marzolf, 1977) 



 

 

 

82

επιβεβαιώνουν ότι οι άνδρες εξακολουθούν να διατηρούν τις θέσεις-κλειδιά στη λήψη 

αποφάσεων στον τοµέα αυτό.  

 

 

Β. Οριζόντιος διαχωρισµός 

 

Εντελώς ανεξάρτητα από το γεγονός ότι πολύ λίγες γυναίκες φθάνουν στην 

κορυφή σε οποιαδήποτε κατηγορία, υπάρχει µια αξιοσηµείωτη συγκέντρωση 

γυναικών σε ορισµένες θέσεις –συνήθως µικρότερου γοήτρου και µε χαµηλές 

αµοιβές- από τις οποίες η προαγωγή ή η εξέλιξη της καριέρας είναι σχεδόν αδύνατη.  

 Στον επαγγελµατικό/δηµιουργικό τοµέα, οι περισσότερες γυναίκες βρίσκονται 

πολύ µακριά από τους σηµαντικούς τοµείς των ειδήσεων, της επικαιρότητας, της 

οικονοµίας και της πολιτικής. Ακόµα και στο θέατρο, τον αθλητισµό και τη 

ψυχαγωγία, υποεκπροσωπούνται: αυτοί οι τοµείς είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί για τα 

ποσοστά ακροαµατικότητας είναι πολύ υψηλά και είναι κρίσιµα για την επιτυχία των 

περισσότερων οργανισµών µέσων ενηµέρωσης. Γενικά, οι γυναίκες είναι 

εκτοπισµένες σε τοµείς που θεωρούνται µόνο µειωµένης σηµασίας. Το 1975 Η ACTT 

στο Ηνωµένο Βασίλειο βρήκε ότι τα µέλη της που ήταν γυναίκες εργάζονταν κατά το 

συνηθέστερο πρότυπο κυρίως σε εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά και παιδικά 

προγράµµατα..  

Το 1980, η µοναδική γυναίκα ∆ιευθύντρια στην τηλεόραση του BBC 

διηύθυνε το πρόγραµµα Συνεχιζόµενης Κατάρτισης και όλοι οι παραγωγοί και οι 

υπεύθυνοι παιδικών προγραµµάτων ήταν γυναίκες (αν και ο διευθυντής ήταν άνδρας) 

σε αντίθεση µε τη ∆ιεύθυνση Επικαιρότητας όπου µόνο οι 2 από τους 33 παραγωγούς 

ήταν γυναίκες ενώ η ∆ιεύθυνση Ειδήσεων δεν είχε καµιά γυναίκα συντάκτη ή 

ανταποκρίτρια, αν και δύο από τους 14 ρεπόρτερ ήταν γυναίκες (Baehr, 1980b).  Στις 

Η.Π.Α. το 1974, µόνο περίπου 10% του προσωπικού των ειδήσεων στους 

τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς ήταν γυναίκες και οι περισσότερες από 

αυτές ήσαν σε χαµηλόβαθµες συντακτικές εργασίες (Bowman, 1974). Στην Ιαπωνία, 

το ΝΗΚ δεν έχει προσλάβει γυναίκα ρεπόρτερ ειδήσεων επί 20 χρόνια και οι 

γυναίκες φτιάχνουν προγράµµατα (περίπου 1% του συνολικού προσωπικού 

παραγωγών) που αφορούν σχεδόν αποκλειστικά παιδικές εκποµπές ή προγράµµατα 

που ασχολούνται µε τη µαγειρική και παρόµοιες δραστηριότητες (Nuita, 1979). 

Παρόµοια φαίνεται να είναι η κατάσταση και στη Τανζανία. Μία µελέτη αναφέρει 
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ελάχιστες γυναίκες µηχανικούς, ή στις διευθύνσεις ειδήσεων και επικαίρων της 

εθνικής ραδιοφωνίας: «οι γυναίκες ασχολούνται κυρίως µε γυναικεία και παιδικά 

προγράµµατα» (Mwenda, 1979). 

 Στο τεχνικό επίπεδο, υπάρχει ένας αµελητέος αριθµός γυναικών σε 

οποιοδήποτε ραδιοτηλεοπτικό ή κινηµατογραφικό οργανισµό οπουδήποτε. Αυτός ο 

τοµέας είναι σχεδόν παγκοσµίως ανδροκρατούµενος. Εξαίρεση αποτελεί η 

Φινλανδία, όπου το 20% του συνόλου του τεχνικού προσωπικού στη Φινλανδική 

Ραδιοτηλεόραση ήταν γυναίκες το 1978: οι γυναίκες αποτελούσαν το 42% των 

διευθυντών ταινιών και το 28% των επιµελητών ταινιών, αν και µόνο η µία από τους 

80 χειριστές κάµερας ήταν γυναίκα (Harms, 1978). 

Αντίθετα, στη ∆υτικογερµανική Ραδιοφωνία το 1975, µόνο 2% των τεχνικών 

ήχου και 9% των µηχανικών ήταν γυναίκες (Von Welser, στο Bruns1990). Επίσης, το 

ABC στην Αυστραλία βρήκε ότι το 1977, το 95% του τεχνικού του προσωπικού ήταν 

άνδρες.  Στο Ηνωµένο Βασίλειο το 1975, το A.C.T.T. βρήκε ότι λιγότερο από 10% 

των γυναικών µελών του ήταν τεχνικοί. Στο B.B.C. το 1978, από 1.158 εργαζόµενους 

στις ανώτερες βαθµίδες τεχνικών και µηχανικών, µόνο µία ήταν γυναίκα. Ακόµα και 

στη Σουηδία, µόνο το 9% των γυναικών στη Σουηδική Ραδιοφωνία εργάζονταν σε 

τεχνικούς τοµείς το 1978. Σχεδόν παντού, οι γυναίκες τεχνικοί περιορίζονται στις 

πολύ χαµηλές βαθµίδες. 

 Ταυτόχρονα, οι θέσεις γραµµατέων και υπαλλήλων γραφείου 

καταλαµβάνονται σχεδόν αποκλειστικά από γυναίκες στα περισσότερα 

ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Στην πραγµατικότητα, όταν µιλάµε για «γυναίκες στα µέσα 

ενηµέρωσης», κυρίως αναφερόµαστε σε γυναίκες που εργάζονται ως γραµµατείς 

παραγωγής, προσωπικό «σκρίπτ / ροής προγράµµατος» και δακτυλογράφους.  

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, το 100% των γραµµατέων παραγωγής / βοηθών 

παραγωγής µεταξύ των µελών του A.C.T.T. ήταν γυναίκες το 1975  και το 82% του 

γραµµατειακού και υπαλληλικού προσωπικού στο BBC ήταν γυναίκες το 1978. Στην 

Ταϊβάν το 1976, σχεδόν το 90% αυτού του προσωπικού και στα τρία τηλεοπτικά 

δίκτυα ήταν γυναίκες (Ying, 1977) και τα 83 µέλη του προσωπικού ροής 

προγράµµατος στη Φινλανδική Ραδιοφωνία ήταν γυναίκες το 1978. Στο ABC το 

1976, το 58% των γυναικών εργαζοµένων ήταν υπάλληλοι γραφείου. Από όλες τις 

γυναίκες µέλη του ACTT στο Ηνωµένο Βασίλειο, το 60% είχαν προσληφθεί το 1975 

ως βοηθοί παραγωγοί / γραµµατείς παραγωγής ή ως προσωπικό ροής προγράµµατος. 
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Αυτά τα γεγονότα αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία όταν τα δούµε στο πλαίσιο 

του επιπέδου αποδοχών και εξέλιξης της καριέρας: όχι µόνο τα επαγγέλµατα των 

γυναικών αµείβονται λιγότερο από ότι, για παράδειγµα, τα τεχνικά επαγγέλµατα που 

κυριαρχούνται από τους άνδρες αλλά είναι, πλην των άλλων, «αδιέξοδα» 

επαγγέλµατα, χωρίς ξεκάθαρη πορεία προαγωγής. 

Γενικά, οι γυναίκες των µέσων ενηµέρωσης έχουν σχετική επιτυχία σε τοµείς 

που είναι λιγότερο ανταγωνιστικοί – εάν, αυτό, πράγµατι, µπορεί να χαρακτηριστεί 

αληθινή επιτυχία. Σε πολλές χώρες, η τηλεόραση έχει µια ιδιαίτερη λάµψη και κύρος, 

µαζί και µε υψηλούς µισθούς, και ο συναγωνισµός για µια θέση στην τηλεόραση 

είναι ασυνήθιστα έντονος. 

∆εν αποτελεί έκπληξη, εποµένως, ότι αναλογικά περισσότερες γυναίκες 

µπορούν να ευρεθούν στα ανώτερα κλιµάκια του ραδιοφωνικού τοµέα πολλών 

εθνικών ραδιοφωνιών.  Στον Καναδά, επί παραδείγµατι, το 18% των ραδιοφωνικών 

παραγωγών στο C.B.C. ήταν γυναίκες το 1977, συγκρινόµενο µε το 14% των 

τηλεοπτικών παραγωγών (Εθνική Επιτροπή ∆ράσης για τη Θέση των Γυναικών, 

1978). Το κρατικό ραδιοφωνικό δίκτυο στις Η.Π.Α. το 1974 είχε γυναίκες στο 12% 

των θέσεων διευθυντών σταθµού (ενώ µόνο 2% στην κρατική τηλεόραση) και στο 

19% των θέσεων διευθυντών προγραµµάτων (συγκρινόµενο µε το 7% στην 

τηλεόραση) (Isber and Cantor, 1975). Στην Ταϊβάν η Ραδιοφωνία απασχολεί γυναίκες 

σε ποσοστό 54% των ρεπόρτερ της και 50% των προϊσταµένων τµηµάτων (αυτό σε 

σύγκριση µε το 15% των ρεπόρτερ τηλεόρασης στην Ταϊβάν) (Ying, 1977). Στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, γυναίκα προΐσταται τώρα σε ένα από τους 4 ραδιοφωνικούς 

σταθµούς του BBC για πρώτη φορά έως τώρα. Στην Αίγυπτο και τη Γαλλία, τα 

εθνικά ραδιοφωνικά δίκτυα διοικούνται από γυναίκες. 

 Στην Ινδία, πολύ περισσότερες γυναίκες βρίσκονται τόσο στην τηλεόραση 

όσο και στο ραδιόφωνο απ’ ό,τι στον Τύπο, για παρόµοιο λόγο. Η κυβερνητική 

ραδιοφωνία είναι λιγότερο ελκυστική για τους άνδρες εξαιτίας των προοπτικών 

σχετικά βραδύτερης ανέλιξης που προσφέρει. Έτσι, ενώ υπάρχουν ελάχιστες γυναίκες 

στον Ινδικό τύπο, περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των εργαζοµένων στη 

ραδιοφωνία είναι γυναίκες, µερικές από τις οποίες έχουν φθάσει σε αρκετά υψηλού 

επιπέδου διοικητικές θέσεις. 

 Το τοπικό δηµοτικό ραδιόφωνο και η τηλεόραση – ένας αναπτυσσόµενος 

τοµέας πολλών συστηµάτων µέσων ενηµέρωσης – είναι επίσης ασυνήθιστα ανοιχτός 

στις γυναίκες κυρίως λόγω του σχετικά χαµηλού κύρους τους µεταξύ των υπολοίπων  
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µέσων εθνικής εµβέλειας. Η δέσµευση των δηµοτικών δικτύων για δηµόσια 

πρόσβαση και µία συνακόλουθη προσπάθεια εκπαίδευσης πολυπληθούς εθελοντικού 

προσωπικού τείνουν να οδηγήσουν σε συστηµατική είσοδο των γυναικών στον 

προγραµµατισµό. Στη Βόρεια Αµερική, αυτοί οι σταθµοί έχουν αξιοσηµείωτο 

ιστορικό στην απασχόληση γυναικών σε επίπεδο στελεχών και διευθυντών (NFCB, 

1978).  Στο Ηνωµένο Βασίλειο, η πρώτη κοινοτική οµάδα που κέρδισε ένα προνόµιο 

(franchising) για ένα τοπικό ραδιοφωνικό σταθµό από την Υπηρεσία Ανεξάρτητης 

Ραδιοφωνίας έχει ενσωµατώσει µια παράγραφο στο καταστατικό της σύµφωνα µε την 

οποία δεν θα έχει προκαταλήψεις ή στερεότυπα για τις γυναίκες κι αυτό θα πρέπει 

εφαρµόζεται στις πολιτικές πρόσληψης, προγραµµατισµού και διαφήµισης. 

 Σε τοπικό επίσης επίπεδο, οι γυναίκες δηµοσιογράφοι φαίνεται ότι τα 

πηγαίνουν αρκετά καλά, αυτό υποστήριξε το 1975 η Αµερικανική Ένωση Εκδοτών 

Εφηµερίδων για τις Η.Π.Α. (Jurney, 1978). Οι γυναίκες εµφανίζουν την τάση να 

φθάνουν σε υψηλά επίπεδα στις εβδοµαδιαίες και τις µικρές ηµερήσιες εφηµερίδες, 

κυρίως διότι οι εταιρείες έχουν προσλάβει γυναίκες µε περισσότερα προσόντα από 

αυτά των ανδρών που µπορούν να προσελκυστούν από τους προσφερόµενους 

χαµηλούς µισθούς. 

 Οι πολιτισµικοί παράγοντες µπορούν επίσης να διαδραµατίσουν ένα 

σηµαντικό ρόλο στην εξελισιµότητα ή τη στασιµότητα των γυναικών στα µέσα 

ενηµέρωσης. Ενώ θα πίστευε κανείς ότι σε ορισµένες Αφρικανικές χώρες οι γυναίκες 

αποθαρρύνονται από το να ασχοληθούν µε τα επαγγέλµατα στα µέσα ενηµέρωσης για 

λόγους ηθικής, παρατηρούµε ότι σε περιοχές της Αφρικής όσο και της Ασίας και της 

Μέσης Ανατολής, η ραδιοφωνία φαίνεται να αποτελεί έναν ιδιαίτερα ανοιχτό πεδίο 

πρόσβασης για τις γυναίκες. Στην Αίγυπτο τόσο η κρατική ραδιοφωνία όσο και η 

κρατική τηλεόραση διοικούνται από γυναίκες, επίσης στη Σιγκαπούρη η ραδιοφωνία 

διευθύνεται από γυναίκα. Στα Αραβικά Εµιράτα, όπου η απασχόληση των γυναικών 

γενικά είναι ιδιαίτερα χαµηλή, υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός γυναικών που 

εργάζονται στα τµήµατα παραγωγής των µέσων ενηµέρωσης. Το 1975, 

παραδείγµατος χάρη, η τηλεόραση του Κατάρ είχε µία γυναίκα σκηνογράφο, ενώ η 

τηλεόραση της Ιορδανίας είχε ένα σχετικά υψηλό ποσοστό γυναικών στο προσωπικό 

ειδήσεων και παραγωγών (Anderson, 1975). 
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2.6.3 Αµοιβές και συνθήκες εργασίας των γυναικών στα Μέσα 

Ενηµέρωσης 
 

Είναι σαφές ότι δεν είναι εύκολο στις περισσότερες περιπτώσεις για τις 

γυναίκες να αποκτήσουν πρόσβαση στα µέσα ενηµέρωσης και όσες αποκτούν 

πρόσβαση βρίσκονται συχνά σε καθαρά µειονεκτική θέση – από άποψη αµοιβών και 

ευκαιριών για προαγωγή και εξέλιξη– σε σύγκριση µε τους άνδρες. 

Θεωρητικά θα µπορούσε να ειπωθεί, ότι σχεδόν όλα τα µέσα ενηµέρωσης 

σέβονται την αρχή της ίσης αµοιβής για ίση εργασία. Όµως, στην πράξη µόνο για ένα 

µικρό ποσοστό γυναικών που απασχολούνται στα µέσα ενηµέρωσης, µπορούµε 

πραγµατικά να πούµε ότι καλύπτονται από τις πολιτικές ίσης αµοιβής. Αυτό 

συµβαίνει κυρίως λόγω του µαζικού κάθετου και οριζόντιου επαγγελµατικού 

διαχωρισµού που παρατηρείται στα µέσα ενηµέρωσης. Όταν οι περισσότερες 

γυναίκες εργάζονται σε επίπεδα ή σε κατηγορίες όπου υπάρχουν ελάχιστοι ή καθόλου 

άνδρες, η ίση αµοιβή χάνει την έννοιά της. 

Ένας ακόµη παράγοντας ανισότητας µπορεί να θεωρηθεί ο σχετικά 

σηµαντικός αριθµός ελευθέρων επαγγελµατιών που εργάζονται στα µέσα 

ενηµέρωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα επίπεδα αποδοχών και µισθών µπορεί να 

διαφέρουν τροµακτικά και συχνά κλείνονται άτυπες συµφωνίες στη βάση του τι 

θεωρείται «αποδεκτό». Γενικά, οι γυναίκες τείνουν να «αποδέχονται» µικρότερες 

αµοιβές ευκολότερα από ό,τι οι άνδρες. 

 ∆εν προκαλεί εποµένως έκπληξη, ότι στο ∆ίκτυο Ραδιοφωνίας των Η.Π.Α. το 

1975 το 65% των γυναικών βρέθηκαν να κερδίζουν λιγότερα από $ 9.000 το χρόνο σε 

σύγκριση µε 25% των ανδρών (Isber and Cantor, 1975), ή ότι στο CBC του Καναδά, 

οι γυναίκες το 1974 (κέρδιζαν, κατά µέσο όρο, ένα τέταρτο λιγότερα απ’ ό,τι οι 

άνδρες CBC, 1975). Επίσης, στο Ηνωµένο Βασίλειο οι αποδοχές του 45% των 

ανδρών µελών του ACCT υπερέβαιναν τις 3.000 λίρες το χρόνο σε σύγκριση µε το 

17% των γυναικών µελών. 

Μέρος της διαφοράς µπορεί άνετα να αποδοθεί στο γεγονός ότι περισσότερες 

γυναίκες από ό,τι άνδρες, εργάζονται για σχετικά σύντοµα χρονικά διαστήµατα σε 

χαµηλά επίπεδα πριν αποχωρήσουν για να αποκτήσουν παιδιά. Το γεγονός αυτό 

µειώνει σηµαντικά το µέσο όρο των µισθών των γυναικών. 
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Ίσως πιο εκπληκτικό είναι το γεγονός ότι το χάσµα αµοιβών µεταξύ ανδρών 

και γυναικών στη µακροπρόθεσµη απασχόληση στα µέσα ενηµέρωσης διευρύνεται 

στη διάρκεια της καριέρας. Στο CPB, παραδείγµατος χάριν, ενώ οι γυναίκες αύξησαν 

τους µισθούς τους στο δεκαπενταπλάσιο, οι άνδρες τους αύξησαν στο 

τριακονταπλάσιο, σε διάστηµα τριάντα ετών. Μία έρευνα για τις γυναίκες στον 

Νορβηγικό Τύπο το 1973, έδειξε ότι, παρά το γεγονός ότι η γενική παιδεία των 

γυναικών δηµοσιογράφων ήταν συχνά υψηλότερη από εκείνη των ανδρών, είχαν, 

κατά µέσο όρο, χαµηλότερους µισθούς (Συµβούλιο Ισότητας της Νορβηγίας, 1980). 

 Αυτή η κατάσταση είχε την προέλευσή της σε δύο αλληλοσχετιζόµενες αιτίες. 

Αφενός, οι γυναίκες συνήθως περιορίζονται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελµατικής 

τους ζωής σε λιγότερων απαιτήσεων – εποµένως χαµηλοαµειβόµενες – εργασίες. Στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, παραδείγµατος χάριν, οι πιο χαµηλοαµειβόµενες εργασίες στην 

τηλεόραση είναι κόπτης και συνενωτής φιλµ, στην παραγωγή ταινιών είναι ελεγκτής, 

ιχνογράφος / σχεδιαστής και κολορίστας (όλα τα επαγγέλµατα στον σχεδιασµό 

κινουµένων σχεδίων και διαγραµµάτων), όλα αυτά τα επαγγέλµατα ασκούνται κυρίως 

από γυναίκες. 

Επιπλέον, τα περισσότερα «γυναικεία» επαγγέλµατα δεν προσφέρουν στις 

γυναίκες δεξιότητες που θεωρούνται εφόδια για εργασία σε άλλους τοµείς των µέσων 

ενηµέρωσης ή σε ανώτερες θέσεις. Οι περισσότερες γραµµατειακές θέσεις είναι 

«αδιέξοδα» επειδή η εµπειρία που αποκτάται σ’ αυτές δεν θεωρείται ότι έχει σχέση 

µε οποιαδήποτε άλλη θέση. Μερικές γυναίκες, εργαζόµενες ως γραµµατείς 

παραγωγής µε την ελπίδα να µετακινηθούν στην παραγωγή, βρίσκουν τον εαυτό τους 

αιώνια χαρακτηρισµένο ως γραµµατέα, αν και στη φύση των πραγµάτων που έχουν 

αποκοµίσει υπάρχουν πάρα πολλές γνώσεις σχετικά µε τις διαδικασίες παραγωγής. 

 Η δεύτερη βασική αιτία των µισθολογικών διαφορών συνδέεται µε τη χαµηλή 

αξία που αποδίδεται στις ικανότητες των γυναικών ακόµα και σε περιπτώσεις όπου 

αυτές έχουν αποκτηθεί µε κανονική εκπαίδευση. Οι δεξιότητες που τυπικά 

απαιτούνται στην εργασία του βοηθού ροής (προγράµµατος) και παραγωγής όπως 

είναι η χειρωνακτική επιδεξιότητα, η δακτυλογράφηση και οι πολλές οργανωτικές 

ικανότητες όχι µόνο αποφέρουν µικρότερα έσοδα αλλά χαίρουν χαµηλής εκτίµησης. 

Αυτό αποτελεί ένα τόσο δεδοµένο γεγονός που οι εργοδότες σπάνια διερωτώνται 

γιατί, για παράδειγµα, γυναίκες περιγράφονται ως έχουσες «µόνο δακτυλογράφηση» 

ως προσόν όταν αυτό απαιτεί πραγµατικά περισσότερη εκπαίδευση απ’ ό,τι πολλές 

«ανδρικές» εργασίες στην, ας πούµε, εµφάνιση και τύπωση του φιλµ. 
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 Είναι εµφανές ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος για να αποφασίσουµε δίκαια 

ποιες δεξιότητες είναι σπουδαιότερες σε ένα τέτοιο αχανή τοµέα όπως η απασχόληση 

στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Αυτό που είναι όµως άδικο είναι ότι οι αξίες που 

προσάπτονται σε δεξιότητες καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από το φύλο. Η µοναδική 

αληθινή λύση µακροπρόθεσµα θα µπορούσε να είναι η διάβρωση του καταµερισµού 

των εργασιών βάσει του φύλου, όπως ακριβώς είναι και ο στόχος του Προγράµµατος 

Ισότητας στη Σουηδική Ραδιοφωνία. 

 

 

2.6.4 Συνθήκες που δηµιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τις 

ανάγκες των ανδρών 
 

Η διάρθρωση των επαγγελµάτων και οι συνθήκες εργασίας σε όλα τα µέσα 

ενηµέρωσης σχετίζονται πολύ περισσότερο µε το εργασιακό πρότυπο και τις ανάγκες 

των ανδρών παρά των γυναικών. Τα µέσα ενηµέρωσης προσδοκούν και απαιτούν 

γρήγορη εξέλιξη καριέρας. 

Σε ένα κόσµο όπου το «ταλέντο» και η δύναµη είναι σηµαντικά, προσδοκάται 

από τους ανθρώπους να πλησιάσουν την κορυφή της κλίµακας επαγγελµατικής 

ανέλιξης περίπου στην ηλικία των 35 ετών. Τα νιάτα εκτιµώνται ιδιαίτερα. Αυτό είναι 

όµως πολύ δύσκολο για τις γυναίκες πολλές από τις οποίες στερούνται τις ευκαιρίες 

προαγωγών που έχουν οι άνδρες στην ηλικία που οι γυναίκες µένουν στο σπίτι για να 

µεγαλώσουν τα παιδιά τους. Ακόµη κι αν επιστρέψουν στη δουλειά τους γρήγορα, 

θεωρείται δεδοµένο ότι οι οικογενειακές τους υποχρεώσεις είναι πάρα πολύ βαριές 

για τις ίδιες ώστε τις επιτρέψουν να ανταπεξέλθουν στις αυξηµένες απαιτήσεις µιας 

ανώτερης θέσης. Ακόµα και αν δεν έχουν παιδιά και δεν σκοπεύουν ποτέ να 

αποκτήσουν υπάρχει από την πλευρά των εργοδοτών η τάση να τις προσπερνούν µε 

την υπόθεση ότι σύντοµα θα αποχωρήσουν. 

 Το γεγονός ότι η ραδιοφωνία ιδιαίτερα, αλλά και ο κινηµατογράφος και ο 

τύπος βασίζονται σε ταχέως εξελισσόµενες τεχνολογίες και ότι τα προϊόντα τους 

υπόκεινται σε γρήγορες αλλαγές του γούστου και της µόδας, σηµαίνει ότι οι γυναίκες 

που έχουν διακόψει την εργασία τους για δύο ή τρία χρόνια προκειµένου να 

αποκτήσουν παιδιά θεωρείται ότι αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο να επανενταχθούν 

µε επιτυχία. Σε µια τέτοια περίπτωση, η παροχή παιδικών σταθµών ή υπηρεσιών 

φύλαξης παιδιών στο χώρο εργασίας θα µείωνε κατά πολύ τα προβλήµατα τω 
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γυναικών. Τέτοιες διευκολύνσεις είναι σχεδόν ανύπαρκτες, αν και διάφορες 

ερευνητικές οµάδες που έχουν εξετάσει την απασχόληση των γυναικών στην  

Αυστραλία, τον Καναδά και το Ηνωµένο Βασίλειο έχουν υποβάλει προτάσεις όσον 

αφορά την δηµιουργία παιδικών σταθµών στο χώρο εργασίας. 

Ένα άλλο θέµα που απασχολεί πολλές εργαζόµενες µητέρες είναι το χρονικό 

διάστηµα της άδειας µητρότητας. Η παροχή αδειών µητρότητας σε πολλούς 

οργανισµούς είναι µικρότερη από ό,τι συνιστάται από την πολιτεία. Το BBC, 

παραδείγµατος χάρη, δίνει άδεια 13 εβδοµάδων µετ’ αποδοχών, ενώ το Βρετανικό 

κράτος συστήνει 29 (Επιτροπή Annan, 1977). Η άδεια πατρότητας – αν και 

συστήνεται συχνά – είναι σχεδόν άγνωστη. Στη Σουηδία, όπου παρέχονται επίσης 

παιδικοί σταθµοί, η άδεια πατρότητας βέβαια ισχύει. Στο Ηνωµένο Βασίλειο οι The 

Times  δίνουν στους άνδρες δηµοσιογράφους άδεια πατρότητας δύο εβδοµάδων, ενώ 

οι Sunday Times δίνουν τρεις – σε συµµόρφωση µε το νόµο. 

 Για τους λόγους που περιγράψαµε παραπάνω, οι γυναίκες µε παιδιά συχνά 

αναγκάζονται να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες στα µέσα ενηµέρωσης. 

Αυτή είναι η µοναδική µορφή εργασίας «µερικής απασχόλησης» που µπορεί να 

συναντάται σε πολλούς οργανισµούς. Το 1975, ο ACTT στο Ηνωµένο Βασίλειο 

βρήκε ότι το 47% των γυναικών µελών ελευθέρων επαγγελµατιών ανέφερε ότι 

απασχολούνταν στα µέσα ενηµέρωσης µε αυτόν τον τρόπο λόγω των οικογενειακών 

υποχρεώσεων που τις εµπόδιζαν να αναλάβουν εργασία πλήρους απασχόλησης. 

Αντίθετα, κανείς από τους άνδρες ελεύθερους επαγγελµατίες δεν έδωσε τέτοια 

αιτιολογία. Συνεπώς, προκύπτει ότι, µόνο ως ελεύθεροι επαγγελµατίες µπορούν οι 

γυναίκες να βρουν εργασία στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Αλλά η εργασία του 

ελεύθερου επαγγελµατία έχει πολλά µειονεκτήµατα. Συνήθως αυτή η µορφή εργασίας 

περιλαµβάνει πολλές ώρες εργασίας και αρκετά ταξίδια. Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί 

τοµείς στα µέσα ενηµέρωσης οι οποίοι δεν προβλέπουν συνεργασία µε ελεύθερο 

επαγγελµατία. 

 Το γεγονός ότι οι γυναίκες φέρουν το διπλό φορτίο οικογενειακών και 

επαγγελµατικών υποχρεώσεων, καθιστά δύσκολο για τις γυναίκες παρά για τους 

άνδρες να έχουν την ελευθερία να εργαστούν σε ευέλικτο ωράριο ή να κάνουν τα 

ταξίδια που απαιτούνται από πολλές εργασίες στα µέσα ενηµέρωσης. 

Σε ένα τοµέα όπου η ελαστικότητα είναι συχνά κρίσιµη οι γυναίκες 

αναπόφευκτα υστερούν όταν πρόκειται για προαγωγή στην καριέρα τους. Στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, παραδείγµατος χάρη µόνο το 24% των γυναικών µελών του 
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ACTT µε παιδιά συγκριτικά µε το 51% των ανδρών µε παιδιά, εργάστηκαν 

υπερωριακά. Και ενώ το 84% των γυναικών χωρίς παιδιά (συγκρινόµενες µε το 80% 

των ανδρών) δεν πήραν καθόλου άδεια για οικογενειακούς λόγους, το ποσοστό αυτό 

έπεσε στο 63% των γυναικών µε παιδιά κάτω των 5 ετών. 

Στις περισσότερες χώρες, εάν κάποιος πρέπει να µείνει σπίτι για να φροντίσει 

ένα άρρωστο παιδί αυτός είναι η σύζυγος. Συνεπώς, είναι η εργασία της συζύγου που 

υποφέρει. Πάλι, η Σουηδία έχει εισαγάγει µέτρα για την καταπολέµηση της 

κατάστασης αυτής: µεταξύ τους, οι γονείς µπορούν να πάρουν άδεια δώδεκα ηµερών 

το χρόνο για να φροντίσουν τα παιδιά τους. Η Σουηδική Κυβέρνηση έχει ενεργά 

προωθήσει την έννοια της οικογένειας η οποία συντηρείται (οικονοµικά) από δύο 

άτοµα όπου και οι δύο γονείς µοιράζονται τις ευθύνες για το σπίτι και τα παιδιά. 

 

 

2.6.5 Οι γυναίκες στα συνδικαλιστικά όργανα των µέσων 

ενηµέρωσης 
 

Η δύναµη της δραστηριότητας των συνδικαλιστικών φορέων ποικίλλει στις 

διάφορες χώρες και στους διάφορους οργανισµούς µέσων ενηµέρωσης. Σε µερικούς 

τοµείς επίσηµοι συνδικαλιστικοί φορείς δεν υπάρχουν. Σε άλλους υπάρχει πολιτική 

«κλειστού επαγγέλµατος», γεγονός που καθιστά αδύνατο για άτοµα που δεν είναι 

µέλη της ένωσης να εργαστούν σε συγκεκριµένες εργασίες ή οργανισµούς. 

Αυτή είναι η κατάσταση, παραδείγµατος χάρη, στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπου 

είναι αδύνατο να εργαστεί κανείς ως δηµοσιογράφος χωρίς να είναι µέλος της 

Εθνικής Ένωσης ∆ηµοσιογράφων (NUJ) ή σε διάφορους τοµείς της βιοµηχανίας 

κινηµατογράφου και τηλεόρασης χωρίς να είναι µέλος του ACTT. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, οι γυναίκες που εργάζονται στα µέσα ενηµέρωσης πρέπει να εγγραφούν 

στο σωµατείο. Σε άλλες, έχουν µεγαλύτερη ελευθερία. Γενικά, όµως, οι γυναίκες 

έχουν κακό παρελθόν ενεργούς συµµετοχής στο σωµατείο.   

 Στη ∆ανία, για παράδειγµα, όπου σχεδόν όλοι οι απασχολούµενοι στα µέσα 

ενηµέρωσης ανήκουν σε συνδικάτο, µόνο το 15% των ενεργών µελών της ένωσης 

των δηµοσιογράφων είναι γυναίκες. Αν και στη Σοβιετική Ένωση εκτιµάται ότι 

τουλάχιστον οι µισοί από τους εργαζόµενους στα µέσα ενηµέρωσης είναι γυναίκες, η 

συµµετοχή των γυναικών στην Ένωση των ∆ηµοσιογράφων ανέρχεται στο 40%. Στην 

Ένωση ∆ηµοσιογράφων Βουλγαρίας, το 24% είναι γυναίκες και µόνο το 2% αυτών 
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βρίσκονται στα διοικητικά όργανα της Ένωσης. Από τα δεκαεννέα διαφορετικά 

επαγγελµατικά τµήµατα της Ένωσης, τα τρία διοικούνται από γυναίκες. Στην Ελλάδα 

το 5% των µελών της Ένωσης Συντακτών Ηµερησίου Τύπου είναι γυναίκες ενώ η 

ένωση για τον περιοδικό τύπο έχει 15% ποσοστό συµµετοχής γυναικών9. 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι άνδρες έχουν τις διπλάσιες πιθανότητες απ’ ό,τι οι 

γυναίκες να αποκτήσουν θέσεις κύρους στο ACTT και έχουν 20% περισσότερες 

πιθανότητες να παρακολουθήσουν συσκέψεις της Ένωσης. 

Από την άλλη πλευρά, σε µέρη του κόσµου όπου η έννοια του συνδικαλισµού 

είναι λιγότερο αναπτυγµένη, οι γυναίκες που εργάζονται στα µέσα ενηµέρωσης έχουν 

αρχίσει να οργανώνονται σε οµάδες - όπως ο Σύλλογος Γυναικών ∆ηµοσιογράφων 

Γκάνας, που ιδρύθηκε το 1975 – προκειµένου να προωθήσουν την επαγγελµατική 

τους εξέλιξη και εκείνη των γυναικών γενικότερα µέσα από τα µέσα ενηµέρωσης. Το 

Παναφρικανικό Σωµατείο και το Σωµατείο Γυναικών ∆ηµοσιογράφων Καραϊβικής 

έχουν επίσης κινητοποιηθεί. 

Όµως, σε µερικές χώρες όπως το Ηνωµένο Βασίλειο υπάρχει µια γενικότερη 

αρνητική στάση έναντι των αποκλειστικά γυναικείων συνδικάτων, µε το αιτιολογικό 

ότι αυτά οδηγούν σε παροχέτευση των γυναικείων ζητηµάτων σε λιγότερο ισχυρά 

φόρουµ συζητήσεων.  Γι’ αυτό το λόγο, το ACTT απέσυρε την υποστήριξή του από 

το Συνέδριο της Συνδικαλιστικής Ένωσης Γυναικών το 1973.  

 Είναι σαφές ταυτόχρονα, ότι τα συνδικάτα γυναικών µπορούν να έχουν µια 

θετική επίπτωση. Ο Αµερικανικός Συνασπισµός Εργατικών Συνδικάτων Γυναικών 

(CLUW), για παράδειγµα, ενθάρρυνε τις εργαζόµενες γυναίκες να δώσουν φωνή στις 

απαιτήσεις τους µε αποτέλεσµα οι αρµόδιοι των συνδικάτων να ανταποκριθούν, 

γεγονός που φαίνεται ότι είχε αποτέλεσµα στην ανδρική ηγεσία των συνδικάτων. Το 

1977 οι Εργαζόµενοι στα Μέσα Επικοινωνίας της Αµερικής δεσµεύτηκαν στο να 

αποτελέσει τοµέα προτεραιότητας η αναβάθµιση της θέσης και των µισθών των 

εργαζοµένων γυναικών (Newland, 1979).  

Οι γυναικείες οµάδες που υπάρχουν µέσα σε ανδροκρατούµενα συνδικάτα 

µπορούν επίσης να ασκήσουν πιέσεις και να επιφέρουν σηµαντικά αποτελέσµατα. Το 

1972, παραδείγµατος χάρη, µέλη του βρετανικού NUJ που ανήκαν στην οµάδα 

«Γυναίκες στα Μέσα Ενηµέρωσης», έπεισαν την Ένωση να ιδρύσει µια Επιτροπή για 

                                                 
9 Πληροφορίες από ιδιωτικές επαφές µε τη Nelya Ramazanova, Εκδότρια του περιοδικού, Η Σοβιετική 
Γυναίκα, Μάϊος 1979. Sonya Bakish, Αρχισυντάκτρια, Οι Γυναίκες Σήµερα (Βουλγαρία), Ιανουάριος 
1979. Κ. Στασινοπούλου, Εθνικό Συµβούλιο Ελληνίδων Γυναικών, ∆εκέµβριος 1978. 



 

 

 

92

την Ισότητα προκειµένου να διερευνηθεί η θέση της δηµοσιογραφίας υπό την έννοια 

ότι η αρχή της ίσης αµοιβής και οι ίσες ευκαιρίες δεν υφίστανται στην πράξη. Βέβαια 

η ίδρυση µιας Επιτροπής Ισότητας δεν κάνει απαραίτητα τη διαφορά. Το 1977 µία 

έρευνα του NUJ για τη θέση των γυναικών στις εφηµερίδες βρήκε ότι 

εξακολουθούσαν να υπάρχουν ευρύτατα διαδεδοµένες διακρίσεις εις βάρος των 

γυναικών (Smith, 1978). 

 Πολλά σωµατεία από παλαιότερα έχουν υποστηρίξει πολιτικές που έχουν 

λειτουργήσει είτε για να αποκλειστούν οι γυναίκες από κάποιους τοµείς ή για να τις 

περιοριστούν σε ξεχωριστές επαγγελµατικές κατηγορίες, όπου θα µπορούσαν να 

διαπραγµατευτούν διαφορετικά ύψη αµοιβών. Σε πολλά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, η 

ανασφάλεια για τη θέση εργασίας είναι ιδιαίτερα έντονη επειδή ένα µεγάλο ποσοστό 

εργαζοµένων προσλαµβάνεται µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Είναι επίσης ένας 

τοµέας όπου – για ένα ευρύ φάσµα επαγγελµάτων – οι υποψήφιοι σε µεγάλο αριθµό 

υπερβαίνουν τις κενές θέσεις. 

Έχοντας υπό όψη αυτά τα δεδοµένα, δεν είναι ίσως άξιο απορίας που το 

ζήτηµα της ισότητας δεν τίθεται σε προτεραιότητα από τα αρσενικά µέλη των 

συνδικάτων, ειδικά όταν οι διοικήσεις µπορούν να επιχειρηµατολογήσουν ότι τα 

απαραίτητα µέτρα για τη βελτίωση των επαγγελµατικών ευκαιριών για τις γυναίκες 

(παροχή βρεφονηπιακών σταθµών, εξίσωση συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, άδεια 

µητρότητας κ.ο.κ.) προϋποθέτουν οικονοµικές επιβαρύνσεις, οι οποίες θα έχουν 

επίπτωση στις ευκαιρίες απασχόλησης των ίδιων των ανδρών. 
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2.6.6 ∆ιακρίσεις στην πρόσληψη και ανέλιξη 
 

Υπάρχουν µερικά παραδείγµατα ολόκληρων τοµέων στα µέσα ενηµέρωσης, οι 

οποίοι είναι απλώς απαγορευµένοι στις γυναίκες και όπου στις γυναίκες λέγεται 

ανοιχτά ότι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση. Στην Ιαπωνία παραδείγµατος χάρη, 

ένας εµπορικός ραδιοφωνικός σταθµός (TBS) απλώς δεν έχει προσλάβει καµιά 

γυναίκα από το 1963.  Η συνολική απασχόληση των γυναικών στις εφηµερίδες στην 

Ιαπωνία (συµπεριλαµβανοµένων των υπαλλήλων γραφείου και των τηλεφωνητριών) 

µειώθηκε κατά το ένα τρίτο ανάµεσα στο 1957 και το 1964, αντανακλώντας έτσι µια 

πολιτική µη πρόσληψης γυναικών. 

Αν και η πρόσληψη γυναικών στους περισσότερους τοµείς του Ιαπωνικού 

τύπου και ραδιοφωνίας είναι τώρα επίσηµα ανοιχτή, παρ’ όλα αυτά επικρατεί µια 

γενικότερη αρνητική νοοτροπία. Η «ποσόστωση» της Ραδιοφωνικής Υπηρεσίας του 

Kyoto για την πρόσληψη γυναικών ως ρεπόρτερ σηµαίνει ότι γυναίκα 

προσλαµβάνεται περίπου κάθε πέντε χρόνια. Το 1976, το ΝΗΚ (η Ιαπωνική 

Ραδιοφωνία) προσέλαβε ογδόντα άνδρες από 2.000 υποψηφίους (4%) και µία γυναίκα 

από 600 υποψήφιες (0,2%). Το 1975 η Asahi Shinbun – µία από τις τρεις µεγαλύτερες 

εφηµερίδες της Ιαπωνίας – προσέλαβε τριπλάσιους άνδρες από ό,τι γυναίκες 

υποψηφίους, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες είχαν αισθητά καλύτερα αποτελέσµατα 

στις γραπτές εξετάσεις σε σχέση µε τους άνδρες κατά τον πρώτο γύρο της 

διαδικασίας επιλογής (Iwao, 1977). 

 Είναι, όµως, δύσκολο να αποδειχθούν οι διακρίσεις µε τρόπο αδιαµφισβήτητο. 

Αν και µια σχετικά πρόσφατη µελέτη από την Επιτροπή Τύπου στην Ινδία για τη 

θέση των γυναικών δηµοσιογράφων στη Νότια Ινδία, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 

το 99% των εφηµερίδων κάνουν διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, η Επιτροπή 

παραδέχθηκε ότι δεν µπορούσε να υπάρξει πλήρως τεκµηριωµένη απόδειξη για κάτι 

τέτοιο. Όµως, παρότι υπάρχουν 225 επαγγελµατικά εκπαιδευµένες γυναίκες µε πτυχία 

και διπλώµατα µόνο 60 γυναίκες απασχολούνται ως ασκούµενες δηµοσιογράφοι στην 

περιοχή και το αυτό το γεγονός πρέπει να θεωρηθεί σηµαντικό (Chabbra, 1980). 

 Σε εξειδικευµένες επαγγελµατικές κατηγορίες, οι γυναίκες παραµένουν 

αποκλεισµένες, είτε συνειδητά ή παρά τη θέλησή τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους 

τεχνικούς τοµείς. Στο Ηνωµένο Βασίλειο κατά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, το 

BBC προσέλαβε γυναίκες σε θέσεις τεχνικών και µηχανικών, αλλά µετά τον πόλεµο 
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αυτοί οι τοµείς κυριαρχήθηκαν από τους άνδρες για άλλη µια φορά. Το 1973, ως 

αποτέλεσµα των πιέσεων των συνδικάτων, όλα τα επαγγέλµατα άνοιξαν για τις 

γυναίκες (Croasdell, 1975). 

Όµως, πολλές γυναίκες παρέµειναν και µερικές εξακολουθούν να παραµένουν 

ανυποψίαστες για το ότι θα µπορούσαν τώρα να υποβάλουν αίτηση για όλες τις 

θέσεις εργασίας. Και αντίθετα µε µία δηµόσια/κρατική δέσµευση για να 

«ενθαρρυνθούν θετικά» οι γυναίκες ώστε να υποβάλλουν αιτήσεις σε τοµείς όπου 

είχαν υποεκπροσωπηθεί από άνδρες ή δεν είχαν εκπροσωπηθεί καθόλου από 

γυναίκες, το BBC αρνείται να σηµειώσει σε αγγελίες για εργασία ότι «τώρα µπορούν 

και γυναίκες να υποβάλουν αίτηση για θέση εργασίας  που άλλοτε απευθυνόταν µόνο 

σε άνδρες (ABS, 1975).  

Ένα επιπλέον πρόβληµα προκύπτει σχετικά µε τα κείµενα των αγγελιών για 

προσλήψεις καθώς πολλά από αυτά είναι γεµάτα στερεότυπα φύλου (Kaplan, 1987). 

Υπάρχουν αγγελίες οι οποίες αναφέρονται σε πιθανούς υποψήφιους αποκλειστικά µε 

την αντωνυµία αρσενικού γένους («αυτός»), ή που περιγράφει ορισµένες µορφές 

εργασίας µόνο µε εικόνες ανδρών, ή µόνο γυναικών µεταφέροντας έτσι στους 

αναγνώστες το µήνυµα ότι «δεν χρειάζεται να υποβάλει αίτηση καµιά γυναίκα» (ή, 

«κανείς άνδρας», στην περίπτωση εργασιών γραµµατειακής φύσεως). Οι ονοµασίες 

ορισµένων εργασιών – εικονολήπτης (cameraman) ή κοπέλα της ροής προγράµµατος 

– αποτελούν κοινή παραδοχή ότι αυτή η εργασία µπορεί ή πρέπει, να γίνεται είτε  

µόνο από άνδρες ή  µόνο  από γυναίκες. Όλα αυτά αλλάζουν, βέβαια, σε πολλές 

χώρες όπου η νοµοθεσία έχει επέµβει για να δυσχεράνει αυτό το είδος απροκάλυπτης 

δήλωσης. 

 

 
2.6.7 Επαγγελµατικές πεποιθήσεις και ιδεολογίες στα Μέσα 

Ενηµέρωσης 
 

Είναι εµφανές ότι, η αποµάκρυνση των προαναφερθέντων εµποδίων µε 

νοµοθετικές ρυθµίσεις είναι ανεπαρκής. Για παράδειγµα, το 1973, το BBC εξέδωσε 

µία ανακοίνωση µε τίτλο «Οι γυναίκες στο B.B.C.» η οποία προέβλεπε τρία 

πράγµατα: 1) όλες οι θέσεις εργασίας στο B.B.C. θα ήταν εφεξής ανοιχτές στις 

γυναίκες, 2) θα δινόταν στις γυναίκες «µια θετική ευκαιρία να δείξουν αν είναι σε 

θέση να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους ικανοποιητικά σε τοµείς που φαίνονται 
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κατάλληλοι για τα ταλέντα και προσόντα τους αλλά στους οποίους σπάνια αν όχι 

ποτέ αυτές είχαν διοριστεί, 3) θα λαµβάνονταν µέτρα για να διασφαλιστεί ότι το 

γυναικείο δυναµικό είχε πάντοτε εξίσου θετική ενθάρρυνση και εξέλιξη µε τους 

άνδρες, ιδιαίτερα σε ανώτερες θέσεις (B.B.C., 1973). Εντούτοις, έως το 1976 η θέση 

των γυναικών στο BBC και η απασχόλησή τους σε θέσεις-κλειδιά, έµοιαζε σχεδόν 

απαράλλαχτη µε εκείνη που ήθελε να αλλάξει η δήλωση του 1973. Συγκεκριµένα, δεν 

είχαν προσφερθεί «θετικές ευκαιρίες» ούτε είχαν ληφθεί «µέτρα»: τα µέτρα δεν είχαν 

προχωρήσει πέρα από την απλή αποµάκρυνση των τυπικών εµποδίων (Driver, 1976). 

 Η δυσκολία κατάργησης των περιορισµών στην πρόσληψη και προώθηση των 

γυναικών είναι περιβόητη. Θετικές δράσεις σαν κι αυτή που υπονοείτο στη δήλωση 

του BBC προϋποθέτει προτιµησιακή αντιµετώπιση των γυναικών και ενδέχεται να 

έχουν επιτυχία. Φαίνεται ότι µέσα στην ανδρική ατµόσφαιρα που επικρατεί στα 

περισσότερα µέσα ενηµέρωσης, είναι πρακτικά δύσκολο να τα βγάλουν πέρα οι 

γυναίκες. 

Τέτοια πιθανή απροκάλυπτη διάκριση κατά των ανδρών είναι ευκολότερο να 

επικριθεί από ό,τι οι πραγµατικές αλλά ανεπαίσθητες µορφές διακρίσεων κατά των 

γυναικών, που έχουν την προέλευσή τους σε διάφορες πεποιθήσεις για τις γυναίκες, 

τις ικανότητες και τα κίνητρα των γυναικών. 

 Στην Ιαπωνία, οι αιτίες για τη µη πρόσληψη γυναικών στα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης περιστρέφονται γύρω από τις οικογενειακές υποχρεώσεις των γυναικών 

(Nuita, 1979). Είναι αυτή η αντίληψη που επικρατεί, ότι οι γυναίκες έχουν 

πρωταρχικό σκοπό τους το σπίτι, τα παιδιά, είναι συναισθηµατικές και διανοητικά 

κατώτερες από τους άνδρες αν όχι αναποτελεσµατικές, και  η οποία υπογραµµίζει την 

ανησυχία που επιδεικνύουν οι εργοδότες σε ολόκληρο τον κόσµο σχετικά µε την 

πρόσληψη και απασχόληση των γυναικών. Περιπτώσεις γυναικών που ερωτώνται 

κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων για τις προσωπικές και οικογενειακές τους 

δεσµεύσεις είναι απόλυτα τεκµηριωµένες ενώ αυτό δε φαίνεται να συµβαίνει στους 

άνδρες. Είναι επίσης σηµαντικό να έχουµε κατά νου ότι οι συνεντεύξεις για θέσεις 

στα µέσα ενηµέρωσης σχεδόν πάντοτε διεξάγονται από άνδρες.  Η εµπειρία µιας 

Βρετανίδας σε µια επιτροπή επιλογής για τη θέση του εκπαιδευόµενου διευθυντή 

ταινιών αντικατοπτρίζει την αντίληψη που επικρατεί σε κάποιες εταιρείες και σε 

ορισµένους εργοδότες. «Ήµουν παντρεµένη αλλά προτίµησα να χρησιµοποιήσω το 

πατρικό µου όνοµα. Ένας άντρας εκεί δεν µπορούσε να το ‘χωνέψει’. ∆εν τον 

ενδιέφερε τίποτα άλλο». «Γιατί;» είπε «δεν χρησιµοποιείτε το όνοµα του συζύγου 
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σας; Είσαστε λοιπόν απ’ αυτές που θα έκαιγαν το σουτιέν τους; Και πώς θα 

ονοµάσετε τα παιδιά σας όταν αποκτήσετε;» «Οργίστηκα τόσο πολύ που δάκρυσα … 

∆εν πήρα τη θέση» (Burnie, 1980). 

 Πεποιθήσεις και απόψεις που καλλιεργούν τις διακρίσεις αποτελούν µέρος 

µιας ανδρικής επαγγελµατικής ιδεολογίας, η οποία προβάλλει ως επιχείρηµα ότι 

πολλές θέσεις εργασίας στα µέσα ενηµέρωσης απαιτούν προσόντα τα οποία δεν 

διαθέτουν οι γυναίκες. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, το ACTT (1975) βρήκε ότι τα 

απαραίτητα προσόντα, τα οποία λέγεται συχνότερα ότι στερούνται οι γυναίκες, ήταν 

η σωµατική δύναµη, η σωµατική ευκινησία, η ικανότητα «χειρισµού µηχανηµάτων», 

η προθυµία να εργαστούν σε σκοτεινό ή βρώµικο περιβάλλον, η ικανότητα άσκησης 

εξουσίας και µια µονόπλευρη αφοσίωση στη δουλειά. Υπάρχουν άφθονα ερευνητικά 

δεδοµένα που δείχνουν ότι αυτές οι υποτιθέµενες ανεπάρκειες έχουν µικρή σχέση µε 

την πραγµατικότητα (βλ. παράδειγµα CBC, 1975). Ακόµα και η σχετική σωµατική 

δύναµη έχει µικρότερη σηµασία καθώς στη βιοµηχανία εισάγεται ελαφρύς 

εξοπλισµός. 

 Ίσως ακόµα βαθύτερα ριζωµένη – και συνεπώς πιο καταστροφική – είναι η 

πεποίθηση ότι η είσοδος γυναικών σε ανδροκρατούµενα επαγγέλµατα θα διαταράξει 

τις εργασιακές σχέσεις. Ο φόβος ότι οι γυναίκες θα λειτουργούν απλώς ως 

σεξουαλικός περισπασµός στη σοβαρή εργασία που επιτελείται από τους άνδρες, 

υπογραµµίζει την ανησυχία της διοίκησης σχετικά µε την πρόσληψη γυναικών, έχει 

εντοπιστεί από µελέτες που διεξήχθησαν στις Η.Π.Α., τον Καναδά, το Ηνωµένο 

Βασίλειο και την Αυστραλία (Isber and Cantor, 1975, CBC, 1975, ACTT, 1975, 

ABC, 1977). 

 Το πρόβληµα είναι ότι από τη στιγµή που οι γυναίκες βρεθούν στο επάγγελµα 

αυτή η προκατάληψη µπορεί να τις ακολουθεί. Μία Βρετανίδα τεχνικός φιλµ 

αντιµετώπισε αυτό το πρόβληµα:  

      «Ολόκληρη η οµάδα συνήθιζε να ξεγλιστράει στην παµπ για µεσηµεριανό και 
ποτέ δεν µε προσκάλεσαν. Η κατάσταση έφτασε στο αποκορύφωµά της τα 
Χριστούγεννα. ∆εν µε προσκάλεσαν στο γεύµα για όλους τους τεχνικούς». 
Με δάκρυα, πήγε στο γραφείο του αρχισυντάκτη. Μουρµούρισε κάτι για λίγο 
και είπε ότι τα παιδιά δεν θα µπορούσαν να αισθάνονται άνετα µε εκείνην 
ανάµεσά τους και ότι αυτό δεν θα άρεσε στις γυναίκες τους… «Και θα 
αισθανθείς αµηχανία µε τα ανέκδοτα», πρόσθεσε σαν ακαταµάχητο 
επιχείρηµα. Παραδόξως, µετά απ’ αυτό οι άνδρες άρχισαν να τη δέχονται 
αλλά, «δεν συνέβη ως ότου έκανα το τροµερό εκείνο γυναικείο πράγµα, να 
κλάψω στον ώµο του διευθυντή…» (Burnie, 1980).   
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 Οι γυναίκες που προσπαθούν «να πάνε αντίθετα στο ρεύµα» µέσα στα µέσα 

ενηµέρωσης πρέπει να τα βγάλουν πέρα όχι µόνο µε τις πεποιθήσεις των διακρίσεων 

και τις προκαταλήψεις των ανδρών συναδέλφων και ανωτέρων αλλά και µε τα δικά 

τους αισθήµατα κατωτερότητας και ανεπάρκειας. Ένας από τους πρώτους 

εικονολήπτες στο Ηνωµένο Βασίλειο, δήλωσε ότι: 

        «Το δυσκολότερο καθήκον απ’ όλα ήταν απλώς να αισθάνοµαι ότι ήµουν 
ταλαντούχος και αρκετά θαρραλέος για να επιµένω. Οι αµφιβολίες µου και 
ο αγώνας µου να δηµιουργήσω νέο έδαφος συχνά µε έκανε να φαίνοµαι 
ιδιαίτερα ριζοσπαστικός και µε αντιµετώπιζαν µε καχυποψία… Ένοιωθα ότι 
οι προσπάθειές µου µε τον εξοπλισµό ήταν πολύ φανερές. Ένοιωθα να µε 
παρατηρούν πάρα πολύ στενά για να αισθάνοµαι άνετα» (Tammes, 1980).  

 
 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, το σύνθετο εννοιολογικό περιβάλλον στο οποίο 

ορίζονται οι ρόλοι και στο οποίο τίθενται υπό αµφισβήτηση κάνει την «εισβολή» των 

γυναικών σε ανδροκρατούµενους τοµείς εξαιρετικά απειλητική τόσο για τις γυναίκες 

όσο και για τους άνδρες: 

         «Είµαι συχνά η µοναδική γυναίκα σε µια τεχνική οµάδα και είναι 
αρµοδιότητά µου, ως εικονολήπτρια να καθοδηγώ την οµάδα τεχνικών 
ήχου, τον βοηθό κάµερας και τον ηλεκτρολόγο.  Όταν φτάνω στον τόπο 
εργασίας µε άνδρα βοηθό, αυτόν προσεγγίζουν ως τον εικονολήπτη. 
Υπάρχει µια κοινή πεποίθηση στους άνδρες τεχνικούς ότι εάν µια γυναίκα 
µπορεί να κάνει τη δουλειά, τότε αυτή δεν αξίζει να γίνει. Εικονολήπτης 
θεωρείται ένας αρρενωπός (macho) τεχνικός εµπειρογνώµονας και αυτή η 
έννοια στηρίζει τα «εγώ» µερικών διευθυντών. Τους είναι δύσκολο να 
δεχτούν µια γυναίκα πίσω από την κάµερα επειδή αυτό υποβιβάζει τη θέση 
τους» (Tammes, 1980). 

 

 

2.6.8 Κριτήρια προαγωγής στα Μέσα Ενηµέρωσης 
 

Το 1976, η Αυστραλιανή Επιτροπή Ραδιοφωνίας στο επίσηµο έντυπό της 

δήλωνε ότι υπήρχε τότε ένδειξη ότι οι γυναίκες προάγονταν σε θέσεις µέσα στο ABC, 

οι οποίες άλλοτε προορίζονταν σχεδόν αποκλειστικά για άνδρες.  Εντούτοις, µια 

Οµάδα Έργου που εξέτασε τη θέση των γυναικών µέσα στον οργανισµό ανέφερε το 

1977 ότι αυτή η δήλωση ήταν στην καλύτερη περίπτωση µόνο εν µέρει σωστή. 

Μόλις λιγότερο από τα δύο τρίτα των γυναικών προάγονταν σε «γυναικείες» 

θέσεις εργασίας, και περί το ένα τρίτο προάγονταν σε «µικτής φύσεως» εργασίες 

(ABC, 1977). H Οµάδα Έργου ABC βρήκε ότι οι γυναίκες χρειάζονταν διπλάσια 
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σταθερή προϋπηρεσία για να επιτύχουν προαγωγή στο ίδιο επίπεδο µε τους άνδρες 

και ότι οι άνδρες προάγονταν στην ιεραρχία πιο γρήγορα από ό,τι οι γυναίκες. 

Παρόµοιες διαφορές µεταξύ ποσοστών προαγωγής ανδρών και γυναικών 

αναφέρονται από χώρες όπως ο Καναδάς, οι Η.Π.Α., το Ηνωµένο Βασίλειο και η 

Ιαπωνία. Στην Ιαπωνική Asahi Shinbun, παραδείγµατος χάρη, οι άνδρες κάνουν 

δεκατρία µε δεκατέσσερα χρόνια να φτάσουν το βαθµό του υποδιευθυντού και οι 

γυναίκες κάνουν δεκαέξι µε δεκαεπτά χρόνια (Iwao, 1977). 

Μερικές από τις αιτίες γι αυτό το είδος διαφοράς έχουν ήδη αναφερθεί. Για 

παράδειγµα, ο περιορισµένος τύπος εργασίας που εκτελείται σε µερικές εργασίες 

γυναικών περιορίζει τις προοπτικές τους για προαγωγή και υπάρχει απροθυµία 

προώθησης γυναικών σε θέσεις στις οποίες θα επέβλεπαν άνδρες. Άλλοι παράγοντες 

που καταγράφονται σε ορισµένες µελέτες, είναι ότι οι γυναίκες λαµβάνουν λιγότερη 

εσωτερική εκπαίδευση απ’ ό,τι οι άνδρες και ότι η απαραίτητη για την προαγωγή 

εµπειρία (π.χ. ανώτερες αρµοδιότητες που ασκούνται µε «ενεργό» ικανότητα) δίνεται 

συχνότερα σε άνδρες, άσχετα µε το αν αυτοί είναι οι παλαιότεροι. Με ίσους όλους 

τους άλλους όρους, συνήθως οι άνδρες προτιµώνται. 

Υπάρχει επίσης η υπόθεση ότι, στην πραγµατικότητα οι γυναίκες δεν 

επιθυµούν τη µεγαλύτερη ευθύνη που συνεπάγεται η προαγωγή. Πιο συγκεκριµένα, 

µία Οµάδα Έργου στη ∆ηµόσια Ραδιοφωνία των Η.Π.Α. βρήκε το 1975 ότι το 63% 

των γυναικών που απασχολούνταν στα κατώτερα επίπεδα ανέφεραν ότι επιθυµούσαν 

να προωθηθούν µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια και από αυτές το 16% φιλοδοξούσε 

για θέσεις υψηλής διοικητικής ιεραρχίας (Isber and Cantor, 1975). 

Συνεπώς, είναι δύσκολο για τις γυναίκες να καταπολεµήσουν µια σειρά 

παραγόντων που οδηγούν στην άνιση µεταχείριση τους στο χώρο εργασίας. 

Συγκεκριµένα, είναι πολύ δύσκολος ο εντοπισµός της διάκρισης και ακόµα 

δυσκολότερο να αποδειχθεί. Επιπλέον, οι γυναίκες συχνά δεν εκφράζουν τα 

παράπονά τους γιατί φοβούνται ότι µπορεί να χαρακτηριστούν 

«θορυβοποιοί/ανατρεπτικά στοιχεία» θέτοντας έτσι σε κίνδυνο µελλοντικές ευκαιρίες 

για επαγγελµατική ανέλιξη. Για παράδειγµα, η Burnie (1980) διεξήγαγε µια σειρά 

συνεντεύξεων µε γυναίκες εργαζόµενες στη Βρετανική τηλεόραση και διαπίστωσε 

ότι, όλες οι γυναίκες από τις οποίες πήρε συνέντευξη και οι οποίες «τα είχαν 

καταφέρει» στην τηλεόραση επιθυµούσαν και ήταν πρόθυµες να καταγγείλουν  

επονύµως τις περιπτώσεις όπου αντιµετώπισαν διακρίσεις λόγω φύλου στο χώρο της 

εργασίας τους. Αντίθετα, οι γυναίκες που δεν τα είχαν καταφέρει, αλλά 
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εξακολουθούσαν να ελπίζουν σε ευκαιρίες ανέλιξης, απαίτησαν από την ερευνήτρια 

πλήρη ανωνυµία. Η Burnie κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, οι γυναίκες που δεν έχουν 

επιτύχει στην τηλεόραση τροµοκρατούνται µε το ενδεχόµενο της θυµατοποίησης τους 

(έχοντας επίγνωση ότι, µε δεδοµένο τη λαµπερή εικόνα της τηλεόρασης, ακόµα και οι 

περιφρονηµένες κατώτερες θέσεις που κατέχουν µπορούν ανά πάσα στιγµή να 

καλυφθούν από τριπλάσιο ποσοστό υποψηφίων) (Burnie, 1980). 

Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι έχουν γίνει αγωγές όπου η 

διάκριση σε βάρος των εργαζοµένων γυναικών αποδείχθηκε πλήρως. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των New York Times, όπου βρέθηκε ότι οι άνδρες 

είχαν διπλάσιες πιθανότητες από ότι οι γυναίκες να προσληφθούν στις έξι κατηγορίες 

των υψηλότερα αµειβοµένων επαγγελµάτων ακόµα και µετά τη διόρθωση για 

διαφορές στην εκπαίδευση, διάρκεια προϋπηρεσίας και προηγούµενη εµπειρία 

(Έκθεση των Μέσων Ενηµέρωσης για τις Γυναίκες, 1978). 

 Από την άλλη µεριά, αξίζει να σηµειωθεί ότι, προτυποποιηµένα κριτήρια 

προαγωγής δεν υπάρχουν ή είναι εξαιρετικά σπάνια στα µέσα ενηµέρωσης. Τα 

κριτήρια που φαίνεται να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην επαγγελµατική ανέλιξη των 

εργαζοµένων κυρίως οι προσωπικές διασυνδέσεις και τα άτυπα δίκτυα πληροφοριών. 

Οι κοινωνικές επαφές, η γνωριµία µε τα σωστά άτοµα τη σωστή στιγµή, µπορούν να 

θεωρηθούν σηµαντικοί παράγοντες εξέλιξης σε ορισµένες µορφές εργασίας. 

Ανεξάρτητα από το τι ενδέχεται να συµβεί µπροστά στις επιτροπές συνεντεύξεων, οι 

γνώµες για την αξία και το δυναµικό τείνουν να διαµορφώνονται αλλού. Σε µερικούς 

τοµείς των µέσων ενηµέρωσης, πράγµατι, οι εργασίες και οι συµβάσεις προσφέρονται 

χωρίς να περνούν από τις επίσηµες διαδικασίες. Οι γυναίκες, λόγω της σχετικά 

µικρής τους «ορατότητας» συχνά χάνουν τις θέσεις εργασίας. 

 Επίσης, παρά τον επίσηµα «ανοιχτό ανταγωνισµό», σε πολλές περιπτώσεις, η 

αντίληψη που επικρατεί ότι συγκεκριµένοι τοµείς εργασίας είναι εκπροσωπούνται 

κυρίως από άνδρες δεν αλλάζει εύκολα και ιδιαίτερα µεταξύ των ίδιων των γυναικών. 

∆ιάφορες µελέτες, έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα, ότι γυναίκες µε προσόντα και 

ικανότητες δίσταζαν να υποβάλουν αίτηση για προαγωγή σε θέσεις όπου ο 

εξερχόµενος προκάτοχός τους ήταν άνδρας, µε την υπόθεση ότι θα τοποθετηθεί ένας 

άλλος άνδρας. Σπανίως οι γυναίκες πιστεύουν ότι µπορούν και πρέπει να έχουν 

ανάλογο κύρος µε τους άνδρες ενώ πολλές από αυτές ενισχύουν µε τη συµπεριφορά 

και τις στάσεις τους την πεποίθηση ότι έχουν χαµηλότερο κύρος από τους άνδρες 
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µέσα σε οργανισµούς µέσων ενηµέρωσης, οι οποίοι απασχολούν ελάχιστες γυναίκες 

σε ανώτερες θέσεις. 

Με δεδοµένο αυτές τις αντιλήψεις δεν είναι άξιο απορίας ότι οι περισσότερες 

γυναίκες αποφεύγουν τα προφανή «ανδρικά γκέτο» και κατευθύνονται προς εκείνους 

τους τοµείς – παιδικό, εκπαιδευτικό, γυναικείας ύλης και προγραµµάτων – όπου 

αισθάνονται  την ευρύτερη αποδοχή εξ αιτίας του φύλου τους. Σε συνάρτηση µε τα 

παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι, επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις τα 

ανώτερα, ιεραρχικά, στελέχη προέρχονται από εντελώς άλλους τοµείς – 

επικαιρότητα, προγράµµατα ντοκιµαντέρ, οικονοµικό και πολιτικό ρεπορτάζ – το ότι 

δεν υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στα ανώτερα διοικητικά κλιµάκια δεν αποτελεί 

έκπληξη. 

 Τελικά, δεν είναι δύσκολο να βρεθούν περιπτώσεις εφαρµογής διπλών 

κριτηρίων στην προαγωγή γυναικών και ανδρών. Γυναίκες στα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης της Ιαµαϊκής, σε συνεντεύξεις που έδωσαν το 1979, δήλωναν ότι 

αισθάνονταν ότι παρόλο που οι ευκαιρίες προαγωγής είχαν βελτιωθεί από το 1975, 

υπήρχαν ακόµα διακρίσεις, αν και λιγότερο αισθητές από ό,τι προηγουµένως. Μία 

γυναίκα ανέφερε ότι «έχει τοποθετηθεί άντρας στη θέση που είχα επί δυόµισι χρόνια. 

∆εν ξέρω τι πρόκειται να κάνει αυτός – εγώ τα κάνω όλα». Κάποια άλλη σχολίασε ότι 

µετά από εκπαίδευση στο εξωτερικό, έκανε την παραγωγή και τη σκηνοθεσία 

προγραµµάτων αλλά «το µόνο που εισπράττω είναι έπαινος – έως τώρα, καµιά 

προαγωγή, καµιά επιπλέον αµοιβή. Παρόλο που ο προϊστάµενος του τµήµατός µου 

γνωρίζει ότι έχω τις ικανότητες να τα καταφέρω, διστάζει». Αυτά τα διπλά κριτήρια 

απαιτούν αλληλοσυγκρουόµενες στάσεις και συµπεριφορές από τις ίδιες τις γυναίκες.  

Όπως το περιέγραψε µια γυναίκα µε δεκάχρονη εµπειρία στα µέσα ενηµέρωσης: 

«Μια γυναίκα χρειάζεται να βαδίζει σε µια πολύ λεπτή γραµµή. Πρέπει να 

συµπεριφέρεσαι σαν κυρία, να σκέπτεσαι σαν άνδρας και να δουλεύεις σαν σκυλί». 

(Cuthbert, 1979). 
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2.6.9 Νοµοθεσία που αφορά τις γυναίκες στα Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης 
 

Σε πάρα πολλές χώρες, απαγορεύεται από το νόµο να εργάζονται οι γυναίκες 

τη νύχτα (συνήθως από 22:00 έως 5:00). Αυτή η προστατευτική νοµοθεσία, εισήχθη 

αρχικά για να διαφυλάξει τα συµφέροντα των γυναικών, όµως στην πράξη λειτουργεί 

εις βάρος τους όσον αφορά συγκεκριµένους τοµείς των µέσων ενηµέρωσης, διότι η 

νυχτερινή εργασία αποτελεί χαρακτηριστικό πολλών δραστηριοτήτων των µέσων 

ενηµέρωσης. Συχνά, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί µεταδίδουν 

προγράµµατα έως τα µεσάνυχτα ή αργότερα. Οι νυχτερινές βάρδιες είναι κοινή 

πρακτική σε ορισµένους τεχνικούς τοµείς του κινηµατογράφου και της ραδιοφωνίας. 

Η νυχτερινή κινηµατογράφηση είναι σχετικά συχνή στην παραγωγή 

ντοκιµαντέρ και θεατρικών έργων. Επίσης, τα γραφεία ειδήσεων των πρωινών 

εφηµερίδων εργάζονται τη νύχτα. Εκ των πραγµάτων λοιπόν, πολλές γυναίκες 

αποκλείονται από αυτούς τους τοµείς. Στην πραγµατικότητα, οι περισσότερες χώρες 

των οποίων το σύνταγµα περιλαµβάνει αυτό το νόµο έχουν διατάξεις που επιτρέπουν 

τη νυχτερινή εργασία των γυναικών κατόπιν ειδικού αιτήµατος ή σε ειδικές 

περιστάσεις. Όµως, πολλοί άνθρωποι – τόσο εργοδότες όσο και εργαζόµενοι στα 

µέσα ενηµέρωσης – φαίνεται να µη το γνωρίζουν αυτό και τείνει να επικρατήσει η 

άποψη, κάθε φορά που προκύπτει θέµα πρόσληψης, ότι οι γυναίκες πρέπει να 

εξαιρούνται από τη νυχτερινή εργασία. Αυτό τις καθιστά πολύ λιγότερο «ελαστικές» 

και «ελκυστικές» ως πιθανές εργαζόµενες. 

 ∆ιάφορα άλλα προστατευτικά µέτρα – κάποια από τα οποία έχουν αναφερθεί 

νωρίτερα – αποβαίνουν εις βάρος των συµφερόντων των γυναικών στα µέσα 

ενηµέρωσης πολλών κρατών. Στην Ιαπωνία, παραδείγµατος χάρη, οι γυναίκες δεν 

επιτρέπεται να εργάζονται υπερωριακά παραπάνω από δύο ώρες την ηµέρα και όχι 

περισσότερο από έξι ώρες την εβδοµάδα (Ιαπωνικό Υπουργείο Εργασίας, 1977). 

Ξανά αυτό τοποθετεί τις γυναίκες σε εξαιρετικά µειονεκτική θέση σε ένα τοµέα όπου 

συχνά δεν υπάρχει «προκαθορισµένο» ωράριο. 

Συνολικά, νόµοι σαν κι αυτόν τείνουν να αντιµετωπίζουν τις γυναίκες µε 

πατερναλιστικό τρόπο, περιορίζοντας την ελευθερία τους να αποφασίζουν. Πράγµατι, 

εκτός από ειδικές περιστάσεις – όπως η προστασία της µητρότητας – θα µπορούσε να 
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αµφισβητηθεί το εάν οι γυναίκες χρειάζεται να διαχωριστούν από τους άνδρες κατά 

αυτόν τον τρόπο. 

 Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι η νοµοθεσία για την ισότητα δεν είναι 

πάντοτε αποτελεσµατική. Στην Ιαπωνία το 1977, η Fuji-TV αρνήθηκε να έχει 

γυναίκες µε συµβάσεις που να υπερβαίνουν τα τέσσερα χρόνια, αφότου ένα 

δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία δεν µπορούσε να υποχρεώσει τις γυναίκες να 

αποχωρήσουν στα 25 (Newland, 1979). Η αναποτελεσµατικότητα των Νόµων περί 

Ίσης Αµοιβής και ∆ιακρίσεων λόγω Φύλου είναι πλέον εµφανής. Παρ’ όλα αυτά, η 

νοµοθεσία µπορεί να είναι σηµαντική – υπό τον όρο ότι δεν είναι ούτε πάρα πολύ 

µπροστά (ούτε πάρα πολύ πίσω) από τις κοινωνικές αλλαγές – για τη δηµιουργία 

δυνατοτήτων ή για την ενεργοποίηση ειδικών αλλαγών. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, 

παραδείγµατος χάρη, οι διατάξεις του νόµου «Προστασία της Απασχόλησης για την 

άδεια µητρότητας» – αποτελούσαν εγγύηση ότι οι θέσεις εργασίας των γυναικών θα 

διατηρηθούν κενές για ορισµένη χρονική περίοδο – έχουν ως αποτέλεσµα την 

ενθάρρυνση των γυναικών στην άσκηση µεγαλύτερης πίεσης τόσο στα συνδικάτα 

όσο και στη διοίκηση των µέσων ενηµέρωσης, προκειµένου να αποκτήσουν 

διευκολύνσεις για τη φροντίδα των παιδιών (Penderyn, 1978). 

 Στις Η.Π.Α., δεν υπάρχει αµφιβολία, ότι η απασχόληση των γυναικών στα 

µέσα µαζικής ενηµέρωσης έχει προστατευθεί από νοµικές πράξεις που έχουν 

υποβληθεί εναντίον αρκετών σηµαντικών οργανισµών των µέσων ενηµέρωσης.  Τα 

τελευταία πέντε χρόνια, έχουν διεξαχθεί και κερδηθεί δίκες κατά της διάκρισης των 

φύλων, εναντίον των Reuters, NBC, Newsday, Newsweek και The Washington Post. 

Μετά από µακρόχρονη αντιπαράθεση το 1977-78, οι New York Times υποχρεώθηκαν 

από το δικαστήριο να καταβάλουν αποζηµιώσεις και να υποσχεθούν ότι θα 

επιταχύνουν την προώθηση γυναικών (Έκθεση των Μέσων Ενηµέρωσης προς τις 

Γυναίκες, 1978).  

 Η Επιτροπή των Ηνωµένων Πολιτειών για τα Ατοµικά ∆ικαιώµατα 

ενθαρρύνει νοµικές προκλήσεις αυτού του είδους, πολλές από τις οποίες βασίζονται 

σε µηχανισµούς κάτω από διαδικασίες του FCC, οι οποίες επιτρέπουν σε ιδιώτες ή σε 

οµάδες να απειλήσουν επίσηµα την ανανέωση της άδειας ενός σταθµού, 

καταθέτοντας µια προσφυγή «άρνησης». Στην πλέον πρόσφατη έκθεσή της 

(Ιανουάριος 1979), η Επιτροπή συνέστησε στο FCC να απαιτήσει από κάθε σταθµό 

να αναπτύξει ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα θετικών δράσεων, σχεδιασµένο για να 

διασφαλίσει ίση απασχόληση για γυναίκες (και άτοµα µειονοτήτων) στους σταθµούς. 
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Στη ∆ηµόσια Ραδιοφωνία, είχε ήδη αρχίσει η δράση: η δουλειά πάνω σε ένα 

πρόγραµµα για «∆ίκαιο Μερίδιο Ισοτιµίας» ξεκίνησε το 1977, µε στόχο να θεσπίσει 

ένα πρότυπο ισότιµης απασχόλησης, προς το οποίο θα µπορούσαν να συµµορφωθούν 

οι τοπικοί σταθµοί (CPB, 1978). 

 Συνολικά, υπάρχει ένα όριο όσον αφορά το βαθµό στον οποίο η νοµοθεσία 

µπορεί να προωθήσει αλλαγές ως προς την ισότητα. Οι θεωρίες κοινωνικής αλλαγής 

υπογραµµίζουν την συγκεχυµένη και συχνά απρόβλεπτη φύση των διαδικασιών µε τις 

οποίες επέρχεται αλλαγή ή εξέλιξη. Εκείνο που έχει σηµασία είναι ότι οι νοµικές 

εγγυήσεις για την ισότητα των φύλων θα πρέπει να ριζώσουν σε σταθερή πολιτική 

βούληση και να βασίζονται σε ρεαλιστικές εκτιµήσεις των κοινωνικών συνθηκών 

παρά σε διακοσµητικά τεκµήρια κατευνασµού ή ανεδαφικές «ασκήσεις επί χάρτου». 

 

 

2.6.10 ∆ιεθνή-Ευρωπαϊκά κείµενα για την προώθηση ίσων ευκαιριών 

στα ΜΜΕ 
 

 Την τελευταία δεκαετία αναλήφθηκαν σηµαντικές πρωτοβουλίες από διεθνείς 

οργανισµούς (UNESCO, Ηνωµένα Έθνη, Ευρωπαϊκή Οπτικοακουστική Ένωση 

(EBU), Ευρωπαϊκή Κοινότητα) αλλά και στο πλαίσιο των εθνικών οπτικοακουστικών 

κυρίως οργανισµών (της ∆ανίας, Σουηδίας, Φινλανδίας, Ολλανδίας, Νορβηγίας, 

Γερµανίας, Ηνωµένου Βασιλείου κ.λ.π.) για την προώθηση της συµµετοχής, 

πρόσβασης, έκφρασης των γυναικών στα «παραδοσιακά» και «νέα» Μ.Μ.Ε. καθώς 

και την άρσης των σεξιστικών στερεοτύπων στα περιεχόµενα των Μέσων. 

 Το σηµείο εκκίνησης των πρωτοβουλιών αυτών είναι η κοινή διαπίστωση ότι 

παρά τις ραγδαίες αλλαγές τις οποίες επιφέρει η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας 

και των πολυµέσων, η παγκοσµιοποίηση των δραστηριοτήτων και αγορών των 

Μ.Μ.Ε., η αναζήτηση νέων πλαισίων λειτουργίας τους µέσω ρυθµιστικών και 

αυτορυθµιστικών κανόνων, η άνθιση της βιοµηχανίας περιεχοµένου, οι γυναίκες 

εξακολουθούν να κατέχουν χαµηλόβαθµες ιεραρχικά θέσεις, να είναι µειοψηφία στα 

κέντρα λήψης αποφάσεων και να προσβάλλονται µέσα από αρνητικές και 

υποβαθµισµένες εικόνες. 

 Κοινή επίσης διαπίστωση είναι ότι οι δράσεις για την προώθηση πολιτικών 

ισότητας στα Μ.Μ.Ε. δεν µπορούν παρά να είναι συντονισµένες και να έχουν 
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ταυτόχρονα µε τον εθνικό και ένα διεθνή χαρακτήρα. Γιατί παρά τις διαφορές ως 

προς τις ταχύτητες ανάπτυξης του επικοινωνιακού περιβάλλοντος από χώρα σε χώρα, 

η παγκοσµιοποίηση των Μ.Μ.Ε. δηµιουργεί έναν ενιαίο τόπο αναφοράς στον οποίο 

οι γυναίκες ως εργαζόµενες, παραγωγοί και εικόνες παρουσιάζουν πολλά κοινά 

σηµεία. 

 Οι πρωτοβουλίες για συγκεκριµένες δράσεις, στο πλαίσιο της αλυσίδας 

παραγωγής, µετάδοσης και διαχείρισης µηνυµάτων, σχετικά µε τη µη διάκριση κατά 

φύλο σε όλα τα επίπεδα της βιοµηχανίας της µαζικής επικοινωνίας, έχουν καταρχήν 

αποτυπωθεί τόσο σε διεθνή όσο και σε ευρωπαϊκά και εθνικά κείµενα, ενώ έχουν 

εκφραστεί και στο πλαίσιο συγκεκριµένων προγραµµάτων. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα πιο σηµαντικά από αυτά: 

α. Σε διεθνές επίπεδο 

 Το κείµενο «Γ υ ν α ί κ ε ς  και  Μ. Μ. Ε.» που περιλαµβάνεται στη διακήρυξη 

«Πρόγραµµα ∆ράσης» του Ο.Η.Ε. και υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της 4ης 

Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για τις Γυναίκες (Πεκίνο, 09/95), αναφέρεται σε ένα 

σύνολο από δράσεις µε δύο στρατηγικούς στόχους: α) τη µεγαλύτερη 

πρόσβαση και συµµετοχή των γυναικών στην παραγωγή και στις θέσεις 

λήψης αποφάσεων, στα «παλαιά» και «νέα» Μ.Μ.Ε., και β) την προώθηση 

µιας ισορροπηµένης και µη στερεότυπης αναπαράστασής τους στα Μ.Μ.Ε.. 

 

Για την επίτευξη των στόχων είναι απαραίτητη η υποστήριξη και προώθηση 

συγκεκριµένων ενεργειών από όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες, τις 

κυβερνήσεις, µη κυβερνητικές οργανώσεις, τις διεθνείς ενώσεις των Μ.Μ.Ε., τις 

εθνικές και διεθνείς επιχειρήσεις των Μ.Μ.Ε., τις επαγγελµατικές οργανώσεις. 

 

 Οι προτάσεις αναπτύσσονται γύρω από τρεις άξονες: 

 

 Ο πρώτος αφορά στα «απαραίτητα εφόδια» για την προώθηση και διασφάλιση 

των ίσων ευκαιριών πρόσβασης των γυναικών στα Μέσα, µέσω της 

εκπαίδευσης και κατάρτισής τους, την ενθάρρυνσή τους στη χρήση Νέων 

Τεχνολογιών επικοινωνίας αλλά και τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών, τη 

δηµιουργία παρατηρητηρίων, για τον εντοπισµό των υπαρχόντων διακρίσεων 

σε βάρος των γυναικών, στα Μ.Μ.Ε. 
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 Στο δεύτερο άξονα, περιλαµβάνεται η ανάπτυξη ενός νοµοθετικού πλαισίου 

το οποίο θα διασφαλίζει την ελευθερία έκφρασης στα Μ.Μ.Ε. και τη σύσταση 

ρυθµιστικών µηχανισµών για την προώθηση της ισότιµης συµµετοχής και 

παρουσίασης των γυναικών στα Μ.Μ.Ε., ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνει τη 

συµµετοχή των γυναικών στα αρµόδια όργανα για τη δηµιουργία κωδίκων 

επαγγελµατικής δεοντολογίας και αυτορύθµισης. 

 Ο τρίτος άξονας δράσης, αναφέρεται στην προώθηση πλήρους και ισότιµης 

συµµετοχής των γυναικών στα Μ.Μ.Ε., στην ανάπτυξη µιας φυλετικής 

οπτικής στα µηνύµατά τους, µέσω της ευαισθητοποίησης όλων των 

παραγόντων στα Μ.Μ.Ε., της υποστήριξης γυναικείων δικτύων και 

εναλλακτικών τρόπων έκφρασης και παραγωγής µηνυµάτων (United Nations, 

Fourth World Conference on Women (FWCW). Platform for Action, Women 

and the Media, Beijing, 1995). 

 Το «Πρόγραµµα ∆ράσης», προϊόν του διεθνούς συµποσίου: Γυναίκες και 

Μ.Μ.Ε., Πρόσβαση στην έκφραση και λήψη αποφάσεων, αποτελεί ένα άλλο 

σχετικό, διεθνούς εµβέλειας, κείµενο µε το οποίο υιοθετήθηκε στη Γενική 

Συνέλευση, (28η Συνεδρία της UNESCO, που προηγήθηκε της FCWC και 

πραγµατοποιήθηκε στο Τορόντο το Μάρτιο του 1995. Απευθύνεται, και αυτό, 

στις επιχειρήσεις των Μ.Μ.Ε., στις επαγγελµατικές οργανώσεις, τους 

εκπαιδευτικούς και επιµορφωτικούς θεσµούς, τα ερευνητικά κέντρα, τις 

κυβερνήσεις αλλά και τις διεθνείς κυβερνητικές και µη κυβερνητικές 

οργανώσεις, δηλαδή σε όλους όσους άµεσα ή έµµεσα διαµορφώνουν το 

πλαίσιο λειτουργίας των σύγχρονων Μέσων Επικοινωνίας. 

Οι προτεινόµενες δράσεις, οι οποίες διακρίνονται σε συνολικές µακροχρόνιες 

και σε ειδικές, αναπτύσσονται µε παρόµοια οπτική µε αυτές οι οποίες 

αναφέρονται στο µεταγενέστερο κείµενο του ΟΗΕ, περιλαµβάνοντας, 

ωστόσο, κάποιες επιπλέον προτάσεις από τις οποίες αξίζει να αναφέρουµε: 

 Την προώθηση προγραµµάτων εκπαίδευσης στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα στα 

παιδιά, για την κριτική ανάγνωση των µηνυµάτων των Μ.Μ.Ε.. 

 Τη δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού δικτύου για την ανταλλαγή πληροφοριών 

σχετικά µε τις απεικονίσεις των γυναικών στα Μ.Μ.Ε. αλλά και τις γυναικείες 

επιχειρήσεις-πρωτοβουλίες στον τοµέα αυτό. 
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 Την ίδρυση, σε συνεργασία µε οπτικοακουστικούς παράγοντες, διεθνούς 

«βιντεοθήκης» και κέντρου τεκµηρίωσης για την µελέτη των απεικονίσεων 

των γυναικών στα Μ.Μ.Ε.. 

 Την ανάπτυξη συστηµάτων αξιολόγησης των εξελίξεων που εγγράφονται στη 

σχέση γυναικών και Μ.Μ.Ε., µε στόχο την παρέµβαση και διαµόρφωση 

προτάσεων. 

 Τη δηµιουργία ενός ανοικτού δικτύου γυναικών για την από κοινού δράση 

στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων του Συµποσίου. (UNESCO, 

International Symposium: Women and the Media. Access to Expression and 

Decision-making, Toronto Platform for Action, 3 March 1995, Adopted by the 

General Conference at its twenty-eighth-session-1995). 

 

 

2.7 Το θεσµικό πλαίσιο ως προς τα Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα 
 

2.7.1 Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
 

 «Καταστατικός Χάρτης για ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες στα 

οπτικοακουστικά» ο οποίος υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Οπτικοακουστική Ένωση (EBU), Μάρτιο του 1995. Στο χάρτη αυτό 

αναγνωρίζεται ότι η επαγγελµατική συµµετοχή των γυναικών στα Μ.Μ.Ε., µε 

όρους ισότητας, προσφέρει πολύπλευρα οφέλη στους ραδιοτηλεοπτικούς 

οργανισµούς και ταυτόχρονα διακηρύσσεται το δικαίωµα των γυναικών-

εργαζοµένων στις δηµόσιες ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις για ίσες ευκαιρίες 

στην πρόσληψη, στην προώθηση σε όλα τα επίπεδα επαγγελµατικής 

ιεραρχίας, στις αµοιβές, στη δηµιουργία και παραγωγή προγραµµάτων µε 

σεβασµό στα ενδιαφέροντα των τηλεθεατριών (EBU/EC Conference, Charter 

for Equal Opportunities for Women in Broadcasting, 5 May 1995). 

 Η σύσταση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες-µέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε τις απεικονίσεις ανδρών και γυναικών 

στη διαφήµιση και στα Μ.Μ.Ε./ 10/ 95). 

 
Η Σύσταση αναφέρεται καταρχήν επιγραµµατικά στις εξελίξεις, σε επίπεδο 

ευρωπαϊκής κοινότητας, ως προς την προώθηση ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες, από 
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το 1982 έως το Ευρωπαϊκό Συνέδριο των Γυναικών Υπουργών της Ε.Ε. το 1994. Στη 

συνέχεια διαπιστώνει, µεταξύ άλλων, ότι οι διαφηµίσεις και στα Μ.Μ.Ε. 

εξακολουθούν να µεταδίδουν στερεότυπα τις εικόνες ανδρών και γυναικών, γεγονός 

το οποίο επηρεάζει τις συµπεριφορές των δύο φύλων στην κοινωνία, αναγνωρίζοντας 

ότι η διαφήµιση και τα Μ.Μ.Ε. µπορούν να παίξουν σηµαντικό στην αλλαγή 

νοοτροπιών ως προς τα δύο φύλα. 

Τέλος, καλεί όλα τα µέλη της Ε.Ε. να προωθήσουν, µέσα από συγκεκριµένες 

δράσεις (έρευνες, καµπάνιες, βραβεία, δηµόσιες συζητήσεις, ενηµέρωση…) την 

προβολή υλικού που να απεικονίζει τους ποικίλους ρόλους των γυναικών στην 

κοινωνία. (Resolution of the Council of the European Union and the representatives 

of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 5 October 

1995 on the image of women and men portrayed in advertising and the media, 

Official Journal C.296, 10/11/1995 pp.0015-0016). 

 

 

2.7.2 Η περίπτωση της Ελλάδας 

 

Κώδικες δεοντολογίας στα Μ.Μ.Ε. 
 

Στο νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση, λειτουργία και περιεχόµενο 

των ραδιοτηλεοπτικών και έντυπων µέσων, καθώς και στα κείµενα πρωτοβουλιών 

αυτοδέσµευσης, όπως στους κώδικες δεοντολογίας των επαγγελµατικών οργανώσεων 

(ραδιοτηλεοπτικών φορέων, δηµοσιογράφων, διαφηµιστών), η µη διάκριση λόγω 

φύλου, φαίνεται να είναι ένα απαραίτητο σηµείο αναφοράς. 

Ωστόσο, πρόκειται για εκφράσεις γενικού χαρακτήρα δίχως να επεξηγείται η 

έννοια της διάκρισης ή να διατυπώνονται προτάσεις για την αποφυγή της. 

Συγκεκριµένα τα βασικότερα κείµενα τα οποία αναφέρονται στο θέµα είναι τα 

ακόλουθα: 

 Νόµος 2328/95, σε συνδυασµό µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 100/2000, µε το 

οποίο εναρµονίσθηκε η ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία της χώρας µας µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας ‘Τηλεόραση χωρίς σύνορα’ 97/36/ΕΚ (µε την οποία 

τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, όπως 
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αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ.6 του Π.∆. 100/2000) αποτελεί σήµερα 

το βασικό πλαίσιο λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών µέσων.  

 Το Άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.2328/1995 σχετικά µε τις «αρχές εκποµπών και 

διαφηµίσεων» αναφέρει ότι η τηλεοπτική διαφήµιση δεν πρέπει να εισάγει 

διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας ή ιθαγένειας. 

 Σύµφωνα επίσης µε το Άρθρο 3 παρ. 14 του ιδίου Νόµου, (όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ.5 του Π.∆. 100/2000)οι τηλεοπτικοί 

φορείς δεν πρέπει να µεταδίδουν προγράµµατα τα οποία παροτρύνουν στην 

ανάπτυξη σχέσεων µίσους µεταξύ των πολιτών λόγω διαφορετικής φυλής, 

θρησκείας, ιθαγένειας ή φύλου. (Σηµ. στο Νόµο 1730/87, -το Νόµο για τη 

σύσταση του ενιαίου φορέα ΕΡΤ-Α.Ε. το άρθρο 3 για τις «Γενικές αρχές 

εκποµπών και διαφηµίσεων» προσδιορίζει ότι η ΕΡΤ-Α.Ε. …..µπορεί να 

αρνηθεί τη µετάδοση οποιασδήποτε διαφήµισης και οφείλει να µη µεταδίδει 

διαφηµίσεις οι οποίες: α. είναι αντίθετες µε το σκοπό και τις γενικές αρχές της 

και ιδίως µε τις αρχές του σεβασµού της προσωπικότητας της γυναίκας…). 

 Στον Κώδικα ∆ηµοσιογραφικής ∆εοντολογίας του Εθνικού Συµβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης10 (Ε.Σ.Ρ.), του αρµόδιου οργάνου, στο οποίο, σύµφωνα µε 

την ελληνική νοµοθεσία, παραχωρείται το συνταγµατικά κατοχυρωµένο 

δικαίωµα του κράτους να ασκεί τον έλεγχο στη ραδιοτηλεόραση µε σκοπό τη 

διασφάλιση της διαφάνειας, του πλουραλισµού και της ποιότητας των 

ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων, η µόνη αναφορά στο ζήτηµα της 

παρουσίασης των προσώπων σε σχέση µε το φύλο τους, βρίσκεται στο Άρθρο 

4 σχετικά µε τη δηµοσιογραφική δεοντολογία, όπου σηµειώνεται ότι:  

 

   «∆εν επιτρέπεται η παρουσίαση προσώπων µε τρόπο που να µπορεί, υπό τις        
συγκεκριµένες συνθήκες, να ενθαρρύνει τον εξευτελισµό, την κοινωνική 
αποµόνωση ή τις δυσµενείς διακρίσεις εις βάρος του εκ µέρους του κοινού, 
βάσει ιδίως του φύλου, της φυλής, της εθνικότητας, της γλώσσας, της 
θρησκείας, της δεοντολογίας, της ηλικίας, της ασθένειας ή της αναπηρίας, του 
γενετήσιου προσανατολισµού ή του επαγγέλµατος». 

 

 Ο «Κώδικας Επαγγελµατικής Ηθικής και Κοινωνικής Ευθύνης των 

δηµοσιογραφικών µελών της Ένωσης Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων 

ΕΣΗΕΑ» είναι εξίσου «λιτός» σε αυτό το σηµείο. Ο δηµοσιογράφος 

                                                 
10 Οι κώδικες του Ε.Σ.Ρ. είναι στην παρούσα φάση σε διαδικασία αναθεώρησης. 
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δικαιούται και οφείλει: Να αντιµετωπίζει ισότιµα τους πολίτες, χωρίς 

διακρίσεις εθνικής καταγωγής, φύλου, φυλής, θρησκείας, πολιτικών 

φρονηµάτων, οικονοµικής κατάστασης και κοινωνικής θέσης, Άρθρο 2 παρ. Α. 

 Αντίστοιχα στο Άρθρο 7 του «Σχεδίου Κώδικα Τιµής Τύπου», της Ένωσης 

Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, αναφέρεται ότι  ο Τύπος δεν 

πρέπει να υιοθετεί θέσεις που συνιστούν ευθεία και έντονη προσβολή των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων ή αποτελούν κατάφωρη αρνητική διάκριση σε βάρος 

οµάδων ανθρώπων, η οποία στηρίζεται στο φύλο, την εθνικότητα, τη φυλή, τις 

θρησκευτικές, πολιτικές και ιδεολογικές πεποιθήσεις ή τις ερωτικές επιλογές 

των προσώπων που απαρτίζουν τις οµάδες αυτές. 

 Αξιοσηµείωτο είναι ότι στον Ελληνικό Κώδικα ∆ιαφήµισης (1995), 

παραµένει ο ίδιος από το 197711, της Ένωσης ∆ιαφηµιστικών Εταιρειών 

Ελλάδας (Ε∆ΕΕ), από τις πλέον σηµαντικές επαγγελµατικές ενώσεις στο 

χώρο των Μ.Μ.Ε., δεν περιέχεται καµία αναφορά ως προς τις απεικονίσεις 

ανδρών και γυναικών στα διαφηµιστικά µηνύµατα, ούτε καν εγγράφεται η 

λέξη «φύλο». 

 Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι το υπό επικύρωση σχέδιο Κώδικα 

∆εοντολογίας της ∆ηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης (ΕΡΤ-ΑΕ), περιλαµβάνει 

ειδική αναφορά ως προς τον τρόπο παρουσίασης των γυναικών στα 

τηλεοπτικά προγράµµατα. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι 

ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές πρέπει να αντανακλούν την κοινωνική 

πραγµατικότητα και να αποδίδουν χωρίς στερεότυπα τους ρόλους των δύο 

φύλων. Οι ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί, από την άλλη, δεν διαθέτουν 

έως σήµερα κώδικες δεοντολογίας και σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, 

συµµορφώνονται προς τους κώδικες που έχει συντάξει το ΕΣΡ ήδη από το 

1991. 

 

 

 

 

 
                                                 
11 Ο ΕΚ∆ εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των µελών της Ε.∆.Ε.Ε. στις 24/02/1977. Κατά τη 
δεκαετία του 1990 προστέθηκαν τέσσερα παραρτήµατα σχετικά µε διαφηµίσεις που απευθύνονται σε 
παιδιά, διαφήµιση και προβολή προϊόντων καπνού, οικολογία και περιβάλλον και πολιτική 
επικοινωνία. 
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2.7.3 Στοιχεία για τις Γυναίκες που εργάζονται στα Μ.Μ.Ε. στην 

Ελλάδα 
 

 Η αυξανόµενη συµµετοχή των γυναικών στους οργανισµούς των Μ.Μ.Ε. στην 

Ελλάδα αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός. Παρά τα εξοντωτικά και ακανόνιστα 

πολλές φορές ωράρια, η ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής  

είναι µάλλον µια εφικτή υπόθεση (Ε∆Ε∆-ΙΟΜ, 1998). Η έρευνα που διεξήγαγε το 

Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ελληνίδων ∆ηµοσιογράφων (Ε∆Ε∆) σε συνεργασία µε το 

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ) σε δείγµα 252 γυναικών 

δηµοσιογράφων και µέσο όρο ηλικίας 38,6 χρονών αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια 

ανίχνευσης της θέσης των γυναικών που εργάζονται στα Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα 

(Ε∆Ε∆-ΙΟΜ, 1998). 

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι στο ερώτηµα της ανδρικής ή 

γυναικείας διεύθυνσης, ένα σηµαντικό ποσοστό του δείγµατος θεωρεί ότι το φύλο δε 

παίζει τόσο ρόλο όσο η προσωπικότητα του ατόµου. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι 

η έρευνα αποκαλύπτει ότι ένα µικρό ποσοστό του δείγµατος έχει φτάσει στις 

ανώτερες θέσεις τις επαγγελµατικής ιεραρχίας (8% κατέχει τον τίτλο, ενώ 16,9% 

έχουν τις αρµοδιότητες χωρίς τον τίτλο) . Από τις γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις το 

43% είναι διαζευγµένες, το 38% έγγαµες και το 19% ανύπανδρες. Επιπλέον, οι 

σχέσεις τους µε άνδρες συναδέλφους και προϊσταµένους φαίνεται να είναι από 

τυπικές ως πολύ καλές.  

Όσον αφορά την ισότητα αµοιβών, η πλειοψηφία των γυναικών 

δηµοσιογράφων (55%) υποστηρίζει ότι οι µισθοί µεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 

ίσοι. Άλλο ένα σηµαντικό στοιχείο που προκύπτει από τη συγκεκριµένη έρευνα και 

σχετίζεται µε το συνδικαλισµό είναι ότι το 50,8% των δηµοσιογράφων του δείγµατος 

είναι µέλη σωµατείων, όπως είναι η Ένωση Συντακτών Ηµερήσιου Τύπου (ΕΣΗΕΣ, 

ΕΣΗΜΕΘ, ΣΗΕΘΕΣ, ΕΣΗΕΜΑ) ενώ αντίθετα το 33,2 δεν ανήκουν σε κανένα 

σωµατείο και ακολουθούν τα Ξένα Σωµατεία (2%), απροσδιόριστη συµµετοχή 

(8,6%) και λοιπά (4,9%) (Ε∆Ε∆-ΙΟΜ, 1998). Παρόλα αυτά, «το 61% δηλώνει ότι δεν 

συµµετέχει σε συνδικαλιστικές δραστηριότητες και µόλις ένα 16,8% συµµετέχει έστω 

και περιστασιακά. Τέλος, ένα 20,9% δηλώνει ότι συµµετέχει κανονικά». Σύµφωνα µε 

τα παραπάνω, µόνο το 17,4% δηλώνει ότι είναι ευχαριστηµένες από τα σωµατεία. Η 
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µεγάλη απογοήτευση αιτιολογείται µε βάση την απραγία τους (61,2%) και, ένα πολύ 

µικρότερο ποσοστό, στην διαφθορά που επικρατεί (9,1%). «Μόνο για τα µέλη της 

ΕΣΗΕΑ, το ενιαίο ψηφοδέλτιο αρχαιρεσίας κερδίζει φανερά εφόσον το προτιµά το 

75,5% µε απόλυτη συµφωνία. Άλλο ένα 7,8% το αποδέχεται µε επιφυλάξεις και 

τέλος, µόλις ένα 16,7% το απορρίπτει». 

 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (2001) 

στον τοµέα ∆ηµοσιογραφία και Συναφή Επαγγέλµατα οι εργαζόµενοι ανά φύλο και 

ηλικία είναι οι εξής: 

 

                  Σύνολο    15-24 ετών   25-34       35-54 ετών   55-74 ετών 75+ ετών 

ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ   12.421      1.339            4.812        5.216           967                27  

ΦΥΛΩΝ 

ΑΡΡΕΝΕΣ            6.745         537                2.306      3.193           689                20 

ΘΗΛΕΙΣ               5.676         862                2.506      2.023           278                  7 

 

Περιλαµβάνονται: Συγγραφείς, ∆ηµοσιογράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 

 

Σύµφωνα µε την πανελλαδική έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία VPRC στον 

πληθυσµό των ανδρών και γυναικών δηµοσιογράφων για λογαριασµό του Ε∆Ε∆, το 

δηµοσιογραφικό επάγγελµα σήµερα αποτελείται κυρίως από άνδρες σε ποσοστό 

58,7% έναντι των γυναικών (41,3%) (VPRC, 2002). Επιπλέον, πολλές γυναίκες 

δηµοσιογράφοι θεωρούν ότι η γυναικεία τους ιδιότητα αποτελεί µειονέκτηµα για την 

επαγγελµατική τους εξέλιξη (32, 7%) (VPRC, 2002). 

Πάρα την ισχύουσα νοµοθεσία βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται η απόλυση 

των εγκύων, το 14,1% των γυναικών δηµοσιογράφων δηλώνει ότι γίνεται µάρτυρας 

απολύσεων συναδέλφων γυναικών λόγω εγκυµοσύνης µε µεγάλη συχνότητα ενώ το 

16% θεωρεί ότι κάτι τέτοιο συµβαίνει µεν άλλα σπάνια. Επίσης υψηλό είναι το 

ποσοστό των ελληνίδων δηµοσιογράφων (32,5%) που δήλωσε ότι έχει υπάρξει θύµα 

σεξουαλικής παρενόχλησης στο επάγγελµα της ενώ σε καµία περίπτωση δεν 

αναφέρθηκε «απόπειρα βιασµού» ή «βιασµός». Στην έρευνα του ΙΟΜ-Ε∆Ε∆ το 1/3 

περίπου δηλώνει ότι έχει υποστεί ή έχει συναντήσει µεµονωµένα περιστατικά, 

γεγονός που οι ερωτώµενες αποδίδουν στην προσωπικότητα του ατόµου κι όχι  στην 
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σεξιστική νοοτροπία των ανδρών (Ε∆Ε∆-ΙΟΜ, 1998). Από την άλλη µεριά, οι 

πλειοψηφία των ελληνίδων δηµοσιογράφων πιστεύει ότι η εµφάνιση και το σεξ 

αποτελούν λόγους για την ευνοϊκή µεταχείριση των γυναικών και την άτυπη 

επαγγελµατική τους άνοδο (Ε∆Ε∆-ΙΟΜ, 1998).  

 Η έρευνα της VPRC επιπλέον κατέγραψε µια σοβαρή διάσταση απόψεων σε 

ό,τι αφορά µια σειρά από εκτιµήσεις σε σχέση µε το επάγγελµα των δηµοσιογράφων. 

Ειδικότερα, «ο ανδρικός πληθυσµός αποδίδει στις γυναίκες συναδέλφους του τις 

ιδιότητες του ανταγωνισµού, της προβλεπτικότητας, της επικοινωνιακότητας, του 

πρακτικού πνεύµατος και της µεθοδικότητας, ενώ κρατά για τον εαυτό του τις 

ιδιότητες της ικανότητας διεύθυνσης / συντονισµού, της ικανότητας του διαλέγεσθαι, 

την τολµηρότητα σε καινοτοµίες, την αντίληψη, το κύρος και την ικανότητα 

σύνθεσης» (VPRC, 2002). Από την άλλη µεριά, οι γυναίκες αποδίδουν στους άντρες 

µόνο την ικανότητα διεύθυνσης / συντονισµού, την τολµηρότητα σε καινοτοµίες και 

το κύρος.  

 Η έρευνα της VPRC καταλήγει στο συµπέρασµα ότι στο εσωτερικό του 

δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος επικρατεί µια ισχυρή «αντίθεση» φύλου. 

Συγκεκριµένα, η διαφορετική θέση στο επάγγελµα, αλλά και η διαφορετική 

ιδεολογική προσέγγιση σε µια σειρά ζητηµάτων οδηγεί στην εκτίµηση ότι η 

γυναικεία συνιστώσα του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος είναι διακριτή ή 

ακριβέστερα οιονεί διακριτή (VPRC, 2002).  

Άλλες έρευνες και µελέτες για το ρόλο των Μ.Μ.Ε. που υλοποιήθηκαν από το 

2001-2005 από το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) φορέα 

εποπτευόµενο από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης είναι: 

 «Φύλο και Μ.Μ.Ε.: Στοχευµένη έρευνα πεδίου». Εκπονήθηκε το 2001, µε 

πρωτοβουλία και χρηµατοδότηση του Κ.Ε.Θ.Ι. και ανατέθηκε στο Τµήµα 

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Παντείου Πανεπιστηµίου 

Αθηνών και στο Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών. Από τα ευρήµατα 

της έρευνας προκύπτει ότι ακόµα υφίσταται στα ελληνικά Μ.Μ.Ε. η 

στερεοτυπική αντίληψη η οποία υπογραµµίζει την ανισότητα µεταξύ των 

φύλων. 

 «Φύλο και Μ.Μ.Ε.: Μελέτη επισκόπησης». Εκπονήθηκε το 2001 από το 

Κ.Ε.Θ.Ι. Σε αυτή τη βιβλιογραφική επισκόπηση διαπιστώνεται, ότι η µελέτη 

και ο προβληµατισµός για το φύλο και τα Μ.Μ.Ε., βασίζεται πλέον σε 
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σχετικά «νέους» προβληµατισµούς και υποθέσεις γαι το φύλο, για τη σχέση 

του θεατή µε τα Μ.Μ.Ε., για το ρόλο των Μ.Μ.Ε. στην καθηµερινή ζωή.  

 

       Τελικά, η µελέτη του φύλου και των Μ.Μ.Ε. δεν έχει αναπτυχθεί συστηµατικά 

και, επιπλέον, ακόµη προωθούνται οι στερεοτυπικές αντιλήψεις και ιδεολογίες. 

 



 

 

 

114

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η µεθοδολογία της έρευνας 

καθώς και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας πεδίου. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση θεωρήσαµε αναγκαία τη διεξαγωγή µιας ποσοτικής 

έρευνας έτσι ώστε να µπορέσουµε να εξετάσουµε εάν και κατά πόσο τα θεωρητικά 

µοντέλα που παρουσιάσαµε προηγουµένως βρίσκουν εφαρµογή στη περίπτωση των 

Ελληνίδων που εργάζονται στα Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. 

Η µεταθετικιστική προσέγγιση στην έρευνα, δηλαδή, ο συνδυασµός 

ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων αποτελεί βασική προϋπόθεση για µια 

πλουραλιστική προσέγγιση και ολοκληρωµένη διερεύνηση ενός φαινοµένου. 

Πρωτίστως, η πολυ-µεθοδική προσέγγιση ή αλλιώς µεθοδολογική 

τριγωνοποίηση, βοηθάει να ξεπεραστεί το πρόβληµα του «µεθοδολογικού 

περιορισµού», έτσι ώστε ο ερευνητής να µπορεί να εξετάσει κατά πόσο οι διάφορες 

µέθοδοι παράγουν ουσιαστικά τα ίδια αποτελέσµατα (Cohen and Manion, 1994). 

Κατά συνέπεια, ο συγκερασµός ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων παράγει σε 

µεγαλύτερο βαθµό έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσµατα από ότι η χρήση µιας και 

µόνο µεθόδου. 

Από την άλλη µεριά, υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι υποστηρίζουν πως η 

χρήση περισσότερων µεθόδων για τη διερεύνηση ενός φαινοµένου δεν σηµαίνει 

αναγκαστικά µεγαλύτερη εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσµάτων 

(Sarantakos, 1998). Για αυτό το λόγο, πολλοί ερευνητές συνιστούν ότι η αξιοπιστία 

και η εγκυρότητα κάθε µεθόδου θα πρέπει να ελέγχεται ξεχωριστά (Sarantakos, 

1998). Ειδικά για την ποιοτική έρευνα, που όπως συχνά επισηµαίνουν πολλοί 

θετικιστές, χαρακτηρίζεται από την έλλειψη «αντικειµενικότητας» θα µπορούσαµε να 

πούµε πως κάθε ποιοτική µέθοδος µπορεί να είναι αντικειµενική εφόσον µπορεί να 

εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες της διυποκειµενικότητας όσο λογικά και 

αποτελεσµατικά γίνεται (Friedrichs and Ludtke, 1975). 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση η ποιοτική µέθοδος εφαρµόζεται 

συµπληρωµατικά µε στόχο την επαλήθευση υποθέσεων µε βάση τα αποτελέσµατα 
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της ποσοτικής έρευνας ή ακόµη και τη διερεύνηση συµπερασµάτων ανεπαρκώς 

τεκµηριωµένων (Κουβέλη, 1992). 

Το βασικότερο όσον αφορά την ποιοτική έρευνα είναι η άποψη του ατόµου 

πάνω στο πρόβληµα ή στο φαινόµενο προς διερεύνηση. Μέσα από τη συνέντευξη το 

άτοµο καλείται να εκφράσει όχι µόνο απόψεις αλλά τα συναισθήµατά του, τις 

σκέψεις του, τις προσωπικές του εµπειρίες. Κατά αυτή την έννοια η συνέντευξη είναι 

µία προσέγγιση λόγου η οποία συνίσταται βασικά σε αναπαραστάσεις (Νιτσιάκος, 

1997). Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει ο Νιτσιάκος «αναπαράσταση καλείται η 

ψυχική εικόνα που έχει το άτοµο για ένα αντικείµενο αλλά και η ίδια η διεργασία 

παραγωγής αυτής της εικόνας (ibid). Σε αντίθεση µε την ποσοτική έρευνα όπου ο 

ερωτώµενος είναι παθητικός και περιορίζεται να απαντήσει σε µια σειρά 

προκωδικογραφηµένων ερωτήσεων, στην ποιοτική έρευνα ο ερωτώµενος συµµετέχει 

στη συζήτηση. Συνεπώς, το προϊόν της έρευνας δεν είναι παρά αποτέλεσµα της 

αλληλεπίδρασης (Νιτσιάκος, 1997). 

Μπορούµε λοιπόν να θεωρήσουµε ότι ο ερωτώµενος είναι ο «ειδικός» που 

µας προσφέρει µια αξιόλογη πληροφορία και είναι το ίδιο σηµαντικός µε τον 

ερευνητή και όχι απλώς µια πηγή δεδοµένων (Sarantakos, 1998). Επιπρόσθετα, ένα 

από τα πλέον βασικά χαρακτηριστικά της συνέντευξης είναι ότι αυτή η µέθοδος 

χαρακτηρίζεται από τη λεγόµενη ευελιξία (flexibility). Πιο συγκεκριµένα, ο 

ερευνητής ακολουθεί µια πορεία η οποία αναδύεται µέσα από τη συνέντευξη 

(Sarantakos, 1998). 

Το παρόν κεφάλαιο χωρίζεται σε 4 ενότητες: 1) σχεδιασµός της έρευνας, 2) 

περιορισµοί της έρευνας, 3) έρευνα πεδίου, 4) επεξεργασία του ερωτηµατολογίου και 

στατιστική ανάλυση. 

 

 

3.1 Περίληψη της πορείας της έρευνας 
 

Η διαδικασία αυτής της µελέτης περιέχει τα ακόλουθα στάδια: 

1. Προσδιορισµός της υπόθεσης και καταγραφεί της προβληµατικής του θέµατος 

2. Αρχικά στοιχεία βιβλιογραφίας 

3. Ορισµός του ειδικού προβληµατισµού της έρευνας 

4. Εκτίµηση της επιτυχίας της έρευνας και των µελλοντικών προδιαγραφών της 
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5. ∆εύτερη κύρια επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

6. Επιλογή της µεθοδολογίας της έρευνας 

7. Επιλογή του σχεδίου συλλογής των στοιχείων 

8. Συλλογή και ανάπτυξη των µεθοδολογικών εργαλείων 

9. Σχεδιασµός της ανάλυσης των δεδοµένων 

10. Εντοπισµός του πληθυσµιακού δείγµατος 

11. Εφαρµογή της συλλογής και ανάλυσης των στατιστικών δεδοµένων 

12. Προετοιµασία των αποτελεσµάτων της έρευνας 

13. Σχολιασµός των αποτελεσµάτων και µελλοντικές προτάσεις 

 

 

3.2 Σχεδιασµός Έρευνας  
 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, σκοπός αυτής της µελέτης είναι η διερεύνηση των 

ανισοτήτων που βασίζονται στο φύλο (κοινωνικό) όσον αφορά την επαγγελµατική 

κατάσταση ή ιεραρχία των ατόµων στα Μ.Μ.Ε. καθώς και την εξέλιξή τους µέσα στο 

επάγγελµα. 

Επιπλέον, µελετώνται τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά σχετικά 

µε τη διαµόρφωση της επαγγελµατικής επιλογής και εξέλιξης. Συνεπώς διατυπώνεται 

η άποψη-υπόθεση ότι το φύλο, η εκπαίδευση-επαγγελµατική κατάρτιση, η ηλικία και 

ο τόπος διαµονής-προέλευση των ατόµων έχουν επίδραση στην επαγγελµατική 

εξέλιξή τους. 

 

Αυτό το µοντέλο που µόλις περιγράψαµε παρουσιάζεται σχηµατικά παρακάτω. 
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Προσδοκώµενες σχέσεις που προβλέπουν την επίδραση στους άνδρες και τις 

γυναίκες ως προς την επιλογή επαγγέλµατος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στάσεις του κοινωνικού 
φύλου ως προς την 
απασχόληση.

Αυτογνωσία / 
∆ιαπραγµάτευση. 
Αποφάσεις που 
περιλαµβάνουν 
ρίσκο. 

Στάσεις ως προς 
το επάγγελµα. ∆ηµογραφικοί 

Παράγοντες: Φύλο, 
Ηλικία, ∆ιανοητική 
Κατάσταση, 
Εκπαίδευση, 
Οικογένεια, Θρησκεία, 
Εµπειρίες. 

Στάσεις απέναντι 
στην επιλογή 
επαγγέλµατος. 

Γνώσεις για 
τα 
επαγγέλµατα. 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

1) Ερωτηµατολόγιο 

Τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη δόµηση του ερωτηµατολογίου είναι:  

1) Ερωτηµατολόγιο career decision – making system των Th.  Harrington και A. 

O’shea (εκδόθηκε από το American Guidance Service (1982) και 

προσαρµόστηκε στα ελληνικά δεδοµένα.  

2) Το ερωτηµατολόγιο των ∆ηµήτρη ∆. Γεώργα και Α. Παπαστυλιανού (1993) / 

«Επιπολιτισµός Ποντίων και Βορειοηπειρωτών στην Ελλάδα – Ψυχολογικές 

διεγέρσεις προσαρµογής». Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού. 

3) Τους πίνακες τριψήφιων κατηγοριών επαγγελµάτων της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας του Εργατικού ∆υναµικού της χώρας 1995. 

4) Οδηγίες από Tuckman B. (1988) Conducting Educational Research, Florida 

Harcourt Brace Jovanonich Inc. 

5) “Career Education Program Development for High School Girls”. Research 

Institute for Education. Intitute for Educatioion Seoul Korean textbook Ltd in 

Women Studies Korean women’s Development Institute Forum vol. 8 1992. 

Τα παραπάνω συλλέχθηκαν λόγω της ευρείας χρησιµοποίησής τους για τις 

µετρήσεις των επαγγελµάτων και επιλογής καριέρας. 

Χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου το οποίο παρουσιάζει τα ερωτήµατα που 

διατυπώθηκαν στον θεωρητικό σχεδιασµό (βλ. Κεφάλαιο 1) και το οποίο χωρίζεται 

σε 2 µέρη. Πιο συγκεκριµένα, αυτό το ερωτηµατολόγιο διακρίνεται σε δύο σκέλη. Το 

πρώτο αφορά στη διοίκηση (management) των Τηλεοπτικών Σταθµών και το δεύτερο 

στους εργαζόµενους, άνδρες και γυναίκες, που κατέχουν διαφορετικές θέσεις στα 

διάφορα επίπεδα των Τηλεοπτικών Σταθµών. 

Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στη παρούσα µελέτη 

στηρίζεται σε τέσσερις βασικές µεταβλητές (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση-

επαγγελµατική κατάρτιση, τόπος κατοικίας-προέλευση) (βλ. Παράρτηµα Γ). 

Η θέση των γυναικών στην επιχείρηση-Τηλεοπτικός Σταθµός, αποτελεί 

την εξαρτώµενη µεταβλητή (dependent variable) η οποία επηρεάζεται από τις 
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ανεξάρτητες µεταβλητές (independent variables) φύλο, εκπαίδευση-

επαγγελµατική κατάρτιση, ηλικία και κατοικία.  

Επίσης, στα πλαίσια του ερωτηµατολογίου µελετήθηκαν η αυτογνωσία και η 

οι αξίες των ατοµικών διαφορών που χαρακτήρισαν την επιλογή της εργασίας και την 

εξέλιξη µέσα σε αυτή. Ο σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου στηρίζεται σε ποιοτικές 

και ποσοτικές µεταβλητές ενώ επίσης έχουν χρησιµοποιηθεί ορισµένες ανοικτές-

κλειστές (open-ended) ερωτήσεις. Επιπλέον υπάρχουν ερωτήσεις µέτρησης γνωµών-

στάσεων πάνω στην πενταβάθµια κλίµακα Likert, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η 

µέτρηση της στάσης απέναντι σε κάποιο ερώτηµα (βλ. στατιστική ανάλυση). Το 

ερωτηµατολόγιο χωρίζεται σε δυο µέρη. Το πρώτο µέρος απευθυνόταν σε 

υπαλλήλους που εργάζονται σε Μ.Μ.Ε., ενώ το δεύτερο µέρος στην διοίκηση 

(management) της εταιρείας. Τα ερωτηµατολόγια συνόδευε µια επιστολή από την 

ερευνήτρια αναφέροντας τη διατριβή που εκπονεί στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας µε 

σκοπό να παρακινήσει τον παραλήπτη στη συµπλήρωσή του (βλ. Παράρτηµα Γ). 

Οι ερωτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν στις συνεντεύξεις στηρίχθηκαν στο ήδη 

εγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο (βλ. Παράρτηµα Γ1). 

 

 

2) ∆ειγµατοληπτικό πλαίσιο 
 

Το δειγµατοληπτικό πλαίσιο (sampling frame) για την επιλογή των 

τηλεοπτικών σταθµών στηρίχτηκε σε πηγή του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. (βλ. 

Παράρτηµα ∆, Πίνακας 1). 

Πίνακας µε την κατάταξη των επαγγελµάτων της ΕΣΥΕ (βλ. Π αράρτηµα ∆, 

Πίνακας 3). 

 

3) Καταγραφή των τηλεοπτικών σταθµών 
 

Έγινε καταγραφή του αριθµού των τηλεοπτικών σταθµών από τον κατάλογο 

που κατήρτισε το Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. Από τον κατάλογο αυτό επιλέγησαν 

δέκα τηλεοπτικοί σταθµοί εθνικής εµβέλειας µε έδρα τους το νοµό Αττικής. Από τους 

τηλεοπτικούς αυτούς σταθµούς η ΕΤ1 και η ΝΕΤ λειτουργούν στο πλαίσιο του 
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Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. και οι υπόλοιποι ως ιδιωτικοί σταθµοί µετά από 

χορήγηση άδειας από το παραπάνω Υπουργείο. 

 

4) Μέθοδος δειγµατοληψίας  
 

Κατά την επιλογή των τηλεοπτικών σταθµών που συµπεριελήφθησαν στη 

διερεύνηση, έπρεπε να ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια: 

 Όσον αφορά τις ειδικές για το γυναικείο φύλο διαφοροποιήσεις στην 

κατανοµή των γυναικών σε επαγγέλµατα, οικονοµικούς και τεχνικούς 

κλάδους και τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτές για τις δυνατότητες 

επαγγελµατικής δραστηριότητας και ανόδου, έπρεπε οι επιχειρήσεις (1) να 

παρουσιάζουν διαφορετικά ποσοστά γυναικών στα εκάστοτε επαγγέλµατα, 

και (2) να ανήκουν σε διαφορετικούς οικονοµικούς τοµείς. 

 Για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων συνεχούς 

κατάρτισης των επιχειρήσεων, ως προς τη βελτίωση των δυνατοτήτων ανόδου 

των γυναικών και για την ανάλυση των εµφανιζόµενων τάσεων αλλαγής και 

εξέλιξης, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις γυναίκες, έπρεπε οι επιχειρήσεις 

να διεξάγουν ήδη από πολύ καιρό αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

Σύµφωνα λοιπόν µε αυτά τα κριτήρια επελέγησαν 10 Τηλεοπτικοί Σταθµοί στην 

Αττική. Η κατανοµή των ερωτηµατολογίων έγινε κατ’ αντιστοιχία µε το µέγεθός τους 

και ειδικότερα µε βάση τον αριθµό των εργαζοµένων όπως δηλώθηκαν από τους 

ιδιοκτήτες, τους διοικητές προσωπικού, λογιστηρίων, managers και τα 

συνδικαλιστικά όργανα. 

Οι Τηλεοπτικοί Σταθµοί κατατάχθηκαν σε 2 κατηγορίες, στους µεγάλους και 

στους µικρούς ανάλογα µε το ανθρώπινο δυναµικό τους (Βλ. Πίνακα καταµερισµού 

ερωτηµατολογίων ανά κανάλι). 

Ο προσδιορισµός του δείγµατος έγινε µέσα από τη διασταύρωση των 

παραπάνω στοιχείων. 

Η επιλογή γυναικών και ανδρών που συµπεριελήφθησαν στη διερεύνηση, 

διενεργήθηκε µεθοδολογικά ως εξής: κάθε µία επιχείρηση τηλεοπτικού σταθµού 

εξακρίβωσε τον αριθµό των γυναικών που απασχολούνται στα εκάστοτε διαφορετικά 
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επίπεδα της ιεραρχικής κλίµακας σε σχέση µε τους άντρες (ηγετικές θέσεις 

κατώτερου, µεσαίου και ανώτερου επιπέδου). 

Εν συνεχεία, έγινε ο καθορισµός των παραγόντων επιλογής στο ετεροειδές 

σύνολο των γυναικών, σε εξάρτηση από τα κριτήρια κατατάξεως σε κατηγορίες, 

βάσεις της µεθόδου της κλίµακας ακριβείας. Αυτός ο µεθοδολογικός τρόπος 

διαδικασίας επελέγη για να εξασφαλιστεί για την εκάστοτε επιχείρηση η 

αντιπροσωπευτικότητα των απαντήσεων των γυναικών που απασχολούνται στις 

διάφορες βαθµίδες της ιεραρχικής κλίµακας της επιχείρησης. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Περιορισµοί της έρευνας 
 

Η έρευνα περιορίστηκε στην περιοχή της Αττικής, όπου είναι συγκεντρωµένη η 

πλειοψηφία των τηλεοπτικών σταθµών. Αυτό βέβαια δεν οδηγεί σε 

αντιπροσωπευτική δειγµατοληψία, αλλά λαµβανοµένου υπόψη ότι  στην περιοχή της 

Αττικής συγκεντρώνεται πάνω από το 60% των τηλεοπτικών σταθµών µεταξύ των 

οποίων και οι µεγαλύτεροι σταθµοί τότε το σφάλµα λόγω του δειγµατοληπτικού 

πλαισίου περιορίζεται σηµαντικά. 

Τα στοιχεία δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπροσωπευτικά αφού δεν 

τηρήθηκαν οι προδιαγραφές ενός στατιστικού δείγµατος. Tο δείγµα το οποίο ελήφθη 

είναι γνωστό από την θεωρία δειγµατοληψίας ότι οδηγεί από µόνο του σε κάποιο 

δειγµατοληπτικό σφάλµα (sampling error), το οποίο µπορεί να εκτιµηθεί. 

∆ιαπιστώθηκε σοβαρή δυσκολία στο χρόνο διεξαγωγής της έρευνας, 

πρόσβασης, επικοινωνίας, διανοµής και συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων από 

τους περισσότερους Τηλεοπτικούς Σταθµούς. Επιπλέον, δεν απαντήθηκαν κάποιες 

εξειδικευµένες ερωτήσεις που εµπεριέχονται στο ερωτηµατολόγιο. 
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3.4 Η Έρευνα Πεδίου 
 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή της Αττικής µε την µέθοδο της 

αυτοσυµπλήρωσης ερωτηµατολογίου και περιελάµβανε τη διεξαγωγή πιλοτικής και 

κύριας έρευνας. 

Συµπληρωµατικά ελήφθησαν 6 προσωπικές συνεντεύξεις µε εργαζόµενους 

των Τηλεοπτικών Σταθµών. Οι συνεντεύξεις αυτές χρησιµοποιήθηκαν επικουρικά της 

ποσοτικής κύριας ανάλυσης. Κρίθηκε δε πως θα απέδιδαν πληροφορίες και 

αποτελέσµατα απαραίτητα για την αξιολόγηση των προσωπικών απόψεων και την 

επαλήθευση ή µη των αποτελεσµάτων της ποσοτικής έρευνας. 

 

 

 

 

 

Α) Πιλοτική Έρευνα 
 

Η πιλοτική έρευνα αφορούσε ένα µικρό δείγµα εργαζοµένων στα Μ.Μ.Ε. µε 

σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο το ερωτηµατολόγιο απαντά τα ερωτήµατα που 

αρχικώς έχουν τεθεί. Πιο συγκεκριµένα: 

1) Έγινε έλεγχος για να εξακριβωθεί εάν η φραστική διατύπωση της συνοδευτικής 

επιστολής  (µορφή, διάταξη) δηµιουργεί κάποια µεροληψία (bias). 

Πιο συγκεκριµένα, θεωρήθηκε ότι το ποσοστό αυτών που θα απαντούσαν 

σχετιζόταν µε το περιεχόµενο και την λεκτική διατύπωση των προτάσεων στην 

συνοδευτική επιστολή. Για το σκοπό αυτό ελήφθησαν δυο τυχαία δείγµατα στα οποία 

παρουσιάστηκαν οι δυο εκδόσεις της συνοδευτικής επιστολής έτσι ώστε να 

µελετηθούν τα ποσοστά απόκρισης. 

2) Έγινε διαπίστωση του βαθµού κατανόησης των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου 

και της ακρίβειας µε την οποία δίνονται ή καταχωρούνται οι απαντήσεις. Σκοπός 

ήταν ο εντοπισµός των ερωτήσεων που µπορεί να οδηγούν σε µεροληπτικές ή 

αόριστες απαντήσεις. 

3) Τον προσδιορισµό της χρησιµότητας των απαντήσεων που δίνονται στα 

ερωτήµατα του ερωτηµατολογίου. 
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4) Τον έλεγχο της ακρίβειας και πληρότητας του δειγµατοληπτικού πλαισίου 

5) Την εκτίµηση των παραµέτρων της πιλοτικής έρευνας που είναι απαραίτητες για 

την οργάνωση της κύριας έρευνας (διακύµανση, µεγέθη οµάδων-στρωµάτων κλπ) 

ώστε να προσδιορισθεί ικανοποιητικά το µέγεθος του δείγµατος που θα 

εξασφάλιζε την επιθυµητή στατιστική ακρίβεια. 

Το δείγµα της πιλοτικής έρευνας επιλέχθηκε µε τυχαία δειγµατοληψία 

(συµµετείχαν περίπου 50 ερωτώµενοι) σε διάφορους τηλεοπτικούς σταθµούς. 

Πιστεύεται ότι αυτός ο αριθµός αποτελούσε ικανοποιητική στατιστική βάση για την 

εκτίµηση των υπό µελέτη παραµέτρων και σχέσεων καθώς και για την διερεύνηση 

του τρόπου µε τον οποίο αντιδρούν οι ερωτώµενοι στις επιµέρους ερωτήσεις ώστε να 

γίνουν οι απαιτούµενες διορθώσεις. 

 

 

 
 
 
Β) Κύρια Έρευνα – Τεχνικές 
 

Για τη διεξαγωγή της κύριας έρευνας επιλέχθηκαν 10 τηλεοπτικοί σταθµοί εθνικής 

εµβέλειας που λειτουργούν αυτή την στιγµή στην περιοχή της Αττικής. Στη συνέχεια 

επιλέχθηκε ένα τυχαίο δείγµα εργαζοµένων  αναλογικά στρωµατοποιηµένο ως προς 

το φύλο. ∆ηλαδή, η αναλογία των δυο φύλων µέσα στο δείγµα είναι η ίδια µε την 

αναλογία των δυο φύλων στον πληθυσµό (για κάθε τηλεοπτικό σταθµό). 

Το τελικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο, στη συνέχεια, δόθηκε στους 10 

τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής εµβέλειας που λειτουργούν αυτή την στιγµή στο 

λεκανοπέδιο της Αττικής και οι οποίοι παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα: 

 

Πίνακας τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1 ET-1 – NET Κρατικός τηλεοπτικός σταθµός 

2 Νέα Τηλεόραση Α.Ε STAR CHANNEL 

3 Τηλέτυπος Α.Ε. Τηλεοπτικών 

Προγραµµάτων 

MEGA CHANNEL 
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4 ΑΝΤΕΝΑ TV Α.Ε ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV 

5 Ελεύθερη Τηλεόραση Α.Ε ALTER CHANNEL 

6 Νέο Κανάλι Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε NEW Tempo 

7 Alpha ∆ορυφορική Τηλεόραση ALPHA TV 

8 Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε 902 Αριστερά στα FM 

9 CITY NEWS A.E ΤΗΛΕΑΣΤΥ 

10 SEVEN Ραδιοφωνική&Τηλεοπτική Α.Ε SEVEN TV AE 

Πηγή: Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. 

 

Η διαδικασία επικοινωνίας µε τους Τηλεοπτικούς Σταθµούς εµπεριέχει: 

 
Α) Τηλεφωνική επικοινωνία µε τους υπεύθυνους των Τηλεοπτικών Σταθµών, 

τους διευθυντές ∆ιοίκησης Προσωπικού και πολλές φορές το Τµήµα Εκπαίδευσης για 

να προσδιοριστούν οι διευθύνσεις επικοινωνίας, η άδεια εισόδου της ερευνήτριας 

στους σταθµούς και εν γένει να εξασφαλιστεί η συνεργασία. Επειδή η τηλεφωνική 

επαφή µε τους υπεύθυνους των Τηλεοπτικών Σταθµών δεν ήταν αρχικά εφικτή έγιναν 

επαναληπτικά τηλεφωνήµατα σε διαφορετικές µέρες και ώρες. 

Β) Αποστολή Fax που εµπεριείχε ενηµερωτική επιστολή για το σκοπό της 

έρευνας καθώς και το ερωτηµατολόγιο που αποσκοπούσε στην ενηµέρωση και την 

αποδοχή του ερωτηµατολογίου για τη διανοµή του στο προσωπικό. 

 Η πλειοψηφία των υπευθύνων των Τηλεοπτικών Σταθµών έδειξαν ενδιαφέρον 

για τη συµµετοχή τους στην έρευνα εντούτοις δηµιουργήθηκαν διαφωνίες στη 

διαδικασία διανοµή των ερωτηµατολογίων η οποία σε πολλούς Σταθµούς έγινε από 

τη διοίκηση. 

Η ταχυδροµική αποστολή δεν θεωρήθηκε αποτελεσµατική γι αυτό 

προτιµήθηκαν οι επισκέψεις στους Τηλεοπτικούς Σταθµούς και η ενηµέρωση σε 

προσωπικό επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, τα ερωτηµατολόγια µε την κατάλληλη 

συνοδευτική επιστολή παραδόθηκαν από την ίδια την ερευνήτρια στο αρµόδιο άτοµο 

του τηλεοπτικού σταθµού που ανέλαβε την διανοµή τους στους εργαζόµενους για το 

να συµπληρώσουν. Η ίδια η ερευνήτρια είχε ενηµερώσει το ∆.Σ. και τη ∆ιοίκηση των 

Τηλεοπτικών Σταθµών για τον σκοπό της έρευνας και την ανάγκη συµπλήρωσής του 

από τους εργαζοµένους/ες. 

Μετά από ένα χρονικό διάστηµα η ερευνήτρια επισκέφτηκε ξανά τον σταθµό 

µε σκοπό τη συλλογή των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων καθώς και για να 
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συνεργαστεί µε όποιον/α εργαζόµενο/η συνάντησε κάποια δυσκολία κατά τη διάρκεια 

συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων. 

 

Πίνακας Καταµερισµός ερωτηµατολογίων ανά κανάλι 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ 

Α/Α Κανάλια 
∆είγµα 

Πληθυσµού Ποσοστό 
Στρογγυλοποίηση 

ποσοστού 

Καταµερισµός 
ερωτηµατολογίων 

αναλογικά 

Στρογγυλοποίηση 
αριθµού σε άρτια 
νούµερα (50% 
άνδρες, 50% 
γυναίκες) 

1 Star 628 13,31 13 33 34 
2 Mega 644 13,56 14 34 34 
3 Antenna 700 14,83 15 37 36 
4 Alter 450 9,54 10 24 24 
5 New 450 9,54 10 24 24 
6 Alpha 650 13,77 14 34 34 
7 902 60 1,27 1 3 4 
8 Teleasty 100 2,12 2 5 6 
9 Seven 41 0,87 1 2 2 

10 ET1+NET 1000 21,19 21 53 52 
 ΣΥΝΟΛΑ 4719 100 100 250 250 

 
 

3.5 Επεξεργασία του Ερωτηµατολογίου και Στατιστική Ανάλυση 
 

Μετά τη συλλογή των στοιχείων ακολούθησε ο έλεγχος πληρότητας και ακρίβειας 

των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων και η κωδικογράφηση τους.  

Με τον έλεγχο πληρότητας εντοπίστηκαν ερωτήσεις που είχαν µείνει 

αναπάντητες και έγινε προσπάθεια για την ορθή συµπλήρωσή τους (π.χ τηλεφωνική 

επικοινωνία µε τον ερωτώµενο).  

Με τον έλεγχο ακρίβειας εντοπίστηκαν και έγιναν διορθώσεις σε απαντήσεις 

που ήταν ανακριβείς. 

Κατά τη διαδικασία της κωδικογράφησης αποδόθηκαν στις απαντήσεις των 

ανοικτών ερωτήσεων αριθµοί (κωδικοί) έτσι ώστε να γίνει εφικτή η στατιστική 

ανάλυση.  

Με την κωδικογράφηση όλων τον απαντήσεων του ερωτηµατολογίου, έγινε 

µεταφορά των κωδικών αριθµών στο στατιστικό πρόγραµµα SPSS µε το οποίο 

πραγµατοποιήθηκε  και η στατιστική επεξεργασία.  

Ειδικότερα η ανάλυση των δεδοµένων περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

 Παραγωγή συχνοτήτων απαντήσεων για κάθε ερώτηση (frequencies) 

 Γραφική παρουσίαση των αποτελεσµάτων 
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 Πινακοποίηση µε δυο χαρακτηριστικά (cross-tabulation) 

 Έλεγχο συσχέτισης µεταξύ δυο µεταβλητών (chi-square test) 

 Αναγωγή όλων των αποτελεσµάτων σε πληθυσµιακά µεγέθη. Έγινε η 

διαπίστωση του δειγµατοληπτικού σφάλµατος. 

 Μαθηµατικό µοντέλο (probit-logistic regression) που προσδιορίζει 

συσχετίσεις µεταξύ φύλου – εκπαίδευσης - κοινωνικής στρωµάτωσης.  

- Εκτίµηση της στάσης του ερωτώµενου απέναντι σε διάφορα θέµατα. Π.χ. στη 

διάκριση των δυο φύλων µέσω της κλίµακας Likert που έχει ενσωµατωθεί σε κάποιες 

κλειστές ερωτήσεις. Π.χ. υπάρχει µια βαθµολογία σε κάθε απάντηση της κλίµακας 

Likert που κινείται στο εύρος 1-5. Αν για παράδειγµα υπάρχουν 5 ερωτήσεις που ο 

ερωτώµενος καλείται να εκφράσει την γνώµη του τότε η µέγιστη βαθµολογία που 

µπορεί να συγκεντρώσει είναι 25 και η ελάχιστη 5. Αν κάποιος ερωτώµενος 

συγκεντρώσει βαθµολογία πάνω από 20 τότε µπορεί να θεωρηθεί θετική η στάση του 

πάνω στο θέµα που ερωτήθηκε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσµάτων  
 

Στην ποσοτική ανάλυση των ερωτηµατολογίων που ακολουθεί, οι 

ανεξάρτητες µεταβλητές που εξετάσθηκαν ήταν το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο 

εκπαίδευσης-επαγγελµατικής κατάρτισης και ο τόπος κατοικίας-προέλευση, σε 

συνάρτηση µε τις παρακάτω εξαρτηµένες ειδικές ερωτήσεις που έχουν τον ρόλο 

και των εξαρτηµένων µεταβλητών12: 

 

- επίπεδο εκπαίδευσης γονέων 

- γνώση ξένων γλωσσών 

- γνώση Η/Υ 

- επαγγελµατικός προσανατολισµός 

- φύλο και επιλογή εργασίας 

- φύλο και αντικείµενο εργασίας 

- φύλο και εκµάθηση νέων τεχνολογιών 

- νέες τεχνολογίες και εργασιακή εξέλιξη 

- χρήση διαδικτύου στον εργασιακό χώρο 

- εκπλήρωση επαγγελµατικών προσδοκιών 

- προσδοκίες επαγγελµατικής εξέλιξης 

- σύνδεση φύλου και επαγγελµατικής εξέλιξης 

- σχέσεις µε ετερόφυλους προϊσταµένους 

- άποψη για προϊσταµένους άλλου φύλου 

- θέση στην επιχείρηση 

- αµοιβές εργαζοµένων 

      -    προσδιορισµός αµοιβών διευθυντών 

      -    προσδιορισµός αµοιβών  δηµοσιογράφων 

      -    προσδιορισµός αµοιβών ανωτέρων στελεχών 

      -    προσδιορισµός αµοιβών δηµιουργών- καλλιτεχνών 

                                                 
12 Οι απαντήσεις είναι σε αντιστοιχία µε τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου (Παράρτηµα Γ). 
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      -    προσδιορισµός αµοιβών υπαλλήλων-βοηθών 

- σύνδεση παραγωγικότητας και τρόπου αµοιβής 

- διαφορές στην συνταξιοδότηση 

- αποτελεσµατικότητα επιµόρφωσης εργαζοµένων 

- σύνδεση επιµόρφωσης-αξιολόγησης-εργασιακής απόδοσης 

- στελέχωση επιχείρησης 

- ισόρροπη συµµετοχή στην επαγγελµατική κατάρτιση 

      -     προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 

- αλλαγή εργασιακού χώρου 

- απόδοση εκτός Μ.Μ.Ε. 

-  επίπεδο θέσης 

- ανάγκη για επαγγελµατική εκπαίδευση 

- ανθρώπινες σχέσεις και απόδοση 

- εργασιακή ικανοποίηση 

- βαθµίδα στην επιχείρηση 

      -     βελτίωση απόδοσης µε επαγγελµατική εκπαίδευση 

      -     σχέση ανθρωπίνων σχέσεων και απόδοσης 

      -      διαφυλικές σχέσεις και στάση απέναντι στην εργασία 

      -      διαφυλικές σχέσεις και στάση των εργαζοµένων 

- επιρροή φύλου στην αξιολόγηση ανθρώπινου δυναµικού 

- αξιολόγηση και επαναπροσδιορισµός επαγγελµατικών προοπτικών 

- αξιοκρατικά κριτήρια στην αξιολόγηση 

- ίση τοποθέτηση σε εργασιακή θέση 

- συσχέτιση φύλου αποδοτικότητας 

- οικογενειακές υποχρεώσεις και απόδοση εργαζοµένων 

- ενδιαφέρον για διευθυντική θέση 

- ισότητα κριτηρίων αξιολόγησης απόδοσης 

- φύλο και απόφαση πρόσληψης 

- κουλτούρα, κοινωνικές σχέσεις και ίση µεταχείριση των δύο φύλων 

- επιρροή τηλεοπτικών προτύπων 

- φύλο και τηλεοπτικά πρότυπα 

      -    ανάγνωση εφηµερίδων-περιοδικών 

- ελεύθερος χρόνος 

- συµµετοχή σε πολιτιστικούς συλλόγους 
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- ίσος καταµερισµός ευθυνών στην οικογένεια 

 

   Για την ανάλυση των µεταβλητών  χρησιµοποιήθηκαν chi-square tests και  

crosstabs  γιατί οι µεταβλητές ήταν ποιοτικές. Στις περιπτώσεις που δεν τηρούνταν οι 

προϋποθέσεις για την χρησιµοποίηση του δείκτη Pearson (x2), ο δείκτης Cramer’s V 

χρησιµοποιήθηκε. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ-∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Από το συνολικό δείγµα,  49,1% είναι άντρες και 50,9 γυναίκες, όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 1, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 1. Ποσοστό αντρών και γυναικών που συµµετείχαν στην έρευνα 

 

 
Αναφορικά µε την επιχείρηση-Τηλεοπτικό Σταθµό στην οποία εργάζονται, 12,8 % 

εργάζεται στο Star, 10,8% στο Mega, 16,7% στον Ant1, 11,2% στο Tempo, 12,2% 

στον Alpha, 3,6% στον 902,  3,2% στο Teleasty, 4,2% στο Seven και  22% στην ΕΤ1 

και στη ΝΕΤ, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 2, Παράρτηµα Β. 

Πίνακας 2. Ποσοστά εργαζοµένων σε διάφορους τηλεοπτικούς σταθµούς 

 

Επιχείρηση-
Τηλεοπτικός 
Σταθµός 

Ποσοστό (%) 

star 12,8 
mega 10,8 
ant1 16,7 
alter 3,2 

tempo 11,2 
alpha 12,2 
902 3,6 

teleasty 3,2 
seven 4,2 

et1+net 22,0 
 
 
 
 

Φύλο Ποσοστό (%) 
Άντρας 49,1 
Γυναίκα 50,9 
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Όσον αφορά την ηλικία τους, 7,4% είναι µικρότεροι των 25 ετών, 56,5 µεταξύ 25-34 

ετών, 26,1% µεταξύ 35-44 ετών, 7% µεταξύ 45-54 ετών, και 2,3% είναι άνω των 55 

ετών, όπως φαίνεται στο Γράφηµα  3, Παράρτηµα Β. 

 
Πίνακας 3. Ποσοστά ηλικιακών οµάδων  

 

Ηλικία Ποσοστό (%) 
<25 7,4 

25-34 56,5 
35-44 26,1 
45-54 7,0 
55+ 2,3 

 
 
Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, 56,9% είναι ελεύθεροι, 38,4% 

παντρεµένοι και 4,7% χωρισµένοι, όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 4, Παράρτηµα Β.  

 

Πίνακας 4. Ποσοστά ατόµων ανά οικογενειακή κατάσταση 
 

Οικογενειακή κατάσταση Ποσοστό (%) 
Ελεύθεροι 56,9 
Παντρεµένοι 38,4 
Χωρισµένοι 4,7 

  
 
 
Όσον αφορά τον αριθµό των τέκνων, 12,1% έχουν 1 παιδί, 16% δύο παιδιά, 2% 3 

παιδία, 0,4% 4 παιδία και 69,3% δεν έχουν παιδιά, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 5, 

Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 5. Ποσοστό ατόµων ανά αριθµό τέκνων 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθµός τέκνων Ποσοστό (%) 
1 παιδί 12,1 

2 παιδιά 16,0 
3 παιδιά 2,0 
4 παιδιά ,6 

Κανένα παιδί 69,3 
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Όσον αφορά τον τόπο κατοικίας, 0,6% κατοικούν στην Ανατολική Αττική, 4,5% 

στην ∆υτική Αττική, 42,6% στα βόρεια προάστια, 46% στην Κεντρική Αττική και 

6,3% στα νότια προάστια, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 6 ,Παράρτηµα Β.  

 

Πίνακας 6. Ποσοστά ατόµων ανά τόπο κατοικίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όσον αφορά την κατοικία των γονέων,  73,8 % στην Αττική, 25,8% εκτός Αττικής 

και 0,4% δεν έχουν γονείς εν ζωή, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 7, Παράρτηµα Β.  

 

Πίνακας 7. Ποσοστά ατόµων ανά κατοικία γονέων 

 

 
Σχετικά µε την εκπαίδευση γονέων, 43,1% είναι απόφοιτοι λυκείου, 16,4% 

απόφοιτοι Α.Ε.Ι., 5,5% απόφοιτοι Τ.Ε.Ι., 10,8% απόφοιτοι τεχνικής σχολής, 5,8% 

είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου και 12,1% δεν έχουν λάβει καµία εκπαίδευση, 

όπως φαίνεται στο Γράφηµα 8, Παράρτηµα Β. 

 
Πίνακας 8. Ποσοστά ατόµων ανά επίπεδο εκπαίδευσης γονέων 
 

 
 

Τόπος Κατοικίας Ποσοστό (%) 
Ανατολική Αττική ,6 
∆υτική Αττική 4,5 

Βόρεια προάστεια 42,6 
Κεντρική Αττική 46,0 
Νότια προάστεια 6,3 

Κατοικία γονέων Ποσοστό (%) 
Αττική 73,8 

Εκτός Αττικής 25,8 
Άνευ γονέων ,4 

Εκπαίδευση Γονέων Ποσοστό (%) 
Καµία εκπαίδευση ή πρωτοβάθµια 12,1 

Λύκειο 43,1 
Τεχνική Σχολή 10,8 

T.E.I. 5,5 
Πανεπιστήµιο (Α.Ε.Ι.) 16,4 

Μεταπτυχιακά 5,8 
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Σχετικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης, 1,2% είναι απόφοιτοι γυµνασίου, 23,6% 

απόφοιτοι λυκείου, 20,5% απόφοιτοι Α.Ε.Ι., 19,2% απόφοιτοι Τ.Ε.Ι., 14,6% 

απόφοιτοι τεχνικής σχολής και 21% είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου, όπως 

φαίνεται στο Γράφηµα 9, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 9. Ποσοστά ατόµων ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

 

 
Όσον αφορά τη γνώση χειρισµού Η/Υ, 33,9% έχουν πολύ καλή γνώση, 39,9% έχουν 

καλή γνώση, 21,5% µέτρια γνώση και 4,7% καθόλου γνώση, όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 10, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 10. Ποσοστά ατόµων ανά επίπεδο χειρισµού Η/Υ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

Όσον αφορά τη σύνδεση µεταξύ αντικειµένου εργασίας και εκπαίδευσης, 50,4% 

πιστεύουν ότι υπάρχει µεγάλη σύνδεση, 32,6% ότι υπάρχει µέτρια σύνδεση, 7,7% ότι 

υπάρχει µικρή σύνδεση και 8,9% ότι δεν υπάρχει σύνδεση, όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 11, Παράρτηµα Β. 

Επίπεδο Εκπαίδευσης Ποσοστό (%) 
Γυµνάσιο 1,2 
Λύκειο 23,6 

Πανεπιστήµιο(A..E.I.) 20,5 
T.E.I. 19,2 

Τεχνική Σχολή 14,6 
Μεταπτυχιακά 21,0 

Γνώση χειρισµού Η/Υ Ποσοστό (%)
Πολύ καλή γνώση 33,9 

Καλή γνώση 39,9 
Μέτρια γνώση 21,5 
Καµία γνώση 4,7 
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Πίνακας 11. Ποσοστά απόψεων ατόµων σχετικά µε τον βαθµό σύνδεσης µεταξύ 

του αντικειµένου εργασίας τους και της εκπαίδευσης που έχουν λάβει 

 

 
 
Σχετικά µε την παρακολούθηση µαθηµάτων επαγγελµατικού προσανατολισµού, 

42,6% έχει παρακολουθήσει και 56,5% δεν έχει παρακολουθήσει, όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 12, Παράρτηµα Β.  

 

Πίνακας 12. Ποσοστά αναφορικά µε την παρακολούθηση ή µη προγραµµάτων 

επαγγελµατικού προσανατολισµού 

 
 

 

Σχετικά µε την παρακολούθηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, 

9,9% τα έχει βρει πολύ χρήσιµα, 19,7% τα έχει βρει χρήσιµα,  9,8% τα έχει βρει 

µέτριας χρησιµότητας  και 60,4% δεν έχει παρακολουθήσει, όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 13, Παράρτηµα Β.  

 

Πίνακας 13. Ποσοστά αναφορικά µε την παρακολούθηση ή µη επαγγελµατικής 

κατάρτισης 

 

 
 

Σύνδεση αντικειµένου εργασίας και εκπαίδευσης Ποσοστό (%) 
Μεγάλη σύνδεση 50,4 
Μέτρια σύνδεση 32,6 
Μικρή σύνδεση 7,7 
Καµία σύνδεση 8,9 

Προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού Ποσοστό (%) 
Ναι 42,6 
Όχι 56,5 

Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης Ποσοστό (%) 
Μη παρακολούθηση 60,4
Μέτριας χρησιµότητας 9,8

Χρήσιµα 19,7
Πολύ χρήσιµα 9,9
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Σχετικά µε ενηµέρωση σε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού, 17,6%  

είχαν ενηµέρωση και 80,3% δεν είχαν ενηµέρωση, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 14, 

Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 14. Ποσοστό ενηµέρωσης σε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού 

 

 
Όσον αφορά το κατά πόσο το φύλο παίζει ρόλο στην επιλογή εργασίας, 14,7% 

συµφωνεί απολύτως, 29,3% συµφωνεί, 21% δεν είναι σίγουροι, 23,6% διαφωνεί και 

11,1 % διαφωνεί απόλυτα, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 15, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 15. Ποσοστά απόψεων περί του ρόλου που παίζει το φύλο στην επιλογή 

εργασίας 

 
Ρόλος του φύλου στην επιλογή εργασίας Ποσοστό (%) 

Συµφωνώ απολύτως 14,7 
Συµφωνώ 29,3 

∆εν είµαι σίγουρος 21,0 
∆ιαφωνώ 23,6 

∆ιαφωνώ απόλυτα 11,1 
 
 

Όσον αφορά τη σύνδεση µεταξύ φύλου και αντικειµένου εργασίας, 34,4% 

υποστηρίζουν ότι υπάρχει σύνδεση και 64,6%  ότι δεν υπάρχει σύνδεση, όπως 

φαίνεται  στο Γράφηµα 16, Παράρτηµα Β. 

 

 

Πίνακας 16. Ποσοστά απόψεων περί σύνδεσης φύλου και αντικειµένου εργασίας 

 
Σύνδεση µεταξύ φύλου και αντικειµένου εργασίας Ποσοστό (%)

Ναι 34,4 
Όχι 64,6 

 

 

 

Ενηµέρωση σε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού Ποσοστό (%)
Ναι 17,6 
Όχι 80,3 
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3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
 

 

Αναφορικά µε την χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών στην εργασία, 48,8% τη 

χρησιµοποιούν πολύ, 23,4% τη χρησιµοποιούν λίγο και 14,4%  χρησιµοποιούν 

ελάχιστα τις νέες τεχνολογίες στην εργασία τους, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 17, 

Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 17. Ποσοστά χρήσης νέας τεχνολογίας στην εργασία 
 

Νέες τεχνολογίες στην εργασία Ποσοστό (%) 
Πολύ 48,8 
Λίγο 23,4 

Ελάχιστα 14,4 
 

 
Αναφορικά µε την επαγγελµατική εκπαίδευση στα θέµατα νέων τεχνολογιών 
37,1% έχουν λάβει τέτοιου είδους εκπαίδευση, 23,4%   και 60,7% δεν έχουν λάβει, 
όπως φαίνεται στο Γράφηµα 18, Παράρτηµα Β. 
 
 
 
Πίνακας 18. Ποσοστά επαγγελµατικής εκπαίδευσης στα θέµατα νέων 
τεχνολογιών 
 

Επαγγελµατική εκπαίδευση στα θέµατα νέων 
τεχνολογιών 

Ποσοστό (%)

Ναι 37,1 
Όχι 60,7 

 
 
Όσον αφορά τη σύνδεση της χρήσης νέων τεχνολογιών µε την εξέλιξη στην 

εργασία, 56,3% υποστηρίζουν ότι υπάρχει µεγάλη σύνδεση, 27,2% ότι υπάρχει µικρή 

σύνδεση και 14,3 ότι η σύνδεση είναι ελάχιστη όπως φαίνεται στο Γράφηµα 19, 

Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 19. Ποσοστό σύνδεσης χρήσης νέων τεχνολογιών και επαγγελµατικής 

εξέλιξης 
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Χρήση νέων τεχνολογιών και 
εξέλιξη στην εργασία. 

Ποσοστό (%) 

Πολύ 56,3 
Λίγο 27,2 

Ελάχιστα 14,3 
 
 
Όσον αφορά το κατά πόσο το φύλο παίζει ρόλο στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών, 

3,9% συµφωνεί απολύτως ότι παίζει ρόλο,7,3% συµφωνεί, 15,4% δεν είναι σίγουροι, 

43,8% διαφωνούν και 28,7 % διαφωνεί απόλυτα, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 20, 

Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 20. Κατά πόσο το φύλο παίζει ρόλο στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών 

 
Ρόλος του φύλου στην εκµάθηση νέων 

τεχνολογιών 
Ποσοστό (%) 

Συµφωνώ απολύτως 3,9 
Συµφωνώ 7,3 

∆εν είµαι σίγουρος 15,4 
∆ιαφωνώ 43,8 

∆ιαφωνώ απόλυτα 28,7 
 

 

Αναφορικά µε τη Χρήση ∆ιαδικτύου στον εργασιακό χώρο 53,7% το 

χρησιµοποιούν πολύ, 25,9% λίγο και 18,9% ελάχιστα, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 

21, Παράρτηµα Β. 

 

 

 

 

Πίνακας 21. Ποσοστά χρήσης διαδικτύου στον εργασιακό χώρο 

 

 
Χρήση ∆ιαδικτύου στον εργασιακό 

χώρο 
Ποσοστό (%) 

Πολύ 53,7 
Λίγο 25,9 

Ελάχιστα 18,9 
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Αναφορικά µε την εκπλήρωση των εργασιακών προσδοκιών τους, 41,3% τις έχουν 

εκπληρώσει πολύ, 46,3% λίγο και 12,1% ελάχιστα, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 22, 

Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 22. Ποσοστό εκπλήρωσης εργασιακών προσδοκιών 

 
Εκπλήρωση  εργασιακών 

προσδοκιών 
Ποσοστό (%) 

Πολύ 41,3 
Λίγο 46,3 

Ελάχιστα 12,1 
 
Αναφορικά µε την εκπλήρωση των εργασιακών προσδοκιών τους σχετικά µε την 

εργασιακή εξέλιξη 40,8% τις έχουν εκπληρώσει πολύ, 43,7% λίγο και 14,4% 

ελάχιστα, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 23, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 23. Ποσοστά εκπλήρωσης προσδοκιών επαγγελµατικής εξέλιξης 

 

Εκπλήρωση προσδοκιών  σχετικά µε 
την εργασιακή εξέλιξη 

Ποσοστό (%) 

Πολύ 40,8 
Λίγο 43,7 

Ελάχιστα 14,4 
 
 
 
 
 
 
 
Όσον αφορά το κατά πόσο υπάρχει σύνδεση µεταξύ φύλου και εργασιακής 

εξέλιξης, 10% συµφωνεί απολύτως ότι υπάρχει σύνδεση,19,5% συµφωνεί, 22,4% δεν 

είναι σίγουροι, 31,9% διαφωνούν και 15 % διαφωνούν απόλυτα, όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 24, Παράρτηµα Β. 
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Πίνακας 24. Ποσοστό απόψεων αναφορικά µε τη σύνδεση φύλου και εργασιακής 

εξέλιξης 

 
Σύνδεση φύλου και εργασιακής εξέλιξης Ποσοστό (%) 

Συµφωνώ απολύτως 10 
Συµφωνώ 19,5 

∆εν είµαι σίγουρος 22,4 
∆ιαφωνώ 31,9 

∆ιαφωνώ απόλυτα 15 
 
Σχετικά µε τις σχέσεις µε τους ετερόφυλους προϊσταµένους τους, 51,2% απάντησαν 

ότι είναι πολύ καλές, 32,2%  καλές, 12,4% ουδέτερες, 1,9% µέτριες και 0,9 % 

άσχηµες,  όπως φαίνεται στο Γράφηµα 25, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 25. Επίπεδο σχέσεων µε ετερόφυλους προϊσταµένους 

 
Σχέσεις µε ετερόφυλους προϊσταµένους Ποσοστό (%) 

Πολύ Καλές 51,2 
Καλές 32,2 

Ουδέτερες 12,4 
Μέτριες 1,9 

`Ασχηµες 0,9 
 
Αναφορικά µε τις απόψεις για τους προϊσταµένους αντιθέτου φύλου, 35,4% 

απάντησαν ότι τους βλέπουν θετικά,  58,1%  ουδέτερα και  3,3% αρνητικά , όπως 

φαίνεται στο Γράφηµα 26, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 26. Ποσοστά απόψεων για τους προϊσταµένους του άλλου φύλου 

 
Άποψη για προϊσταµένους αντιθέτου 

φύλου. 
Ποσοστό (%) 

Θετικά 35,4 
Ουδέτερα 58,1 
Αρνητικά 3,3 
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4. MANAGEMENT-ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

Σχετικά µε τη θέση στην επιχείρηση, 13,7% είναι ∆ιευθυντές/Προϊσταµένοι, 14,8%  

δηµοσιογράφοι,  7% ανήκουν στο Καλλιτεχνικό/δηµιουργικό τµήµα, 21% είναι 

τεχνικοί και 31,6 % υπάλληλοι/βοηθοί, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 27, Παράρτηµα 

Β. 

 

Πίνακας 27. Ποσοστά θέσεων που καταλαµβάνονται στις επιχειρήσεις 

 

 Θέση στην επιχείρηση. Ποσοστό (%) 
∆ιευθυντής/Προϊστάµενος 13,7 

∆ηµοσιογράφος 14,8 
Ανώτερο Στέλεχος 7 

Καλλιτεχνικό/∆ηµιουργικό Τµήµα 8,2 
Τεχνικός 21 

Υπάλληλος/Βοηθός 31,6 
 
 

Αναφορικά µε τον προσδιορισµό των αµοιβών των ∆ιευθυντών/Προϊσταµένων 

6,3% απάντησαν ότι γίνονται βάση της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης , 12,7% βάση 

της Εταιρικής σύµβασης Εργασίας, 38,3% µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση, και 

41,6 % δεν απάντησαν, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 28, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 28. Τρόπος µε τον οποίο προσδιορίζονται οι αµοιβές διευθυντικών 

στελεχών 

 

Προσδιορισµός αµοιβών 
∆ιευθυντών/Προϊσταµένων 

Ποσοστό (%) 

Εθνική Συλλογική Σύµβαση 6,3 
Εταιρική Σύµβαση Εργασίας 12,7 
Ιδιωτική ∆ιαπραγµάτευση 38,3 

∆εν απαντώ 41,6 
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Αναφορικά µε τον προσδιορισµό των αµοιβών των ∆ηµοσιογράφων, 10,2% 

απάντησαν ότι γίνονται βάση της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης , 18,3% βάση της 

Εταιρικής σύµβασης Εργασίας, 28,7% µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση, και 41,6 

% δεν απάντησαν, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 29, Παράρτηµα Β. 

 

 

Πίνακας 29. Τρόπος µε τον οποίο προσδιορίζονται οι αµοιβές των 

δηµοσιογράφων 

 

Προσδιορισµός αµοιβών 
∆ηµοσιογράφων 

Ποσοστό (%) 

Εθνική Συλλογική Σύµβαση 10,2 
Εταιρική Σύµβαση Εργασίας 18,3 
Ιδιωτική ∆ιαπραγµάτευση 28,7 

∆εν απαντώ 41,6 
 
 
Αναφορικά µε τον προσδιορισµό των αµοιβών των ανωτέρων στελεχών, 4,8% 
απάντησαν ότι γίνονται βάση της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης , 5,8% βάση της 
Εταιρικής σύµβασης Εργασίας, 37,8% µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση, και 50,4 
% δεν απάντησαν, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 30, Παράρτηµα Β. 
 
 
Πίνακας 30. Τρόπος µε τον οποίο προσδιορίζονται οι αµοιβές των ανωτέρων 
στελεχών 
 

Προσδιορισµός αµοιβών Ανωτέρων 
Στελεχών 

Ποσοστό (%) 

Εθνική Συλλογική Σύµβαση 4,8 
Εταιρική Σύµβαση Εργασίας 5,8 
Ιδιωτική ∆ιαπραγµάτευση 37,8 

∆εν απαντώ 50,4 
 
 
Αναφορικά µε τον προσδιορισµό των αµοιβών των καλλιτεχνών, 12,4% 

απάντησαν ότι γίνονται βάση της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης , 16,7% βάση της 

Εταιρικής σύµβασης Εργασίας, 29% µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση, και 40,8 % 

δεν απάντησαν, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 31, Παράρτηµα Β. 
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Πίνακας 31. Τρόπος µε τον οποίο προσδιορίζονται οι αµοιβές των καλλιτεχνών 

 

Προσδιορισµός αµοιβών Καλλιτεχνών Ποσοστό (%) 
Εθνική Συλλογική Σύµβαση 12,4 
Εταιρική Σύµβαση Εργασίας 16,7 
Ιδιωτική ∆ιαπραγµάτευση 29 

∆εν απαντώ 40,8 
 
Αναφορικά µε τον προσδιορισµό των αµοιβών των υπαλλήλων/βοηθών, 25,6% 

απάντησαν ότι γίνονται βάση της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης , 25,8% βάση της 

Εταιρικής Σύµβασης Εργασίας, 13% µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση, και 34,5 % 

δεν απάντησαν, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 32, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 32. Τρόπος µε τον οποίο προσδιορίζονται οι αµοιβές των 

υπαλλήλων/βοηθών 

 
Προσδιορισµός αµοιβών υπαλλήλων/ 

βοηθών 
Ποσοστό (%) 

Εθνική Συλλογική Σύµβαση 25,6 
Εταιρική Σύµβαση Εργασίας 25,8 
Ιδιωτική ∆ιαπραγµάτευση 13 

∆εν απαντώ 34,5 
 
 

Σχετικά µε το σύστηµα αµοιβών που χρησιµοποιείται για τους 

διευθυντές/προϊσταµένους , 38,9%  απάντησαν η αµοιβή τους είναι βάση συµβάσεων,  

4,8%  ότι είναι βάση της συνολικής τους απόδοσης, 0,7% ότι δίνεται δικαίωµα 

αγοράς µετοχών, 1,2% ότι υπάρχει πριµ παραγωγικότητας και 53,3%  δεν απάντησαν,  

όπως φαίνεται στο Γράφηµα 33, Παράρτηµα Β. 

 
Πίνακας 33. Ακολουθούµενο σύστηµα αµοιβών διεθυντών/προϊσταµένων  
 

Σύστηµα αµοιβών 
διευθυντών/Προϊσταµένων 

Ποσοστό (%) 

Συµβάσεις 38,9 
Συνολική απόδοση 4,8 
Αγορά µετοχών 0,7 

Πριµ παραγωγικότητας 1,2 
∆εν απαντώ 53,3 
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Σχετικά µε το σύστηµα αµοιβών που χρησιµοποιείται για τους δηµοσιογράφους, 

41,5% απάντησαν η αµοιβή τους είναι βάση συµβάσεων,  6,4%  ότι είναι βάση της 

συνολικής τους απόδοσης, 0,6% ότι τους δίνεται δικαίωµα αγοράς µετοχών, 0,7% ότι 

υπάρχει πριµ παραγωγικότητας και 49,6%  δεν απάντησαν,  όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 34, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 34. Ακολουθούµενο σύστηµα αµοιβών δηµοσιογράφων 

 
Σύστηµα αµοιβών δηµοσιογράφων Ποσοστό (%) 

Συµβάσεις 41,5 
Συνολική απόδοση 6,4 
Αγορά µετοχών 0,6 

Πριµ παραγωγικότητας 0,7 
∆εν απαντώ 49,6 

 

 
Σχετικά µε το σύστηµα αµοιβών που χρησιµοποιείται για τα ανώτερα στελέχη, 

33% απάντησαν η αµοιβή τους είναι βάση συµβάσεων, 4,8% ότι είναι βάση της 

συνολικής τους απόδοσης, 1,3% ότι τους δίνεται δικαίωµα αγοράς µετοχών, 1,9% ότι 

υπάρχει πριµ παραγωγικότητας και 57,8% δεν απάντησαν, όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 35, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 35. Ακολουθούµενο σύστηµα αµοιβών ανωτέρων στελεχών 

 

Σύστηµα αµοιβών ανωτέρων στελεχών Ποσοστό (%) 
Συµβάσεις 33 

Συνολική απόδοση 4,8 
Αγορά µετοχών 1,3 

Πριµ παραγωγικότητας 1,9 
∆εν απαντώ 57,8 

 
 
Σχετικά µε το σύστηµα αµοιβών που χρησιµοποιείται για τους 

καλλιτέχνες/δηµιουργούς, 46% απάντησαν η αµοιβή τους είναι βάση συµβάσεων,  

5,4% ότι είναι βάση της συνολικής τους απόδοσης, 0,3% ότι τους δίνεται δικαίωµα 

αγοράς µετοχών, 0,3% ότι υπάρχει πριµ παραγωγικότητας και 46,9%  δεν απάντησαν,  

όπως φαίνεται στο Γράφηµα 36, Παράρτηµα Β. 
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Πίνακας 36. Ακολουθούµενο σύστηµα αµοιβών καλλιτεχνών/δηµιουργών 

 
Σύστηµα αµοιβών  

καλλιτεχνών/δηµιουργών 
Ποσοστό (%) 

Συµβάσεις 46 
Συνολική απόδοση 5,4 
Αγορά µετοχών 0,3 

Πριµ παραγωγικότητας 0,3 
∆εν απαντώ 46,9 

 
 
Σχετικά µε το σύστηµα αµοιβών που χρησιµοποιείται για τους 

υπαλλήλους/βοηθούς, 54,45% απάντησαν η αµοιβή τους είναι βάση συµβάσεων, 

2,8% ότι είναι βάση της συνολικής τους απόδοσης, 0,3% ότι τους δίνεται δικαίωµα 

αγοράς µετοχών, και 41,3%  δεν απάντησαν, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 37, 

Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 37. Ακολουθούµενο σύστηµα αµοιβών υπαλλήλων/βοηθών 

 
Σύστηµα αµοιβών  υπαλλήλων/βοηθών Ποσοστό (%) 

Συµβάσεις 54,4 
Συνολική απόδοση 2,8 
Αγορά µετοχών 0,3 
∆εν απαντώ 41,3 

 
 
Αναφορικά µε το κατά πόσο υπάρχει σύνδεση εργασιακής απόδοσης και τρόπου 

αµοιβής, 7,4% πιστεύει ότι υπάρχει µεγάλη σύνδεση, 37,7% µικρή, 17% ελάχιστη 

και 32,2% ότι δεν υπάρχει καθόλου σύνδεση, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 38, 

Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 38. Βαθµός σύνδεσης εργασιακής απόδοσης και τρόπου αµοιβής 

 
Σύνδεση εργασιακής απόδοσης 

και τρόπου αµοιβής 
Ποσοστό (%) 

Πολύ 7,4 
Λίγο 37,7 

Ελάχιστα 17 
Καθόλου 32,2 
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Σχετικά µε τον τρόπο που γίνεται ο διαχωρισµός των προγραµµάτων κοινωνικής 

κατάρτισης, 12,1% απάντησαν ότι τα συγκεκριµένα προγράµµατα απευθύνονται σε 

διευθυντές/προϊσταµένους, 12,1% σε δηµοσιογράφους, 2,6% σε ανώτερα στελέχη, 

2,3% σε καλλιτέχνες/δηµιουργούς, 5,5% σε υπαλλήλους/βοηθούς, 8,4% σε όλους 

τους υπαλλήλους, και 55,5% δεν απάντησαν,  όπως φαίνεται στο Γράφηµα 39, 

Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 39. Βαθµός διαχωρισµού προγραµµάτων κοινωνικής κατάρτισης 

 
∆ιαχωρισµός προγραµµάτων κοινωνικής 

κατάρτισης 
Ποσοστό (%) 

∆ιευθυντές/Προϊσταµένοι 12,1 
∆ηµοσιογράφοι 12,1 
Ανώτερα στελέχη 2,6 

Καλλιτέχνες/∆ηµιουργοί 2,3 
Υπάλληλοι/βοηθοί 5,5 

Σε όλους 8,4 
∆εν απαντώ 55,5 

 
Σχετικά µε τον τρόπο που γίνεται ο διαχωρισµός των προγραµµάτων τεχνολογικής 

κατάρτισης, 8,2% απάντησαν ότι τα συγκεκριµένα προγράµµατα απευθύνονται σε 

διευθυντές/προϊσταµένους, 7,9% σε δηµοσιογράφους, 5,2% σε ανώτερα στελέχη, 

23,7% σε καλλιτέχνες/δηµιουργούς, 6,4% σε υπαλλήλους/βοηθούς, 5,4% σε όλους 

τους υπαλλήλους, και 41,8% δεν απάντησαν, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 40, 

Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 40. Βαθµός διαχωρισµού προγραµµάτων τεχνολογικής κατάρτισης 

 
∆ιαχωρισµός προγραµµάτων 
τεχνολογικής κατάρτισης 

Ποσοστό (%) 

∆ιευθυντές/Προϊσταµένοι 8,2 
∆ηµοσιογράφοι 7,9 
Ανώτερα στελέχη 5,2 

Καλλιτέχνες/∆ηµιουργοί 23,7 
Υπάλληλοι/βοηθοί 6,4 

Σε όλους 5,4 
∆εν απαντώ 41,8 
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Σχετικά µε τον τρόπο που γίνεται ο διαχωρισµός των προγραµµάτων διοικητικής 

κατάρτισης, 27,7% απάντησαν ότι τα συγκεκριµένα προγράµµατα απευθύνονται σε 

διευθυντές/προϊσταµένους, 5,1% σε δηµοσιογράφους, 12,2% σε ανώτερα στελέχη,  

2,3% σε καλλιτέχνες/δηµιουργούς, 0,7% σε υπαλλήλους/βοηθούς, 3,1% σε όλους 

τους υπαλλήλους, και 47,5% δεν απάντησαν,  όπως φαίνεται στο Γράφηµα 41, 

Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 41. Βαθµός διαχωρισµού προγραµµάτων ∆ιοίκησης 

 

∆ιαχωρισµός προγραµµάτων ∆ιοίκησης Ποσοστό (%) 
∆ιευθυντές/Προϊσταµένοι 27,7 

∆ηµοσιογράφοι 5,1 
Ανώτερα στελέχη 12,2 

Καλλιτέχνες/∆ηµιουργοί 2,3 
Υπάλληλοι/βοηθοί 0,7 

Σε όλους 3,1 
∆εν απαντώ 47,5 

 

Αναφορικά µε τη διαφορά στην συνταξιοδότηση µεταξύ των φύλων, 5,8% 

πιστεύουν ότι υπάρχει µεγάλη διαφορά, 16,4% µικρή διαφορά, 16,3% ελάχιστη 

διαφορά και 45,6% ότι δεν υπάρχει διαφορά στην συνταξιοδότηση των δύο φύλων, 

όπως φαίνεται στο Γράφηµα 42, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 42. Ποσοστό συνταξιοδοτικών διαφορών µεταξύ των δύο φύλων 

 
∆ιαφορά στην συνταξιοδότηση 

µεταξύ των φύλων 
Ποσοστό (%) 

Πολύ 5,8 
Λίγο 16,4 

Ελάχιστα 16,3 
Καθόλου 45,6 

 
Αναφορικά µε τις κατηγορίες στις οποίες προσφέρεται επιµόρφωση, 19,4% 

υποστηρίζουν ότι γίνεται στους νέους υπαλλήλους, 16,7% ότι προσφέρεται 

κατάρτιση ανά τοµέα, 34,5% ότι υπάρχει ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και 7,1% ότι 

υπάρχει εξωεπιχειρησιακή κατάρτιση,  όπως φαίνεται στο Γράφηµα 43, Παράρτηµα 

Β. 
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Πίνακας 43. Ποσοστό προσφερόµενης κατάρτισης ανά κατηγορία 

 
Κατηγορίες επιµόρφωσης Ποσοστό (%) 
Κατάρτιση νέων εργαζοµένων 19,4 

Κατάρτιση ανά τοµέα 16,7 
Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση 34,5 
Εξωεπιχειρησιακή κατάρτιση 7,1 

 
 

Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα της κατάρτισης των εργαζοµένων, 23,7% 

πιστεύει ότι είναι πολύ αποτελεσµατική, 27,8% ότι είναι αποτελεσµατική, 28,5% ότι 

είναι µερικώς αποτελεσµατική και 9%  ότι η κατάρτιση των εργαζοµένων είναι 

αναποτελεσµατική,  όπως φαίνεται στο Γράφηµα 44, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 44. Ποσοστά αποτελεσµατικότητας της προσφερόµενης κατάρτισης 

 

Αποτελεσµατικότητα 
κατάρτισης εργαζοµένων 

Ποσοστό (%) 

Πολύ αποτελεσµατική 23,7 
Αποτελεσµατική 27,8 

Μερικώς αποτελεσµατική 28,5 
Καθόλου αποτελεσµατική 9 

 
 
Αναφορικά µε το κατά πόσο υπάρχει σύνδεση µεταξύ της επιµόρφωσης των 

εργαζοµένων µε τις αµοιβές και την εργασιακή αξιολόγηση, 12,5%  πιστεύει ότι 

υπάρχει µεγάλη σύνδεση, 37,1% µικρή, 20,1% ελάχιστη και 20,7% ότι δεν υπάρχει 

καθόλου σύνδεση, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 45, Παράρτηµα Β. 

 
Πίνακας 45. Βαθµός σύνδεσης επαγγελµατικής κατάρτισης, αµοιβών και 

εργασιακής αξιολόγησης 

 
Σύνδεση επαγγελµατικής 
κατάρτισης, αµοιβών και 
εργασιακής αξιολόγησης 

Ποσοστό (%) 

Πολύ 12,5 
Λίγο 37,1 

Ελάχιστα 20,1 
Καθόλου 20,7 
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Αναφορικά µε τις µεθόδους σχεδιασµού εργασίας, 67,1% απάντησαν ότι υπάρχει 

καταµερισµός εργασίας, 21,7% ότι υπάρχει εναλλαγή θέσεων, 10,8% εµπλουτισµός 

εργασίας και 58,1% ότι υπάρχει οµαδική εργασία, όπως φαίνεται στα γραφήµατα 

46,47,48, 49, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 46. Ποσοστό χρησιµοποίησης διαφόρων µεθόδων σχεδιασµού εργασίας 

 
 Ποσοστό (%) 

Μέθοδοι Σχεδιασµού 
Εργασίας 

Ναι Όχι 

Καταµερισµός εργασίας 67,1 30,9 
Εναλλαγή θέσεων 21,7 76,3 

Εµπλουτισµός εργασίας 10,8 87,2 
Οµαδική εργασία 58,1 39,9 

 
 

Αναφορικά µε τις µεθόδoυς επιλογής προσωπικού, 23,9% απάντησαν ότι 

χρησιµοποιούνται προκηρύξεις θέσεων-αιτήσεις, 38,1% συνεντεύξεις, 44% 

βιογραφικά σηµειώµατα και 48,9% συστάσεις, όπως φαίνεται στα γραφήµατα 

50,51,52,53, Παράρτηµα Β. 

 
Πίνακας 47. Ποσοστό χρησιµοποίησης διαφόρων µεθόδων επιλογής προσωπικού 

 

 Ποσοστό (%) 
Μέθοδοι Επιλογής 

Προσωπικού 
Ναι Όχι 

Προκηρύξεις θέσεων-αιτήσεις 23,9 74,1 
Συνεντεύξεις 38,1 59,8 

Βιογραφικά σηµειώµατα 44 54 
Συστάσεις 48,9 48,6 

 
 



 

 

 

149

Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα του τρόπου στελέχωσης των επιχειρήσεων 

στον χώρο των Μ.Μ.Ε., 4,8% πιστεύει ότι είναι πολύ αποτελεσµατικός, 27,9% ότι 

είναι αποτελεσµατικός, 51,8% ότι είναι µερικώς αποτελεσµατικός και 10,6%  ότι ο 

τρόπος στελέχωσης των επιχειρήσεων είναι αναποτελεσµατικός,  όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 54 , Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 48. Βαθµός αποτελεσµατικότητας του τρόπου στελέχωσης της 
επιχείρησης 
 

Αποτελεσµατικότητα τρόπου 
στελέχωσης 

Ποσοστό (%) 

Πολύ αποτελεσµατικός 4,8 
Αποτελεσµατικός 27,9 

Μερικώς αποτελεσµατικός 51,8 
Καθόλου αποτελεσµατικός 10,6 

 
 

Σχετικά µε την ύπαρξη ισόρροπης συµµετοχής αντρών και γυναικών στην 

επαγγελµατική κατάρτιση της επιχείρησης, 58,7% πιστεύει ότι υπάρχει ισόρροπη 

συµµετοχή κατά πολύ, 28,5% λίγο, 2,8% ελάχιστα και 1,9% ότι δεν υπάρχει καθόλου 

ισόρροπη συµµετοχή, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 55, Παράρτηµα Β. 

 
Πίνακας 49. Ποσοστό ισόρροπης συµµετοχής των δύο φύλων στην 

επαγγελµατική κατάρτιση 

 

Ισόρροπη συµµετοχή των δύο 
φύλων στην επαγγελµατική 

κατάρτιση 

Ποσοστό (%) 

Πολύ 58,7 
Λίγο 28,5 

Ελάχιστα 2,8 
Καθόλου 1,9 

 

 
Σχετικά µε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, 53,9% απάντησαν ότι είναι η ηλικία, 

5,2%  ότι είναι τα κίνητρα και 27,9% ότι είναι το νοµικό πλαίσιο, όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 56, Παράρτηµα Β. 
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Πίνακας 50.  Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 
 

Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης Ποσοστό (%) 
Ηλικία 53,9 
Κίνητρα 5,2 

Νοµικό πλαίσιο 27,9 
 

 

 

 
5. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Αναφορικά µε το αν σε περίπτωση αλλαγής εργασίας θα παρέµεναν στον χώρο 

των Μ.Μ.Ε., 71,5% απάντησαν ότι θα παρέµεναν, και 26,2% ότι δεν θα παρέµεναν, 

όπως φαίνεται στο Γράφηµα 57, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 51. Ποσοστό παραµονής στον χώρο των Μ.Μ.Ε. σε περίπτωση αλλαγής 

εργασίας 

 

Ναι Όχι Παραµονή στον χώρο των 
Μ.Μ.Ε. 71,5% 26,2% 

 
 
 
Αναφορικά µε το αν θα υπήρχε καλύτερη εργασιακή απόδοση εκτός του χώρου 

των Μ.Μ.Ε., 62,4% απάντησαν ότι είχαν καλύτερη απόδοση, και 32,8% ότι δεν θα 

είχαν, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 58, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 52. Ποσοστό απόψεων περί καλύτερης εργασιακής απόδοσης εκτός του 

χώρου των Μ.Μ.Ε. 

 
Ναι `Οχι Εργασιακή απόδοση εκτός 

χώρου Μ.Μ.Ε. 62,4% 32,8% 
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Σχετικά µε την βαθµίδα στην οποία βρίσκονται στην επιχείρηση, 3,2% είναι 

διευθυντές, 19,5% προϊστάµενοι, 0,9% υποδιευθυντές, 67,2% υπάλληλοι και 5,8% 

βοηθητικό προσωπικό,  όπως φαίνεται στο Γράφηµα 59, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 53. Ποσοστά θέσεων στην επιχείρηση 

 
Βαθµίδα στην επιχείρηση Ποσοστό (%) 

∆ιευθυντής 3,2 
Προϊστάµενος 19.5 
Υποδιευθυντής 0,9 
Υπάλληλος 67,2 
Βοηθός 5,8 

 

 
Αναφορικά µε το αν θα υπήρχε βελτίωση της εργασιακής απόδοσης µε παραπάνω 

επαγγελµατική εκπαίδευση, 85% απάντησαν ότι θα υπήρχε βελτίωση, και 11,4% ότι 

δεν θα υπήρχε, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 60, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 54. Ποσοστά απόψεων σχετικά µε τη βελτίωση της εργασιακής 

απόδοσης µέσω σεµιναρίων 

 

Ναι `Οχι Βελτίωση εργασιακής 
απόδοσης µε σεµινάρια 85% 11,4% 

 
 

Αναφορικά µε το κατά πόσο οι ανθρώπινες σχέσεις επηρεάζουν την εργασιακή 

απόδοση, 55,2% πιστεύει ότι επηρεάζουν πολύ την εργασιακή απόδοση, 31,3% ότι 

επηρεάζουν λίγο, 5,7%  ελάχιστα και 5,7% ότι δεν επηρεάζουν καθόλου, όπως 

φαίνεται στο Γράφηµα 61, Παράρτηµα Β. 
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Πίνακας 55. Βαθµός επιρροής των ανθρωπίνων σχέσεων στην εργασιακή 

απόδοση 

 
Επιρροή ανθρωπίνων σχέσεων 

στην εργασιακή απόδοση 
Ποσοστό (%) 

Πολύ 55,2 
Λίγο 31,3 

Ελάχιστα 5,7 
Καθόλου 5,7 

 
 
Αναφορικά µε το κατά πόσο οι διαφυλικές σχέσεις επηρεάζουν τη στάση απέναντι 

στην εργασία, 18,8% πιστεύει ότι επηρεάζουν πολύ την στάση απέναντι, 39,9% ότι 

επηρεάζουν λίγο, 12,4% ελάχιστα και 25,3% ότι δεν επηρεάζουν καθόλου, όπως 

φαίνεται στο Γράφηµα 62, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 56. Βαθµός επιρροής των διαφυλικών σχέσεων στην στάση προς την 

εργασία 

 

Επιρροή διαφυλικών σχέσεων 
στην στάση απέναντι στην 

εργασία 

Ποσοστό (%) 

Πολύ 18,8 
Λίγο 39,9 

Ελάχιστα 12,4 
Καθόλου 25,3 

 
 
Όσον αφορά το κατά πόσο οι διαφυλικές σχέσεις επηρεάζουν τη στάση των 

εργαζοµένων, 21% πιστεύει ότι επηρεάζουν πολύ την στάση τους, 38,9% ότι τους 

επηρεάζουν λίγο, 13,5%  ελάχιστα και 23% ότι δεν τους επηρεάζουν καθόλου, όπως 

φαίνεται στο Γράφηµα 63, Παράρτηµα Β. 
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Πίνακας 57. Βαθµός επιρροής των διαφυλικών σχέσεων στη γενικότερη στάση 

των εργαζοµένων 

 
Επιρροή διαφυλικών σχέσεων 
στην στάση  των εργαζοµένων

Ποσοστό (%) 

Πολύ 21 
Λίγο 38,9 

Ελάχιστα 13,5 
Καθόλου 23 

 
 
Σχετικά µε την εργασιακή ικανοποίηση, 50,5% είναι πολύ ικανοποιηµένοι, 37,7% 

λίγο, 7,4% ελάχιστα και 2,9% καθόλου, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 64, Παράρτηµα 

Β. 

 

Πίνακας 58. Ποσοστό εργασιακής ικανοποίησης 

 
Εργασιακή ικανοποίηση Ποσοστό (%) 

Πολύ 50,5 
Λίγο 37,7 

Ελάχιστα 7,4 
Καθόλου 2,9 

 
 
 
Σχετικά µε το κατά πόσο το φύλο παίζει ρόλο στην διοίκηση και αξιολόγηση του 

ανθρώπινου δυναµικού, 15% πιστεύουν ότι παίζει µεγάλο ρόλο, 38,3% λίγο, 15,7%  

ελάχιστα και 27,7% καθόλου, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 65, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 59. Κατά πόσο το φύλο παίζει ρόλο στη διοίκηση και αξιολόγηση του 

εργατικού δυναµικού 

 
Ρόλος του φύλου στη διοίκηση και
αξιολόγηση του ανθρώπινου
δυναµικού 

Ποσοστό (%) 

Πολύ 15 
Λίγο 38,3 

Ελάχιστα 15,7 
Καθόλου 27,7 
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Όσον αφορά το βαθµό που υπάρχει σύνδεση µεταξύ εργασιακής αξιολόγησης και 

επαναπροσδιορισµού επαγγελµατικών προοπτικών των εργαζοµένων, 17,3% 

πιστεύει ότι υπάρχει µεγάλη σύνδεση, 47,5% ότι συνδέονται λίγο, 18,5%  ελάχιστα 

και 10,2% ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση , όπως φαίνεται στο Γράφηµα 66, 

Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 60. Βαθµός σύνδεσης της εργασιακής αξιολόγησης και του 

επαναπροσδιορισµού των επαγγελµατικών προοπτικών 

 
Σύνδεση µεταξύ εργασιακής 

αξιολόγησης και 
επαναπροσδιορισµού 

επαγγελµατικών προοπτικών 

Ποσοστό (%) 

Πολύ 17,3 
Λίγο 47,5 

Ελάχιστα 18,5 
Καθόλου 10,2 

 
 
Όσον αφορά τους παράγοντες που λαµβάνονται υπ’ όψιν στις περιπτώσεις 

προαγωγής, 24,5% πιστεύει ότι πιο σηµαντικές είναι οι εκθέσεις, 20,7%  οι 

διαβαθµίσεις, 23% το management µε στόχους, 10,2% οι κατατάξεις και 58,8% οι 

προσωπικές σχέσει , όπως φαίνεται στα γραφήµατα 67, 68, 69, 70 και 71, Παράρτηµα 

Β. 

 

Πίνακας 61. Απόψεις περί των παραγόντων που λαµβάνονται υπόψη στις 

περιπτώσεις προαγωγής 

 
Ποσοστό (%) Παράγοντες που 

λαµβάνονται υπόψη στις 
περιπτώσεις προαγωγής 

Ναι Όχι 

Εκθέσεις 24,5 75,1 
∆ιαβαθµίσεις 20,7 78,9 

Management µε στόχους 23 76,6 
Κατατάξεις 10,2 89,4 

Προσωπικές Σχέσεις 58,8 40,8 
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Όσον αφορά το εάν η αξιολόγηση του προσωπικού γίνεται µε αξιοκρατικά 

κριτήρια, 28,5% πιστεύει ότι γίνεται πολύ αξιοκρατικά, 43,5% υπάρχει µικρή 

αξιοκρατία, 12,7% ελάχιστα και 12,7% ότι δεν γίνεται καθόλου αξιοκρατικά, όπως 

φαίνεται στο Γράφηµα 72, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 62. Βαθµός αξιολόγησης του προσωπικού µε αξιοκρατικά κριτήρια 

 
Αξιολόγηση του προσωπικού µε 
αξιοκρατικά κριτήρια 

Ποσοστό (%) 

Πολύ 28,5 
Λίγο 43,5 

Ελάχιστα 12,7 
Καθόλου 12,7 

 
Αναφορικά µε το αν υπάρχει ίση τοποθέτηση αντρών και γυναικών για το ίδιο 

πόστο εργασίας, 50,1% απάντησαν ότι υπάρχει, και 48,9% ότι δεν υπάρχει, όπως 

φαίνεται στο Γράφηµα 73, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 63. Απόψεις περί ισόποσης τοποθέτησης αντρών και γυναικών σε θέση 

εργασίας 

 
Ναι Όχι Ισόποση τοποθέτηση 

αντρών και γυναικών σε  
θέση εργασίας 

50,1% 48,9% 

 

Όσον αφορά το κατά πόσο υπάρχει σύνδεση µεταξύ φύλου και αποδοτικότητας, 

4,7% συµφωνεί απολύτως ότι υπάρχει σύνδεση ,13,2% συµφωνεί, 28,5% δεν είναι 

σίγουροι, 30,1% διαφωνούν και 22,1% διαφωνούν απόλυτα, όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 74, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 64. Βαθµός συσχέτισης µεταξύ φύλου και αποδοτικότητας 

 
Συσχέτιση µεταξύ φύλου και αποδοτικότητας Ποσοστό (%) 

Συµφωνώ απολύτως 4,7 
Συµφωνώ 13,2 

∆εν είµαι σίγουρος 28,5 
∆ιαφωνώ 30,1 

∆ιαφωνώ απόλυτα 22,1 
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Όσον αφορά το κατά πόσο οι οικογενειακές υποχρεώσεις αποτελούν εµπόδια για 

την ίση εργασιακή απόδοση των δύο φύλων, 11,5% συµφωνεί απολύτως ότι 

αποτελούν εµπόδιο,28,8% συµφωνεί, 25,2% δεν είναι σίγουροι, 22,6% διαφωνούν 

και 10,2% διαφωνούν απόλυτα, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 75, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 65. Βαθµός στον οποίο οι οικογενειακές υποχρεώσεις δρουν ως εµπόδια 

στην ίση εργασιακή απόδοση των δύο φύλων 

 
Οικογενειακές υποχρεώσεις ως εµπόδια για 
την ίση εργασιακή απόδοση των δύο φύλων 

Ποσοστό (%) 

Συµφωνώ απολύτως 11,5 
Συµφωνώ 28,8 

∆εν είµαι σίγουρος 25,2 
∆ιαφωνώ 22,6 

∆ιαφωνώ απόλυτα 10,2 
 
 
Αναφορικά µε το αν υπάρχει ίδιο ενδιαφέρον από τα δύο φύλα για εξέλιξη σε θέση 

διευθυντού, 75,3% απάντησαν ότι υπάρχει, και 22,3% ότι δεν υπάρχει, όπως 

φαίνεται στο Γράφηµα 76, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 66. Βαθµός στον οποίο υπάρχει ίδιο ενδιαφέρον από τα δύο φύλα για 

εξέλιξη σε θέση διευθυντού 

 

Ναι Όχι Ίδιο ενδιαφέρον από τα δύο 
φύλα για εξέλιξη σε θέση 

διευθυντού 
75,3% 22,3% 

 
 
 
Σχετικά µε το αν υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης αναφορικά µε το 

φύλο, 40,3% απάντησαν ότι υπάρχουν, και 57,9% ότι δεν  υπάρχουν, όπως φαίνεται 

στο Γράφηµα 77, Παράρτηµα Β. 
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Πίνακας 67. Βαθµός στον οποίο υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης 

αναφορικά µε το φύλο 

 
Ναι Όχι ∆ιαφορετικά κριτήρια 

αξιολόγησης αναφορικά µε 
το φύλο 

40,3% 57,9% 

 
 
Όσον αφορά τον ρόλο του αντικειµένου εργασίας  στην επιλογή προσωπικού, ως 

προς το φύλο, 23,1% πιστεύει ότι το αντικείµενο εργασίας παίζει µεγάλο ρόλο, 44%  

ότι παίζει µικρό ρόλο, 10,6%  ελάχιστο και 19,2% ότι το αντικείµενο δεν παίζει 

κανένα ρόλο , όπως φαίνεται στο Γράφηµα 78 , Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 68. Βαθµός στον οποίο το αντικείµενο εργασίας εξετάζεται µε βάση το 

φύλο, κατά την επιλογή προσωπικού 

 
Αντικειµένου εργασίας και επιλογή
προσωπικού µε βάση το φύλο 

Ποσοστό (%) 

Πολύ 23,1 
Λίγο 44 

Ελάχιστα 10,6 
Καθόλου 19,2 

 
Όσον αφορά το βαθµό που υπάρχει ίση µεταχείριση των δύο φύλων βάση 

κουλτούρας και κοινωνικών σχέσεων, 48,6% πιστεύει ότι υπάρχει ίση µεταχείριση 

σε µεγάλο βαθµό, 31,4% σε µικρό βαθµό, 8,4% σε ελάχιστο βαθµό και 6,6% ότι δεν 

υπάρχει καθόλου ίση µεταχείριση των δύο φύλων, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 79, 

Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 69. Βαθµός στον οποίο που υπάρχει ίση µεταχείριση των δύο φύλων 

βάση κουλτούρας και κοινωνικών σχέσεων 

 
Ίση µεταχείριση των δύο φύλων
βάση κουλτούρας και κοινωνικών
σχέσεων. 

Ποσοστό (%) 

Πολύ 48,6 
Λίγο 31,4 

Ελάχιστα 8,4 
Καθόλου 6,6 
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Όσον αφορά το κατά πόσο οι εργαζόµενοι στα Μ.Μ.Ε. επηρεάζονται από τα 

πρότυπα των τηλεοπτικών σταθµών, 24,9% πιστεύει ότι επηρεάζονται σε µεγάλο 

βαθµό, 40,5%  σε µικρό βαθµό, 17,8% σε ελάχιστο βαθµό και 15,1% ότι δεν 

επηρεάζονται καθόλου, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 80 , Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 70. Βαθµός στον οποίο οι εργαζόµενοι στα Μ.Μ.Ε. επηρεάζονται από τα 

πρότυπα των τηλεοπτικών σταθµών 

 

Κατά πόσο οι εργαζόµενοι στα
Μ.Μ.Ε. επηρεάζονται από τα
πρότυπα των τηλεοπτικών
σταθµών 

Ποσοστό (%) 

Πολύ 24,9 
Λίγο 40,5 

Ελάχιστα 17,8 
Καθόλου 15,1 

 
 
 
Όσον αφορά το κατά πόσο τα τηλεοπτικά πρότυπα επηρεάζονται από το φύλο, 

14,6% πιστεύει ότι επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό, 35,8%  σε µικρό βαθµό, 24,7% 

σε ελάχιστο βαθµό και  22,4% ότι δεν επηρεάζονται καθόλου , όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 81 , Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 71. Βαθµός στον οποίο τα τηλεοπτικά πρότυπα επηρεάζονται από το 

φύλο 

 
Επιρροή τηλεοπτικών προτύπων από
το φύλο 

Ποσοστό (%) 

Πολύ 14,6 
Λίγο 35,8 

Ελάχιστα 24,7 
Καθόλου 22,4 
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5. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 

 

`Οσον αφορά τη συχνότητα µε την οποία οι εργαζόµενοι διαβάζουν εφηµερίδες 

και περιοδικά, 50,4% διαβάζουν καθηµερινά, 21,3% συµφωνεί, 28,5% 3-4 φορές 

την εβδοµάδα, 20,8% 1-2 φορές την εβδοµάδα, 5,1% µία φορά την εβδοµάδα και 

1,7%  λιγότερο συχνά από µία φορά την εβδοµάδα όπως φαίνεται στο Γράφηµα 82, 

Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 72. Συχνότητα ανάγνωσης εφηµερίδων/ περιοδικών 

 
Συχνότητα ανάγνωσης 
εφηµερίδων/περιοδικών 

Ποσοστό (%) 

Σχεδόν κάθε µέρα 50,4 
3-4 φορές την εβδοµάδα 21,3 
1-2 φορές την εβδοµάδα 20,8 

Το πολύ µία φορά την εβδοµάδα 5,1 
Λιγότερο συχνά 1,7 

 
 
Αναφορικά µε το αν οι εργαζόµενοι έχουν ελεύθερο χρόνο, 34,6% απάντησαν ότι 

έχουν, και 19,2% ότι δεν έχουν, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 83, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 73. Ποσοστά εργαζοµένων που έχουν ελεύθερο χρόνο 

 
Ναι `Οχι Ελεύθερος Χρόνος 

34,6% 19,2% 
 
 
`Οσον αφορά το αν οι εργαζόµενοι στα Μ.Μ.Ε  συµµετέχουν σε σωµατεία, 

συλλόγους κ.λπ., 29,4%% συµµετέχουν και, 68,9% δεν συµµετέχουν , όπως φαίνεται 

στο Γράφηµα 84, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 74. Ποσοστό συµµετοχής σε σωµατεία, συλλόγους, κ.λπ. 

 
Ναι `Οχι Συµµετοχή σε σωµατεία , 

συλλόγους κλπ 29,4% 68,9% 
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Όσον αφορά το κατά πόσο οι εργαζόµενοι συµφωνούν στο ότι πρέπει να υπάρχει 

ίσος καταµερισµός ευθυνών  µεταξύ των φύλων µέσα στην οικογένεια 52,7% 

συµφωνεί απολύτως ότι πρέπει να υπάρχει, 32,5% συµφωνεί, 7,6% δεν είναι 

σίγουροι, 2,9% διαφωνούν και 1,6% διαφωνούν απόλυτα, όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 85, Παράρτηµα Β. 

 

Πίνακας 75. Ποσοστά απόψεων αναφορικά µε τον ίσο καταµερισµό ευθυνών 

µέσα στην οικογένεια 

 

Ίσος καταµερισµός ευθυνών  µεταξύ των 
φύλων µέσα στην οικογένεια 

Ποσοστό (%) 

Συµφωνώ απολύτως 52,7 
Συµφωνώ 32,5 

∆εν είµαι σίγουρος 7,6 
∆ιαφωνώ 2,9 

∆ιαφωνώ απόλυτα 1,6 
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6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΦΥΛΟ 

 

6.Α1 Φύλο και εκπαίδευση γονέων 
 

Σχετικά µε την εκπαίδευση των γονέων, παρατηρείται στον Πίνακα 1 

(Παράρτηµα Α) ότι  34 άντρες απάντησαν ότι οι γονείς τους είναι απόφοιτοι λυκείου 

(ποσοστό 37%), 12 ότι είναι απόφοιτοι πανεπιστηµίου (ποσοστό 13%), 9 απόφοιτοι 

Τ.Ε.Ι. (ποσοστό 9,8%), 11 ότι είναι απόφοιτοι τεχνικής σχολής (ποσοστό 12%), 3 ότι 

είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου (ποσοστό 3,3%), και 23 ότι είναι απόφοιτοι 

δηµοτικού ή ότι δεν έχουν καµία βασική εκπαίδευση (ποσοστό 25%), επί συνόλου 92.   

 

Στην ίδια Ερώτηση, 124 γυναίκες απάντησαν ότι οι γονείς τους είναι 

απόφοιτοι λυκείου (ποσοστό 55,9%), 36 ότι είναι απόφοιτοι πανεπιστηµίου (ποσοστό 

16,2%), 10 απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. (ποσοστό 4,5%), 22 ότι είναι απόφοιτοι τεχνικής σχολής 

(ποσοστό 9,9%), 12 ότι είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου (ποσοστό 5,4%), και 18 

ότι είναι απόφοιτοι δηµοτικού ή ότι δεν έχουν καµία βασική εκπαίδευση (ποσοστό 

8,1%), επί συνόλου 222. 

 

Επίσης, από το συνολικό δείγµα απαντήσεων σχετικά µε την εκπαίδευση των 

γονέων, 158 είναι απόφοιτοι λυκείου (ποσοστό 50,3%), 48 ότι είναι απόφοιτοι 

πανεπιστηµίου (ποσοστό 15,3%), 19 απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. (ποσοστό 6,1%), 33 ότι είναι 

απόφοιτοι τεχνικής σχολής (ποσοστό 10,5%), 15 ότι είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού 

τίτλου (ποσοστό 4,8%), και 41 ότι είναι απόφοιτοι δηµοτικού ή ότι δεν έχουν καµία 

βασική εκπαίδευση (ποσοστό 13,1%). 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 23,139 µε 5 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000, η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα 

στην εκπαίδευση γονέων αντρών και γυναικών. 

Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι η εκπαίδευση των γονέων των γυναικών 

είναι µεγαλύτερη από εκείνη των γονέων των αντρών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
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βαθµίδες αποφοίτων λυκείου και πανεπιστηµίου, όπως φαίνεται και στο 

Γράφηµα 86 (Παράρτηµα Β). 

 

 

6.Α2 Φύλο και µορφωτικό επίπεδο 
 

Όσον αφορά την εκπαίδευση αντρών και γυναικών, παρατηρείται στον 

Πίνακα 2 (Παράρτηµα Α) ότι  4 άντρες απάντησαν ότι είναι απόφοιτοι γυµνασίου 

(ποσοστό 4%), 32 ότι είναι απόφοιτοι λυκείου, (ποσοστό 32%), 21 απόφοιτοι 

πανεπιστηµίου (ποσοστό 21%), 20 ότι είναι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. (ποσοστό 20%), 12 ότι 

είναι απόφοιτοι τεχνικής σχολής (ποσοστό 12%), και 11 ότι είναι κάτοχοι 

µεταπτυχιακού διπλώµατος (ποσοστό 11%), επί συνόλου 100. 

 

Επίσης,  8 γυναίκες απάντησαν ότι είναι απόφοιτοι γυµνασίου (ποσοστό 

3,5%), 98 ότι είναι απόφοιτοι λυκείου, (ποσοστό 43,4%), 52 απόφοιτοι 

πανεπιστηµίου (ποσοστό 23%), 26 ότι είναι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. (ποσοστό 11,5%), 16 ότι 

είναι απόφοιτοι τεχνικής σχολής (ποσοστό 7,1%), και 26 ότι είναι κάτοχοι 

µεταπτυχιακού διπλώµατος (ποσοστό 11,5%), επί συνόλου 226. 

 

Από το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών,  12 είναι απόφοιτοι γυµνασίου 

(ποσοστό 3,7%), 130 είναι απόφοιτοι λυκείου, (ποσοστό 39,9%), 73 είναι απόφοιτοι 

πανεπιστηµίου (ποσοστό 22,4%),  46 είναι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. (ποσοστό 14,1%), 28 

είναι απόφοιτοι τεχνικής σχολής (ποσοστό 8,6%), και 37 είναι κάτοχοι 

µεταπτυχιακού διπλώµατος (ποσοστό 11,3%). 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 7,925 µε 5 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,160 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στην εκπαίδευση αντρών και γυναικών. 

Συµπερασµατικά, αν και το µεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών είναι 

απόφοιτες λυκείου και πανεπιστηµίου, εντούτοις δεν υπάρχουν σηµαντικές 

διαφορές στο επίπεδο εκπαίδευσης αντρών και γυναικών. 
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6.Α3 Φύλο και γνώση ξένων γλωσσών 
 

Βάση του Πίνακα 3 (Παράρτηµα Α) 15 άντρες απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν 

ξένες γλώσσες (ποσοστό 14,7%), 67 ότι γνωρίζουν Αγγλικά (ποσοστό 65,7%), 1 ότι 

γνωρίζει Ιταλικά (ποσοστό 1%), 19 ότι γνωρίζουν πάνω από δύο ξένες γλώσσες  

(ποσοστό 18,6%), ενώ κανένας δεν γνωρίζει Γερµανικά, επί συνόλου 102. 

 

Αντίστοιχα, 28 γυναίκες απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν ξένες γλώσσες 

(ποσοστό 12,3%), 98 ότι γνωρίζουν Αγγλικά (ποσοστό 43%), 2 ότι γνωρίζουν 

Γερµανικά (ποσοστό 0,9%), 100 ότι γνωρίζουν δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες  

(ποσοστό 43,9%), ενώ καµία δεν γνωρίζει Ιταλικά, επί συνόλου 228. 

 

Επίσης, από το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών, 43 απάντησαν ότι δεν 

γνωρίζουν ξένες γλώσσες (ποσοστό 13%), 165 ότι γνωρίζουν Αγγλικά (ποσοστό 

50%), 1 ότι γνωρίζει Ιταλικά (ποσοστό 0,3%), 2 ότι γνωρίζουν Γερµανικά (ποσοστό 

0,6%) και 119 ότι γνωρίζουν πάνω από δύο ξένες γλώσσες  (ποσοστό 36,1%). 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V” έχει τιµή 0,265 και η στατιστική σηµαντικότητα είναι 

0,000, η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους άντρες και 

τις γυναίκες, όσον αφορά τη γνώση ξένων γλωσσών, όπως φαίνεται και στο 

Γράφηµα 87 (Παράρτηµα Β).  

 

 

6.Α4 Φύλο και χειρισµός Η/Υ 
 

Ο Πίνακας 4  (Παράρτηµα Α) δείχνει ότι 28 άντρες απάντησαν πως έχουν 

πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ (ποσοστό 27,2%), 38 ότι έχουν καλή γνώση 

(ποσοστό 36,9%), 28 ότι έχουν µέτρια γνώση (ποσοστό 27,2%) και 9 ότι δεν 

γνωρίζουν καθόλου (ποσοστό 8,7%) επί συνόλου 103. 
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Αντίστοιχα, 74 γυναίκες απάντησαν πως έχουν πολύ καλή γνώση χειρισµού 

Η/Υ (ποσοστό 32,5%), 90 ότι έχουν καλή γνώση (ποσοστό 39,5 %), 54 ότι έχουν 

µέτρια γνώση (ποσοστό 23,7%) και 10 ότι δεν γνωρίζουν καθόλου (ποσοστό 4,4%) 

επί συνόλου 228. 

 

Από το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών, 102 απάντησαν ότι έχουν 

πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ (ποσοστό 30,8%), 128 ότι έχουν καλή γνώση 

(ποσοστό 38,7%), 82 ότι έχουν µέτρια γνώση (ποσοστό 24,8%) και 19 ότι δεν 

γνωρίζουν καθόλου (ποσοστό 5,7%). 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 3,454 µε 3 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,327, η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στους άντρες και στις γυναίκες όσον αφορά την γνώση χειρισµού Η/Υ. 

 

 

6.Α5 Φύλο και προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού 
 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 5 (Παράρτηµα Α) 64 άντρες απάντησαν ότι δεν 

έχουν παρακολουθήσει προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού ποτέ  

(ποσοστό 61,5%), 6 ότι έχουν παρακολουθήσει πολύ χρήσιµα προγράµµατα  

(ποσοστό 5,8%), 23 ότι έχουν παρακολουθήσει χρήσιµα προγράµµατα (ποσοστό 

22,1%) και 11 ότι έχουν παρακολουθήσει µέτρια προγράµµατα (ποσοστό 10,6%) επί 

συνόλου 104. 

 

Αντίστοιχα, 138 γυναίκες απάντησαν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει 

προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού ποτέ  (ποσοστό 61,1%), 30 ότι 

έχουν παρακολουθήσει πολύ χρήσιµα προγράµµατα  (ποσοστό 3,3%), 36 ότι έχουν 

παρακολουθήσει χρήσιµα προγράµµατα (ποσοστό 15,9%) και 22 ότι έχουν 

παρακολουθήσει µέτρια προγράµµατα (ποσοστό 9,7%) επί συνόλου 226. 

 

Από το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών, 202 άτοµα απάντησαν ότι δεν 

έχουν παρακολουθήσει προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού ποτέ  
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(ποσοστό 61,2%), 36 πως έχουν παρακολουθήσει πολύ χρήσιµα προγράµµατα  

(ποσοστό 10,9%), 59 πως έχουν παρακολουθήσει χρήσιµα προγράµµατα (ποσοστό 

17,9%), 33 πως έχουν παρακολουθήσει µέτρια προγράµµατα (ποσοστό 10%) ενώ 2 

(ποσοστό 0,6%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 5,255 µε 3 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,154, η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στους άντρες και στις γυναίκες όσον αφορά  την παρακολούθηση 

προγραµµάτων επαγγελµατικού προσανατολισµού. 

 

 

6.Α6 Φύλο και επιλογή επαγγέλµατος 
 

Όσον αφορά τους άντρες και τον ρόλο του φύλου στην επιλογή του 

επαγγέλµατος, από τον Πίνακα 6 (Παράρτηµα Α) παρατηρείται ότι 15 συµφωνούν 

απόλυτα πως το φύλο επηρεάζει την επιλογή επαγγέλµατος (ποσοστό 14,4%), 27 

συµφωνούν (ποσοστό 26%),  22 δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 21,2%),  26 διαφωνούν 

(ποσοστό 25%), και 14 διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 13, 5%), επί συνόλου 104. 

 

Αντίστοιχα, στις απαντήσεις των γυναικών, 26 συµφωνούν απόλυτα πως το 

φύλο επηρεάζει την επιλογή επαγγέλµατος (ποσοστό 11,5%), 80 συµφωνούν 

(ποσοστό 35,4%),  54 δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 23,9%),   46 διαφωνούν (ποσοστό 

20,4%), και 20 διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 8,8%), επί συνόλου 226. 

 

Από το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών, 41 συµφωνούν απόλυτα πως το φύλο 

επηρεάζει την επιλογή επαγγέλµατος (ποσοστό 12,4%), 107 συµφωνούν (ποσοστό 

32,4%),  76 δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 23%),  72 διαφωνούν (ποσοστό 21,8%), και 

34 διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 10,3%). 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 4,852 µε 4 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,303, η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 



 

 

 

166

ανάµεσα στις απόψεις αντρών και γυναικών, όσον αφορά τον ρόλο του φύλου 

στην επιλογή επαγγέλµατος. 

 

Συµπερασµατικά, αν και οι άντρες τείνουν να µη συµφωνούν τόσο όσο οι 

γυναίκες στο ότι το φύλο παίζει ρόλο στην επιλογή της εργασίας, εντούτοις, δεν 

υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των απόψεων αντρών και γυναικών. 

 

 

6.Α7 Φύλο και εκµάθηση νέων τεχνολογιών 
 

Ο Πίνακας 7 (Παράρτηµα Α) δείχνει ότι, όσον αφορά τους άντρες, 5 

συµφωνούν απολύτως στο ότι το φύλο παίζει ρόλο στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών 

(ποσοστό  4,9%), 11 συµφωνούν (ποσοστό 10,8%), 13 δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 

12,7%), 42 διαφωνούν (ποσοστό 41,2%), και 31 διαφωνούν απολύτως (ποσοστό 

30,4%), επί συνόλου102. 

 

Όσον αφορά τις γυναίκες 10 συµφωνούν απολύτως στο ότι το φύλο παίζει 

ρόλο στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών (ποσοστό  4,4%), 23 συµφωνούν (ποσοστό 

7%), 41 δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 12,5 %), 42 διαφωνούν (ποσοστό 41,2%), και 

68 διαφωνούν απολύτως (ποσοστό 30,1%), επί συνόλου 226. 

 

Από το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών 15 συµφωνούν απολύτως στο 

ότι το φύλο παίζει ρόλο στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών (ποσοστό  4,6%), 28 

συµφωνούν (ποσοστό 12,4%), 108 δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 47,8%), 150 

διαφωνούν (ποσοστό 45,7%), 99 διαφωνούν απολύτως (ποσοστό 30,2%), ενώ 4 

(ποσοστό 1,2%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 3,720 µε 4 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,445, η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες, όσον αφορά τις απόψεις για την 

συσχέτιση µεταξύ φύλου και εκµάθησης νέων τεχνολογιών.  
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6.Α8 Φύλο και εκπλήρωση επαγγελµατικών προσδοκιών 
 

Όσον αφορά την εκπλήρωση των βασικών επαγγελµατικών προσδοκιών 

αντρών και γυναικών, ο Πίνακας 8 (Παράρτηµα Α) δείχνει ότι 47 άντρες απάντησαν 

ότι οι προσδοκίες τους έχουν εκπληρωθεί σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 45,2%), 46 σε 

µικρότερο βαθµό (ποσοστό 44,2%), και 11 ελάχιστα (ποσοστό 10,6%), επί συνόλου 

104. 

 

Αντίστοιχα, 80 γυναίκες απάντησαν ότι οι προσδοκίες τους έχουν εκπληρωθεί 

σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 35,4%), 100 σε µικρότερο βαθµό (ποσοστό 44,2%), και 

46 ελάχιστα (ποσοστό 20,4%), επί συνόλου 226. 

  

Από το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών  127  απάντησαν ότι οι 

προσδοκίες τους έχουν εκπληρωθεί σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 38,5%), 146 σε 

µικρότερο βαθµό (ποσοστό 44,2%), και 57 ελάχιστα (ποσοστό 17,3%), ενώ 2 

(ποσοστό 0,6%) δεν απάντησαν. 

 
Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 5,717 µε 2 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,057, η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες, όσον αφορά την εκπλήρωση των 

εργασιακών τους προσδοκιών. 

 

 

6.Α9 Φύλο και εκπλήρωση προσδοκιών επαγγελµατικής εξέλιξης 
 

Βάση του Πίνακα 9 (Παράρτηµα Α) 41 άντρες πιστεύουν πως έχουν 

εκπληρωθεί οι προσδοκίες τους για εξέλιξη στον εργασιακό χώρο (ποσοστό 40,2%), 

48 ότι αυτό έχει γίνει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 47,1%), και 13 ότι έχει γίνει ελάχιστα 

(ποσοστό 12,7%), επί συνόλου 102. 

Αντίστοιχα, 86 γυναίκες πιστεύουν ότι έχουν εκπληρωθεί οι προσδοκίες τους 

για εξέλιξη στον εργασιακό χώρο (ποσοστό 38,1%), 98 ότι αυτό έχει γίνει σε µικρό 
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βαθµό (ποσοστό 43,4%), και 42 ότι έχει γίνει ελάχιστα (ποσοστό 18,6%), επί 

συνόλου 226. 

 

Από το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών 127  απάντησαν ότι οι 

προσδοκίες τους για εξέλιξη έχουν εκπληρωθεί σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 38,7%), 

146 σε µικρότερο βαθµό (ποσοστό 44,5%), και 55 ελάχιστα (ποσοστό 16,8%), ενώ 4 

(ποσοστό 1,2%) δεν απάντησαν. 

 
Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 1,728 µε 2 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,421, η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01( 

Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα 

στους άντρες και τις γυναίκες, όσον αφορά την εκπλήρωση  των προσδοκιών 

τους για εργασιακή εξέλιξη. 

 

 

6.Α10 Απόψεις αντρών και γυναικών για τον ρόλο του φύλου στην 

επαγγελµατική εξέλιξη 
 

Όσον αφορά τον ρόλο του φύλου στην εξέλιξη των εργαζοµένων, σύµφωνα 

µε τον πίνακα 10 (Παράρτηµα Α)ότι  10 άντρες συµφωνούν απόλυτα στο ότι το φύλο 

παίζει ρόλο, (ποσοστό 9,8%), 15 συµφωνούν (ποσοστό 14,7%), 23 δεν γνωρίζουν 

(ποσοστό 22,5%),  35 διαφωνούν (ποσοστό 34,3%) και 19 διαφωνούν απόλυτα 

(ποσοστό 18,6%), επί συνόλου 102. 

 

Είκοσι δύο γυναίκες συµφωνούν απόλυτα στο ότι το φύλο παίζει ρόλο, (ποσοστό 

9,7%), 50 συµφωνούν (ποσοστό 22,1%), 46 δεν γνωρίζουν (ποσοστό 20,4%),  78 

διαφωνούν (ποσοστό 34,5%) και 30 διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 13,3%), επί 

συνόλου 226. 

 

Από το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών 32 απάντησαν πως συµφωνούν 

απόλυτα στο ότι το φύλο παίζει ρόλο, (ποσοστό 9,8%), 65 συµφωνούν (ποσοστό 

19,8%), 69 δεν γνωρίζουν (ποσοστό 21 %),  113 διαφωνούν (ποσοστό 34,5%), 49 

διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 14,9%), και 4 (ποσοστό 1,2%) δεν απάντησαν. 
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Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 3,462 µε 4 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,484, η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες, όσον αφορά τις απόψεις για την επιρροή 

του φύλου στην εργασιακή εξέλιξη. 

 

 

6.Α11 Φύλο και συναδελφικές σχέσεις 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 11 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά τις σχέσεις 

των αντρών µε τις γυναίκες συναδέλφους τους, 53 απάντησαν ότι είναι πολύ καλές 

(ποσοστό 53%), 32 ότι είναι καλές (ποσοστό 32%), 11 ότι είναι ουδέτερες (ποσοστό 

11%),  2 ότι είναι µέτριες (ποσοστό 2%), και 2 ότι είναι κακές (ποσοστό 2%) επί 

συνόλου 100. 

 

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα, στην ίδια Ερώτηση 106 γυναίκες 

(ποσοστό 46,5%) απάντησαν πως οι σχέσεις τους µε τους άντρες συναδέλφους είναι 

πολύ καλές, 80 ότι είναι καλές (ποσοστό 35,1%),  32 ότι είναι ουδέτερες (ποσοστό 

14%), 10 ότι είναι µέτριες (ποσοστό 4,4%), ενώ καµία γυναίκα δεν απάντησε πως 

είναι κακές, επί συνόλου 228. 

 

Aπο το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών παρατηρούµε ότι 159 

απάντησαν ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις µε τους συναδέλφους του άλλου φύλου, 

(ποσοστό 48,5%), 112 ότι έχουν καλές (ποσοστό 34,1%), 43 ότι έχουν ουδέτερες 

σχέσεις (ποσοστό 13,1%),  12 ότι έχουν µέτριες σχέσεις  (ποσοστό 3,7%), και 2 ότι 

έχουν κακές σχέσεις (ποσοστό 0,6%), ενώ 4 δεν απάντησαν (ποσοστό 1,2%). 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V” έχει τιµή 0,145 και η στατιστική σηµαντικότητα είναι 

0,140, η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους άντρες 

και τις γυναίκες, όσον αφορά την ποιότητα των σχέσεων µε τους συναδέλφους 

του άλλου φύλου. 
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6.Α12 Φύλο και απόψεις για εργοδότη αντιθέτου φύλου  
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 12,(Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το πως 

βλέπουν έναν εργοδότη που ανήκει στο άλλο φύλο, 36 άντρες απάντησαν ότι βλέπουν 

το γεγονός θετικά (ποσοστό 36,5%), 59 ότι το βλέπουν ουδέτερα (ποσοστό 58,4%) 

και 6 ότι το βλέπουν αρνητικά (ποσοστό 5,9 %) επί συνόλου 101. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην ίδια Ερώτηση 76 γυναίκες απάντησαν ότι 

βλέπουν θετικά έναν άντρα εργοδότη (ποσοστό 34,9%), 136 ότι τον βλέπουν 

ουδέτερα (ποσοστό 62,4%), και 6 ότι είναι αρνητικές προς το γεγονός (ποσοστό 

2,8%), επί συνόλου 218. 

 

Από το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών παρατηρούµε ότι 112 βλέπουν 

έναν εργοδότη που ανήκει στο άλλο φύλο θετικά (ποσοστό 35,1%), 195 ότι τον 

βλέπουν ουδέτερα (ποσοστό 61,1%), 12 ότι το βλέπουν αρνητικά  (ποσοστό 3,8 %), 

ενώ 13 δεν απάντησαν (ποσοστό 3,9%). 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 2,055 µε 2  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,358, η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες, όσον αφορά το πως βλέπουν έναν 

εργοδότη που ανήκει στο άλλο φύλο. 
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6.Β  ΦΥΛΟ ΚΑΙ MANAGEMENT-ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

6.Β1  Φύλο και θέση στην επιχείρηση 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 13 (Παράρτηµα Α), ότι όσον αφορά την θέση 

τους στην επιχείρηση, 18 άντρες απάντησαν ότι είναι διευθυντές- προϊστάµενοι 

(ποσοστό 18%), 11  είναι δηµοσιογράφοι (ποσοστό 11 %), 1  ανώτερο στέλεχος 

(ποσοστό 1%), 12 ανήκουν στο καλλιτεχνικό-δηµιουργικό τµήµα (ποσοστό 12%), 31 

στο τεχνικό τµήµα (ποσοστό31%), και 27 είναι υπάλληλοι-βοηθοί (ποσοστό 27%), 

επί συνόλου 100.  

  

Παρατηρούµε ακόµα από τον Πίνακα ότι όσον αφορά τις γυναίκες 18  

απάντησαν ότι είναι διευθυντές-προϊστάµενοι (ποσοστό 8,1%), 42  είναι 

δηµοσιογράφοι (ποσοστό 18,9 %), 18 ανώτερα στελέχη (ποσοστό 18%), 14 ανήκουν 

στο καλλιτεχνικό-δηµιουργικό τµήµα (ποσοστό 6,3%), 22 στο τεχνικό τµήµα 

(ποσοστό 9,9%), και 108 είναι υπάλληλοι-βοηθοί (ποσοστό 48,6%), επί συνόλου 222.  

 

Από το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών παρατηρούµε ότι 36 

απάντησαν ότι είναι διευθυντές-προϊστάµενοι (ποσοστό 11,2%), 53  είναι 

δηµοσιογράφοι (ποσοστό 16,5%), 19 ανώτερα στελέχη (ποσοστό 5,9%), 26 ανήκουν 

στο καλλιτεχνικό-δηµιουργικό τµήµα (ποσοστό 8,1%), 53 στο τεχνικό τµήµα 

(ποσοστό 16,5%),  135 είναι υπάλληλοι-βοηθοί (ποσοστό 41,9%), ενώ 10 (ποσοστό 

3%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 43,670 µε 5  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000, η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα 

στις θέσεις που καταλαµβάνουν οι άντρες και οι γυναίκες στον χώρο των Μ.Μ.Ε, 

µε την πλειοψηφία των γυναικών να καταλαµβάνουν υπαλληλικές-βοηθητικές 

θέσεις έναντι των αντρών οι πλειοψηφία των οποίων καταλαµβάνει τεχνικές 

θέσεις όπως φαίνεται στο Γράφηµα  88 (Παράρτηµα Β). 
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6.Β2 Φύλο και προσδιορισµός αµοιβών στελεχών-δηµοσιογράφων 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 14, (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά τις 

αµοιβές των στελεχών- δηµοσιογράφων και το πως αυτές προσδιορίζονται, 8 άντρες 

απάντησαν ότι προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 

7,8%), 18  ότι εξαρτούνται από την Εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 17,5%), 

29  µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 28,2%), ενώ 48 (ποσοστό 46,6%) 

δεν απάντησαν, επί συνόλου 103. 

 

Αντίστοιχα, παρατηρούµε ότι 22 γυναίκες απάντησαν ότι προσδιορίζονται 

από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 9,7%), 38  ότι εξαρτούνται από την 

Εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 16,8%), 60 µετά από ιδιωτική 

διαπραγµάτευση (ποσοστό 26,5%), ενώ 106 (ποσοστό 46,9%) δεν απάντησαν, επί 

συνόλου 226. 

 

Από το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών παρατηρούµε ότι 30 

απάντησαν ότι οι αµοιβές των στελεχών- δηµοσιογράφων προσδιορίζονται από την 

Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 9,1%), 56 ότι εξαρτούνται από την Εταιρική 

Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 17%), 89 µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 

27,1%), ενώ 154 (ποσοστό 46,8%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 0,387 µε 3  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,941, η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στις απόψεις αντρών και γυναικών σχετικά µε τον τρόπο 

προσδιορισµού των αµοιβών στελεχών-δηµοσιογράφων. 
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6.Β3 Φύλο και προσδιορισµός αµοιβών διευθυντών / προϊστάµενων 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 15, (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά τις 

αµοιβές των διευθυντών-προϊσταµένων και το πως αυτές προσδιορίζονται, 10 άντρες 

απάντησαν ότι προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 

9,7%), 12  ότι εξαρτούνται από την Εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 11,7%), 

38  µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 36,9%), ενώ 43 (ποσοστό 41,7%) 

δεν απάντησαν, επί συνόλου 103. 

 

Αντίστοιχα, παρατηρούµε ότι 8 γυναίκες απάντησαν ότι προσδιορίζονται από 

την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 3,5%), 32  ότι εξαρτούνται από την 

Εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 14,2%), 72 µετά από ιδιωτική 

διαπραγµάτευση (ποσοστό 31,9%), ενώ 114 (ποσοστό 50,4%) δεν απάντησαν, επί 

συνόλου 226. 

 

Από το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών παρατηρούµε ότι 18 

απάντησαν ότι οι αµοιβές των διευθυντών-προϊσταµένων προσδιορίζονται από την 

Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 5,5%), 44 ότι εξαρτούνται από την Εταιρική 

Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 13,4%), 110  µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση 

(ποσοστό 33,4%), ενώ 157 (ποσοστό 47,7%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 6,912 µε 3  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,075, η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στις απόψεις αντρών και γυναικών σχετικά µε τον τρόπο 

προσδιορισµού των αµοιβών διευθυντών-προϊσταµένων. 
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6.Β4 Φύλο και προσδιορισµός αµοιβών ανωτέρων στελεχών 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 16 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά τις αµοιβές 

των ανωτέρων στελεχών και το πως αυτές προσδιορίζονται, 8 άντρες απάντησαν ότι 

προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 7,8%), 5  ότι 

εξαρτούνται από την Εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 4,9%), 38  µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 36,9%), ενώ 52 (ποσοστό 50,5%) δεν απάντησαν, 

επί συνόλου 103. 

 

Αντίστοιχα, παρατηρούµε ότι 6 γυναίκες απάντησαν ότι προσδιορίζονται από 

την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 2,7%), 14  ότι εξαρτούνται από την 

Εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 6,2%), 72 µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση 

(ποσοστό 31,9%), ενώ 134 (ποσοστό 59,3%) δεν απάντησαν, επί συνόλου 226. 

 

Από το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών παρατηρούµε πως 14 

απάντησαν ότι οι αµοιβές των ανωτέρων στελεχών προσδιορίζονται από την Εθνική 

Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 4,3%), 19 ότι εξαρτούνται από την Εταιρική Σύµβαση 

Εργασίας (ποσοστό 5,8%), 110  µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 

33,4%), ενώ 186 (ποσοστό 56,5%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 6,072 µε 3  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,108, η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στις απόψεις αντρών και γυναικών σχετικά µε τον τρόπο 

προσδιορισµού των αµοιβών ανωτέρων στελεχών. 

 

 

6.Β5 Φύλο και προσδιορισµός αµοιβών δηµιουργών/καλλιτεχνών 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 17 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά τις αµοιβές 

των δηµιουργών- καλλιτεχνών και τεχνικών υπαλλήλων και το πως αυτές 

προσδιορίζονται, 16 άντρες απάντησαν ότι προσδιορίζονται από την Εθνική 

Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 15,5%), 16  ότι εξαρτώνται από την Εταιρική 
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Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 15,5%), 30  µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση 

(ποσοστό 29,1%), ενώ 41 (ποσοστό 39,8%) δεν απάντησαν, επί συνόλου 103. 

 

Αντίστοιχα, παρατηρούµε ότι 18 γυναίκες απάντησαν ότι προσδιορίζονται 

από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 8%), 36  ότι εξαρτώνται από την 

Εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 15,9%), 60 µετά από ιδιωτική 

διαπραγµάτευση (ποσοστό 26,5%), ενώ 112 (ποσοστό 49,6%) δεν απάντησαν, επί 

συνόλου 226. 

 

Από το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών παρατηρούµε ότι 34 

απάντησαν ότι οι αµοιβές των δηµιουργών-καλλιτεχνών και τεχνικών υπαλλήλων 

προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 10,3%), 52 ότι 

εξαρτώνται από την Εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 15,8%), 90 µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 27,4%), ενώ 153 (ποσοστό 46,5%) δεν 

απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 5,548 µε 3  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,136, η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα 

στις απόψεις αντρών και γυναικών σχετικά µε τον τρόπο προσδιορισµού των 

αµοιβών των δηµιουργών-καλλιτεχνών και των τεχνικών υπαλλήλων. 

 

 

6.Β6 Φύλο και προσδιορισµός αµοιβών υπαλλήλων/βοηθών 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 18, (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά τις 

αµοιβές των υπαλλήλων και του βοηθητικού προσωπικού  και το πως αυτές 

προσδιορίζονται, 35 άντρες απάντησαν ότι προσδιορίζονται από την Εθνική 

Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 34%), 24 ότι εξαρτώνται από την Εταιρική Σύµβαση 

Εργασίας (ποσοστό 23,3%), 11 µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 10,7%), 

ενώ 33 (ποσοστό 32%) δεν απάντησαν, επί συνόλου 103. 
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Αντίστοιχα, παρατηρούµε ότι 44 γυναίκες απάντησαν ότι προσδιορίζονται 

από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 19,5%), 62 ότι εξαρτώνται από την 

Εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 27,4%), 38 µετά από ιδιωτική 

διαπραγµάτευση (ποσοστό 16,8%), ενώ 82 (ποσοστό 36,3%) δεν απάντησαν, επί 

συνόλου 226. 

 

Από το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών παρατηρούµε ότι 79 

απάντησαν ότι οι αµοιβές των υπαλλήλων και του βοηθητικού προσωπικού 

προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 24%), 86 ότι 

εξαρτώνται από την Εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 26,1%), 49 µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 14,9%), ενώ 115 (ποσοστό 35%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 8,820 µε 3  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,032, η οποία είναι µικρότερη από το κριτήρια 0,05  

(Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις απόψεις 

αντρών και γυναικών σχετικά µε τον τρόπο προσδιορισµού των αµοιβών των 

υπαλλήλων και του βοηθητικού προσωπικού. Οι άντρες σε µεγαλύτερο ποσοστό 

πιστεύουν ότι οι αµοιβές αυτού του κλάδου προσδιορίζονται από την Εθνική 

Συλλογική Σύµβαση, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών ότι οι αµοιβές 

εξαρτώνται από την Εταιρική Σύµβαση Εργασίας, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 

89 (Παράρτηµα Β). 

 

 

6.Β7 Φύλο και σύνδεση µεταξύ απόδοσης και τρόπου αµοιβής 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 19 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά τις απόψεις 

των δύο φύλων σχετικά µε το αν υπάρχει σύνδεση µεταξύ απόδοσης και τρόπου 

αµοιβής, 6 άντρες απάντησαν ότι υπάρχει σύνδεση σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 6,1%), 

38 ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 38,4%), 20 ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό 

(ποσοστό 20,2 %), και 35 ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση (ποσοστό 35,4%),  επί 

συνόλου 99. 
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Παρατηρούµε ακόµα ότι στην ίδια Ερώτηση 18 γυναίκες απάντησαν ότι 

υπάρχει σύνδεση σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 8,3%), 84 ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 38,9%), 36 ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 16,7 %), και 78 ότι 

δεν υπάρχει καµία σύνδεση (ποσοστό 36,1%),  επί συνόλου 216. 

 

Aπο το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών παρατηρούµε ότι 24 

απάντησαν ότι υπάρχει σύνδεση σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 7,6%), 122 ότι υπάρχει 

σε µικρό βαθµό (ποσοστό 38,7%), 56 ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 17,8 

%), 113 ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση (ποσοστό 35,9%),  ενώ 17 (ποσοστό 5,1%) 

δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 0,953 µε 3  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0813, η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες, όσον αφορά τις απόψεις περί σύνδεσης 

απόδοσης και τρόπου αµοιβής. 

 

 

6.Β8 Φύλο και διαφορές στην συνταξιοδότηση 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 20 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν 

υπάρχουν διαφορές στην συνταξιοδότηση, µεταξύ των δύο φύλων, 3 άντρες 

απάντησαν πως υπάρχει µεγάλη διαφορά (ποσοστό 3,5%), 18 ότι υπάρχει µικρή 

διαφορά (ποσοστό 21,2%), 7 πως υπάρχει ελάχιστη διαφορά (ποσοστό 8,2 %), και 57 

ότι δεν υπάρχει καµία διαφορά (ποσοστό 67,1%), επί συνόλου 85. 

 

Παρατηρούµε ακόµα, πως στην ίδια Ερώτηση 20 γυναίκες απάντησαν ότι 

υπάρχει µεγάλη διαφορά (ποσοστό 9,9%), 34 ότι υπάρχει µικρή διαφορά (ποσοστό 

16,8%), 50 ότι υπάρχει ελάχιστη διαφορά (ποσοστό 24,8 %), και 98 ότι δεν υπάρχει 

καµία διαφορά (ποσοστό 48,5%),  επί συνόλου 202. 

 

Από το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών παρατηρούµε ότι 23 

απάντησαν ότι υπάρχει µεγάλη διαφορά (ποσοστό 8%), 52 ότι υπάρχει µικρή διαφορά 



 

 

 

178

(ποσοστό 18,1%), 57 ότι υπάρχει ελάχιστη διαφορά (ποσοστό 19,9 %), 155 ότι δεν 

υπάρχει καµία διαφορά (ποσοστό 54%), ενώ 45 (ποσοστό 13,6%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 15,681 µε 3 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,001, η οποία είναι µικρότερη από το κριτήριο 0,05 και ίση 

προς το κριτήριο 0,01 (Παράρτηµα Γ). Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες, όσον αφορά τις απόψεις περί 

διαφορών στην συνταξιοδότηση των δύο φύλων, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 90 

(Παράρτηµα Β). 

 

 

6.Β9 Φύλο και αποτελεσµατικότητα παρεχόµενης επαγγελµατικής 

κατάρτισης 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 21 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν η 

επαγγελµατική κατάρτιση που παρέχει η επιχείρηση στους εργαζοµένους είναι 

αποτελεσµατική, 9 άντρες απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου αποτελεσµατική 

(ποσοστό 10,1%), 27 ότι είναι σχετικά αποτελεσµατική (ποσοστό 30,3%), 31 πως 

είναι αποτελεσµατική (ποσοστό 34,8%), ενώ 22 (ποσοστό 24,7%) πως είναι πολύ 

αποτελεσµατική, επί συνόλου 89. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην ίδια Ερώτηση 16 γυναίκες απάντησαν ότι η 

παρεχόµενη κατάρτιση δεν είναι καθόλου αποτελεσµατική (ποσοστό 7,5%), 78 ότι 

είναι σχετικά αποτελεσµατική (ποσοστό 36,8%), 56 ότι είναι αποτελεσµατική 

(ποσοστό 26,4%), ενώ 62 (ποσοστό 29,2%) ότι είναι πολύ αποτελεσµατική, επί 

συνόλου 212. 

 

Από το συνολικό δείγµα αντρών και γυναικών παρατηρούµε ότι 25 

απάντησαν ότι η παρεχόµενη κατάρτιση δεν είναι καθόλου αποτελεσµατική (ποσοστό 

8, 3%), 105 ότι είναι σχετικά αποτελεσµατική (ποσοστό 34, 9%), 87 ότι είναι 

αποτελεσµατική (ποσοστό 28, 9%), ενώ 84 (ποσοστό 27, 9%) ότι είναι πολύ 

αποτελεσµατική, ενώ 31 (ποσοστό 9, 3%) δεν απάντησαν. 
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Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 3,242 µε 3  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,356 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες, όσον αφορά τις απόψεις τους για την 

αποτελεσµατικότητα της παρεχόµενης από την εταιρεία κατάρτισης. 

 

 

6.Β10 Φύλο και σύνδεση µεταξύ παρεχόµενης επαγγελµατικής 

κατάρτισης µε την αξιολόγηση και τις αµοιβές 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 22, (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν η 

επαγγελµατική κατάρτιση που παρέχει η επιχείρηση στους εργαζοµένους συνδέεται 

µε την αξιολόγηση και τις αµοιβές, 12 άντρες απάντησαν ότι συνδέεται σε µεγάλο 

βαθµό (ποσοστό 13,2%), 40 ότι συνδέεται σε µικρό βαθµό (ποσοστό 44%), 16 ότι 

συνδέεται ελάχιστα (ποσοστό 17,6%), ενώ 23 (ποσοστό 25,3%) ότι δεν υπάρχει 

καµία σύνδεση, επί συνόλου 91. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην ίδια Ερώτηση, 32 γυναίκες απάντησαν ότι η 

επαγγελµατική κατάρτιση που παρέχει η επιχείρηση στους εργαζοµένους συνδέεται 

µε την αξιολόγηση και τις αµοιβές σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 14,8%), 64 ότι 

συνδέεται σε µικρό βαθµό (ποσοστό 29,6%), 66 ότι συνδέεται ελάχιστα (ποσοστό 

30,6%), ενώ 54 (ποσοστό 25%) ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση, επί συνόλου 216. 

 

Από το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών παρατηρούµε ότι 44 

απάντησαν ότι η επαγγελµατική κατάρτιση που παρέχει η επιχείρηση στους 

εργαζοµένους συνδέεται µε την αξιολόγηση και τις αµοιβές σε µεγάλο βαθµό 

(ποσοστό 14,3%), 104 ότι συνδέεται σε µικρό βαθµό (ποσοστό 33,9%), 82 ότι 

συνδέεται ελάχιστα (ποσοστό 26,7%), 77 (ποσοστό 25,1%) ότι δεν υπάρχει καµία 

σύνδεση, ενώ 25 (ποσοστό 7,5%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 8,034 µε 3  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,045 η οποία είναι µικρότερη από το κριτήριο 0,05  

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους 
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άντρες και τις γυναίκες, όσον αφορά τις απόψεις τους για το βαθµό στον οποίο η 

επαγγελµατική κατάρτιση που παρέχει η επιχείρηση στους εργαζοµένους συνδέεται 

µε την αξιολόγηση και τις αµοιβές. 

 

Όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 91 (Παράρτηµα Β), οι γυναίκες πιστεύουν πως 

η επαγγελµατική κατάρτιση συνδέεται ελάχιστα µε την αξιολόγηση και τις 

αµοιβές των εργαζοµένων, σε µεγαλύτερο ποσοστό από ότι το πιστεύουν οι 

άντρες. 

 

 

6.Β11 Φύλο και αποτελεσµατικότητα του τρόπου στελέχωσης της 

επιχείρησης 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 23, (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά την 

αποτελεσµατικότητα του τρόπου στελέχωσης της επιχείρησης, 16 άντρες απάντησαν 

ότι δεν είναι καθόλου αποτελεσµατικός (ποσοστό 16,3%), 50 ότι είναι σχετικά 

αποτελεσµατικός (ποσοστό 51,5%), 25 ότι είναι αποτελεσµατικός (ποσοστό 25,8%), 

ενώ 6 (ποσοστό 6,2%) ότι δεν είναι καθόλου αποτελεσµατικός, επί συνόλου 97. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην ίδια Ερώτηση, 16 γυναίκες απάντησαν ότι ο 

τρόπος στελέχωσης δεν είναι καθόλου αποτελεσµατικός (ποσοστό 7,3%), 128 ότι 

είναι σχετικά αποτελεσµατικός (ποσοστό 58,2%), 64 ότι είναι αποτελεσµατικός 

(ποσοστό 29,1%), ενώ 12 (ποσοστό 5,5%) ότι δεν είναι καθόλου αποτελεσµατικός, 

επί συνόλου 220. 

 

Από το συνολικό δείγµα αντρών και γυναικών παρατηρούµε ότι 32 άτοµα 

απάντησαν ότι ο τρόπος στελέχωσης δεν είναι καθόλου αποτελεσµατικός (ποσοστό 

10,1%), 178 ότι είναι σχετικά αποτελεσµατικός (ποσοστό 56,2%), 89 ότι είναι 

αποτελεσµατικός (ποσοστό 28,1%), 18 (ποσοστό 5,7%) ότι δεν είναι καθόλου 

αποτελεσµατικός, ενώ 15 (ποσοστό 4,5 %) δεν απάντησε. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 6,527 µε 3  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,089 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 
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(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες, όσον αφορά τις απόψεις τους για την 

αποτελεσµατικότητα του τρόπου στελέχωσης της επιχείρησης.  

 

 

6.Β12 Φύλο και ίση συµµετοχή στην παρεχόµενη επαγγελµατική 

κατάρτιση 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 24, (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν 

υπάρχει ίση συµµετοχή  των δύο φύλων στην επαγγελµατική κατάρτιση που παρέχει 

η επιχείρηση, 61 άντρες απάντησαν ότι υπάρχει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 67%), 29 

σε µικρό βαθµό (ποσοστό 31,9%), 1 ότι δεν υπάρχει ίση συµµετοχή (ποσοστό 1,1%), 

ενώ κανείς δεν απάντησε ότι υπάρχει ελάχιστα, επί συνόλου 91. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην ίδια Ερώτηση, 130 γυναίκες απάντησαν ότι 

υπάρχει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 60,2%), 64 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 29,6%), 14 

ελάχιστα (ποσοστό 6,5%), ενώ 8 απάντησαν ότι δεν υπάρχει καθόλου (ποσοστό 

3,7%), επί συνόλου 216. 

 

Από το συνολικό δείγµα  αντρών και γυναικών παρατηρούµε ότι 191 

απάντησαν ότι υπάρχει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 62,2%), 93 σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 30,3%), 14 ελάχιστα (ποσοστό 4,6%), 9 απάντησαν ότι δεν υπάρχει 

καθόλου (ποσοστό 2,9%), ενώ 25 δεν απάντησαν (ποσοστό 7,5%) 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 7,968 µε 3  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,047, η οποία είναι µικρότερη από το κριτήριο 0,05  

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα 

στους άντρες και τις γυναίκες, όσον αφορά τις απόψεις περί ισόρροπης 

συµµετοχής των δύο φύλων στην παρεχόµενη από την εταιρεία επαγγελµατική 

κατάρτιση, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 92 (Παράρτηµα Β). 
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6.Γ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

 

6.Γ1 Φύλο και παραµονή στο χώρο των Μ.Μ.Ε σε περίπτωση 

αλλαγής εργασίας 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 25 (Παράρτηµα Α) ότι σε περίπτωση αλλαγής 

εργασίας, 76 άντρες θα παρέµεναν στο χώρο των Μ.Μ.Ε (ποσοστό 75,2%) ενώ 25 

δεν θα παρέµεναν (ποσοστό 24,8 %), επί συνόλου 101. 

 

Αντίστοιχα, 170 γυναίκες απάντησαν πως θα παρέµεναν (ποσοστό 76,6 %), 

ενώ 52 απάντησαν πως δεν θα παρέµεναν (ποσοστό 23,4%), επί συνόλου 222. 

 

Στον ίδιο Πίνακα παρατηρούµε ότι στο σύνολο αντρών και γυναικών, 246 

απάντησαν πως θα παρέµεναν στο χώρο των Μ.Μ.Ε (ποσοστό 76,2%), 77 απάντησαν 

πως δεν θα παρέµεναν (ποσοστό 23,8%), ενώ 9 (ποσοστό 2,7%) δεν απάντησαν.  

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 0,068 µε 1 βαθµό ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,795 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05  και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες, όσον αφορά  τον αν θα παρέµεναν στον 

χώρο των Μ.Μ.Ε. σε περίπτωση αλλαγής εργασίας. 

 

 

6.Γ2 Φύλο και εργασιακή απόδοση εκτός του χώρου των Μ.Μ.Ε. 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 26, (Παράρτηµα Α) ότι 66 άντρες (ποσοστό 

66,7%) απάντησαν ότι θα απέδιδαν και εκτός του χώρου των Μ.Μ.Ε., ενώ 33 

(ποσοστό 33,3%) απάντησαν πως δεν θα απέδιδαν, επί συνόλου 99. 

 

Ακόµα παρατηρούµε ότι 140 γυναίκες απάντησαν πως θα απέδιδαν (ποσοστό 

65,4%), ενώ 74 απάντησαν πως δεν θα απέδιδαν (ποσοστό 34,6%), επί συνόλου 214.  
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Στον ίδιο Πίνακα παρατηρούµε ότι στο σύνολο αντρών και γυναικών, 206 ότι 

θα απέδιδαν και εκτός του χώρου των Μ.Μ.Ε. (ποσοστό 65,8%), 107 (ποσοστό 

34,2%) απάντησαν πως δεν θα απέδιδαν, ενώ 19 (ποσοστό 5,7%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 0,047 µε 1 βαθµό ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,829 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Β). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στην απόδοση αντρών και γυναικών εκτός χώρου Μ.Μ.Ε. 

 

 

6.Γ3 Φύλο και θέση στην επιχείρηση 
 

Όσον αφορά την θέση τους στην επιχείρηση, παρατηρούµε από τον Πίνακα 27 

(Παράρτηµα Α) ότι 3 άντρες είναι στην βαθµίδα του διευθυντή (ποσοστό 3%), 21 

στην βαθµίδα του προϊσταµένου (ποσοστό 21%), κανένας στην θέση του 

υποδιευθυντή, 70 είναι υπάλληλοι (ποσοστό 70%), και 6 είναι βοηθοί (ποσοστό 6%), 

επί συνόλου 100. 

 

Παρατηρούµε ακόµα στον ίδιο Πίνακα, ότι 4 γυναίκες είναι στην βαθµίδα του 

διευθυντή (ποσοστό 1,8%), 32 στην βαθµίδα του προϊσταµένου (ποσοστό 14,5%), 2 

στην θέση του υποδιευθυντή (ποσοστό 0,9%), 164 είναι υπάλληλοι (ποσοστό 74,5%), 

και 18 είναι βοηθοί (ποσοστό 8,2%), επί συνόλου 220. 

 

Στο σύνολο αντρών και γυναικών παρατηρούµε πως 7 είναι στην βαθµίδα του 

διευθυντή (ποσοστό 2,2%), 53 στην βαθµίδα του προϊσταµένου (ποσοστό 16,6%), 2 

στην θέση του υποδιευθυντή (ποσοστό 0,6%), 234 είναι υπάλληλοι (ποσοστό 73,1%), 

24 είναι βοηθοί (ποσοστό 7,5%), ενώ 12 δεν απάντησαν (ποσοστό 3,6%). 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V” έχει τιµή 0,108 και η στατιστική σηµαντικότητα είναι 

0,447 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις θέσεις 

που κατέχουν  άντρες και γυναίκες στον χώρο των Μ.Μ.Ε. 
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6.Γ4 Φύλο και ο ρόλος των ανθρωπίνων σχέσεων στην εργασιακή 

απόδοση 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 28 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

πόσο επηρεάζουν οι ανθρώπινες σχέσεις την απόδοσή τους, 62 άντρες απάντησαν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 61,4%), 27 απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 26,7%), 10 

σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 9,9%) και  2 πως δεν επηρεάζουν καθόλου (ποσοστό 

2%), επί συνόλου 101. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην ίδια Ερώτηση, 116 γυναίκες απάντησαν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 51,8%), 84 απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 37,5%), 6 

σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 2,7%) και  18 πως δεν οι ανθρώπινες σχέσεις δεν 

επηρεάζουν καθόλου την απόδοσή τους (ποσοστό 8%), επί συνόλου 224. 

 

Στο σύνολο αντρών και γυναικών παρατηρούµε πως 178 απάντησαν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 54,8%), 111 απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 34,2%), 

16 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 4,9%) 20 πως δεν οι ανθρώπινες σχέσεις δεν 

επηρεάζουν καθόλου την απόδοσή τους (ποσοστό 6,2%), ενώ 7 (ποσοστό 2,1%) δεν 

απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 15,058 µε 3  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,002 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05  και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ 

αντρών και γυναικών όσον αφορά το κατά πόσο οι ανθρώπινες σχέσεις 

επηρεάζουν την απόδοσή τους όπως φαίνεται στο Γράφηµα 93 (Παράρτηµα Β). 

 

 

6.Γ5 Φύλο και ο ρόλος των διαφυλικών σχέσεων στη στάση απέναντι 

στην εργασία 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 29 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

πόσο επηρεάζουν οι διαφυλικές σχέσεις την στάση τους απέναντι στην εργασία, 24 
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άντρες απάντησαν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 24%), 44  απάντησαν σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 44%), 13 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 13%) και  19 πως δεν επηρεάζουν 

καθόλου (ποσοστό 19%), επί συνόλου 100. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην ίδια Ερώτηση, 36 γυναίκες απάντησαν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 16,4%), 84 απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 38,2%), 32 

σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 14,5%) και 68 πως οι διαφυλικές σχέσεις δεν 

επηρεάζουν την στάση τους απέναντι στην εργασία (ποσοστό 30,9%), επί συνόλου 

220. 

 

Στο σύνολο αντρών και γυναικών παρατηρούµε πως 60 απάντησαν σε µεγάλο 

βαθµό (ποσοστό 18,8%), 128 απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 40%), 45 σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 14,1%) 87 πως οι διαφυλικές σχέσεις δεν επηρεάζουν 

καθόλου την στάση τους απέναντι στην εργασία (ποσοστό 27,2%), ενώ 12 (ποσοστό 

3,6%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 6,423 µε 3  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,093 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ 

αντρών και γυναικών όσον αφορά το κατά πόσο οι διαφυλικές σχέσεις 

επηρεάζουν την στάση τους απέναντι στην εργασία. 

 

 

6.Γ6 Φύλο και ο ρόλος των διαφυλικών σχέσεων στη γενικότερη 

στάση των εργαζοµένων 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 30 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

πόσο επηρεάζουν οι διαφυλικές σχέσεις την στάση τους , 25 άντρες απάντησαν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 25%), 43  απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 43%), 13 σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 13%) και  19 πως δεν επηρεάζουν καθόλου (ποσοστό 

19%), επί συνόλου 100. 
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Παρατηρούµε ακόµα ότι στην ίδια Ερώτηση, 46 γυναίκες  απάντησαν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 20,9%), 78 απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 35,5%), 36 

σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 16,4%) και  60 πως οι διαφυλικές σχέσεις δεν 

επηρεάζουν την στάση τους (ποσοστό 27,3%), επί συνόλου 220. 

 

Στο σύνολο αντρών και γυναικών παρατηρούµε πως 71 απάντησαν σε µεγάλο 

βαθµό (ποσοστό 22,2%), 121 απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 37,8%), 49 σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 15,3%) 79 πως οι διαφυλικές σχέσεις δεν επηρεάζουν 

καθόλου την στάση τους (ποσοστό 24,7%), ενώ  12 (ποσοστό 3,6%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 3,968 µε 3  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,265 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05  και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ 

αντρών και γυναικών όσον αφορά το κατά πόσο οι διαφυλικές σχέσεις 

επηρεάζουν την γενικότερη στάση τους. 

 

 

6.Γ7 Φύλο και εργασιακή ικανοποίηση 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 31 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

είναι ικανοποιηµένοι από την εργασία τους, 49 άντρες απάντησαν ότι είναι σε µεγάλο 

βαθµό (ποσοστό 48,5%), 42  απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 41,6%), 5 σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 5%) και 5 πως δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι (ποσοστό 

19%), επί συνόλου 101. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην ίδια Ερώτηση, 116 γυναίκες απάντησαν σε µεγάλο 

βαθµό (ποσοστό 51,3%), 86 απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 38,1%), 18 σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 8%) και 6 πως δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένες (ποσοστό 

2,7%), επί συνόλου 226. 

 

Στο σύνολο αντρών και γυναικών παρατηρούµε πως 165 απάντησαν πως είναι 

ικανοποιηµένοι σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 50,5%), 128 απάντησαν σε µικρό βαθµό 
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(ποσοστό 39,1%), 23 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 7%) 11 πως δεν είναι καθόλου 

ικανοποιηµένοι (ποσοστό 3,4%), ενώ 5 (ποσοστό 1,5%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 2,327 µε 3  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,507 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ 

αντρών και γυναικών όσον αφορά το κατά πόσο νιώθουν ικανοποιηµένοι από την 

εργασία τους. 

 

 

6.Γ8 Φύλο και διαχείριση –αξιολόγηση ανθρώπινου δυναµικού µε 

βάση το φύλο 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 32 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

πόσο το φύλο επηρεάζει την διαχείριση και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού, 

18 άντρες απάντησαν ότι επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 18%), 35 απάντησαν 

σε µικρό βαθµό (ποσοστό 35%), 20 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 20%) και  27 πως 

δεν είναι επηρεάζει καθόλου (ποσοστό 27%), επί συνόλου 100. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην ίδια Ερώτηση, 34 γυναίκες  απάντησαν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 15,3%), 82 απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 36,9%), 34 

σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 15,3%) και  72 πως δεν το φύλο δεν επηρεάζει καθόλου 

την διαχείριση και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού (ποσοστό 32,4%), επί 

συνόλου 222. 

 

Στο σύνολο αντρών και γυναικών παρατηρούµε πως 52 απάντησαν πως το 

φύλο επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 16,1%), 117 απάντησαν σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 36,3%), 54 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 16,8%) και  99 πως δεν είναι 

επηρεάζει καθόλου (ποσοστό 30,7%), ενώ 10 άτοµα (ποσοστό 3%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 1,943 µε 3 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,585 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05  και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ 
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αντρών και γυναικών όσον αφορά τις απόψεις τους για το κατά πόσο το φύλο 

επηρεάζει την διαχείριση και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού. 

 

 

6.Γ9 Φύλο και σύνδεση εργασιακής αξιολόγησης και 

επαναπροσδιορισµού επαγγελµατικών προοπτικών 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 33 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

πόσο υπάρχει σύνδεση µεταξύ της εργασιακής αξιολόγησης και τον 

επαναπροσδιορισµό των επαγγελµατικών προοπτικών, 21 άντρες απάντησαν ότι 

υπάρχει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 21%), 50 απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

50%), 19 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 19%) και 10 πως δεν υπάρχει τέτοια σύνδεση 

(ποσοστό 10%), επί συνόλου 100. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην ίδια Ερώτηση, 32 γυναίκες  απάντησαν ότι 

υπάρχει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 15,7%), 102 απάντησαν σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 50%), 42 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 20,6%) και  28 πως δεν υπάρχει 

τέτοια σύνδεση (ποσοστό 13,7%), επί συνόλου 207. 

 

Στο σύνολο αντρών και γυναικών παρατηρούµε πως 53 άτοµα απάντησαν πως 

υπάρχει σύνδεση µεταξύ της εργασιακής αξιολόγησης και τον επαναπροσδιορισµό 

των επαγγελµατικών προοπτικών σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 17,4%), 152 απάντησαν 

σε µικρό βαθµό (ποσοστό 50%), 61 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 20,1%) 38 πως δεν 

υπάρχει τέτοια σύνδεση (ποσοστό 12,5%), ενώ 28 άτοµα (ποσοστό 8,4%). 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 1,916 µε 3  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,590 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05  και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ 

αντρών και γυναικών όσον αφορά το κατά πόσο πιστεύουν ότι υπάρχει σύνδεση 

µεταξύ της εργασιακής αξιολόγησης και τον επαναπροσδιορισµό των 

επαγγελµατικών προοπτικών των υπαλλήλων. 

 

 



 

 

 

189

6.Γ10 Φύλο και αξιοκρατική αξιολόγηση προσωπικού 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 34 (Παράρτηµα Α) ότι 31 άντρες απάντησαν 

πως η αξιολόγηση του προσωπικού γίνεται σε µεγάλο βαθµό µε αξιοκρατικά κριτήρια 

(ποσοστό 31,3%), 41 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 41,4%), 15 ότι γίνεται ελάχιστα 

αξιοκρατικά (ποσοστό 15,2%), και 12 ότι δεν γίνεται καθόλου αξιοκρατικά (ποσοστό 

12,1%), επί συνόλου 99. 

 

Παρατηρούµε από τον ίδιο Πίνακα ότι 62 γυναίκες απάντησαν πως η 

αξιολόγηση του προσωπικού γίνεται σε µεγάλο βαθµό µε αξιοκρατικά κριτήρια 

(ποσοστό 27,7%), 92 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 41,1%), 26 ότι γίνεται ελάχιστα 

αξιοκρατικά (ποσοστό 11,6%), και 44 ότι δεν γίνεται καθόλου αξιοκρατικά (ποσοστό 

19,6%), επί συνόλου 224. 

 

Στο σύνολο αντρών και γυναικών παρατηρούµε πως93 απάντησαν πως η 

αξιολόγηση του προσωπικού γίνεται σε µεγάλο βαθµό µε αξιοκρατικά κριτήρια 

(ποσοστό 28,8%), 133 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 41,2%), 41 ότι γίνεται ελάχιστα 

αξιοκρατικά (ποσοστό 12,7%), 56 ότι δεν γίνεται καθόλου αξιοκρατικά (ποσοστό 

17,3%), ενώ 9 (ποσοστό 2,7%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 3,237 µε 3 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,357 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05  και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ 

αντρών και γυναικών όσον αφορά τις απόψεις τους για την αξιοκρατική ή µη 

αξιολόγηση του προσωπικού. 

 

 

6.Γ11 Φύλο και τοποθέτηση σε θέση εργασίας 
 

Παρατηρούµε από τον  Πίνακα 35 (Παράρτηµα Α) ότι 55 άντρες απάντησαν 

ότι σε κάποια θέση εργασίας τοποθετούνται το ίδιο ποσοστό αντρών και γυναικών 

(ποσοστό 53,9%), ενώ 47 απάντησαν πως κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει (ποσοστό 

46,1%), επί συνόλου 102. 
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Παρατηρούµε από τον ίδιο Πίνακα ότι 114 γυναίκες απάντησαν πως σε 

κάποια θέση εργασίας τοποθετούνται το ίδιο ποσοστό αντρών και γυναικών (ποσοστό 

51,5%), ενώ   απάντησαν πως  κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει (ποσοστό 49,6%), επί 

συνόλου 226. 

 

Στο σύνολο αντρών και γυναικών παρατηρούµε ότι 169 απάντησαν πως σε 

κάποια θέση εργασίας τοποθετούνται το ίδιο ποσοστό αντρών και γυναικών (ποσοστό 

50,4%),  159 απάντησαν πως  κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει (ποσοστό 48,5%), ενώ 4 

(ποσοστό 1,2%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 0,341 µε 1 βαθµό ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,559 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05  και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ 

αντρών και γυναικών όσον αφορά τις απόψεις τους για το αν τοποθετούνται σε 

θέση εργασίας το ίδιο ποσοστό αντρών και γυναικών. 

 

 

6.Γ12 Φύλο και συσχέτισή του µε την αποδοτικότητα 
 

Παρατηρούµε από τον  Πίνακα 36 (Παράρτηµα Α) ότι 7 άντρες απάντησαν 

πως συµφωνούν πλήρως στο ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ φύλου και 

αποδοτικότητας (ποσοστό 6,9%), 22 απάντησαν  ότι συµφωνούν (ποσοστό 21,6%), 

26 απάντησαν ότι δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 25,5%), 29 διαφωνούν (ποσοστό 

28,4%), και 18 διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 17,6%),  επί συνόλου 102. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι 6 γυναίκες απάντησαν πως συµφωνούν πλήρως στο 

ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ φύλου και αποδοτικότητας (ποσοστό 2,7%), 16 

απάντησαν συµφωνούν (ποσοστό 7,1%), 66 απάντησαν ότι δεν είναι σίγουροι 

(ποσοστό 29,5%), 78 διαφωνούν (ποσοστό 34,8%), και 58 διαφωνούν απόλυτα 

(ποσοστό 25,9%), επί συνόλου 224. 
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Στο σύνολο αντρών και γυναικών παρατηρούµε ότι 13 απάντησαν πως 

συµφωνούν πλήρως στο ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ φύλου και αποδοτικότητας 

(ποσοστό 4%), 38 απάντησαν  συµφωνούν (ποσοστό 11,7%), 92 απάντησαν ότι δεν 

είναι σίγουροι (ποσοστό 28,2%), 107 διαφωνούν (ποσοστό 32,8%), 76 διαφωνούν 

απόλυτα (ποσοστό 23,3%),  ενώ 6 (ποσοστό 1,8%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 18,898 µε 4  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,001 η οποία είναι µικρότερη από το κριτήριο 0,05 και ίση µε 

το κριτήριο 0,01 (Παράρτηµα Γ). Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά µεταξύ αντρών και γυναικών όσον αφορά τις απόψεις τους περί 

συσχέτισης µεταξύ φύλου και αποδοτικότητας, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 94 

(Παράρτηµα Β). 

 

 

6.Γ13 Φύλο και οι οικογενειακές υποχρεώσεις ως εµπόδιο στην 

εργασιακή απόδοση 
 

Παρατηρούµε από τον  Πίνακα 37 (Παράρτηµα Α) ότι 14 άντρες απάντησαν 

πως συµφωνούν απόλυτα στο ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις είναι εµπόδιο στην 

απόδοση των εργαζοµένων (ποσοστό 13,9%), 33 απάντησαν ότι συµφωνούν 

(ποσοστό 33,7%), 23 απάντησαν ότι δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 22,8%), 22 

διαφωνούν (ποσοστό 21,8%), και 9 διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 8,9%),  επί 

συνόλου 101. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι 26 γυναίκες απάντησαν πως συµφωνούν πλήρως στο 

ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις είναι εµπόδιο στην απόδοση των εργαζοµένων 

(ποσοστό 11,5%), 66 απάντησαν ότι συµφωνούν (ποσοστό 29,2%), 48 απάντησαν ότι 

δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 21,2%), 60 διαφωνούν (ποσοστό 26,5%), και 26 

διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 11,5%), επί συνόλου 226. 

 

Στο σύνολο αντρών και γυναικών παρατηρούµε ότι 40 απάντησαν πως 

συµφωνούν πλήρως στο ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις είναι εµπόδιο στην 

απόδοση των εργαζοµένων (ποσοστό 12,2%),  99 απάντησαν ότι συµφωνούν 
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(ποσοστό 30,3%), 71 απάντησαν ότι δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 21,7%), 82 

διαφωνούν (ποσοστό 25,1%), και 35 διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 10,7%). 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 1,741 µε 4  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,783 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ 

αντρών και γυναικών όσον αφορά τις απόψεις τους για το αν οι οικογενειακές 

υποχρεώσεις είναι εµπόδιο στην απόδοση των εργαζοµένων. 

 

 

6.Γ14 Φύλο και ενδιαφέρον για εξέλιξη σε διευθυντική θέση 
 

Παρατηρούµε από τον  Πίνακα 38 (Παράρτηµα Α) ότι 68 άντρες θεωρούν ότι 

υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον από τα δύο φύλα για εξέλιξη σε διευθυντική 

θέση(ποσοστό 68%), ενώ    32 θεωρούν ότι δεν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον(ποσοστό 

32%), επί συνόλου 100. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι 186 γυναίκες θεωρούν ότι υπάρχει το ίδιο 

ενδιαφέρον από τα δύο φύλα για εξέλιξη σε διευθυντική θέση(ποσοστό 83%), ενώ    

38 θεωρούν ότι δεν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον(ποσοστό 17 %), επί συνόλου 224. 

 

Στο σύνολο αντρών και γυναικών παρατηρούµε ότι 254 θεωρούν ότι υπάρχει 

το ίδιο ενδιαφέρον από τα δύο φύλα για εξέλιξη σε διευθυντική θέση(ποσοστό 

78,4%), 70 θεωρούν ότι δεν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον(ποσοστό 21,6 %), ενώ 8 δεν 

απάντησαν (ποσοστό 2,4%). 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 9,228 µε 1  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,002 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 

0,01(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ 

αντρών και γυναικών όσον αφορά τις απόψεις τους για το αν υπάρχει το ίδιο 

ενδιαφέρον από τα δύο φύλα για εξέλιξη σε διευθυντική θέση, όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα  95 (Παράρτηµα Β). 
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6.Γ15 Φύλο και χρήση διαφορετικών κριτηρίων αξιολόγησης 

απόδοσης 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 39 (Παράρτηµα Α) ότι 40 άντρες πιστεύουν ότι 

ανάλογα µε το φύλο υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης απόδοσης 

(ποσοστό 39,2%), ενώ 62 πιστεύουν ότι τα κριτήρια είναι τα ίδια(ποσοστό 60,8%), 

επί συνόλου 102. 

 

 Παρατηρούµε ακόµα ότι 100 γυναίκες πιστεύουν ότι ανάλογα µε το φύλο 

υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης απόδοσης (ποσοστό 44,6%), ενώ 124 

πιστεύουν ότι τα κριτήρια είναι τα ίδια (ποσοστό 55,4%), επί συνόλου 224. 

 

Στο σύνολο αντρών και γυναικών παρατηρούµε ότι 140 πιστεύουν ότι 

ανάλογα µε το φύλο υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης απόδοσης 

(ποσοστό 42,9%), 186 πιστεύουν ότι τα κριτήρια είναι τα ίδια (ποσοστό 57,1%), ενώ 

6  δεν απάντησαν (ποσοστό 1,8%). 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 0,843 µε 1  βαθµό ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,359 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ 

αντρών και γυναικών όσον αφορά τις απόψεις  για το αν υπάρχουν διαφορετικά 

κριτήρια αξιολόγησης απόδοσης ανάλογα µε το φύλο. 

 

 

6.Γ16 Φύλο και ίση µεταχείριση βάσει κοινωνικών σχέσεων και 

κουλτούρας 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 40 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά τον βαθµό 

που οι κοινωνικές σχέσεις και η κουλτούρα συντελούν στην ίση µεταχείριση ανδρών 

και γυναικών στον εργασιακό χώρο, 50 άντρες απάντησαν ότι συντελούν σε µεγάλο 

βαθµό (ποσοστό 51%), 32  απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 32,7%), 8 σε 
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ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 8,2%) και 8  πως δεν συντελούν καθόλου (ποσοστό 8,2%), 

επί συνόλου 98. 

 

Παρατηρούµε ακόµα στον ίδιο Πίνακα, ότι 100 γυναίκες  απάντησαν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 45,5%), 78 απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 35,5%), 20 

σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 9,1%) και  22 πως δεν συντελούν καθόλου (ποσοστό 

10%), επί συνόλου 220. 

 

Στο σύνολο αντρών και γυναικών παρατηρούµε πως 150 απάντησαν πως οι 

κοινωνικές σχέσεις και η κουλτούρα συντελούν στην ίση µεταχείριση ανδρών και 

γυναικών στον εργασιακό χώρο σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 47,2%), 110 απάντησαν 

σε µικρό βαθµό (ποσοστό 34,6%), 28 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 8,8%) 30 πως δεν 

είναι καθόλου ικανοποιηµένοι (ποσοστό 9,4%), ενώ 14 (ποσοστό 4,2%) δεν 

απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 0,908 µε 3 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,824 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05  και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ 

αντρών και γυναικών όσον αφορά τον βαθµό που πιστεύουν ότι οι κοινωνικές 

σχέσεις και η κουλτούρα συντελούν στην ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών 

στον εργασιακό χώρο. 

 

 

6.Γ17 Φύλο και η σύνδεσή του µε το αντικείµενο εργασίας κατά την 

επιλογή προσωπικού 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 41 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά τον βαθµό 

που το αντικείµενο εργασίας επηρεάζει την επιλογή προσωπικού ως προς το φύλο, 29 

άντρες απάντησαν ότι επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 29%), 38 απάντησαν σε 

µικρό βαθµό (ποσοστό 38%), 11 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 11%) και  22 πως δεν 

επηρεάζει καθόλου (ποσοστό 22%), επί συνόλου 100. 
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Παρατηρούµε ακόµα στον ίδιο Πίνακα, ότι 46 γυναίκες  απάντησαν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 20,4%), 112 απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 49,6%), 

24 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 10,6%) και  44 πως δεν επηρεάζει καθόλου (ποσοστό 

19,5%), επί συνόλου 226. 

 

Στο σύνολο αντρών και γυναικών παρατηρούµε πως 75 απάντησαν πως το 

αντικείµενο εργασίας επηρεάζει την επιλογή προσωπικού ως προς το φύλο σε µεγάλο 

βαθµό (ποσοστό 23%), 150 απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 46%), 35 σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 10,7%) 66 πως δεν επηρεάζει καθόλου (ποσοστό 20,2%), 

ενώ 6 (ποσοστό 1,8%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 4,494 µε 3  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,213η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05  και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ 

αντρών και γυναικών όσον αφορά τον βαθµό που πιστεύουν ότι το αντικείµενο 

εργασίας επηρεάζει την επιλογή προσωπικού ως προς το φύλο. 

 

 

6.Γ18 Φύλο και επιρροή από τα τηλεοπτικά πρότυπα 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 42,(Παράρτηµα Α) 23 άντρες απάντησαν ότι οι 

εργαζόµενοι τηλεοπτικών σταθµών επηρεάζονται από τα πρότυπα που αναπαράγουν 

οι σταθµοί σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 22,5%), 39  απάντησαν σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 38,2%), 21 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 20,6%) και 19 πως δεν 

επηρεάζονται καθόλου (ποσοστό 18,6%), επί συνόλου 102. 

 

Παρατηρούµε ακόµα στον ίδιο Πίνακα, ότι 66 γυναίκες  απάντησαν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 29,5%), 88 απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 39,3%), 40 

σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 17,9%) και  30 πως δεν επηρεάζονται καθόλου 

(ποσοστό 13,4%), επί συνόλου 224. 

 

Στο σύνολο αντρών και γυναικών παρατηρούµε πως 89 απάντησαν πως οι 

εργαζόµενοι τηλεοπτικών σταθµών επηρεάζονται από τα πρότυπα που αναπαράγουν 
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οι σταθµοί µεγάλο βαθµό (ποσοστό 27,3%), 127 απάντησαν σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 39%), 61 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 18,7%) 49 πως δεν επηρεάζονται 

καθόλου (ποσοστό 15%), ενώ 6 (ποσοστό 1,8%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 2,805 µε 3 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,423 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ 

αντρών και γυναικών όσον αφορά τον βαθµό που πιστεύουν ότι οι εργαζόµενοι 

τηλεοπτικών σταθµών επηρεάζονται από τα πρότυπα που αναπαράγουν οι 

σταθµοί. 

 

 

6.Γ19 Φύλο και το αν επηρεάζει τα τηλεοπτικά πρότυπα 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 43 (Παράρτηµα Α) ότι 14 άντρες πιστεύουν ότι 

τα τηλεοπτικά πρότυπα επηρεάζονται από το φύλο σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 

13,9%), 40 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 39,6%), 25 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 

24,8%) και 22 πως δεν επηρεάζονται καθόλου (ποσοστό 21,8 %), επί συνόλου 101. 

 

Παρατηρούµε ακόµα στον ίδιο Πίνακα, ότι 38 γυναίκες  απάντησαν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 17 %), 78 απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 34,8%), 52 

σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 23,2%) και 56 πως δεν επηρεάζονται καθόλου (ποσοστό 

25%), επί συνόλου 224. 

 

Στο σύνολο αντρών και γυναικών παρατηρούµε πως 52 απάντησαν ότι τα 

τηλεοπτικά πρότυπα επηρεάζονται από το φύλο σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 16%), 

118 απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 36,3%), 77 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 

23,7%) 78 πως δεν επηρεάζονται καθόλου (ποσοστό 24%), ενώ 7 (ποσοστό 2,1%) δεν 

απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 1,227 µε 3  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,746 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ 
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αντρών και γυναικών όσον αφορά τον βαθµό που πιστεύουν ότι τα τηλεοπτικά 

πρότυπα επηρεάζονται από το φύλο. 

 

 

 

6.∆ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 

6.∆1 Φύλο και ελεύθερος χρόνος 

 
Παρατηρούµε από τον Πίνακα 44 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά τον 

ελεύθερο χρόνο, 34 άντρες απάντησαν ότι έχουν αρκετό (ποσοστό 33,3%), 14 ότι δεν 

έχουν (ποσοστό 13,7%) και 54 ότι δεν έχουν όσο θα ήθελαν (ποσοστό 52,9%), επί 

συνόλου 102. 

 

Παρατηρούµε ακόµα στον ίδιο Πίνακα, ότι 80 γυναίκες  απάντησαν ότι έχουν 

αρκετό ελεύθερο χρόνο (ποσοστό 35,4%), 48 ότι δεν έχουν (ποσοστό 21,2%) και 98 

ότι δεν έχουν όσο θα ήθελαν (ποσοστό 43,7%), επί συνόλου 226. 

 

Στο σύνολο αντρών και γυναικών παρατηρούµε πως 114 άτοµα απάντησαν 

ότι έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο (ποσοστό 34,8%), 62  ότι δεν έχουν (ποσοστό 

18,9%), 152 ότι δεν έχουν όσο θα ήθελαν (ποσοστό 46,3%),ενώ 4 άτοµα (ποσοστό 

1,2%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 3,577 µε 2  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,167 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ 

αντρών και γυναικών όσον αφορά τον διαθέσιµο χρόνο που έχουν στη διάθεσή 

τους. 
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6.∆2 Φύλο και συµµετοχή σε πολιτιστικούς συλλόγους 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 45 (Παράρτηµα Α) ότι 43 άντρες απάντησαν 

ότι είναι µέλη κάποιου πολιτιστικού, κοινωνικού, συνδικαλιστικού συλλόγου, οµάδας 

ή σωµατείου (ποσοστό 43,4%) ενώ 56 ότι δεν είναι (ποσοστό 56,6%), επί συνόλου 

99. 

 

Παρατηρούµε ακόµα στον ίδιο Πίνακα, ότι 50 γυναίκες απάντησαν ότι είναι 

µέλη κάποιου πολιτιστικού, κοινωνικού, συνδικαλιστικού συλλόγου, οµάδας ή 

σωµατείου (ποσοστό 22,1%) ενώ 176 ότι δεν είναι (ποσοστό 77,9%), επί συνόλου 

226. 

 

Στο σύνολο αντρών και γυναικών παρατηρούµε πως 93 άτοµα απάντησαν ότι 

είναι µέλη (ποσοστό 28,6%), 232 απάντησαν ότι δεν είναι (ποσοστό 71,4%), ενώ 7 

(ποσοστό 2,1%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 15,305 µε 1  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05  και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ 

αντρών και γυναικών όσον αφορά τη συµµετοχή τους σε πολιτιστικούς, 

κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς συλλόγους, οµάδες ή σωµατεία, όπως φαίνεται 

στο Γράφηµα  96 (Παράρτηµα Β). 

 

 

6.∆3 Φύλο και ίσος καταµερισµός ευθυνών µέσα στην οικογένεια 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 46 (Παράρτηµα Α) ότι 38 άντρες συµφωνούν 

απόλυτα στο ότι πρέπει να υπάρχει ίσος καταµερισµός ευθυνών από τον άντρα και τη 

γυναίκα µέσα σε µία οικογένεια (ποσοστό 38%), 45 συµφωνούν (ποσοστό 45%), 11 

δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 11%), 3 διαφωνούν (ποσοστό 3%), και 3 διαφωνούν 

απόλυτα (ποσοστό 3%), επί συνόλου 100. 
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Παρατηρούµε ακόµα στον ίδιο Πίνακα, ότι 154 γυναίκες  απάντησαν ότι 

συµφωνούν απόλυτα στο ότι πρέπει να υπάρχει ίσος καταµερισµός ευθυνών από τον 

άντρα και τη γυναίκα µέσα σε µία οικογένεια (ποσοστό 68,1%), 54 συµφωνούν 

(ποσοστό 23,9%), 10 δεν είναι σίγουρες (ποσοστό 4,4%), 6 διαφωνούν (ποσοστό 

2,7%), και 2 διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 0,9%), επί συνόλου 226. 

 

Στο σύνολο αντρών και γυναικών παρατηρούµε πως 192 άτοµα συµφωνούν 

απόλυτα στο ότι πρέπει να υπάρχει ίσος καταµερισµός ευθυνών από τον άντρα και τη 

γυναίκα µέσα σε µία οικογένεια (ποσοστό 58,9%), 99 συµφωνούν (ποσοστό 30,4%), 

21 δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 6,4%), 9 διαφωνούν (ποσοστό 2,8%),  5 διαφωνούν 

απόλυτα (ποσοστό 1,5%), ενώ 6 άτοµα (ποσοστό 1,8%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 27,568 µε 4  βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05  και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ 

αντρών και γυναικών σχετικά µε το κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει ίσος 

καταµερισµός ευθυνών ανάµεσα στον άντρα και τη γυναίκα µέσα σε µια 

οικογένεια, όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 97 (Παράρτηµα Β). 
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7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΗΛΙΚΙΑ 
 

7.Α1 Ηλικία και µορφωτικό επίπεδο 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 1 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το επίπεδο 

εκπαίδευσης στα  άτοµα <25 ετών, 9 είναι απόφοιτοι λυκείου (ποσοστό 52,9%), 2 

απόφοιτοι Α.Ε.Ι (ποσοστό 11,8%), 3 απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. (ποσοστό 17,6%), 3 απόφοιτοι 

τεχνικής σχολής (ποσοστό 17,6%), ενώ κανένας δεν έχει κάνει µεταπτυχιακές 

σπουδές ούτε είναι απόφοιτος γυµνασίου επί συνόλου 17. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης στα  άτοµα 

ηλικίας 25-34 ετών, 8 είναι απόφοιτοι γυµνασίου (ποσοστό 3,4%), 82 απόφοιτοι 

λυκείου (ποσοστό 35,3%), 56 απόφοιτοι Α.Ε.Ι. (ποσοστό 24,1%), 26 απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. 

(ποσοστό 11,2%), 28 είναι απόφοιτοι τεχνικής σχολής (ποσοστό12,1%), ενώ 32 

(ποσοστό 13,8%)  έχουν κάνει µεταπτυχιακές σπουδές, επί συνόλου 232. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας 35-44 ετών, 6 είναι απόφοιτοι γυµνασίου (ποσοστό 3,6%), 

66 απόφοιτοι λυκείου (ποσοστό 39,3%), 36 απόφοιτοι Α.Ε.Ι. (ποσοστό 21,4%), 30 

απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. (ποσοστό 17,9%), 9 είναι απόφοιτοι τεχνικής σχολής (ποσοστό 

5,4%) και 21 είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου (ποσοστό 12,5%), επί συνόλου 168. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας 45-54 ετών, 8 είναι απόφοιτοι γυµνασίου (ποσοστό 

11,8%), 24 απόφοιτοι λυκείου (ποσοστό 35,3%), 8 απόφοιτοι Α.Ε.Ι. (ποσοστό 

11,8%),28 απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. (ποσοστό 41,2%), ενώ κανένας δεν είναι απόφοιτος 

τεχνικής σχολής ή κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, επί συνόλου 68. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 10 είναι απόφοιτοι λυκείου (ποσοστό 

40%), 10 απόφοιτοι Α.Ε.Ι. (ποσοστό 40%), 5 είναι κάτοχος µεταπτυχιακού 

τίτλου(ποσοστό 20%), ενώ κανένας δεν είναι απόφοιτος γυµνασίου, Τ.Ε.Ι. ή τεχνικής 

σχολής, επί συνόλου 25. 
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Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 22 είναι απόφοιτοι γυµνασίου 

(ποσοστό 4,3%), 191 απόφοιτοι λυκείου (ποσοστό 37,5%), 112 απόφοιτοι Α.Ε.Ι. 

(ποσοστό 22%), 87 απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. (ποσοστό 17,1%), 40 είναι απόφοιτοι τεχνικής 

σχολής (ποσοστό 7,8%), 58 είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου (ποσοστό 11,4%), 

ενώ 8 άτοµα (ποσοστό 1,5%) δεν απάντησαν.  

 

Ο δείκτης “Cramer’s V” έχει τιµή 0,200  και η στατιστική σηµαντικότητα 

είναι 0,000 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05  και 0,01 (Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ηλικιών όσον 

αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 98 (Παράρτηµα Β). 

 

 
7.Α2 Ηλικία και γνώση ξένων γλωσσών 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 2 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά τη γνώση 

ξένων γλωσσών στα  άτοµα <25 ετών, 11 γνωρίζουν αγγλικά (ποσοστό 61,1%), 7 

γνωρίζουν δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες (ποσοστό 38,9%), ενώ κανένας δεν  

γνωρίζει γερµανικά και ιταλικά,  επί συνόλου 18. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι όσον αφορά  τη γνώση ξένων γλωσσών στα  άτοµα 

25-34 ετών, 18 δεν γνωρίζουν καµία ξένη γλώσσα (ποσοστό 7,6%), 140 γνωρίζουν 

αγγλικά (ποσοστό 58,8%), 2 γνωρίζουν ιταλικά (ποσοστό 0,8%), 78 γνωρίζουν δύο ή 

περισσότερες ξένες γλώσσες (ποσοστό 32,8%), ενώ κανένας δεν  γνωρίζει γερµανικά,  

επί συνόλου 238. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44 ετών, 33 δεν γνωρίζουν καµία ξένη γλώσσα 

(ποσοστό 19,6%), 78 γνωρίζουν αγγλικά (ποσοστό 46,4%), 3 γνωρίζει γερµανικά 

(ποσοστό 1,8%), 54 γνωρίζουν δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες (ποσοστό 32,1%), 

ενώ κανένας δεν  γνωρίζει ιταλικά,  επί συνόλου 168. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54 ετών, 24 δεν γνωρίζουν καµία ξένη γλώσσα 

(ποσοστό 37,5%), 28 γνωρίζουν αγγλικά (ποσοστό 43,8%), 12 γνωρίζουν δύο ή 

περισσότερες ξένες γλώσσες (ποσοστό 18,8%), ενώ κανένας δεν  γνωρίζει γερµανικά 

και ιταλικά,  επί συνόλου 64. 
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Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 15 δεν γνωρίζουν καµία ξένη γλώσσα 

(ποσοστό 60%), 5 γνωρίζουν αγγλικά (ποσοστό 20%), 5 γνωρίζουν δύο ή 

περισσότερες ξένες γλώσσες (ποσοστό 20%), ενώ κανένας δεν  γνωρίζει γερµανικά 

και ιταλικά,  επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 90 δεν γνωρίζουν καµία ξένη 

γλώσσα (ποσοστό 17,5%), 262 γνωρίζουν αγγλικά (ποσοστό 51,1%), 3 γνωρίζουν 

γερµανικά (ποσοστό 0,6%), 2 γνωρίζουν ιταλικά (ποσοστό 0,4%), 156 γνωρίζουν δύο 

ή περισσότερες ξένες γλώσσες (ποσοστό 30,4%), ενώ 5 άτοµα (ποσοστό 1%) δεν 

απάντησαν.   

 

Ο δείκτης “Cramer’s V” έχει τιµή 0,197 και η στατιστική σηµαντικότητα είναι 

0,000 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05  και 0,01 (Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ηλικιών όσον 

αφορά την γνώση ξένων γλωσσών, όπως  φαίνεται στο Γράφηµα 99 (Παράρτηµα 

Β). 

 

 

7.Α3 Ηλικία και χειρισµός Η/Υ 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 3 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά τη γνώση 

χειρισµού Η/Υ στα  άτοµα <25 ετών, 6 έχουν πολύ καλή γνώση χειρισµού (ποσοστό 

33,3%), 8 έχουν καλή γνώση (ποσοστό 44,4%) και 4 έχουν µέτρια γνώση (ποσοστό 

22,2%) , επί συνόλου 18. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στα άτοµα 25-34 ετών, 84  χειρίζονται πολύ καλά 

Η/Υ (ποσοστό 35,3%), 102 έχουν καλή γνώση (ποσοστό 42,9%), 38 έχουν µέτρια 

γνώση (ποσοστό 16%), ενώ 14 δεν γνωρίζουν να χειρίζονται Η/Υ (ποσοστό 5,9%), 

επί συνόλου 238. 
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Στα άτοµα ηλικίας 35-44 ετών, 45 χειρίζονται πολύ καλά Η/Υ (ποσοστό 

26,8%), 54 έχουν καλή γνώση (ποσοστό 32,1%), 66 έχουν µέτρια γνώση (ποσοστό 

39,3%), ενώ 3 δεν γνωρίζουν να χειρίζονται Η/Υ (ποσοστό 1,8%), επί συνόλου 168. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54 ετών, 4  χειρίζονται πολύ καλά Η/Υ (ποσοστό 5,9 

%), 20 έχουν καλή γνώση (ποσοστό 29,4%), 36 έχουν µέτρια γνώση (ποσοστό 

52,9%), ενώ 8 δεν γνωρίζουν να χειρίζονται Η/Υ (ποσοστό 11,8%), επί συνόλου 68. 

 

Στα άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, κανένας δεν έχει πολύ καλή ή καλή 

γνώση χειρισµού Η/Υ, 5 έχουν µέτρια γνώση (ποσοστό 20%), ενώ 20 δεν γνωρίζουν 

να χειρίζονται Η/Υ (ποσοστό 80%), επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 139 χειρίζονται πολύ καλά Η/Υ 

(ποσοστό 26,9%), 184 έχουν καλή γνώση (ποσοστό 35,6%), 149 έχουν µέτρια γνώση 

(ποσοστό 28,8%), 45 δεν γνωρίζουν να χειρίζονται Η/Υ (ποσοστό 8,7%), ενώ 1 

άτοµο (ποσοστό 0,2%) δεν απάντησε. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 232,948 µε 12 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ηλικιών όσον αφορά τη γνώση χειρισµού Η/Υ, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 100 

(Παράρτηµα Β). 

 

 

7.Α4 Ηλικία και συµµετοχή σε προγράµµατα επαγγελµατικής 

κατάρτισης 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 4, (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά την 

παρακολούθηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης στα άτοµα <25 ετών, 10 

απάντησαν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει ποτέ τέτοια µαθήµατα (ποσοστό 52,6%), 2 

ότι τα βρήκαν πολύ χρήσιµα (ποσοστό 10,5%), 5 ότι τα βρήκαν χρήσιµα (ποσοστό 

25,3%) και 2 ότι ήταν µέτρια (ποσοστό 10,5%), επί συνόλου 19. 
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Από τα άτοµα 25-34 ετών, 128 απάντησαν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει 

ποτέ τέτοια µαθήµατα (ποσοστό 54,2%), 24 ότι τα βρήκαν πολύ χρήσιµα (ποσοστό 

10,2%), 58 ότι τα βρήκαν χρήσιµα (ποσοστό 24,6%) και 26 ότι ήταν µέτρια (ποσοστό 

11%), επί συνόλου 236. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44 ετών, 114 απάντησαν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει 

ποτέ τέτοια µαθήµατα (ποσοστό 67,9%), 12 ότι τα βρήκαν πολύ χρήσιµα (ποσοστό 

7,1%), 21 ότι τα βρήκαν χρήσιµα (ποσοστό 12,5%) και 21 ότι ήταν µέτρια (ποσοστό 

12,5%), επί συνόλου 168. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 60 απάντησαν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει 

ποτέ τέτοια µαθήµατα (ποσοστό 88,2%) και 8 ότι έχουν παρακολουθήσει και τα 

βρήκαν πολύ χρήσιµα (ποσοστό 11,8%), επί συνόλου 68. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 25 απάντησαν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει 

ποτέ τέτοια µαθήµατα (ποσοστό 100%), επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 337 απάντησαν ότι δεν έχουν 

παρακολουθήσει ποτέ µαθήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης (ποσοστό65,3%), 46 ότι 

τα βρήκαν πολύ χρήσιµα (ποσοστό 8,9%), 84 ότι τα βρήκαν χρήσιµα (ποσοστό 

16,3%), 49 ότι ήταν µέτρια (ποσοστό 9,5%), ενώ 2 άτοµα (ποσοστό 0,4%) δεν 

απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V” έχει τιµή 0,193  και η στατιστική σηµαντικότητα 

είναι 0,000 η οποία είναι µεγαλύτερη από το κριτήριο 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ηλικιών όσον 

αφορά την παρακολούθηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, όπως 

φαίνεται στο Γράφηµα 101 (Παράρτηµα Β). 
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7.Α5 Ηλικία και ο ρόλος του φύλου στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 5 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά τον ρόλο 

του φύλου στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών, στις ηλικίες <25 ετών  1 απάντησε ότι 

συµφωνεί (ποσοστό 5,3%),  1 ότι δεν είναι σίγουρος (ποσοστό 5,3%), 14 ότι 

διαφωνούν (ποσοστό 73,7%), και 3 ότι διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 15,8%), επί 

συνόλου 19. 

 

Από τα άτοµα 25-34  ετών, 6 απάντησαν ότι συµφωνούν απολύτως ότι το 

φύλο παίζει ρόλο στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών (ποσοστό 2,5%), 20 ότι 

συµφωνούν (ποσοστό 20%),  40 ότι δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 16,9%), 98 ότι 

διαφωνούν (ποσοστό 41,5%) και 72 ότι διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 30,5%), επί 

συνόλου 236. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44 ετών, 15 απάντησαν ότι συµφωνούν απολύτως ότι το 

φύλο παίζει ρόλο στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών (ποσοστό 8,9%),  12 ότι 

συµφωνούν (ποσοστό 7,1%), 15 ότι δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 8,9%), 69 ότι 

διαφωνούν (ποσοστό 41,1%) και 57 ότι διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 33,9%), επί 

συνόλου 168. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54 ετών, 4 απάντησαν ότι συµφωνούν απολύτως ότι το 

φύλο παίζει ρόλο στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών (ποσοστό 5,9%), 4 ότι 

συµφωνούν (ποσοστό 5,9%), 4 ότι δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 5,9%), 36 ότι 

διαφωνούν (ποσοστό 52,9%) και 20 ότι διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 29,4%), επί 

συνόλου 68. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 5 απάντησαν ότι συµφωνούν απολύτως 

στο ότι το φύλο παίζει ρόλο στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών (ποσοστό 33,3%),  5 

ότι διαφωνούν (ποσοστό 33,3%) και 5 ότι διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 33,3%), επί 

συνόλου 15. 
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Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 30 απάντησαν ότι συµφωνούν 

απολύτως ότι το φύλο παίζει ρόλο στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών (ποσοστό 

5,9%),  37 απάντησαν ότι συµφωνούν (ποσοστό 7,3%), 60 ότι δεν είναι σίγουροι 

(ποσοστό 11,9%), 222 ότι  διαφωνούν (ποσοστό 43,9%), 157 ότι διαφωνούν απόλυτα 

(ποσοστό 31%), ενώ 2 άτοµα (ποσοστό 0,4%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V” έχει τιµή 0,193 µε και η στατιστική σηµαντικότητα 

είναι 0,000 η οποία είναι µεγαλύτερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ηλικιών όσον 

αφορά τον ρόλο που πιστεύουν ότι παίζει το φύλο στην εκµάθηση νέων 

τεχνολογιών, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 102 (Παράρτηµα Β). 

 

 

7.Α6 Ηλικία και χρήση του διαδικτύου στον εργασιακό χώρο 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 6 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά την χρήση 

του διαδικτύου στον εργασιακό χώρο, στις ηλικίες <25 ετών  7 άτοµα απάντησαν ότι 

το χρησιµοποιούν σε µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 36,8%),  6 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

31,6%) και 6 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 31,6%), επί συνόλου 19. 

 

Από τα άτοµα 25-34  ετών, 140  απάντησαν ότι χρησιµοποιούν το διαδίκτυο σε 

µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 59,3%),  48 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 20,3%) και 48 σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 20,3%), επί συνόλου 236. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44 ετών, 69 απάντησαν ότι χρησιµοποιούν το διαδίκτυο 

σε µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 41,8%), 57 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 34,5%) και 39 σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 23,6%), επί συνόλου 165. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 24  απάντησαν ότι  χρησιµοποιούν το 

διαδίκτυο σε µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 40%),  20 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 33,3%) 

και 16 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 26,7%), επί συνόλου 60. 
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Στα άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 15 απάντησαν ότι χρησιµοποιούν το 

διαδίκτυο σε µικρό βαθµό, (ποσοστό 75%) και 5 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 25%), 

επί συνόλου 20. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 240 απάντησαν ότι χρησιµοποιούν 

το διαδίκτυο σε µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 48%),  146 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

29,2%), 114 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 22,8%), ενώ 18 (ποσοστό 3,5%) δεν 

απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2 ” έχει τιµή 42,981  µε 8 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01  

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ηλικιών όσον αφορά την χρήση του διαδικτύου για πληροφόρηση στον 

εργασιακό χώρο, όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 103 (Παράρτηµα Β). 

 

 

7.Α7 Ηλικία και εκπλήρωση των επαγγελµατικών προσδοκιών 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 7 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά την 

εκπλήρωση των βασικών επαγγελµατικών προσδοκιών  στις ηλικίες <25 ετών, 6 

άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει εκπλήρωση σε µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 36,6 %)  8 σε 

µικρό βαθµό (ποσοστό 42,1%) και 5 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 26,3%), επί 

συνόλου 19. 

 

Από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 88 απάντησαν ότι υπάρχει εκπλήρωση σε 

µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 37 %)  118 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 49,6%) και 32 σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 13,4%), επί συνόλου 238. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44 ετών, 84 απάντησαν υπάρχει εκπλήρωση των 

βασικών επαγγελµατικών προσδοκιών τους σε µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 50,9 %)  60 

σε µικρό βαθµό (ποσοστό 36,4%) και 21 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 12,7%), επί 

συνόλου 165. 
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Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 32 απάντησαν ότι υπάρχει εκπλήρωση σε 

µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 47,1 %)  24 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 35,3%) και 12 σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 17,6%), επί συνόλου 68. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 5 απάντησαν ότι υπάρχει εκπλήρωση σε 

µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 20 %)  10 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 40%) και 10 σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 40%), επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 215 απάντησαν ότι υπάρχει 

εκπλήρωση σε µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 41,7 %) 220 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

42,7%)  80 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 15,5%), ενώ 3 (ποσοστό 0,6%) δεν 

απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2 ” έχει τιµή 26,239  µε 8 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,001 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01  

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ηλικιών όσον αφορά την εκπλήρωση των επαγγελµατικών τους προσδοκιών, 

όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 104 (Παράρτηµα Β). 

 

 

7.Α8 Ηλικία και εκπλήρωση των επαγγελµατικών προσδοκιών για 

εξέλιξη 
 

       Παρατηρούµε από τον Πίνακα 8 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά την εκπλήρωση 

των επαγγελµατικών προσδοκιών για εξέλιξη στον εργασιακό χώρο στις ηλικίες <25 

ετών,  7 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει εκπλήρωση σε µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 36,8 

%) και  12 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 63,2%) , επί συνόλου 19. 

 

       Από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 84 απάντησαν ότι υπάρχει εκπλήρωση σε 

µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 35,9 %)  112 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 47,9%) και 38 σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 16,2%), επί συνόλου 234. 
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Στα άτοµα ηλικίας 35-44 ετών, 81 απάντησαν ότι υπάρχει εκπλήρωση των  

επαγγελµατικών προσδοκιών για εξέλιξη στον εργασιακό χώρο σε µεγάλο βαθµό, 

(ποσοστό 49,1 %)  63 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 38,2%) και 21 σε ελάχιστο βαθµό 

(ποσοστό 12,7%), επί συνόλου 165. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54 ετών, 24 απάντησαν ότι υπάρχει εκπλήρωση σε 

µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 35,3 %)  32 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 47,1%) και 12 σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 17,6%), επί συνόλου 68. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 10 απάντησαν ότι υπάρχει εκπλήρωση 

σε µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 40 %) και 15 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 60%), επί 

συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 206 απάντησαν ότι υπάρχει 

εκπλήρωση σε µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 40,3 %), 219 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

42,9%) 86 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 16,8%), ενώ 7 (ποσοστό 1,4%) δεν 

απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2 ” έχει τιµή 52,406  µε 8 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ηλικιών όσον αφορά την εκπλήρωση των επαγγελµατικών τους προσδοκιών για 

εξέλιξη στον εργασιακό χώρο όπως φαίνεται στο Γράφηµα 105 (Παράρτηµα Β).  

 

 

7.Α9 Ηλικία και ο ρόλος του φύλου στην εργασιακή εξέλιξη 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 9 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν το 

φύλο παίζει ρόλο στην εξέλιξη στον εργασιακό χώρο στις ηλικίες <25 ετών, 4 άτοµα 

απάντησαν πως συµφωνούν ότι παίζει ρόλο, (ποσοστό 21,1 %), 13 ότι διαφωνούν 

(ποσοστό 68,4%), και 2 ότι διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 10,5%), επί συνόλου 19. 
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Από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 18 απάντησαν ότι συµφωνούν απόλυτα ότι 

το φύλο παίζει ρόλο στην εξέλιξη στον εργασιακό χώρο, (ποσοστό 7,7 %), 50 ότι 

συµφωνούν (ποσοστό 21,4%),  62 ότι δεν γνωρίζουν (ποσοστό 26,5%), 66 ότι 

διαφωνούν (ποσοστό 28,2%) και 2 ότι διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 10,5%), επί 

συνόλου 234. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 24 απάντησαν ότι συµφωνούν απόλυτα ότι το 

φύλο παίζει ρόλο στην εξέλιξη στον εργασιακό χώρο, (ποσοστό 14,3 %), 27 ότι 

συµφωνούν (ποσοστό 16,1%),  36 ότι δεν γνωρίζουν (ποσοστό 21,4%), 60 ότι 

διαφωνούν (ποσοστό 35,7%) και 21 ότι διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 12,5%), επί 

συνόλου 168. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54 ετών, 8 απάντησαν ότι συµφωνούν απόλυτα ότι το 

φύλο παίζει ρόλο στην εξέλιξη στον εργασιακό χώρο, (ποσοστό 12,5 %), 4 ότι 

συµφωνούν (ποσοστό 6,3%), 12 ότι δεν γνωρίζουν (ποσοστό 18,8%), 24 ότι 

διαφωνούν (ποσοστό 37,5%) και 16 ότι διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 25 %), επί 

συνόλου 64. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 5 απάντησαν ότι συµφωνούν απόλυτα 

ότι το φύλο παίζει ρόλο στην εξέλιξη στον εργασιακό χώρο, (ποσοστό 20 %), 5 ότι 

συµφωνούν (ποσοστό 20%), 5 ότι διαφωνούν (ποσοστό 20%) και 10 ότι διαφωνούν 

απόλυτα (ποσοστό 40 %), επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 55 απάντησαν ότι συµφωνούν 

απόλυτα πως το φύλο παίζει ρόλο στην εξέλιξη στον εργασιακό χώρο, (ποσοστό 10,8 

%), 90 πως συµφωνούν (ποσοστό 17,6%),  110 ότι δεν γνωρίζουν (ποσοστό 21,6%), 

168 πως διαφωνούν (ποσοστό 32,9%) 87 πως διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 17,1 %), 

ενώ 8 (ποσοστό 1,5%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V ” έχει τιµή 0,158  και η στατιστική σηµαντικότητα 

είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ηλικιών όσον 

αφορά τις απόψεις για τον ρόλο που παίζει το φύλο στην εξέλιξη στον εργασιακό 

χώρο, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 106 (Παράρτηµα Β).  
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7.Α10 Ηλικία και σχέσεις µε ετερόφυλους προϊσταµένους 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 10 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά τις σχέσεις 

µε τους ετερόφυλους προϊσταµένους στις ηλικίες <25 ετών, 8 άτοµα απάντησαν ότι 

είναι πολύ καλές, (ποσοστό 44,4 %), 7 ότι είναι καλές (ποσοστό 38,9%), και 3 ότι 

είναι ουδέτερες (ποσοστό 16,7%), επί συνόλου 18. 

 

Από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 108 απάντησαν πως οι σχέσεις µε τους 

ετερόφυλους προϊσταµένους είναι πολύ καλές, (ποσοστό 46,2 %), 86 πως είναι καλές 

(ποσοστό 36,8%), 34 ότι είναι ουδέτερες (ποσοστό 14,5%) και 6 ότι είναι µέτριες 

(ποσοστό 2,6%), επί συνόλου 234. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 96 απάντησαν ότι οι σχέσεις µε τους 

ετερόφυλους προϊσταµένους είναι πολύ καλές, (ποσοστό 57,1 %), 54 ότι είναι καλές 

(ποσοστό 32,1%), 12 ότι είναι ουδέτερες (ποσοστό 7,1%) 3 ότι είναι µέτριες 

(ποσοστό 1,8%) και 3 ότι είναι άσχηµες (ποσοστό 1,8%),  επί συνόλου 168. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 36 απάντησαν ότι οι σχέσεις µε τους 

ετερόφυλους προϊσταµένους είναι πολύ καλές, (ποσοστό 56,3 %),  12 ότι είναι καλές 

(ποσοστό 18,8%), 8 ότι είναι ουδέτερες (ποσοστό 12,5%) και 8 ότι είναι µέτριες 

(ποσοστό 12,5%) ,  επί συνόλου 64. 

 

Στα άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 15 απάντησαν ότι οι σχέσεις µε τους 

ετερόφυλους προϊσταµένους είναι πολύ καλές, (ποσοστό 60 %),  5 ότι είναι καλές 

(ποσοστό 20%), και 5 ότι είναι άσχηµες (ποσοστό 20%) ,  επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 263 απάντησαν ότι οι σχέσεις µε 

τους ετερόφυλους προϊσταµένους είναι πολύ καλές, (ποσοστό 51,7 %), 164 ότι είναι 

καλές (ποσοστό 32,2%), 57 ότι είναι ουδέτερες (ποσοστό 11,2%), 17 ότι είναι µέτριες 

(ποσοστό 3,3%), 8 ότι είναι άσχηµες (ποσοστό 1,6%) , ενώ 9 άτοµα (ποσοστό 1,7%) 

δεν απάντησαν. 
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Ο δείκτης “Cramer’s V ” έχει τιµή 0,217  και η στατιστική σηµαντικότητα 

είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01(Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ηλικιών όσον 

αφορά τις σχέσεις τους µε τους ετερόφυλους προϊσταµένους, όπως φαίνεται και 

στο Γράφηµα 107 (Παράρτηµα Β). 
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7.Β ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ MANAGEMENT/ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

7.Β1 Ηλικία και θέση στην επιχείρηση 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 11 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά την θέση 

που κατέχουν στην εταιρία, στις ηλικίες <25 ετών, 1 άτοµο είναι διευθυντής-

προϊστάµενος (ποσοστό 5,3  %), 4 είναι δηµοσιογράφοι  (ποσοστό 21,1%), 2 ανήκουν 

στο δηµιουργικό-καλλιτεχνικό τµήµα (ποσοστό 10,5%), 6 είναι τεχνικοί (ποσοστό 

31,6%) και 6 είναι υπάλληλοι ή βοηθοί (ποσοστό 31,6%), επί συνόλου 19. 

 

Από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 18 άτοµα είναι διευθυντές-προϊστάµενοι 

(ποσοστό 7,9 %), 44 είναι δηµοσιογράφοι  (ποσοστό 19,3%),8 είναι ανώτερα στελέχη 

(ποσοστό 3,5%), 22 ανήκουν στο δηµιουργικό-καλλιτεχνικό τµήµα (ποσοστό 9,6%), 

46 είναι τεχνικοί (ποσοστό 20,2%) και 90 είναι υπάλληλοι ή βοηθοί  (ποσοστό 

39,5%), επί συνόλου 228. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44 ετών, 39 άτοµα είναι διευθυντές-προϊστάµενοι 

(ποσοστό 24,1%), 12 είναι δηµοσιογράφοι  (ποσοστό 7,4%), 15 είναι ανώτερα 

στελέχη (ποσοστό 9,3%), 12 ανήκουν στο δηµιουργικό-καλλιτεχνικό τµήµα (ποσοστό 

7,4%), 24 είναι τεχνικοί (ποσοστό 14,8%) και 60 είναι υπάλληλοι ή βοηθοί  (ποσοστό 

37%), επί συνόλου 162. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 12 άτοµα είναι διευθυντές-προϊστάµενοι 

(ποσοστό 17,6%), 4 είναι δηµοσιογράφοι  (ποσοστό 5,9%), 8 ανήκουν στο 

δηµιουργικό-καλλιτεχνικό τµήµα (ποσοστό 11,8%), 12 είναι τεχνικοί (ποσοστό 

17,6%) και 32 είναι υπάλληλοι ή βοηθοί  (ποσοστό 47,1%), επί συνόλου 68. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 5 άτοµα είναι διευθυντές-προϊστάµενοι 

(ποσοστό 20%), 5 είναι ανώτερα στελέχη (ποσοστό 20%), 10 είναι τεχνικοί (ποσοστό 

40%) και 5 είναι υπάλληλοι ή βοηθοί  (ποσοστό 20%), επί συνόλου 25. 
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Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 75 άτοµα είναι διευθυντές-

προϊστάµενοι (ποσοστό 14,9%), 64 είναι δηµοσιογράφοι  (ποσοστό 12,7%), 28 είναι 

ανώτερα στελέχη (ποσοστό 5,6%), 44 ανήκουν στο δηµιουργικό-καλλιτεχνικό τµήµα 

(ποσοστό 8,8%), 98 είναι τεχνικοί (ποσοστό 19,5%), 193 είναι υπάλληλοι ή βοηθοί  

(ποσοστό 38,4%), ενώ 16 άτοµα (ποσοστό 3,1%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V ” έχει τιµή 0,190  και η στατιστική σηµαντικότητα 

είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01  (Παράρτηµα 

Γ).Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ηλικιών 

όσον αφορά τις θέσεις που κατέχουν στον χώρο των Μ.Μ.Ε. Αυτό φαίνεται στο  

Γράφηµα 108 (Παράρτηµα Β). 

 

 

7.Β3 Ηλικία και προσδιορισµός αµοιβών  διευθυντών/προϊσταµένων 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 12  (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά  το πως 

προσδιορίζονται οι αµοιβές των διευθυντών -προϊσταµένων ,στις ηλικίες <25 ετών 3 

άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας 

(ποσοστό 15,8  %), 5 ότι προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση 

(ποσοστό 26,3%), και 11 δεν απάντησαν, επί συνόλου 19. 

 

Από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 8 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται 

από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 3,4 %), 22 ότι προσδιορίζονται από 

την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό9,4%) 94 ότι προσδιορίζονται µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 40,2%), και 110 δεν απάντησαν, επί συνόλου 

234. 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 18 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται από 

την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 10,7 %), 24 ότι προσδιορίζονται από την 

εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 14,3%) 60 ότι προσδιορίζονται µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 35,7%), και 66 δεν απάντησαν, επί συνόλου 168. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών,  12 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται 

από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 17,6 %), 20 ότι προσδιορίζονται από 
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την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 29,4%) 8 ότι προσδιορίζονται µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 11,8%), και 28 δεν απάντησαν, επί συνόλου 68. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 5 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται 

από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 20 %) και 20 δεν απάντησαν 

(ποσοστό 80%), επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 43 άτοµα απάντησαν ότι οι αµοιβές 

των διευθυντών- προϊσταµένων προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση 

(ποσοστό 8,4 %), 69 ότι προσδιορίζονται από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας 

(ποσοστό 13,4%) 167 ότι προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση 

(ποσοστό 32,5%), ενώ 235 (ποσοστό 45,7%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2 ” έχει τιµή 70,962 µε 12 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ηλικιών όσον αφορά τις απόψεις τους για το πως προσδιορίζονται οι αµοιβές των 

διευθυντών –προϊσταµένων, στον χώρο των Μ.Μ.Ε, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 

109 (Παράρτηµα Β). 

 

 

7.Β4 Ηλικία και προσδιορισµός αµοιβών των ανωτέρων στελεχών  
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 13 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το πως 

προσδιορίζονται οι αµοιβές των ανωτέρων στελεχών ,στις ηλικίες <25 ετών 1 άτοµο 

απάντησε ότι προσδιορίζονται από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 5,3  

%), 5 ότι προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 26,3%), και 

13 δεν απάντησαν, επί συνόλου 19. 

 

Από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 14 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται 

από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 6 %), 8 ότι προσδιορίζονται από την 

εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 3,4%) 90 ότι προσδιορίζονται µετά από 



 

 

 

216

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 38,5%), και 122 δεν απάντησαν, επί συνόλου 

234. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 6 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται από 

την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 3,6 %), 9 ότι προσδιορίζονται από την 

εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 5,4%) 63 ότι προσδιορίζονται µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 37,5%), και 90 δεν απάντησαν, επί συνόλου 168. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54 ετών, 8 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται από 

την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 11,8 %), 12 ότι προσδιορίζονται από την 

εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 17,6%) 8 ότι προσδιορίζονται µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 11,8%), και 40 δεν απάντησαν, επί συνόλου 68. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 5 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται 

από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 20 %), 5 ότι προσδιορίζονται µετά 

από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 20 % )και 15 δεν απάντησαν (ποσοστό 

60%), επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 28 άτοµα απάντησαν ότι οι αµοιβές 

των ανωτέρων στελεχών προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση 

(ποσοστό 5,4 %), 35 ότι προσδιορίζονται από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας 

(ποσοστό 6,8%) 171 ότι προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση 

(ποσοστό 33,3%), ενώ 280 (ποσοστό 54,5%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V ” έχει τιµή 0,173 και η στατιστική σηµαντικότητα 

είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα 

Γ).Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ηλικιών 

όσον αφορά τις απόψεις τους για το πως προσδιορίζονται οι αµοιβές των 

ανωτέρων στελεχών, στον χώρο των Μ.Μ.Ε, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 110 

(Παράρτηµα Β). 
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7.Β5 Ηλικία και προσδιορισµός αµοιβών των 

δηµιουργών/καλλιτεχνών 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 14 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά  το πως 

προσδιορίζονται οι αµοιβές των δηµιουργών-καλλιτεχνών στον χώρο των Μ.Μ.Ε. 

,στις ηλικίες <25 ετών 2 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται από την Εθνική 

Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό10,5%) 2 άτοµα ότι προσδιορίζονται από την εταιρική 

Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 10,5  %), 9 ότι προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική 

διαπραγµάτευση (ποσοστό 47,4%), και 6 δεν απάντησαν, επί συνόλου 19. 

 

Από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 34 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται 

από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 14,5 %), 38 ότι προσδιορίζονται από 

την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 16,2%) 64 ότι προσδιορίζονται µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 27,4%), και 98 δεν απάντησαν, επί συνόλου 234. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44 ετών, 9 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται από 

την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 5,4 %), 27 ότι προσδιορίζονται από την 

εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 16,1%) 48 ότι προσδιορίζονται µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 28,6%), και 84 δεν απάντησαν, επί συνόλου 168. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών,  12 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται από την 

Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 17,6 %), 16 ότι προσδιορίζονται από την 

εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 23,5%) 4 ότι προσδιορίζονται µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 5,9%), και 36 δεν απάντησαν, επί συνόλου 68. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 5 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται 

µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 20 % )και 20 δεν απάντησαν (ποσοστό 

80%), επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 57 άτοµα απάντησαν ότι οι αµοιβές 

των δηµιουργών/καλλιτεχνών προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση 

(ποσοστό 11,1 %), 83 ότι προσδιορίζονται από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας 
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(ποσοστό 16,1%) 130 ότι προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση 

(ποσοστό 25,3%), ενώ 244 (ποσοστό 47,5%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V ” έχει τιµή 0,168 και η στατιστική σηµαντικότητα 

είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Β). 

Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ηλικιών όσον 

αφορά τις απόψεις τους για το πως προσδιορίζονται οι αµοιβές των δηµιουργών 

και καλλιτεχνών, στον χώρο των Μ.Μ.Ε. 

 

 

7.Β6 Ηλικία και σύνδεση µεταξύ απόδοσης και τρόπου αµοιβής 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 15 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν 

υπάρχει σύνδεση µεταξύ απόδοσης και τρόπου αµοιβής, στις ηλικίες <25 ετών 8 

άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει σύνδεση σε µικρό βαθµό, (ποσοστό 42,1 %),  4 ότι 

υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 21,1%), και 7 ότι δεν υπάρχει σύνδεση 

(ποσοστό 36,8%), επί συνόλου 19. 

 

Από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 22 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει σύνδεση 

σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 9,7%), 88 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει σύνδεση σε 

µικρό βαθµό, (ποσοστό 38,9 %),  44 ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 

19,5%), και 72 ότι δεν υπάρχει σύνδεση (ποσοστό 31,9%), επί συνόλου 226. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 12 απάντησαν ότι υπάρχει σύνδεση σε µεγάλο 

βαθµό (ποσοστό 7,5%), 66 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει σύνδεση σε µικρό βαθµό, 

(ποσοστό 41,5 %),  27 ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 17%), και 54 ότι δεν 

υπάρχει σύνδεση (ποσοστό 34%), επί συνόλου 159. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 16 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει σύνδεση 

µεταξύ απόδοσης και τρόπου αµοιβής σε µικρό βαθµό, (ποσοστό 26,7%), 12 ότι 

υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 20%), και 32 ότι δεν υπάρχει σύνδεση 

(ποσοστό 53,3%), επί συνόλου 60. 
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Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 25 απάντησαν ότι δεν υπάρχει σύνδεση 

(ποσοστό 100%), επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 34 απάντησαν ότι υπάρχει σύνδεση 

µεταξύ απόδοσης και τρόπου αµοιβής σε µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 7%), 178 ότι 

υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 36,4%),87 ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό 

(ποσοστό17,8%), 190 ότι δεν υπάρχει σύνδεση (ποσοστό 38,9%), ενώ 29 άτοµα 

(ποσοστό 5,6%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V ” έχει τιµή 0,346 και η στατιστική σηµαντικότητα 

είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ηλικιών όσον 

αφορά τις απόψεις τους για το αν υπάρχει σύνδεση µεταξύ απόδοσης και τρόπου 

αµοιβής, στον χώρο των Μ.Μ.Ε., όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 111 

(Παράρτηµα Β). 

 

 

7.Β7 Ηλικία και απόψεις περί διαφορών στην συνταξιοδότηση των 

δύο φύλων 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 16 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν 

υπάρχει διαφορά στην συνταξιοδότηση µεταξύ των δύο φύλων, στις ηλικίες <25 ετών 

2 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει διαφορά σε µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 11,1 %),  2 ότι 

υπάρχει µικρή διαφορά (ποσοστό 11,1%),  3 ότι υπάρχει ελάχιστη διαφορά (ποσοστό 

16,7 %), και 11 ότι δεν υπάρχει καµία διαφορά (ποσοστό 61,1%),  επί συνόλου 18. 

 

Από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 12 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει διαφορά 

στην συνταξιοδότηση σε µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 6,1 %),  52 ότι υπάρχει µικρή 

διαφορά (ποσοστό 26,5%),  36 ότι  υπάρχει ελάχιστη διαφορά (ποσοστό 18,4 %), και 

96 ότι δεν υπάρχει καµία διαφορά (ποσοστό 49%),  επί συνόλου 196. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 12 απάντησαν ότι υπάρχει διαφορά στην 

συνταξιοδότηση σε µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 8,3 %), 15 ότι υπάρχει µικρή διαφορά 
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(ποσοστό 10,4%), 30 ότι υπάρχει ελάχιστη διαφορά (ποσοστό 20,8 %), και 87 ότι δεν 

υπάρχει καµία διαφορά (ποσοστό 60,4%),  επί συνόλου 144. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 4 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει διαφορά στην 

συνταξιοδότηση σε µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 6,7 %), 4 ότι  υπάρχει ελάχιστη διαφορά 

(ποσοστό 6,7 %), και 52 ότι δεν υπάρχει καµία διαφορά (ποσοστό 86,7%),  επί 

συνόλου 60. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 5 απάντησαν ότι υπάρχει διαφορά σε 

µικρό βαθµό (ποσοστό 20%) και 20 ότι δεν υπάρχει καµία διαφορά στην 

συνταξιοδότηση µεταξύ των δύο φύλων, επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 30 απάντησαν ότι υπάρχει διαφορά 

σε µεγάλο βαθµό, (ποσοστό 6,8 %),  74 ότι υπάρχει µικρή διαφορά (ποσοστό 16,7%),  

73 ότι  υπάρχει ελάχιστη διαφορά (ποσοστό 16,5 %), 266 ότι δεν υπάρχει καµία 

διαφορά (ποσοστό 60%),  ενώ 75 (ποσοστό 14,5%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V ” έχει τιµή 0,195 και η στατιστική σηµαντικότητα 

είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ηλικιών όσον 

αφορά τις απόψεις τους για το αν υπάρχει διαφορά στην συνταξιοδότηση µεταξύ 

των δύο φύλων, στον χώρο των Μ.Μ.Ε., όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 112 

(Παράρτηµα Β). 

 

 

7.Β8 Ηλικία και αποτελεσµατικότητα επαγγελµατικής κατάρτισης 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 17  (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν η 

κατάρτιση των εργαζοµένων είναι αποτελεσµατική, στις ηλικίες <25 ετών 1 άτοµο 

απάντησε ότι δεν είναι καθόλου αποτελεσµατική, (ποσοστό 5,3 %),  11 ότι είναι 

σχετικά αποτελεσµατική (ποσοστό 57,9%),  5 ότι είναι αποτελεσµατική (ποσοστό 

26,3 %), και 2 ότι  η κατάρτιση των εργαζοµένων είναι πολύ αποτελεσµατική 

(ποσοστό 10,5%),  επί συνόλου 19. 
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Από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 20 άτοµα απάντησαν ότι  δεν είναι 

καθόλου αποτελεσµατική, (ποσοστό 9,5 %),  74 ότι είναι σχετικά αποτελεσµατική 

(ποσοστό 35,2%),  68 ότι είναι αποτελεσµατική (ποσοστό 32,4 %), και 48 ότι  η 

κατάρτιση των εργαζοµένων είναι πολύ αποτελεσµατική (ποσοστό 22,9%),  επί 

συνόλου 210. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44 ετών, 15 απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου 

αποτελεσµατική, (ποσοστό 9,8 %),  39 ότι είναι σχετικά αποτελεσµατική (ποσοστό 

25,5%),  45 ότι είναι αποτελεσµατική (ποσοστό 29,4 %), και 54 ότι  η κατάρτιση των 

εργαζοµένων είναι πολύ αποτελεσµατική (ποσοστό 35,3%),  επί συνόλου 153. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 16 απάντησαν ότι είναι σχετικά 

αποτελεσµατική (ποσοστό 25%),  16 ότι είναι αποτελεσµατική (ποσοστό 25 %), και 

32 ότι  η κατάρτιση των εργαζοµένων είναι πολύ αποτελεσµατική (ποσοστό 50%),  

επί συνόλου 64. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 5 απάντησαν ότι η κατάρτιση των 

εργαζοµένων  δεν είναι καθόλου αποτελεσµατική, (ποσοστό 50 %) και 5 ότι είναι 

σχετικά αποτελεσµατική (ποσοστό 50%), επί συνόλου 10. 

  

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 41 απάντησαν ότι δεν είναι 

καθόλου αποτελεσµατική, (ποσοστό 9 %),  145 ότι είναι σχετικά αποτελεσµατική 

(ποσοστό 31,8%),  134 ότι είναι αποτελεσµατική (ποσοστό 29,4 %),  136 ότι  η 

κατάρτιση των εργαζοµένων είναι πολύ αποτελεσµατική (ποσοστό 29,8%),  ενώ 62 

(ποσοστό 12%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V ” έχει τιµή 0,204 και η στατιστική σηµαντικότητα 

είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ηλικιών όσον 

αφορά τις απόψεις τους για το αν  η κατάρτιση των εργαζοµένων στα Μ.Μ.Ε. 

είναι αποτελεσµατική, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 113 (Παράρτηµα Β). 

 

 



 

 

 

222

 

7.Β9 Ηλικία και σύνδεση µεταξύ εργασιακής κατάρτισης, 

αξιολόγησης και αµοιβής 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 18 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν 

υπάρχει σύνδεση µεταξύ της κατάρτισης των εργαζοµένων, τις αµοιβές και την 

εργασιακή αξιολόγηση, στις ηλικίες <25 ετών 1 άτοµο απάντησε ότι υπάρχει µεγάλη 

σύνδεση, (ποσοστό 5,3 %),  6 ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 31,6%),  6 

(ποσοστό 31,6%)ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό , και 6 (ποσοστό 31,6%) ότι δεν 

υπάρχει καµία σύνδεση µεταξύ κατάρτισης, αµοιβών και  εργασιακής αξιολόγησης, 

επί συνόλου 19. 

 

Από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 26 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει µεγάλη 

σύνδεση, (ποσοστό 12 %),  86 ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 39,8%),  54 

(ποσοστό 25%)ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό , και 50 (ποσοστό 23,1%) ότι δεν 

υπάρχει καµία σύνδεση µεταξύ κατάρτισης, αµοιβών και  εργασιακής αξιολόγησης, 

επί συνόλου 216. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 36 απάντησαν ότι υπάρχει µεγάλη σύνδεση, 

(ποσοστό 23,5 %),  57 ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 37,3%),  27(ποσοστό 

17,6%)ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό , και 33 (ποσοστό 21,6%) ότι δεν υπάρχει 

καµία σύνδεση µεταξύ κατάρτισης, αµοιβών και  εργασιακής αξιολόγησης, επί 

συνόλου 153. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 16 ότι είναι σχετικά αποτελεσµατική 

(ποσοστό 25%),  16 ότι είναι αποτελεσµατική (ποσοστό 25 %), και 32 ότι  η 

κατάρτιση των εργαζοµένων είναι πολύ αποτελεσµατική (ποσοστό 50%),  επί 

συνόλου 64. 

 

Στα άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 5 απάντησαν ότι η κατάρτιση των 

εργαζοµένων δεν είναι καθόλου αποτελεσµατική, (ποσοστό 50 %) και 5 ότι είναι 

σχετικά αποτελεσµατική (ποσοστό 50%), επί συνόλου 10. 
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Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 71 απάντησαν ότι δεν είναι 

καθόλου αποτελεσµατική, (ποσοστό 15,2 %),  166 ότι είναι σχετικά αποτελεσµατική 

(ποσοστό 35,5%),  107 ότι είναι αποτελεσµατική (ποσοστό 22,9 %),  123 ότι  η 

κατάρτιση των εργαζοµένων είναι πολύ αποτελεσµατική (ποσοστό 26,3%),  ενώ 51  

(ποσοστό 9,8%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V ” έχει τιµή 0,172 και η στατιστική σηµαντικότητα 

είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Β). 

Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ηλικιών όσον 

αφορά τις απόψεις τους για το αν υπάρχει σύνδεση µεταξύ της κατάρτισης των 

εργαζοµένων, τις αµοιβές και την εργασιακή αξιολόγηση, όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 114 (Παράρτηµα Β). 

 

 

7.Β10 Ηλικία και αποτελεσµατικότητα τρόπου στελέχωσης της 

επιχείρησης 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 19 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

πόσο ο τρόπος στελέχωσης της επιχείρησης είναι αποτελεσµατικός, στην κατηγορία 

<25 ετών 2 άτοµα απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου αποτελεσµατικός, (ποσοστό 11,8 

%),  9 ότι είναι σχετικά αποτελεσµατικός (ποσοστό 52,9%) και 6 (ποσοστό 35,3%) 

ότι είναι αποτελεσµατικός, επί συνόλου 17. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 30 άτοµα 

απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου αποτελεσµατικός, (ποσοστό 12,9 %),  122 ότι είναι 

σχετικά αποτελεσµατικός (ποσοστό 52,6%), 68 (ποσοστό 29,3%) ότι είναι 

αποτελεσµατικός και 12 ότι είναι πολύ αποτελεσµατικός (ποσοστό 5,2%), επί 

συνόλου 232. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44 ετών, 12 απάντησαν ότι ο τρόπος στελέχωσης της 

επιχείρησης δεν είναι καθόλου αποτελεσµατικός (ποσοστό 7,8 %),  93 ότι είναι 

σχετικά αποτελεσµατικός (ποσοστό 60,8%), 39 (ποσοστό 25,5%) ότι είναι 
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αποτελεσµατικός και 9 ότι είναι πολύ αποτελεσµατικός (ποσοστό 5,9%), επί συνόλου 

153. 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 8 απάντησαν ότι ο τρόπος στελέχωσης της 

επιχείρησης δεν είναι καθόλου αποτελεσµατικός (ποσοστό 11,8 %),  40 ότι είναι 

σχετικά αποτελεσµατικός (ποσοστό 58,8%), 8 (ποσοστό 11,8%) ότι είναι 

αποτελεσµατικός και 12 ότι είναι πολύ αποτελεσµατικός (ποσοστό 17,6%), επί 

συνόλου 68. 

 

Στα άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 5 απάντησαν ότι ο τρόπος στελέχωσης 

της επιχείρησης δεν είναι καθόλου αποτελεσµατικός (ποσοστό 25 %),  10 ότι είναι 

σχετικά αποτελεσµατικός (ποσοστό 50%) και 5 (ποσοστό 25%) ότι είναι 

αποτελεσµατικός, επί συνόλου 20. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 57 απάντησαν ότι ο τρόπος 

στελέχωσης της επιχείρησης δεν είναι καθόλου αποτελεσµατικός (ποσοστό 11,6%),  

274 ότι είναι σχετικά αποτελεσµατικός (ποσοστό 55,9%), 126 (ποσοστό 25,7%) ότι 

είναι αποτελεσµατικός,  33 ότι είναι πολύ αποτελεσµατικός (ποσοστό 6,7%), ενώ 28 

(ποσοστό 5,4%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V ” έχει τιµή 0,141 και η στατιστική σηµαντικότητα 

είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Γ) 

Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ηλικιών όσον 

αφορά τις απόψεις τους για το κατά πόσο ο τρόπος στελέχωσης της επιχείρησης 

είναι αποτελεσµατικός, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 115 (Παράρτηµα Β). 
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7.Γ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

7.Γ1 Ηλικία και παραµονή στο χώρο των Μ.Μ.Ε σε περίπτωση 

αλλαγής εργασίας. 

 
Παρατηρούµε από τον Πίνακα 20 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν σε 

περίπτωση αλλαγής εργασίας θα παρέµεναν στον χώρο των Μ.Μ.Ε.,  στην κατηγορία 

<25 ετών 16 άτοµα απάντησαν ναι, (ποσοστό 84,2 %) και  3 απάντησαν όχι (ποσοστό 

15,8%), επί συνόλου 19. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 168 άτοµα 

απάντησαν ότι θα παρέµεναν (ποσοστό 72,4 %) και  64 απάντησαν πως δεν θα 

παρέµεναν (ποσοστό 27,6%), επί συνόλου 232. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 123 άτοµα απάντησαν ότι θα παρέµεναν 

(ποσοστό 77,4 %) και  36 απάντησαν πως δεν θα παρέµεναν (ποσοστό 22,6%), επί 

συνόλου 159. 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 60 άτοµα απάντησαν ότι θα παρέµεναν (ποσοστό 

88,2 %) και  8 απάντησαν πως δεν θα παρέµεναν (ποσοστό 11,8%), επί συνόλου 68. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 15 απάντησαν ότι  θα παρέµεναν 

(ποσοστό 60 %) και 10 απάντησαν πως δεν θα παρέµεναν (ποσοστό 40%), επί 

συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 382 απάντησαν ότι  θα παρέµεναν 

(ποσοστό 75,9 %), 121 απάντησαν πως δεν θα παρέµεναν (ποσοστό 24,1%), ενώ 15 

(ποσοστό 2,9%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2 ” έχει τιµή 11,569 µε 4 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,021 η οποία είναι µικρότερη από το κριτήριο 0,05 

(Παράρτηµα Β). Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 
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ηλικιών όσον αφορά  το αν θα παρέµεναν στον χώρο των Μ.Μ.Ε., σε περίπτωση 

αλλαγής εργασίας. 

 

 

7.Γ2 Ηλικία και βελτίωση εργασιακής απόδοσης εκτός του χώρου 

των Μ.Μ.Ε. 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 21 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν θα 

υπήρχε καλύτερη απόδοση σε θέση εργασίας εκτός Μ.Μ.Ε.,  στην κατηγορία <25 

ετών 12 άτοµα απάντησαν ναι, (ποσοστό 63,2 %) και  7απάντησαν όχι (ποσοστό 

36,8%), επί συνόλου 19. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 156 άτοµα 

απάντησαν ότι θα απέδιδαν καλύτερα (ποσοστό 69,6 %) και  68 απάντησαν πως δεν 

θα απέδιδαν (ποσοστό 30,4%), επί συνόλου 224. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 99 άτοµα απάντησαν ότι θα απέδιδαν 

καλύτερα (ποσοστό 63,5 %) και  57 απάντησαν πως δεν θα απέδιδαν (ποσοστό 

36,5%), επί συνόλου 156. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 36 άτοµα απάντησαν ότι θα απέδιδαν 

καλύτερα (ποσοστό 56,3 %) και  28 απάντησαν πως δεν θα απέδιδαν (ποσοστό 

43,8%), επί συνόλου 64. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 10 απάντησαν ότι θα απέδιδαν 

καλύτερα (ποσοστό 40 %) και 15 απάντησαν πως δεν θα απέδιδαν (ποσοστό 60%), 

επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 313 απάντησαν ότι  θα απέδιδαν 

καλύτερα εκτός Μ.Μ.Ε. (ποσοστό 64,1 %), 175 απάντησαν πως δεν θα απέδιδαν 

(ποσοστό 35,9%), ενώ 30 (ποσοστό 5,8%) δεν απάντησαν. 
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Ο δείκτης “x2 ” έχει τιµή 11,054  µε 4 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,026 η οποία είναι µικρότερη από το κριτήριο 0,05 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ηλικιών όσον αφορά  το αν θα υπήρχε καλύτερη απόδοση σε θέση εργασίας εκτός 

Μ.Μ.Ε, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 116 (Παράρτηµα Β).  

 

 

7.Γ3 Ηλικία και εργασιακή θέση 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 22 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά την 

εργασιακή θέση που κατέχουν,  στην κατηγορία <25 ετών 1 άτοµο είναι 

προϊστάµενος (ποσοστό 5,6 %) ,16 υπάλληλοι  (ποσοστό 88,9%) και 1 βοηθητικό 

προσωπικό (ποσοστό 5,6%), επί συνόλου 18. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 2 είναι διευθυντές 

(ποσοστό 0,9%), 26 άτοµα είναι προϊστάµενοι (ποσοστό 11,3 %), 2 υποδιευθυντές 

(ποσοστό 0,9%), 176 υπάλληλοι  (ποσοστό 76,5%) και 24 ανήκουν στο βοηθητικό 

προσωπικό (ποσοστό 10,4%), επί συνόλου 230. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 12 άτοµα είναι διευθυντές (ποσοστό 7,5%), 

45 άτοµα είναι προϊστάµενοι (ποσοστό 28,3 %) και 102 υπάλληλοι  (ποσοστό 

64,2%), επί συνόλου 159. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 24 άτοµα είναι προϊστάµενοι (ποσοστό 35,3%), 40 

υπάλληλοι  (ποσοστό 58,8%), και 4 βοηθητικό προσωπικό (ποσοστό 5,9%), επί 

συνόλου 68. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 5 άτοµα είναι προϊστάµενοι (ποσοστό 

20%) και 20 υπάλληλοι  (ποσοστό 80%), επί συνόλου 25.  

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 14 είναι διευθυντές (ποσοστό 

2,8%), 101 άτοµα είναι προϊστάµενοι (ποσοστό 20,2 %), 2 υποδιευθυντές (ποσοστό 
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0,4%), 354 υπάλληλοι  (ποσοστό 70,8%) 29 ανήκουν στο βοηθητικό προσωπικό 

(ποσοστό 5,8%), ενώ 18 άτοµα δεν απάντησαν (ποσοστό 3,5%) . 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V ” έχει τιµή 0,186 στατιστική σηµαντικότητα είναι 0,00 

η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήριο 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  

υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ηλικιών όσον αφορά  τις 

θέσεις που καταλαµβάνουν στον εργασιακό χώρο, όπως φαίνεται και στο 

Γράφηµα 117 (Παράρτηµα Β).  

 

 

7.Γ4 Ηλικία και η επιρροή των ανθρωπίνων σχέσεων στην εργασιακή 

απόδοση 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 23 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

πόσο  οι ανθρώπινες σχέσεις επηρεάζουν την απόδοσή τους, στην κατηγορία <25 

ετών 12 άτοµα απάντησαν ότι την επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 66,7 %) ,4 

σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 22,2%) και 2 ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 11,1%), επί 

συνόλου 18. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 138 άτοµα 

απάντησαν ότι την επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 59%) ,72 σε µικρό βαθµό  

(ποσοστό 30,8%), 16 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 6,8%), και 8 ότι δεν επηρεάζουν 

(ποσοστό 3,4%), επί συνόλου 234. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 75 άτοµα απάντησαν ότι την επηρεάζουν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 46,3%) ,66 σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 40,7%), 12 σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 7,4%), και 9 ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 5,6%), επί 

συνόλου 162. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 36 άτοµα απάντησαν ότι την επηρεάζουν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 52,9%) ,20 σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 29,4%), 4 σε ελάχιστο 

βαθµό (ποσοστό 5,9%), και 8 ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 11,8%), επί συνόλου 68. 
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Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 20 άτοµα απάντησαν ότι την 

επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 80%) ,5 σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 20%), επί 

συνόλου 25.  

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 281 άτοµα απάντησαν ότι οι 

ανθρώπινες σχέσεις επηρεάζουν την απόδοση των εργαζοµένων σε µεγάλο βαθµό 

(ποσοστό 55,4%) ,167 σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 32,9%), 32 σε ελάχιστο βαθµό 

(ποσοστό 6,3%), 27 ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 5,3%), ενώ 11 άτοµα (ποσοστό 

2,1%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V ” έχει τιµή 0,126 στατιστική σηµαντικότητα είναι 

0,019 η οποία είναι µικρότερη από το κριτήριο 0,05 (Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  

υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ηλικιών όσον αφορά  τις 

απόψεις τους για το κατά πόσο οι ανθρώπινες σχέσεις επηρεάζουν την εργασιακή 

απόδοση, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 118 (Παράρτηµα Β). 

 

 

7.Γ5 Ηλικία και η επιρροή των διαφυλικών σχέσεων στη στάση προς 

την εργασία 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 24 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

πόσο  οι  διαφυλικές σχέσεις επηρεάζουν την στάση απέναντι στην εργασία, στην 

κατηγορία <25 ετών 1 άτοµο απάντησε ότι επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 

5,6 %) ,8 σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 44,4%), 2 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό11,1%), 

και 7 ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 38,9%), επί συνόλου 18. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 52 άτοµα 

απάντησαν ότι  επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 22,4%) ,102 σε µικρό βαθµό  

(ποσοστό 44%), 30 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 12,9%), και 48 ότι δεν επηρεάζουν 

(ποσοστό 30,2%), επί συνόλου 232. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 33 άτοµα απάντησαν ότι επηρεάζουν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 20,8%) ,60 σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 37,7%), 18 σε 



 

 

 

230

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 11,3%), και 48 ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 30,2%), επί 

συνόλου 159 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 12 άτοµα απάντησαν ότι  επηρεάζουν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 18,8%) ,12 σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 18,8%), 24 σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 37,5%), και 16 ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 25%), επί 

συνόλου 64. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 5 άτοµα απάντησαν ότι την επηρεάζουν 

σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 20%) ,15 σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 60%) και 5 ότι δεν 

επηρεάζουν (ποσοστό 20%), επί συνόλου 25.  

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 103 άτοµα απάντησαν ότι οι 

διαφυλικές σχέσεις επηρεάζουν την στάση τους προς την εργασία σε µεγάλο βαθµό 

(ποσοστό 20,7%) ,197 σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 39,6%), 74 σε ελάχιστο βαθµό 

(ποσοστό 14,9%), 124 ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 24,9%), ενώ 20 άτοµα 

(ποσοστό3,9 %) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “ x2” έχει τιµή 46,453 µε 12 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ηλικιών όσον αφορά  τις απόψεις τους για το κατά πόσο οι διαφυλικές σχέσεις 

επηρεάζουν την στάση τους προς την εργασία, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 119 

(Παράρτηµα Β). 

 

 

7.Γ6 Ηλικία και η επιρροή των διαφυλικών σχέσεων στη γενικότερη 

στάση των εργαζοµένων 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 25 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

πόσο  οι  διαφυλικές σχέσεις επηρεάζουν την στάση τους, στην κατηγορία <25 ετών 1 

άτοµο απάντησε ότι επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 5,6 %) ,8 σε µικρό 



 

 

 

231

βαθµό  (ποσοστό 44,4%), 2 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό11,1%), και 7 ότι δεν 

επηρεάζουν (ποσοστό 38,9%), επί συνόλου 18. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 62 άτοµα 

απάντησαν ότι  επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 26,5%) ,90 σε µικρό βαθµό  

(ποσοστό 38,5%), 38 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 16,2%), και 44 ότι δεν 

επηρεάζουν (ποσοστό 18,8%), επί συνόλου 234. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 33 άτοµα απάντησαν ότι επηρεάζουν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 20,8%) ,66 σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 41,5%), 15 σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 9,4%), και 45 ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 28,3%), επί 

συνόλου 159. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 12 άτοµα απάντησαν ότι  επηρεάζουν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 18,8%) ,20 σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 33,3%), 16 σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 26,7%), και 12 ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 20%), επί 

συνόλου 60. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 10 άτοµα απάντησαν ότι την 

επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 40%) ,5 σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 20%) , 5 

σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 20%), και 5 ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 20%), επί 

συνόλου 25.  

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 118 άτοµα απάντησαν ότι οι 

διαφυλικές σχέσεις επηρεάζουν την στάση τους σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 23,8%) 

,189 σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 38,1%), 76 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 15,3%), 113 

ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 22,8%), ενώ  22 άτοµα (ποσοστό 4,2 %) δεν 

απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “ x2” έχει τιµή 25,587 µε 12 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,012 η οποία είναι µικρότερη από το κριτήριο 0,05 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ηλικιών όσον αφορά  τις απόψεις τους για το κατά πόσο οι διαφυλικές σχέσεις 

επηρεάζουν την στάση τους, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 120 (Παράρτηµα Β). 
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7.Γ7 Ηλικία και εργασιακή ικανοποίηση 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 26 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

πόσο υπάρχει ικανοποίηση από την εργασία,, στην κατηγορία <25 ετών 5 άτοµα 

απάντησαν ότι υπάρχει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 27,8 %) ,11 σε µικρό βαθµό  

(ποσοστό 61,1%) και 2 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό11,1%), επί συνόλου 18. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 118 άτοµα 

απάντησαν ότι  είναι ικανοποιηµένα σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 50%) ,94 σε µικρό 

βαθµό  (ποσοστό 39,8%), 16 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 6,8%), και 8 ότι δεν είναι 

ικανοποιηµένα (ποσοστό 3,4%), επί συνόλου 236. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44 ετών, 93 άτοµα απάντησαν ότι είναι ικανοποιηµένα 

σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 57,4%) ,60 σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 37%), 6 σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 3,7%), και 3 ότι δεν είναι ικανοποιηµένοι (ποσοστό 1,9%), 

επί συνόλου 162. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 40 άτοµα απάντησαν ότι  είναι ικανοποιηµένα 

σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 58,8%) ,16 σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 23,5%), 4 σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 5,9%), και 8 ότι δεν είναι ικανοποιηµένα (ποσοστό 11,8%), 

επί συνόλου 68. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 5 άτοµα απάντησαν ότι  είναι 

ικανοποιηµένα σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 20%) ,10 σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 

40%), 5 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 20%), και 5 ότι δεν είναι ικανοποιηµένα 

(ποσοστό 20%), επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 261 άτοµα απάντησαν ότι είναι 

ικανοποιηµένα από την εργασία τους σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 51,3%) ,191 σε 

µικρό βαθµό (ποσοστό 37,5%), 33 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 6,5%), 24 ότι δεν 

είναι ικανοποιηµένα (ποσοστό 4,7%), ενώ 9 άτοµα (ποσοστό 1,7%) δεν απάντησαν. 
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Ο δείκτης “Cramer’s V ” έχει τιµή 0,310 και η στατιστική σηµαντικότητα 

είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ηλικιών όσον 

αφορά  το κατά πόσο είναι ικανοποιηµένοι από την εργασία τους, όπως φαίνεται 

και στο Γράφηµα 121 (Παράρτηµα Β). 

 

 

7.Γ8 Ηλικία και ο ρόλος του φύλου στην αξιολόγηση του ανθρώπινου 

δυναµικού 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 27 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

πόσο το φύλο επηρεάζει την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού, στην κατηγορία 

<25 ετών 6 άτοµα απάντησαν ότι επηρεάζει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 33,3 %), 3 σε 

ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 16,7%) και 9 απάντησαν ότι δεν επηρεάζει (ποσοστό50%), 

επί συνόλου 18. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 32 άτοµα 

απάντησαν ότι επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 13,8 %), 106 ότι επηρεάζει σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 45,7%), 38 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 16,4%) και 56 

απάντησαν ότι δεν επηρεάζει (ποσοστό 24,1%), επί συνόλου 232. 

 

 Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 33 άτοµα απάντησαν ότι επηρεάζει σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 20,8 %), 42 ότι επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 

26,4%), 36 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 22,6%) και 48 απάντησαν ότι δεν επηρεάζει 

(ποσοστό 30,2%), επί συνόλου 159. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54 ετών, 16 άτοµα απάντησαν ότι το φύλο επηρεάζει 

την αξιολόγηση των υπαλλήλων σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 23,5 %), 12 ότι 

επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 17,6%), 4 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 5,9%) 

και 36 απάντησαν ότι δεν επηρεάζει (ποσοστό 52,9%), επί συνόλου 68. 

 



 

 

 

234

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 15 άτοµα απάντησαν ότι  το φύλο 

επηρεάζει την αξιολόγηση των υπαλλήλων σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 60 %) και 10 

σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 40%) , επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 96 άτοµα απάντησαν ότι το φύλο 

επηρεάζει την αξιολόγηση των υπαλλήλων σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 19,1 %), 166 

ότι επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 33,1%), 91 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 

18,1%),149 απάντησαν ότι δεν επηρεάζει (ποσοστό 29,7%), ενώ16 (ποσοστό 3,1%) 

δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2 ” έχει τιµή 95,263 µε 12 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ηλικιών όσον αφορά  τις απόψεις τους για το κατά πόσο το φύλο παίζει ρόλο 

στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 122 

(Παράρτηµα Β). 

 

 

7.Γ9 Ηλικία και η σύνδεση της εργασιακής αξιολόγησης µε τον 

επαναπροσδιορισµό των επαγγελµατικών προοπτικών 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 28 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά την ύπαρξη 

ή όχι σύνδεσης µεταξύ της εργασιακής αξιολόγησης και τον επαναπροσδιορισµό των 

επαγγελµατικών προοπτικών, στην κατηγορία <25 ετών 2 άτοµα απάντησαν ότι 

υπάρχει σύνδεση σε µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 11,1 %), 8 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

44,4%), 7 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 38,9%) και 1 απάντησε ότι δεν υπάρχει 

καµία σύνδεση (ποσοστό5,6%), επί συνόλου 18. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 48 άτοµα 

απάντησαν ότι  υπάρχει σύνδεση σε µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 21,6 %), 108 σε µικρό 

βαθµό (ποσοστό 48,6%), 44 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 19,8%%) και 22 

απάντησαν ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση (ποσοστό 9,9%), επί συνόλου 222. 
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 Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 24 άτοµα απάντησαν ότι  υπάρχει σύνδεση 

σε µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 15,7 %), 90 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 58,8%), 18 σε 

ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 11,8%) και 21 απάντησαν ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση 

(ποσοστό 13,7%), επί συνόλου 153. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 12 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει σύνδεση σε 

µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 20 %), 28 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 46,7%), 12 σε ελάχιστο 

βαθµό  (ποσοστό 20%) και 8 απάντησαν ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση (ποσοστό 

13,3%), επί συνόλου 60. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 5 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει 

σύνδεση σε µικρό βαθµό (ποσοστό 20%), 5 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 20%) και 

15 απάντησαν ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση (ποσοστό 60%), επί συνόλου 25. 

   

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 86 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει 

σύνδεση µεταξύ της εργασιακής αξιολόγησης και τον επαναπροσδιορισµό των 

επαγγελµατικών προοπτικών, σε µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 18 %), 239 σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 50%), 86 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 18%), 67 απάντησαν ότι δεν 

υπάρχει καµία σύνδεση (ποσοστό 14%), ενώ 40 άτοµα (ποσοστό 7,7%) δεν 

απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V ” έχει τιµή 0,211  και η στατιστική σηµαντικότητα 

είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ηλικιών όσον 

αφορά την ύπαρξη ή όχι σύνδεσης µεταξύ της εργασιακής αξιολόγησης και τον 

επαναπροσδιορισµό των επαγγελµατικών προοπτικών, όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 123   (Παράρτηµα Β). 

 

 

7.Γ10 Ηλικία και αξιοκρατική αξιολόγηση προσωπικού 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 29 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν η 

αξιολόγηση του προσωπικού στον χώρο των Μ.Μ.Ε. γίνεται µε αξιοκρατικά 
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κριτήρια, στην κατηγορία <25 ετών 3 άτοµα απάντησαν ότι  γίνεται σε µεγάλο  

βαθµό (ποσοστό 16,7 %), 9 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 50%), 3 σε ελάχιστο βαθµό  

(ποσοστό 16,7%) και 3 ότι η αξιολόγηση δεν γίνεται µε αξιοκρατικά κριτήρια 

(ποσοστό 16,7%) , επί συνόλου 18. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 66 άτοµα 

απάντησαν ότι γίνεται σε µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 28,7 %), 98 σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 42,6%),  34 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 14,8%) και 32 ότι η αξιολόγηση 

δεν γίνεται µε αξιοκρατικά κριτήρια (ποσοστό 13,9%) , επί συνόλου 230. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 60 άτοµα απάντησαν ότι  γίνεται αξιοκρατική 

αξιολόγηση σε µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 36,4 %), 66 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 40%), 

15 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 9,1%) και 24 ότι η αξιολόγηση δεν γίνεται µε 

αξιοκρατικά κριτήρια (ποσοστό 14,5%) , επί συνόλου 165. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 24 άτοµα απάντησαν ότι  γίνεται αξιοκρατική 

αξιολόγηση σε µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 37,5 %), 16 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 25%), 

8 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 12,5%) και 16 ότι η αξιολόγηση δεν γίνεται µε 

αξιοκρατικά κριτήρια (ποσοστό 25%) , επί συνόλου 64. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 15 άτοµα απάντησαν ότι γίνεται 

αξιοκρατική αξιολόγηση  σε µικρό βαθµό (ποσοστό 60%), 5 σε ελάχιστο βαθµό  

(ποσοστό 20%) και 5 ότι η αξιολόγηση δεν γίνεται µε αξιοκρατικά κριτήρια (ποσοστό 

20%) , επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 153 άτοµα απάντησαν ότι γίνεται 

αξιοκρατική αξιολόγηση σε µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 30,5 %), 204 ότι γίνεται σε 

µικρό βαθµό (ποσοστό 40,6%), 65 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 12,9%) , 80 ότι η 

αξιολόγηση δεν γίνεται µε αξιοκρατικά κριτήρια (ποσοστό 15,9%) , ενώ 16 άτοµα 

(ποσοστό 3,1%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2  ” έχει τιµή 26,690 µε 12 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,009 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 
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ηλικιών όσον αφορά  τις απόψεις τους για την αξιοκρατική ή µη αξιολόγηση των 

υπαλλήλων, όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 124 (Παράρτηµα Β). 

 

 

7.Γ11 Ηλικία και ίση τοποθέτηση των δύο φύλων σε θέση εργασίας 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 30 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν για 

την ίδια θέση εργασίας τοποθετείται το ίδιο ποσοστό αντρών και γυναικών, στην 

κατηγορία <25 ετών, 5 απάντησαν ναι (ποσοστό 26,3%) και 14 όχι  (ποσοστό 73,7%), 

επί συνόλου 19. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 116 άτοµα 

απάντησαν ότι τοποθετούνται οι ίδιοι αριθµοί αντρών και γυναικών (ποσοστό 

49,2%), και 120 (ποσοστό 50,8%) ότι δεν τοποθετούνται, επί συνόλου 236. 

 

 Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 108 άτοµα απάντησαν ότι τοποθετούνται οι 

ίδιοι αριθµοί αντρών και γυναικών (ποσοστό 65,5%), και 57 (ποσοστό 34,5%) ότι δεν 

τοποθετούνται, επί συνόλου 165. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 40 άτοµα απάντησαν ότι τοποθετούνται οι 

ίδιοι αριθµοί αντρών και γυναικών (ποσοστό 62,5%), και 24 (ποσοστό 37,5%) ότι δεν 

τοποθετούνται, επί συνόλου 64. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 10 άτοµα απάντησαν ότι τοποθετούνται οι ίδιοι 

αριθµοί αντρών και γυναικών (ποσοστό 40%), και 15 (ποσοστό 60%) ότι δεν 

τοποθετούνται, επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 279 άτοµα απάντησαν ότι 

τοποθετούνται οι ίδιοι αριθµοί αντρών και γυναικών (ποσοστό 54,8%), 230 (ποσοστό 

45,2%) ότι δεν τοποθετούνται, ενώ 9 άτοµα (ποσοστό 1,7%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2  ” έχει τιµή 20,568 µε 4 βαθµούς ελευθερίας  και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 



 

 

 

238

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ηλικιών όσον αφορά  τις απόψεις τους για το αν τοποθετείται για την ίδια θέση 

το ίδιο ποσοστό αντρών και γυναικών, όπως φαίνεται στο Γράφηµα  125 

(Παράρτηµα Β). 

 

 

7.Γ12 Ηλικία και συσχέτιση µεταξύ φύλου και αποδοτικότητας 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 31 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

πόσο συµφωνούν ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ φύλου και αποδοτικότητας, στην 

κατηγορία <25 ετών 2 άτοµα συµφωνούν ότι υπάρχει σχέση (ποσοστό 10,5 %), 3 δεν 

είναι σίγουροι (ποσοστό 15,8%), 11 διαφωνούν (ποσοστό 57,9 %) και 3 άτοµα 

διαφωνούν απόλυτα(ποσοστό 15,8%), επί συνόλου 19. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 12 άτοµα 

συµφωνούν απόλυτα ότι υπάρχει συσχέτιση (ποσοστό 5,1 %), 32 συµφωνούν 

(ποσοστό 13,7%),68 δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 29,1%), 70 διαφωνούν (ποσοστό 

29,,9 %) και 52 άτοµα διαφωνούν απόλυτα(ποσοστό 22,2%), επί συνόλου 234. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 9 άτοµα συµφωνούν απόλυτα ότι υπάρχει 

συσχέτιση (ποσοστό 5,5 %), 27 συµφωνούν (ποσοστό 16,4%),54 δεν είναι σίγουροι 

(ποσοστό 32,7%), 48 διαφωνούν (ποσοστό 29,1 %) και 27 άτοµα διαφωνούν 

απόλυτα(ποσοστό 16,4%), επί συνόλου 165. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών 8 άτοµα συµφωνούν  ότι υπάρχει συσχέτιση 

(ποσοστό 12,5 %) ,12 δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 18,8%), 24 διαφωνούν (ποσοστό 

37,5 %) και 20 άτοµα διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 31,3%), επί συνόλου 64 . 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών,  5 άτοµα συµφωνούν απόλυτα ότι 

υπάρχει συσχέτιση (ποσοστό 20 %), 5 συµφωνούν (ποσοστό 20%),5 δεν είναι 

σίγουροι (ποσοστό 20%), και 10 άτοµα διαφωνούν απόλυτα(ποσοστό 40%), επί 

συνόλου 25. 
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Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 26 άτοµα συµφωνούν απόλυτα ότι 

υπάρχει συσχέτιση (ποσοστό 5,1 %), 74 συµφωνούν (ποσοστό 14,6%),  142 δεν είναι 

σίγουροι (ποσοστό 28%), 153 διαφωνούν (ποσοστό 30,2 %), 112 άτοµα διαφωνούν 

απόλυτα(ποσοστό 22,1%), ενώ 11 άτοµα (ποσοστό 2,1%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2  ” έχει τιµή 43,860 µε 16 βαθµούς ελευθερίας  και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ηλικιακών οµάδων όσον αφορά  τις απόψεις τους για το αν υπάρχει συσχέτιση 

µεταξύ φύλου και αποδοτικότητας, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 126 

(Παράρτηµα Β). 

 

 

7.Γ13 Ηλικία και οι οικογενειακές υποχρεώσεις ως εµπόδιο στην 

απόδοση των εργαζοµένων 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 32 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το ότι οι 

οικογενειακές υποχρεώσεις είναι εµπόδιο για την ίση απόδοση των εργαζοµένων 

στην εργασία τους, στην κατηγορία <25 ετών 1 άτοµο συµφωνεί απόλυτα  (ποσοστό 

5,3 %), 8 συµφωνούν (42,1%), 7 δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 36,8%), 2 διαφωνούν 

(ποσοστό 10,5 %) και 1 άτοµο διαφωνεί απόλυτα(ποσοστό 5,3%), επί συνόλου 19. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 24 άτοµα 

συµφωνούν απόλυτα  (ποσοστό 10,3 %), 78 συµφωνούν (33,3%), 58 δεν είναι 

σίγουροι (ποσοστό 24,8%), 54 διαφωνούν (ποσοστό 23,1 %) και 20 άτοµα διαφωνούν 

απόλυτα(ποσοστό 8,5%), επί συνόλου 234. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 18 άτοµα συµφωνούν απόλυτα  (ποσοστό 

10,9 %), 51 συµφωνούν (30,9%), 24 δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 14,5%), 48 

διαφωνούν (ποσοστό 29,1 %) και 24 άτοµα διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 14,5%), 

επί συνόλου 165. 
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Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών 16 άτοµα συµφωνούν απόλυτα  (ποσοστό 25 

%), 8 συµφωνούν (12,5%), 8 δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 12,5%), 28 διαφωνούν 

(ποσοστό 43,8 %) και 4 άτοµα διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 6,3%), επί συνόλου 64. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών,  20 άτοµα συµφωνούν απόλυτα 

(ποσοστό 80 %) και 5 δεν είναι σίγουροι (ποσοστό 20%), επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 79 άτοµα συµφωνούν απόλυτα  

(ποσοστό 15,6 %), 145 συµφωνούν (ποσοστό 28,6 %),  102 δεν είναι σίγουροι 

(ποσοστό 20,1%), 132 διαφωνούν (ποσοστό 26 %), 49 άτοµα διαφωνούν απόλυτα 

(ποσοστό 9,7%), ενώ 11  άτοµα (ποσοστό 2,1%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2  ” έχει τιµή 129,259 µε 16 βαθµούς ελευθερίας  και η 

στατιστική σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 

και 0,01 (Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των ηλικιακών οµάδων όσον αφορά  τις απόψεις τους για το αν οι 

οικογενειακές υποχρεώσεις είναι εµπόδιο στην ίση απόδοση των εργαζοµένων 

στην εργασία τους, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 127 (Παράρτηµα Β). 

 

 

7.Γ14 Ηλικία και ενδιαφέρον των δύο φύλων για εξέλιξη σε 

διευθυντική θέση 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 33 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν 

υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον από τα δύο φύλα για εξέλιξη σε διευθυντική θέση, στην 

κατηγορία <25 ετών, 17 απάντησαν ότι υπάρχει (ποσοστό 89,5%) και 2 ότι δεν 

υπάρχει  (ποσοστό 10,5%), επί συνόλου 19. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 162 απάντησαν 

ότι υπάρχει (ποσοστό 70,4%) και 68 ότι δεν υπάρχει  (ποσοστό 29,6%), επί συνόλου 

230. 
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Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 141 απάντησαν ότι υπάρχει (ποσοστό 85,5 %) 

και 24  ότι δεν υπάρχει  (ποσοστό 14,5%), επί συνόλου 165. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 48 άτοµα  απάντησαν ότι υπάρχει (ποσοστό 

75 %) και 16  ότι δεν υπάρχει  (ποσοστό 25%), επί συνόλου 64. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 10 άτοµα  απάντησαν ότι υπάρχει 

(ποσοστό 40 %) και 15  ότι δεν υπάρχει  (ποσοστό 60%), επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 378 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει 

το ίδιο ενδιαφέρον από τα δύο φύλα για εξέλιξη σε διευθυντική θέση (ποσοστό 

75,1%), 125 ότι δεν υπάρχει  (ποσοστό 24,9%), ενώ 15 άτοµα (ποσοστό 2,9%) δεν 

απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2  ” έχει τιµή 30,748 µε 4 βαθµούς ελευθερίας  και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ηλικιών όσον αφορά  τις απόψεις τους για το αν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον από 

τα δύο φύλα για εξέλιξη σε διευθυντική θέση, όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 

128 (Παράρτηµα Β). 

 

 

 7.Γ15 Ηλικία και η σύνδεση του αντικειµένου εργασίας µε το φύλο 

σε περίπτωση πρόσληψης 

 
Παρατηρούµε από τον Πίνακα 34 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

πόσο σε περίπτωση πρόσληψης το αντικείµενο εργασίας επηρεάζει την επιλογή 

προσωπικού ως προς το φύλο, στην κατηγορία <25 ετών 1 άτοµο απάντησε ότι  

επηρεάζει σε µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 5,3 %), 7 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 36,8%), 6 

σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 31,6%) και 5 ότι  το αντικείµενο εργασίας δεν 

επηρεάζει καθόλου (ποσοστό 26,3%), επί συνόλου 18. 
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Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 50 άτοµα 

απάντησαν ότι  επηρεάζει σε µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 21,4 %), 124 σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 53%), 26 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 11,1%) και 34 ότι  το αντικείµενο 

εργασίας δεν επηρεάζει καθόλου (ποσοστό 14,5%), επί συνόλου 234. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 48 άτοµα απάντησαν ότι  επηρεάζει σε 

µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 30,2 %), 66 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 41,5%), 12 σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 7,5%) και 33 ότι  το αντικείµενο εργασίας δεν επηρεάζει 

καθόλου την πρόσληψη ως προς το φύλο (ποσοστό 20,8%), επί συνόλου 159. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 32 άτοµα απάντησαν ότι  επηρεάζει σε 

µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 47,1 %), 8 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 11,8%), και 28 ότι  το 

αντικείµενο εργασίας δεν επηρεάζει καθόλου την πρόσληψη ως προς το φύλο 

(ποσοστό 41,2%), επί συνόλου 68. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 10 άτοµα απάντησαν ότι  επηρεάζει σε 

µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 40 %), 5 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 20%), και 10 ότι  το 

αντικείµενο εργασίας δεν επηρεάζει καθόλου την πρόσληψη ως προς το φύλο 

(ποσοστό 40%), επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 141 άτοµα απάντησαν ότι  

επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 27,9 %), 210 σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

41,6%), 44 σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 8,7%) , 110 ότι  το αντικείµενο εργασίας δεν 

επηρεάζει καθόλου την πρόσληψη ως προς το φύλο (ποσοστό 21,8%), ενώ 13 άτοµα 

(ποσοστό 2,5%) δεν απάντησαν.  

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 85,134 µε 12 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ηλικιών όσον αφορά  τις απόψεις τους για το αν το αντικείµενο εργασίας 

επηρεάζει την επιλογή προσωπικού ως προς το φύλο, όπως φαίνεται και στο 

Γράφηµα 129 (Παράρτηµα Β). 
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7.Γ16 Ηλικία και ίση µεταχείριση των δύο φύλων βάσει κοινωνικών 

σχέσεων και κουλτούρας 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 35 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

πόσο η εργασιακή κουλτούρα συντελεί στην ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών, 

στην κατηγορία <25 ετών 10 άτοµα απάντησαν ότι  συντελεί σε µεγάλο  βαθµό 

(ποσοστό 52,6 %), 3 άτοµα απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 15,8%), 4 σε 

ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 21,1%) και 2 ότι  η κουλτούρα δεν συντελεί καθόλου  

(ποσοστό 10,5%), επί συνόλου 19. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 108 άτοµα 

απάντησαν ότι συντελεί σε µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 46,6 %), 86 άτοµα απάντησαν 

σε µικρό βαθµό (ποσοστό 37,1%), 22 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 9,5%) και 16 ότι  

η κουλτούρα δεν συντελεί καθόλου  (ποσοστό 6,9%), επί συνόλου 232. 

  

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 78 άτοµα απάντησαν ότι συντελεί σε µεγάλο  

βαθµό (ποσοστό 51 %), 63 άτοµα απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 41,2%), 3 σε 

ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 2%) και 9 ότι  η κουλτούρα δεν συντελεί καθόλου  

(ποσοστό 5,9%), επί συνόλου 153. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 24 άτοµα απάντησαν ότι συντελεί σε µεγάλο  

βαθµό (ποσοστό 40 %), 16 άτοµα απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 26,7%), 4 σε 

ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 6,7%) και 16 ότι  η κουλτούρα δεν συντελεί καθόλου  

(ποσοστό 26,7%), επί συνόλου 60. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 15 άτοµα απάντησαν ότι συντελεί σε 

µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 60 %) και 10 ότι  η κουλτούρα δεν συντελεί καθόλου  

(ποσοστό 26,7%), επί συνόλου 40. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 235 άτοµα απάντησαν ότι  συντελεί 

σε µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 48,1 %), 168 άτοµα απάντησαν σε µικρό βαθµό 
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(ποσοστό 34,4%), 33 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 6,7%), 53 ότι  η κουλτούρα δεν 

συντελεί καθόλου  (ποσοστό 10,8%), ενώ 29 άτοµα (ποσοστό 5,6%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 71,026 µε 12 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ηλικιών όσον αφορά  τις απόψεις τους για το κατά πόσο η εργασιακή κουλτούρα 

συντελεί στην ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών, όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 130 (Παράρτηµα Β). 

 

 

7.Γ17 Ηλικία και βαθµός στον οποίο τα πρότυπα των τηλεοπτικών 

σταθµών επηρεάζουν τους εργαζοµένους σε αυτούς 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 36 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

πόσο τα πρότυπα που αναπαράγονται µέσω των τηλεοπτικών σταθµών επηρεάζουν 

τους εργαζοµένους σε αυτούς, στην κατηγορία <25 ετών 1 άτοµο απάντησε ότι  

επηρεάζουν σε µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 5,3 %), 7 άτοµα απάντησαν σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 36,8%), 3 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 15,8%) και 8 ότι  τα πρότυπα δεν 

επηρεάζουν καθόλου  (ποσοστό 42,1%), επί συνόλου 19. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 72 άτοµα 

απάντησαν ότι επηρεάζουν σε µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 30,3 %), 86 άτοµα 

απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 36,1%), 54 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 

22,7%) και 26 ότι  τα πρότυπα δεν επηρεάζουν καθόλου  (ποσοστό 10,9%), επί 

συνόλου 238. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 36 άτοµα απάντησαν ότι επηρεάζουν σε 

µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 23,1  %), 81 άτοµα απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

51,9%), 24 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 15,4%) και 15 ότι  τα πρότυπα δεν 

επηρεάζουν καθόλου  (ποσοστό 9,6%), επί συνόλου 156. 
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Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 16 άτοµα απάντησαν ότι επηρεάζουν σε 

µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 23,5  %), 16 άτοµα απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

23,5%), 12 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 17,6%) και 24 ότι  τα πρότυπα δεν 

επηρεάζουν καθόλου  (ποσοστό 35,3%), επί συνόλου 68. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 10 άτοµα απάντησαν ότι επηρεάζουν σε 

µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 40  %), 10 άτοµα απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

40%) και 5 ότι  τα πρότυπα δεν επηρεάζουν καθόλου  (ποσοστό 20%), επί συνόλου 

25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 135 άτοµα απάντησαν ότι 

επηρεάζουν σε µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 26,7  %), 200 άτοµα απάντησαν σε µικρό 

βαθµό (ποσοστό 39,5%), 93 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 18,4%) , 78 ότι  τα 

πρότυπα δεν επηρεάζουν καθόλου  (ποσοστό 15,4%), ενώ 12 άτοµα (ποσοστό 2,3%) 

δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 59,198 µε 12 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ηλικιών όσον αφορά  τις απόψεις τους για το κατά πόσο τα πρότυπα που 

αναπαράγονται µέσω των τηλεοπτικών σταθµών επηρεάζουν τους εργαζοµένους 

σε αυτούς, όπως  φαίνεται στο Γράφηµα 131 (Παράρτηµα Β). 

 

 

7.Γ18 Ηλικία και βαθµός στον οποίο τα πρότυπα των τηλεοπτικών 

σταθµών επηρεάζονται από το φύλο 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 37 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

πόσο τα πρότυπα που αναπαράγονται µέσω των τηλεοπτικών σταθµών επηρεάζονται 

από το φύλο, στην κατηγορία <25 ετών 2 άτοµα απάντησαν ότι  επηρεάζονται σε 

µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 10,5 %), 4 άτοµα απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

21,1%), 3 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 15,8%) και 10 ότι  τα πρότυπα δεν 

επηρεάζονται καθόλου από το φύλο  (ποσοστό 52,6%), επί συνόλου 19. 
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Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 32 άτοµα 

απάντησαν ότι τα πρότυπα επηρεάζονται σε µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 13,6 %), 90 

άτοµα απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 38,1%), 66 σε ελάχιστο βαθµό  

(ποσοστό 28%) και 48 ότι  τα πρότυπα δεν επηρεάζονται καθόλου από το φύλο  

(ποσοστό 20,3%), επί συνόλου 236. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 33 άτοµα απάντησαν ότι τα πρότυπα 

επηρεάζονται σε µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 21,2 %),69 άτοµα απάντησαν σε µικρό 

βαθµό (ποσοστό 44,2%), 36 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 23,1%) και 18 ότι  τα 

πρότυπα δεν επηρεάζονται καθόλου από το φύλο  (ποσοστό 11,5%), επί συνόλου 156. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 8 άτοµα απάντησαν ότι τα πρότυπα 

επηρεάζονται σε µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 11,8 %),16 άτοµα απάντησαν σε µικρό 

βαθµό (ποσοστό 23,5%), 12 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 17,6%) και 32 ότι  τα 

πρότυπα δεν επηρεάζονται καθόλου από το φύλο  (ποσοστό 47,1%), επί συνόλου 68. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 5 άτοµα απάντησαν ότι τα πρότυπα 

επηρεάζονται σε µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 20 %),15 άτοµα απάντησαν σε µικρό 

βαθµό (ποσοστό 60%) και 5 ότι  τα πρότυπα δεν επηρεάζονται καθόλου από το φύλο  

(ποσοστό 20%), επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 80 άτοµα απάντησαν ότι τα 

πρότυπα επηρεάζονται σε µεγάλο  βαθµό (ποσοστό 15,9 %),194 άτοµα απάντησαν σε 

µικρό βαθµό (ποσοστό 38,5%), 117 σε ελάχιστο βαθµό  (ποσοστό 23,2%),113 ότι  τα 

πρότυπα δεν επηρεάζονται καθόλου από το φύλο  (ποσοστό 22,4%), ενώ 14 άτοµα 

(ποσοστό 2,7%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 59,040 µε 12 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ηλικιών όσον αφορά  τις απόψεις τους για το κατά πόσο τα πρότυπα που 

αναπαράγονται µέσω των τηλεοπτικών σταθµών επηρεάζονται από το φύλο, 

όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 132 (Παράρτηµα Β). 
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7.∆ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 

7.∆1 Ηλικία και ύπαρξη ελεύθερου χρόνου 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 38 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν 

έχουν ελεύθερο χρόνο, στην κατηγορία <25 ετών 4 άτοµα απάντησαν ότι  έχουν 

(ποσοστό 21,1 %), 2 άτοµα απάντησαν πως δεν έχουν (ποσοστό 10,5%) και 13 ότι 

δεν έχουν όσο θα ήθελαν  (ποσοστό 68,4%) , επί συνόλου 19. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 80 άτοµα 

απάντησαν ότι  έχουν (ποσοστό 33,9 %), 40 άτοµα απάντησαν πως δεν έχουν 

(ποσοστό 16,9%) και 116 ότι δεν έχουν όσο θα ήθελαν  (ποσοστό 49,2%) , επί 

συνόλου 236. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 60 άτοµα απάντησαν ότι  έχουν (ποσοστό 37 

%), 33 άτοµα απάντησαν πως δεν έχουν (ποσοστό 20,4%) και 69 ότι δεν έχουν όσο 

θα ήθελαν  (ποσοστό 42,6%) , επί συνόλου 162. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 20 άτοµα απάντησαν ότι  έχουν (ποσοστό 

29,4 %), 20 άτοµα απάντησαν πως δεν έχουν (ποσοστό 29,4%) και 28 ότι δεν έχουν 

όσο θα ήθελαν  (ποσοστό 41,2%) , επί συνόλου 68. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 15 άτοµα απάντησαν ότι  έχουν 

(ποσοστό 60 %) και 10 ότι δεν έχουν όσο θα ήθελαν  (ποσοστό 40%) , επί συνόλου 

25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 179 άτοµα απάντησαν ότι  έχουν 

(ποσοστό 35,1 %), 95 άτοµα απάντησαν πως δεν έχουν (ποσοστό 18,6%), 236 ότι δεν 

έχουν όσο θα ήθελαν (ποσοστό 46,3%) , ενώ 8 άτοµα (ποσοστό 1,5%) δεν 

απάντησαν. 
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Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 20,080 µε 8 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,01 η οποία είναι µικρότερη από το κριτήριο 0,05 και ίση µε το 

κριτήριο 0,01 (Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των ηλικιών όσον αφορά  τον ελεύθερο χρόνο που έχουν στη 

διάθεσή τους, όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 133 (Παράρτηµα Β). 

 

 

7.∆2 Ηλικία και συµµετοχή σε πολιτιστικό σύλλογο 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 39 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν 

ανήκουν σε κάποιο πολιτιστικό, κοινωνικό ή συνδικαλιστικό σωµατείο, στην 

κατηγορία <25 ετών  3 άτοµα απάντησαν ότι  ανήκουν (ποσοστό 16,7 %) και 15 

άτοµα απάντησαν πως δεν ανήκουν (ποσοστό 83,3%), επί συνόλου 18. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 60 άτοµα 

απάντησαν ότι  ανήκουν (ποσοστό 25,9 %) και 172 άτοµα απάντησαν πως δεν 

ανήκουν (ποσοστό 74,1%), επί συνόλου 232. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 69 άτοµα απάντησαν ότι  ανήκουν (ποσοστό 

42,6 %) και 93 άτοµα απάντησαν πως δεν ανήκουν (ποσοστό 57,4%), επί συνόλου 

162. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 40 άτοµα απάντησαν ότι  ανήκουν (ποσοστό 

58,8 %) και 28 άτοµα απάντησαν πως δεν ανήκουν (ποσοστό 41,2%), επί συνόλου 

68. 

 

Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 5 άτοµα απάντησαν ότι  ανήκουν 

(ποσοστό 20 %) και 20 άτοµα απάντησαν πως δεν ανήκουν (ποσοστό 80%), επί 

συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 177 άτοµα απάντησαν ότι  ανήκουν 

(ποσοστό 35 %), 328 άτοµα απάντησαν πως δεν ανήκουν (ποσοστό 65 %), ενώ 13 

άτοµα (ποσοστό 2,5%) δεν απάντησαν. 
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Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 34,694 µε 4 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,00 η οποία είναι µικρότερη από το κριτήριο 0,05 και το 

κριτήριο 0,01 (Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των ηλικιών όσον την συµµετοχή τους σε πολιτιστικά, 

κοινωνικά ή συνδικαλιστικά σωµατεία, όπως φαίνεται και στο Γράφηµα  134 

(Παράρτηµα Β). 

 

 

7.∆3 Ηλικία και ίσος καταµερισµός ευθυνών µέσα στην οικογένεια 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 40 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν µέσα 

σε µία οικογένεια πρέπει να υπάρχει ίσος καταµερισµός ευθυνών από τον άντρα και 

τη γυναίκα, στην κατηγορία <25 ετών  8 άτοµα συµφωνούν απόλυτα (ποσοστό 42,1 

%), 9 άτοµα συµφωνούν  (ποσοστό 47,4%) και 2 άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 

10,5%), επί συνόλου 19. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι από τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών, 134 άτοµα 

συµφωνούν απόλυτα (ποσοστό 57,8 %), 82 άτοµα συµφωνούν  (ποσοστό 35,3%),10 

άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 4,3%) και 6 διαφωνούν (ποσοστό 2,6%), επί 

συνόλου 232. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 35-44  ετών, 78 άτοµα συµφωνούν απόλυτα (ποσοστό 48,1 

%), 57 άτοµα συµφωνούν  (ποσοστό 35,2%),15 άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 

9,3%), 9 διαφωνούν (ποσοστό 5,6%) και 3 διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 1,9%), επί 

συνόλου 162. 

 

Στα άτοµα ηλικίας 45-54  ετών, 44 άτοµα συµφωνούν απόλυτα (ποσοστό 64,7 

%), 8 άτοµα συµφωνούν  (ποσοστό 11,8%),12 άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 

17,6%) και 4 διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 5,9%), επί συνόλου 68. 
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Στα  άτοµα ηλικίας άνω των 55 ετών, 10 άτοµα συµφωνούν απόλυτα 

(ποσοστό 40%), 5 άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 20%) και 10 διαφωνούν 

απόλυτα (ποσοστό 40%), επί συνόλου 25. 

 

Στο σύνολο των ηλικιών παρατηρούµε ότι 274 άτοµα συµφωνούν απόλυτα 

(ποσοστό 54,2 %), 156 άτοµα συµφωνούν  (ποσοστό 30,8%),44 άτοµα δεν είναι 

σίγουρα (ποσοστό 8,7%), 15 διαφωνούν (ποσοστό 3%), 17 διαφωνούν απόλυτα 

(ποσοστό 3,4%), ενώ 12 άτοµα (ποσοστό 2,3%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V” έχει τιµή 0,279 και η στατιστική σηµαντικότητα είναι 

0,000 η οποία είναι µικρότερη από το κριτήριο 0,05 και το κριτήριο 0,01 (Παράρτηµα 

Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ηλικιών 

όσον αφορά τις απόψεις τους για το κατά πόσο µέσα σε µία οικογένεια πρέπει να 

υπάρχει ίσος καταµερισµός ευθυνών από τον άντρα και τη γυναίκα, όπως 

φαίνεται στο Γράφηµα 135 (Παράρτηµα Β). 
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8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 

 

8.Α1  Μορφωτικό επίπεδο και επίπεδο εκπαίδευσης γονέων 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 1 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το επίπεδο 

εκπαίδευσης των γονέων, στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου, 3 άτοµα έχουν 

γονείς αποφοίτους λυκείου (ποσοστό 37,5%), 1 άτοµο έχει γονείς απόφοιτους 

τεχνικής σχολής (ποσοστό 12,5%) και 4 άτοµα έχουν γονείς αποφοίτους δηµοτικού ή 

γονείς που δεν είχαν καµία βασική εκπαίδευση (ποσοστό 50%), επί συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 88 άτοµα έχουν 

γονείς αποφοίτους λυκείου (ποσοστό 57,9 %), 12 έχουν γονείς αποφοίτους Α.Ε.Ι. 

(ποσοστό7,9%), 12 άτοµα έχουν γονείς αποφοίτους Τ.Ε.Ι. (ποσοστό 7,9%),  8 άτοµα 

έχουν γονείς αποφοίτους τεχνικής σχολής (ποσοστό 5,3%),4 άτοµα έχουν γονείς 

κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου (ποσοστό2,6%) , και 28 άτοµα έχουν γονείς 

αποφοίτους δηµοτικού ή γονείς που δεν είχαν καµία βασική εκπαίδευση   (ποσοστό 

18,4%), επί συνόλου 152. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 66 άτοµα έχουν γονείς αποφοίτους λυκείου 

(ποσοστό 47,8 %), 36 έχουν γονείς αποφοίτους Α.Ε.Ι. (ποσοστό26,1%), 15 άτοµα 

έχουν γονείς απόφοιτους τεχνικής σχολής (ποσοστό 10,9%), και 21 άτοµα έχουν 

γονείς αποφοίτους δηµοτικού ή γονείς που δεν είχαν καµία βασική εκπαίδευση 

(ποσοστό 15,2%), επί συνόλου 138. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι, 24 άτοµα έχουν γονείς αποφοίτους λυκείου 

(ποσοστό 22,2 %), 12 έχουν γονείς αποφοίτους Α.Ε.Ι. (ποσοστό 11,1%),  16 έχουν 

γονείς αποφοίτους Τ.Ε.Ι. (ποσοστό14,8%),  24 άτοµα έχουν γονείς απόφοιτους 

τεχνικής σχολής (ποσοστό 22,2%), 8 άτοµα έχουν γονείς κατόχους µεταπτυχιακού 

τίτλου (ποσοστό7,4%), και 24 άτοµα έχουν γονείς αποφοίτους δηµοτικού ή γονείς 

που δεν είχαν καµία βασική εκπαίδευση   (ποσοστό 22,2%), επί συνόλου 108. 
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Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 55 άτοµα έχουν γονείς 

αποφοίτους λυκείου (ποσοστό 55 %), 5 έχουν γονείς αποφοίτους Α.Ε.Ι. (ποσοστό 

5%),  10 έχουν γονείς αποφοίτους Τ.Ε.Ι. (ποσοστό10%),  20 άτοµα έχουν γονείς 

αποφοίτους τεχνικής σχολής (ποσοστό 20%) και 10 άτοµα έχουν γονείς κατόχους 

µεταπτυχιακού τίτλου (ποσοστό10 %), επί συνόλου 100. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 60 άτοµα έχουν γονείς 

αποφοίτους λυκείου (ποσοστό 43,5 %), 48 έχουν γονείς αποφοίτους Α.Ε.Ι. (ποσοστό 

34,8%),  6 άτοµα έχουν γονείς αποφοίτους τεχνικής σχολής (ποσοστό 4,3%), 18 

άτοµα έχουν γονείς κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου (ποσοστό 13%), και 6 άτοµα 

έχουν γονείς αποφοίτους δηµοτικού ή γονείς που δεν είχαν καµία βασική εκπαίδευση   

(ποσοστό 4,3%), επί συνόλου 138. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών  παρατηρούµε ότι 296 άτοµα 

έχουν γονείς αποφοίτους λυκείου (ποσοστό 46 %), 113 έχουν γονείς αποφοίτους 

Α.Ε.Ι. (ποσοστό 17,5%),  38 έχουν γονείς αποφοίτους Τ.Ε.Ι. (ποσοστό5,9%),  74 

άτοµα έχουν γονείς αποφοίτους τεχνικής σχολής (ποσοστό 11,5%), 40 άτοµα έχουν 

γονείς κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου (ποσοστό 6,2%), και 83 άτοµα έχουν γονείς 

αποφοίτους δηµοτικού ή γονείς που δεν είχαν καµία βασική εκπαίδευση   (ποσοστό 

12,9%), ενώ 43 άτοµα (ποσοστό 6,3%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 199,724 µε 25 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από το κριτήριο 0,05 και το 

κριτήριο 0,01 (Παράρτηµα Γ).Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά 

το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων τους, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 136 

(Παράρτηµα Β). 
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8.Α2  Μορφωτικό επίπεδο και  σύνδεση της εκπαίδευσης µε το 

αντικείµενο εργασίας 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 2 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν 

υπάρχει σύνδεση µεταξύ της εκπαίδευσης που έλαβαν και του αντικειµένου εργασίας 

τους, στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου  2 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει µεγάλη 

σύνδεση (ποσοστό 25 %), 1 άτοµο ότι υπάρχει µέτρια σύνδεση (ποσοστό 12,5%), 2 

άτοµα ότι υπάρχει µικρή σύνδεση (ποσοστό 25%), και 3 άτοµα ότι δεν υπάρχει καµία 

σύνδεση (ποσοστό37,5%), επί συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 58 άτοµα 

απάντησαν ότι υπάρχει µεγάλη σύνδεση (ποσοστό 35,8 %), 58 άτοµα ότι υπάρχει 

µέτρια σύνδεση (ποσοστό 35,8%), 20 άτοµα ότι υπάρχει µικρή σύνδεση (ποσοστό 

12,3%), και 26 άτοµα ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση (ποσοστό 16%), επί συνόλου 

162. 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 57 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει µεγάλη 

σύνδεση    (ποσοστό 41,3 %), 51 άτοµα ότι υπάρχει µέτρια σύνδεση (ποσοστό 37%), 

12 άτοµα ότι υπάρχει µικρή σύνδεση (ποσοστό 8,7%), και 18 άτοµα ότι δεν υπάρχει 

καµία σύνδεση (ποσοστό 13%), επί συνόλου 138. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 72 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει µεγάλη 

σύνδεση    (ποσοστό 54,5 %), 44 άτοµα ότι υπάρχει µέτρια σύνδεση (ποσοστό 

33,3%), 8 άτοµα ότι υπάρχει µικρή σύνδεση (ποσοστό 6,1%), και 8 άτοµα ότι δεν 

υπάρχει καµία σύνδεση (ποσοστό 6,1%), επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 55 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει 

µεγάλη σύνδεση  (ποσοστό 55 %), 40 άτοµα ότι υπάρχει µέτρια σύνδεση (ποσοστό 

40%) και 5 άτοµα ότι υπάρχει µικρή σύνδεση (ποσοστό 5%), επί συνόλου 100. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 102 άτοµα απάντησαν ότι 

υπάρχει µεγάλη σύνδεση (ποσοστό 70,8 %), 30 άτοµα ότι υπάρχει µέτρια σύνδεση 
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(ποσοστό 20,8%), 6 άτοµα ότι υπάρχει µικρή σύνδεση (ποσοστό 4,2%) και 6 άτοµα 

ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση (ποσοστό 4,2%),  επί συνόλου 144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών  παρατηρούµε ότι 346 άτοµα 

απάντησαν ότι υπάρχει µεγάλη σύνδεση (ποσοστό 50,6 %), 224 άτοµα ότι υπάρχει 

µέτρια σύνδεση (ποσοστό 32,7%), 53 άτοµα ότι υπάρχει µικρή σύνδεση (ποσοστό 

7,7%), 61 άτοµα ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση (ποσοστό 8,9%),  ενώ 3 άτοµα 

(ποσοστό 0,4%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 77,388 µε 15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από το κριτήριο 0,05 και το 

κριτήριο 0,01 (Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά 

τις απόψεις τους για το αν υπάρχει σύνδεση µεταξύ της εκπαίδευσης που έλαβαν 

και του αντικειµένου εργασίας τους, όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 137 

(Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Α3  Μορφωτικό επίπεδο και επαγγελµατικός προσανατολισµός 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 3 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν 

υπήρξε παρακολούθηση µαθήµατος επαγγελµατικού προσανατολισµού κατά την 

διάρκεια των σχολικών χρόνων ή αργότερα, στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου  8 

άτοµα απάντησαν ότι δεν υπήρξε (ποσοστό 100%), επί συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 68 άτοµα 

απάντησαν ότι υπήρξε παρακολούθηση (ποσοστό 42,4%) και 92 ότι δεν υπήρξε 

(ποσοστό57,5%), επί συνόλου 160. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 60 άτοµα απάντησαν ότι παρακολούθησαν 

τέτοια µαθήµατα (ποσοστό 42,6%) και 81 ότι δεν παρακολούθησαν (ποσοστό 

57,4%), επί συνόλου 141. 
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Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 44 άτοµα απάντησαν ότι παρακολούθησαν 

τέτοια µαθήµατα (ποσοστό 34,4%) και 84 ότι δεν παρακολούθησαν (ποσοστό65,6%), 

επί συνόλου 128. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 55 άτοµα απάντησαν ότι 

παρακολούθησαν τέτοια µαθήµατα (ποσοστό 55%) και 45 ότι δεν παρακολούθησαν 

(ποσοστό 45%), επί συνόλου 100. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 66 άτοµα απάντησαν ότι 

παρακολούθησαν τέτοια µαθήµατα (ποσοστό 45,8%) και 78 ότι δεν παρακολούθησαν 

(ποσοστό 54,2%), επί συνόλου 144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών  παρατηρούµε ότι 293 άτοµα 

απάντησαν ότι παρακολούθησαν τέτοια µαθήµατα (ποσοστό 43%),  388 ότι δεν 

παρακολούθησαν (ποσοστό 57%), ενώ 6 άτοµα (ποσοστό 0,9%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 16,292 µε 5 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,006 η οποία είναι µικρότερη από το κριτήριο 0,05 και το 

κριτήριο 0,01 (Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά 

το αν υπήρξε παρακολούθηση µαθήµατος επαγγελµατικού προσανατολισµού 

κατά την διάρκεια των σχολικών τους χρόνων ή αργότερα, όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 138 (Παράρτηµα Β).  

 

 

8.Α4 Μορφωτικό επίπεδο και απόψεις για τα προγράµµατα 

επαγγελµατικής κατάρτισης 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 4 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά τις απόψεις 

τους για τυχόν προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που παρακολούθησαν, στην 

κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 8 άτοµα απάντησαν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει 

τέτοια προγράµµατα (ποσοστό 100%), επί συνόλου 8. 
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Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 100 άτοµα 

απάντησαν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει τέτοια προγράµµατα (ποσοστό 62,5%), 12 

ότι έχουν παρακολουθήσει και τους φάνηκαν πολύ χρήσιµα (ποσοστό 7,5%), 26 ότι 

τους φάνηκαν χρήσιµα (ποσοστό 16,3%), και 22 ότι τα βρήκαν µέτρια (ποσοστό 

13,8%), επί συνόλου 160. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 69 άτοµα απάντησαν ότι δεν έχουν 

παρακολουθήσει τέτοια προγράµµατα (ποσοστό 48,9%), 27 ότι έχουν 

παρακολουθήσει και τους φάνηκαν πολύ χρήσιµα (ποσοστό 19,1%), 30 ότι τους 

φάνηκαν χρήσιµα (ποσοστό 21,3%), και 15 ότι τα βρήκαν µέτρια (ποσοστό 10,6%), 

επί συνόλου 141. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι,. 104 άτοµα απάντησαν ότι δεν έχουν 

παρακολουθήσει τέτοια προγράµµατα (ποσοστό 78,8%), 8 ότι έχουν παρακολουθήσει 

και τους φάνηκαν πολύ χρήσιµα (ποσοστό 6,1%), 12 ότι τους φάνηκαν χρήσιµα 

(ποσοστό 9,1%), και 8 ότι τα βρήκαν µέτρια (ποσοστό 6,1%), επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 50 άτοµα απάντησαν ότι δεν 

έχουν παρακολουθήσει τέτοια προγράµµατα (ποσοστό 50%), 15 ότι έχουν 

παρακολουθήσει και τους φάνηκαν πολύ χρήσιµα (ποσοστό 15%), 25 ότι τους 

φάνηκαν χρήσιµα (ποσοστό 25%), και 10 ότι τα βρήκαν µέτρια (ποσοστό 10%), επί 

συνόλου 100. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 84 άτοµα απάντησαν ότι δεν 

έχουν παρακολουθήσει τέτοια προγράµµατα (ποσοστό 58,3%), 6 ότι έχουν 

παρακολουθήσει και τους φάνηκαν πολύ χρήσιµα (ποσοστό 4,2%), 42 ότι τους 

φάνηκαν χρήσιµα (ποσοστό 29,2%), και 12 ότι τα βρήκαν µέτρια (ποσοστό 8,3%), επί 

συνόλου144 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών  παρατηρούµε ότι 415 άτοµα 

απάντησαν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει τέτοια προγράµµατα (ποσοστό 60,6%), 68 

ότι έχουν παρακολουθήσει και τους φάνηκαν πολύ χρήσιµα (ποσοστό 9,9%), 135 ότι 

τους φάνηκαν χρήσιµα (ποσοστό 19,7%), 67 ότι τα βρήκαν µέτρια (ποσοστό 9,8%), 

ενώ 2 άτοµα (ποσοστό 0,2%) δεν απάντησαν. 
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Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 61,590 µε 15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,006 η οποία είναι µικρότερη από το κριτήριο 0,05 και το 

κριτήριο 0,01 (Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά 

τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που έχουν παρακολουθήσει, όπως 

φαίνεται στο Γράφηµα 139 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Α5 Μορφωτικό επίπεδο και ο ρόλος του φύλου στην επιλογή 

εργασίας 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 5 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά τις απόψεις 

τους για το αν το φύλο παίζει ρόλο στην επιλογή της εργασίας, στην κατηγορία 

αποφοίτων γυµνασίου, 2 άτοµα συµφωνούν ότι παίζει ρόλο (ποσοστό 25%), 1 άτοµο 

δεν είναι σίγουρο (ποσοστό 12,5%), και 5 άτοµα διαφωνούν (ποσοστό 62,5%) επί 

συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 20 άτοµα 

συµφωνούν απόλυτα ότι παίζει ρόλο (ποσοστό 12,3%), 50 άτοµα συµφωνούν 

(ποσοστό 30,9%), 46 άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 28,4%), 30 άτοµα 

διαφωνούν (ποσοστό 18,5%) και  16 άτοµα διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 9,9%) επί 

συνόλου 162. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 15 άτοµα συµφωνούν απόλυτα ότι παίζει 

ρόλο (ποσοστό 10,9%), 48 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 34,8%), 30 άτοµα δεν είναι 

σίγουρα (ποσοστό 21,7%), 27 άτοµα διαφωνούν (ποσοστό 19,6%) και  18 άτοµα 

διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 13%) επί συνόλου 138. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι,. 16 άτοµα συµφωνούν απόλυτα ότι παίζει 

ρόλο (ποσοστό 12,1%), 40 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 30,3%), 28 άτοµα δεν είναι 

σίγουρα (ποσοστό 21,2%), 24 άτοµα διαφωνούν (ποσοστό 18,2%) και  24 άτοµα 

διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 18,2%), επί συνόλου132 . 
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Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 20 άτοµα συµφωνούν απόλυτα 

ότι παίζει ρόλο (ποσοστό 20%), 25 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 25%), 15 άτοµα δεν 

είναι σίγουρα (ποσοστό 15 %) και 40 άτοµα διαφωνούν (ποσοστό 40%), επί συνόλου 

100. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 30 άτοµα συµφωνούν 

απόλυτα ότι παίζει ρόλο (ποσοστό 20,8%), 36 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 25%), 24 

άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 16,7%), 36 άτοµα διαφωνούν (ποσοστό 25%) και  

18 άτοµα διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 12,5%), επί συνόλου144 . 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών  παρατηρούµε ότι 101 άτοµα 

συµφωνούν απόλυτα ότι παίζει ρόλο (ποσοστό 14,8%), 201 άτοµα συµφωνούν 

(ποσοστό 29,4%), 144 άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 21,1%), 162 άτοµα 

διαφωνούν (ποσοστό 23,7%), 76 άτοµα διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 11,1%), ενώ 3 

άτοµα (ποσοστό 0,4%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 59,815 µε 20 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από το κριτήριο 0,05 και το 

κριτήριο 0,01 (Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά 

τις απόψεις τους για το κατά πόσο το φύλο παίζει ρόλο στην επιλογή της 

εργασίας, όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 140 (Παράρτηµα Β).  

 

 

8.Α6  Μορφωτικό επίπεδο και η σχέση του αντικειµένου εργασίας µε 

το φύλο 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 6 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν το 

φύλο τους έχει σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας τους, στην κατηγορία 

αποφοίτων γυµνασίου, 4 άτοµα  απάντησαν ότι έχει σχέση (ποσοστό 50%) και 4 

άτοµα ότι δεν έχει (ποσοστό 50%),επί συνόλου 8. 
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Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 70 άτοµα  

απάντησαν ότι έχει σχέση (ποσοστό 43,2%) και 92 άτοµα ότι δεν έχει (ποσοστό 

56,8%),επί συνόλου 162. 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 33 άτοµα  απάντησαν ότι έχει σχέση 

(ποσοστό 23,9%) και 105 άτοµα ότι δεν έχει (ποσοστό 76,1%),επί συνόλου 138. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι,. 40 άτοµα  απάντησαν ότι έχει σχέση 

(ποσοστό 31,3%) και 88 άτοµα ότι δεν έχει (ποσοστό 68,8%),επί συνόλου 128. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 35 άτοµα  απάντησαν ότι έχει 

σχέση (ποσοστό 35%) και 65 άτοµα ότι δεν έχει (ποσοστό 65%),επί συνόλου 100. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 54 άτοµα  απάντησαν ότι έχει 

σχέση (ποσοστό 37,5%) και 90 άτοµα ότι δεν έχει (ποσοστό 62,5%),επί συνόλου 144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών  παρατηρούµε ότι 236 άτοµα  

απάντησαν ότι έχει σχέση (ποσοστό 34,7%), 444 άτοµα ότι δεν έχει (ποσοστό 

65,3%),ενώ 7 άτοµα (ποσοστό 1%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 14,264 µε 5 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,014 η οποία είναι µικρότερη από το κριτήριο 0,05 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά την σχέση του φύλου  

µε το αντικείµενο της εργασίας τους, όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 141 

(Παράρτηµα Β) 

 

 

8.Α7 Μορφωτικό επίπεδο και η εξέλιξη µέσω της γνώσης και 

χρησιµοποίησης νέων τεχνολογιών 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 7 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

πόσο η γνώση και χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών έχουν βοηθήσει στην εξέλιξή 

τους, στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 3 άτοµα  απάντησαν ότι έχει βοηθήσει 
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σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 37,5%),  1 άτοµο απάντησε σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

12,5%) και 4 άτοµα ότι  βοήθησε σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 50%),  επί συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 78 άτοµα  

απάντησαν ότι έχει βοηθήσει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 51,3%),  42 άτοµα 

απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 27,6%) και  32 άτοµα ότι βοήθησε σε ελάχιστο 

βαθµό (ποσοστό 21,1%),  επί συνόλου 152. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 87 άτοµα  απάντησαν ότι έχει βοηθήσει σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 61,7%),  33 άτοµα απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

23,4%) και  21 άτοµα ότι βοήθησε σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 14,9%),  επί συνόλου 

141. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι,. 84 άτοµα  απάντησαν ότι έχει βοηθήσει σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 63,6%),  40 άτοµα απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

30,3%) και  8 άτοµα ότι  βοήθησε σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 6,1%),  επί συνόλου 

132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 45 άτοµα  απάντησαν ότι έχει 

βοηθήσει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 47,4%),  35 άτοµα απάντησαν σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 36,8%) και  15 άτοµα ότι βοήθησε σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 15,8%),  

επί συνόλου 95. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 90 άτοµα  απάντησαν ότι έχει 

βοηθήσει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 62,5%),  36 άτοµα απάντησαν σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 25%) και  18 άτοµα ότι βοήθησε σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 12,5%),  επί 

συνόλου 144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών  παρατηρούµε ότι 387 άτοµα  

απάντησαν ότι έχει βοηθήσει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 57,6%),  187 άτοµα 

απάντησαν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 27,8%), 98 άτοµα ότι  βοήθησε σε ελάχιστο 

βαθµό (ποσοστό 14,6%),  ενώ 15 άτοµα (ποσοστό 2,2%) δεν απάντησαν. 
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Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 28,676 µε 10 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,001 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά το κατά πόσο η γνώση 

και χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών έχουν βοηθήσει στην εξέλιξή τους, όπως 

φαίνεται και στο Γράφηµα 142 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Α8 Μορφωτικό επίπεδο και ο ρόλος του φύλου στην εκµάθηση 

νέων τεχνολογιών 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 8 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν το 

φύλο παίζει ρόλο στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών, στην κατηγορία αποφοίτων 

γυµνασίου 1 άτοµο συµφωνεί απόλυτα (ποσοστό 12,5%), 4 άτοµα διαφωνούν 

(ποσοστό 50%) και 3 άτοµα  διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 37,5%), επί συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 8 άτοµα 

συµφωνούν απόλυτα (ποσοστό 5,1%),  14 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 9%), 14 

άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 9%), 76 διαφωνούν (ποσοστό 48,7%) και 44 

άτοµα διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 28,2%), επί συνόλου 156. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι.,. 9 άτοµα συµφωνούν απόλυτα (ποσοστό 

6,4%),  12 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 8,5%), 18 άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 

12,8%), 54 διαφωνούν (ποσοστό 38,3%) και 48 άτοµα  διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 

34%),  επί συνόλου 141. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι,. 4 άτοµα συµφωνούν απόλυτα (ποσοστό 

3%),  8 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 6,1%), 16 άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 

12,1%), 48 διαφωνούν (ποσοστό 36,4%) και 56 άτοµα  διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 

42,4%),  επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 5  άτοµα  συµφωνούν απόλυτα 

(ποσοστό 5%),  10 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 10%), 10 άτοµα δεν είναι σίγουρα 



 

 

 

262

(ποσοστό 10%), 65 διαφωνούν (ποσοστό 65%) και 10 άτοµα  διαφωνούν απόλυτα 

(ποσοστό 10%),  επί συνόλου 100. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου,6 άτοµα συµφωνούν 

(ποσοστό 4,2%), 48 άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 33,3%), 54 διαφωνούν 

(ποσοστό 37,5%) και 36 άτοµα  διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 25%),  επί συνόλου 

144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών  παρατηρούµε ότι 27 άτοµα 

συµφωνούν απόλυτα (ποσοστό 4%), 50 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 7,3%), 106 

άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 15,6%), 301 διαφωνούν (ποσοστό 44,2%), 197 

άτοµα διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 28,9%), ενώ 6 άτοµα (ποσοστό 0,9%) δεν 

απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 91,463 µε 20 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για 

τον ρόλο του φύλου στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών, όπως φαίνεται και στο 

Γράφηµα 143 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Α9 Μορφωτικό επίπεδο και η χρήση του διαδικτύου στον 

εργασιακό χώρο 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 9 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά την χρήση 

του διαδικτύου στον εργασιακό χώρο , στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 3 

άτοµα χρησιµοποιούν το διαδίκτυο σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 37,5 %) και 5 άτοµα 

σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 62,5%), επί συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 58 άτοµα 

χρησιµοποιούν το διαδίκτυο σε µεγάλο βαθµό  (ποσοστό 38,2 %),48 άτοµα το 
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χρησιµοποιούν σε µικρό βαθµό (ποσοστό31,6%), και 46 άτοµα  σε ελάχιστο βαθµό 

(ποσοστό 30,3%),  επί συνόλου 152. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 84 άτοµα χρησιµοποιούν το διαδίκτυο σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 59,6 %), 33 άτοµα το χρησιµοποιούν σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 23,4%), και 24 άτοµα  σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 17%),  επί συνόλου 

141. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι,. 60 άτοµα χρησιµοποιούν το διαδίκτυο σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 45,5 %), 48 άτοµα το χρησιµοποιούν σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 36,4%), και 24 άτοµα  σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 18,2%),  επί συνόλου 

132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 50 άτοµα χρησιµοποιούν το 

διαδίκτυο σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 50 %), 25 άτοµα το χρησιµοποιούν σε µικρό 

βαθµό (ποσοστό 25%), και 25 άτοµα  σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 25%),  επί 

συνόλου 100. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 114 άτοµα χρησιµοποιούν το 

διαδίκτυο σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 79,2 %), 24 άτοµα το χρησιµοποιούν σε µικρό 

βαθµό (ποσοστό 16,7%), και 6 άτοµα  σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 4,2%),  επί 

συνόλου 144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών 369 άτοµα χρησιµοποιούν το 

διαδίκτυο σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 54,5 %), 178 άτοµα το χρησιµοποιούν σε µικρό 

βαθµό (ποσοστό 26,3%), και 130 άτοµα  σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 19,2%),  ενώ 

10 άτοµα (ποσοστό 1,5%) δεν απάντησαν.   

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 77,982 µε 10 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά την χρήση του 

διαδικτύου στον εργασιακό χώρο, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 144 (Παράρτηµα 

Β). 
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8.Α10 Μορφωτικό επίπεδο και εκπλήρωση βασικών επαγγελµατικών 

προσδοκιών 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 10 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν 

υπάρχει εκπλήρωση των βασικών επαγγελµατικών προσδοκιών τους µέχρι στιγµής, 

στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 2 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει σε µεγάλο 

βαθµό  (ποσοστό 25 %) ,1 άτοµο ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 12,5%) και 5 

άτοµα ότι υπάρχει  σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 62,5%),  επί συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 56 άτοµα 

απάντησαν ότι υπάρχει σε µεγάλο βαθµό  (ποσοστό 35 %) ,68 άτοµα ότι υπάρχει σε 

µικρό βαθµό (ποσοστό 42,5%) και 36 άτοµα ότι υπάρχει  σε ελάχιστο βαθµό 

(ποσοστό 22,5%),  επί συνόλου 160. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 54 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει σε 

µεγάλο βαθµό  (ποσοστό 38,3 %) ,78 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

55,3%) και 9 άτοµα ότι υπάρχει  σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 6,4%),  επί συνόλου 

141. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι.  80 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει σε µεγάλο βαθµό  

(ποσοστό 60,6 %) ,40 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 30,3%) και 12 

άτοµα ότι υπάρχει  σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 9,1%),  επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 20 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει 

σε µεγάλο βαθµό  (ποσοστό 20 %) ,65 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

65%) και 15 άτοµα ότι υπάρχει  σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 15%),  επί συνόλου 

100. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 72 άτοµα απάντησαν ότι 

υπάρχει σε µεγάλο βαθµό  (ποσοστό 50 %) ,66 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 45,8%) και 6 άτοµα ότι υπάρχει  σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 4,2%),  επί 

συνόλου 144. 
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Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών , 284 άτοµα απάντησαν ότι 

υπάρχει σε µεγάλο βαθµό  (ποσοστό 41,5 %) ,318 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 46,4%), 83 άτοµα ότι υπάρχει  σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 12,1%),  ενώ 2 

άτοµα (ποσοστό 0,3%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 99,553 µε 10 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά το κατά πόσο υπάρχει 

εκπλήρωση των βασικών επαγγελµατικών προσδοκιών τους µέχρι στιγµής, όπως 

φαίνεται και στο Γράφηµα 145 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Α11 Μορφωτικό επίπεδο και εκπλήρωση βασικών επαγγελµατικών 

προσδοκιών για εξέλιξη 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 11 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν 

υπάρχει εκπλήρωση των βασικών επαγγελµατικών προσδοκιών τους όσον αφορά την 

εξέλιξη, στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 2 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει σε 

µεγάλο βαθµό  (ποσοστό 28,6 %) ,2 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

28,6%) και 3 άτοµα ότι υπάρχει  σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 42,9%),  επί συνόλου 

7. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 58 άτοµα 

απάντησαν ότι υπάρχει σε µεγάλο βαθµό  (ποσοστό 35,8 %) ,76 άτοµα ότι υπάρχει σε 

µικρό βαθµό (ποσοστό 46,9%) και 28 άτοµα ότι υπάρχει  σε ελάχιστο βαθµό 

(ποσοστό 17,3%),  επί συνόλου 162. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 54 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει σε 

µεγάλο βαθµό  (ποσοστό 39,1 %) ,60 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

43,5%) και 24 άτοµα ότι υπάρχει  σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 17,4%),  επί συνόλου 

138. 
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Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι.  52 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 40,6 %) ,60 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

46,9%) και 16 άτοµα ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 12,5%),  επί συνόλου 

128. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 30 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει 

σε µεγάλο βαθµό  (ποσοστό 30 %) ,60 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

60%) και 10 άτοµα ότι υπάρχει  σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 10%),  επί συνόλου 

100. 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 84 άτοµα απάντησαν ότι 

υπάρχει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 58,3 %) ,42 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 29,2%) και 18 άτοµα ότι υπάρχει  σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 12,5%),  

επί συνόλου 144. 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών , 280 άτοµα απάντησαν ότι 

υπάρχει σε µεγάλο βαθµό  (ποσοστό 41,2 %) ,300 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 44,2%), 99 άτοµα ότι υπάρχει  σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 14,6%),  ενώ 8  

άτοµα (ποσοστό 1,2%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 36,403 µε 10 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το 

κατά πόσο υπάρχει εκπλήρωση των βασικών επαγγελµατικών προσδοκιών τους 

όσον αφορά την εξέλιξη, όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 146 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Α12 Μορφωτικό επίπεδο και ο ρόλος του φύλου στην 

επαγγελµατική εξέλιξη 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 12 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν το 

φύλο παίζει ρόλο στην εξέλιξη , στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 1 άτοµο 

απάντησε ότι συµφωνεί απόλυτα  (ποσοστό 14,3 %), 4 άτοµα ότι διαφωνούν 
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(ποσοστό 57,1%) και 2 άτοµα ότι διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 28,6%), επί συνόλου 

7. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 12 άτοµα 

απάντησαν ότι συµφωνούν απόλυτα (ποσοστό 7,4 %), 32 άτοµα ότι συµφωνούν 

(ποσοστό 19,8%), 34 άτοµα ότι δεν γνωρίζουν (ποσοστό 21%), 62 ότι διαφωνούν 

(ποσοστό 38,3%) και 22 ότι διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 13,6%), επί συνόλου 162. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 12 άτοµα απάντησαν ότι συµφωνούν 

απόλυτα  (ποσοστό 8,7 %) ,21 άτοµα ότι συµφωνούν (ποσοστό 15,2%), 33 άτοµα ότι  

δεν γνωρίζουν (ποσοστό 23,9%), 45 ότι διαφωνούν (ποσοστό 32,6%) και 27 ότι 

διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 19,6%), επί συνόλου 138. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι. 16 άτοµα απάντησαν ότι συµφωνούν 

απόλυτα  (ποσοστό 12,5 %) ,28 άτοµα ότι συµφωνούν (ποσοστό 21,9%), 32 άτοµα 

ότι  δεν γνωρίζουν (ποσοστό 25%), 28 ότι διαφωνούν (ποσοστό 21,9%) και 24 ότι 

διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 18,8%),  επί συνόλου 128. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 10 άτοµα απάντησαν ότι 

συµφωνούν απόλυτα  (ποσοστό 10 %) ,5 άτοµα ότι συµφωνούν (ποσοστό 5%),  25 

άτοµα ότι  δεν γνωρίζουν (ποσοστό 25%), 50 ότι διαφωνούν (ποσοστό 50%) και 10 

ότι διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 10%),  επί συνόλου 100. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 18 άτοµα απάντησαν ότι 

συµφωνούν απόλυτα (ποσοστό 12,5 %), 48 άτοµα ότι συµφωνούν (ποσοστό 33,3%),  

30 άτοµα ότι δεν γνωρίζουν (ποσοστό 20,8%), 30 ότι διαφωνούν (ποσοστό 20,8%) 

και 18 ότι διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 12,5%),  επί συνόλου 144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών, 69 άτοµα απάντησαν ότι 

συµφωνούν απόλυτα  (ποσοστό 10,2 %) ,134 άτοµα ότι συµφωνούν (ποσοστό 

19,7%), 154 άτοµα ότι δεν γνωρίζουν (ποσοστό 22,7%), 219 ότι διαφωνούν (ποσοστό 

32,3%), 103 ότι διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 15,2%) ενώ 8 άτοµα (ποσοστό 1,2%) 

δεν απάντησαν. 
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Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 62,734 µε 20 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για  

το κατά πόσο το φύλο παίζει ρόλο στην εξέλιξη στον εργασιακό χώρο, όπως 

φαίνεται στο Γράφηµα 147 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Α13 Μορφωτικό επίπεδο και σχέσεις µε ετερόφυλους 

προϊσταµένους 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 13 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά τις σχέσεις 

µε τους ετερόφυλους προϊσταµένους, στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 1 άτοµο 

απάντησε ότι είναι πολύ καλές (ποσοστό 14,3 %), 3 άτοµα ότι είναι καλές (ποσοστό 

42,9%), 1 άτοµο ότι είναι ουδέτερες (ποσοστό 14,3%), και 2 άτοµα ότι είναι µέτριες 

(ποσοστό 28,6%), επί συνόλου 7. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 78 άτοµα 

απάντησαν ότι είναι πολύ καλές (ποσοστό 48,8 %) ,46 άτοµα ότι είναι καλές 

(ποσοστό 28,8%), 26 άτοµα ότι είναι ουδέτερες (ποσοστό 16,3%), 8 άτοµα ότι είναι 

µέτριες (ποσοστό 5%) και 2 άτοµα ότι είναι κακές (ποσοστό1,3%), επί συνόλου 160. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 72 άτοµα απάντησαν ότι είναι πολύ καλές 

(ποσοστό 52,2 %) ,54 άτοµα ότι είναι καλές (ποσοστό 39,1%), 9 άτοµα ότι είναι 

ουδέτερες (ποσοστό 6,5%) και 3 άτοµα ότι είναι µέτριες (ποσοστό 2,2%),  επί 

συνόλου 138. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι. 60 άτοµα απάντησαν ότι είναι πολύ καλές 

(ποσοστό 46,9%) ,52 άτοµα ότι είναι καλές (ποσοστό 40,6%), 12 άτοµα ότι είναι 

ουδέτερες (ποσοστό 9,4%), και 4 άτοµα ότι είναι κακές (ποσοστό 3,1%), επί συνόλου 

128. 
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Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 45 άτοµα απάντησαν ότι είναι 

πολύ καλές (ποσοστό 45 %) ,30 άτοµα ότι είναι καλές (ποσοστό 30%) και 25 άτοµα 

ότι είναι ουδέτερες (ποσοστό 25%), επί συνόλου 100. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 96 άτοµα απάντησαν ότι 

είναι πολύ καλές (ποσοστό 66,7 %) ,36 άτοµα ότι είναι καλές (ποσοστό 25%) και  12 

άτοµα ότι είναι ουδέτερες (ποσοστό 8,3%, επί συνόλου 144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών , 352 άτοµα απάντησαν ότι είναι 

πολύ καλές (ποσοστό 52 %) ,221 άτοµα ότι είναι καλές (ποσοστό 32,6%), 85 άτοµα 

ότι είναι ουδέτερες (ποσοστό 12,6%), 13 άτοµα ότι είναι µέτριες (ποσοστό 1,9%), 6 

άτοµα ότι είναι κακές (ποσοστό 0,9%), ενώ 10 άτοµα (ποσοστό 1,5%) δεν 

απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V” έχει τιµή 0,183 και η στατιστική σηµαντικότητα είναι 

0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ατόµων µε 

διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις  σχέσεις τους µε τους 

ετερόφυλους προϊσταµένους, όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 148 (Παράρτηµα 

Β). 

 

 

8.Α14 Μορφωτικό επίπεδο και απόψεις για ετερόφυλους 

προϊσταµένους 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 14 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το πως 

βλέπουν τους ετερόφυλους προϊσταµένους, στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 2 

άτοµα απάντησαν τους βλέπουν θετικά (ποσοστό 28,6 %) και 5 άτοµα ότι τους 

βλέπουν ουδέτερα (ποσοστό 71,4  %),  πί συνόλου 7. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 54 άτοµα 

απάντησαν τους βλέπουν θετικά (ποσοστό 34,2 %), 94 άτοµα ότι τους βλέπουν 
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ουδέτερα (ποσοστό 59,5%) και 10 άτοµα ότι τους βλέπουν αρνητικά (ποσοστό 6,3%), 

επί συνόλου 158. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 48 άτοµα απάντησαν τους βλέπουν θετικά 

(ποσοστό 37,2%) , 72 άτοµα ότι τους βλέπουν ουδέτερα (ποσοστό 55,8%) και 9 

άτοµα ότι  τους βλέπουν αρνητικά (ποσοστό 7%), επί συνόλου 129. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι. 48 άτοµα απάντησαν τους βλέπουν θετικά 

(ποσοστό 36,4 %) , 80 άτοµα ότι τους βλέπουν ουδέτερα (ποσοστό 60,6  %) και 4 

άτοµα ότι  τους βλέπουν αρνητικά (ποσοστό 3%), επί συνόλου 132 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 25 άτοµα απάντησαν τους 

βλέπουν θετικά (ποσοστό 26,3%) και 70 άτοµα ότι τους βλέπουν ουδέτερα (ποσοστό 

73,7%) (ποσοστό 3%), επί συνόλου 95. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 66 άτοµα απάντησαν τους 

βλέπουν θετικά (ποσοστό 45,8%) και 78 άτοµα ότι τους βλέπουν ουδέτερα (ποσοστό 

54,2  %) , επί συνόλου 144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών , 243 άτοµα απάντησαν τους 

βλέπουν θετικά (ποσοστό 36,5 %), 399 άτοµα ότι τους βλέπουν ουδέτερα (ποσοστό 

60  %) και 23 άτοµα ότι τους βλέπουν αρνητικά (ποσοστό 3,5%), ενώ 22 άτοµα 

(ποσοστό 3,2%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V” έχει τιµή 0,145 και η στατιστική σηµαντικότητα είναι 

0,002 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ατόµων µε 

διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά το πως βλέπουν τους ετερόφυλους 

προϊσταµένους, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 149 (Παράρτηµα Β). 

 

 

 

 

 



 

 

 

271

 

8.Β ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ MANAGEMENT/ΠΡΟΦΙΛ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

8.Β1 Μορφωτικό επίπεδο και θέση στην ιεραρχία της επιχείρησης 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 15 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά την θέση 

που κατέχουν στον χώρο των Μ.Μ.Ε., στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 1 άτοµο 

είναι διευθυντής -προϊστάµενος (ποσοστό 12,5%), 1 άτοµο είναι τεχνικός (ποσοστό 

12,5  %) και 6 άτοµα  είναι υπάλληλοι-βοηθοί (ποσοστό 75%), επί συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 14 άτοµα είναι 

διευθυντές -προϊστάµενοι (ποσοστό 8,9%), 16 άτοµα είναι δηµοσιογράφοι 

(ποσοστό10,1%), 18 άτοµα ανήκουν στο δηµιουργικό-καλλιτεχνικό τµήµα 

(ποσοστό11,4%), 24 άτοµα είναι  τεχνικοί (ποσοστό 15%) και 86 άτοµα  είναι 

υπάλληλοι-βοηθοί (ποσοστό 54,4%), επί συνόλου 158. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 12 άτοµα είναι διευθυντές -προϊστάµενοι 

(ποσοστό 8,9%), 42 άτοµα είναι δηµοσιογράφοι (ποσοστό 31,1 %), 12 άτοµα είναι 

ανώτερα στελέχη (ποσοστό 8,9%), 12 ανήκουν στο δηµιουργικό-καλλιτεχνικό τµήµα 

(ποσοστό8,9%), 12 άτοµα είναι τεχνικοί (ποσοστό 8,9%) και 45 άτοµα  είναι 

υπάλληλοι-βοηθοί (ποσοστό 33,3%), επί συνόλου 135. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι. 32 άτοµα είναι διευθυντές -προϊστάµενοι 

(ποσοστό 24,2%), 4 άτοµα είναι δηµοσιογράφοι (ποσοστό3 %), 16 ανήκουν στο 

δηµιουργικό-καλλιτεχνικό τµήµα (ποσοστό12,1%), 40 άτοµα είναι  τεχνικοί (ποσοστό 

30,3  %) και  40 άτοµα  είναι υπάλληλοι-βοηθοί (ποσοστό 30,3%), επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 5 άτοµα είναι διευθυντές -

προϊστάµενοι (ποσοστό 5,6%), 10 άτοµα είναι δηµοσιογράφοι (ποσοστό11,1 %), 10 

ανήκουν στο δηµιουργικό-καλλιτεχνικό τµήµα (ποσοστό11,1 %), 55 άτοµα είναι  

τεχνικοί (ποσοστό 61,1%) και 10 άτοµα είναι υπάλληλοι-βοηθοί (ποσοστό 11,1%), 

επί συνόλου 90. 
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Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 30 άτοµα είναι διευθυντές -

προϊστάµενοι (ποσοστό 21,7%), 30 άτοµα είναι δηµοσιογράφοι (ποσοστό21,7%),  36 

είναι ανώτερα στελέχη (ποσοστό26,1%), 12 άτοµα είναι  τεχνικοί (ποσοστό 8,7%) και  

30 άτοµα  είναι υπάλληλοι-βοηθοί (ποσοστό 21,7%), επί συνόλου 138. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών, 94 άτοµα είναι διευθυντές -

προϊστάµενοι (ποσοστό 14,2 %), 102 άτοµα είναι δηµοσιογράφοι (ποσοστό15,4%), 

48 είναι ανώτερα στελέχη (ποσοστό 7,3%),56 άτοµα ανήκουν στο δηµιουργικό-

καλλιτεχνικό τµήµα (ποσοστό 8,5%), 144 άτοµα είναι τεχνικοί (ποσοστό 21,8%), 217 

άτοµα  είναι υπάλληλοι-βοηθοί (ποσοστό 32,8%), ενώ 26 άτοµα (ποσοστό 3,8%) δεν 

απάντησαν.  

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 319,787 µε 25 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά την θέση που κατέχουν 

στον χώρο των Μ.Μ.Ε, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 150 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β2 Μορφωτικό επίπεδο και προσδιορισµός αµοιβών διευθυντών/ 

προϊσταµένων 

 
Παρατηρούµε από τον Πίνακα 16 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά  το πως 

προσδιορίζονται οι αµοιβές των ∆ιευθυντών- Προϊσταµένων , στην κατηγορία 

αποφοίτων γυµνασίου 1 άτοµο απάντησε ότι προσδιορίζονται από την Εθνική 

Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 12,5%), 1 ότι προσδιορίζονται  από την εταιρική 

Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 12,5%), 3 ότι προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική 

διαπραγµάτευση (ποσοστό 37,5%), και 3 δεν απάντησαν (ποσοστό 37,5%), επί 

συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 10 άτοµα 

απάντησαν ότι προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 6,2 
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%), 24 ότι προσδιορίζονται από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 14,8%) 38 

ότι προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 23,5%), και 90 δεν 

απάντησαν (ποσοστό 55,6%), επί συνόλου 162. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 12 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται 

από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 8,7%), 3 ότι προσδιορίζονται από την 

εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 2,2%) 45 ότι προσδιορίζονται µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 32,6%), και  78 δεν απάντησαν (ποσοστό 56,5%), 

επί συνόλου 138. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι.,  8 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται 

από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 6,1 %), 48 ότι προσδιορίζονται από 

την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 36,4%) 36 ότι προσδιορίζονται µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 27,3%), και 40 δεν απάντησαν (ποσοστό 30,3%), 

επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 5 άτοµα απάντησαν ότι 

προσδιορίζονται από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 5,3 %), 45 ότι 

προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 47,4 % )και 45 δεν 

απάντησαν (ποσοστό 47,4%), επί συνόλου 95. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου 12 άτοµα απάντησαν ότι 

προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 8,3 %), 6 ότι 

προσδιορίζονται από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 4,2%) 96 ότι 

προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 66,7%), και 30 δεν 

απάντησαν (ποσοστό 20,8%). 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 43 άτοµα 

απάντησαν ότι οι αµοιβές των ανωτέρων στελεχών προσδιορίζονται από την Εθνική 

Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 6,3 %), 87 ότι προσδιορίζονται από την εταιρική 

Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 12,8%) 263 ότι προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική 

διαπραγµάτευση (ποσοστό 38,7%), ενώ 286 (ποσοστό 42,1%) δεν απάντησαν. 
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Ο δείκτης “x2 ” έχει τιµή 171,791 µε15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01  

(Παράρτηµα Γ) Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το 

πως προσδιορίζονται οι αµοιβές των διευθυντών- προϊσταµένων, στον χώρο των 

Μ.Μ.Ε, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 151 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β3 Μορφωτικό επίπεδο και προσδιορισµός αµοιβών στελεχών/ 

δηµοσιογράφων 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 17  (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά  το πως 

προσδιορίζονται οι αµοιβές των στελεχών  -δηµοσιογράφων, στην κατηγορία 

αποφοίτων γυµνασίου 1 άτοµο απάντησε ότι προσδιορίζονται από την Εθνική 

Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 12,5%), 2 ότι προσδιορίζονται  από την εταιρική 

Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 25%), 2 ότι προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική 

διαπραγµάτευση (ποσοστό 25%), και 3 δεν απάντησαν (ποσοστό 37,5%), επί 

συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 14 άτοµα 

απάντησαν ότι προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 

8,6%), 18 ότι προσδιορίζονται από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 11,1%) 

34 ότι προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 21%), και 96 

δεν απάντησαν (ποσοστό 59,3%), επί συνόλου 162. 

 

Στην κατηγορία απόφοίτων Α.Ε.Ι., 9 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται 

από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 6,5 %), 21 ότι προσδιορίζονται από 

την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 15,2%), 45 ότι προσδιορίζονται µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 32,6%), και  63 δεν απάντησαν (ποσοστό 45,7%), 

επί συνόλου 138. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι.,  4 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται 

από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 3%), 48 ότι προσδιορίζονται από την 
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εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 36,4%) 32 ότι προσδιορίζονται µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 24,2%), και 48 δεν απάντησαν (ποσοστό 36,4%), 

επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 25 άτοµα απάντησαν ότι 

προσδιορίζονται από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 26,3%), 30 ότι 

προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 31,6%)και 40 δεν 

απάντησαν (ποσοστό 42,1%), επί συνόλου 95. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου 42 άτοµα απάντησαν ότι 

προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 29,2%), 12 ότι 

προσδιορίζονται από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 8,3%) 54 ότι 

προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 37,5%), και 36 δεν 

απάντησαν (ποσοστό 25%), επί συνόλου 144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 70 άτοµα 

απάντησαν ότι οι αµοιβές των στελεχών -δηµοσιογράφων προσδιορίζονται από την 

Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 10,3 %), 126 ότι προσδιορίζονται από την 

εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 18,6%) 197 ότι προσδιορίζονται µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 29%), ενώ 286 (ποσοστό 42,1%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2 ” έχει τιµή 140,126 µε15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01  

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το 

πως προσδιορίζονται οι αµοιβές των στελεχών- δηµοσιογράφων, στον χώρο των 

Μ.Μ.Ε., όπως φαίνεται στο Γράφηµα 152 (Παράρτηµα Β). 
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8.Β4 Μορφωτικό επίπεδο και προσδιορισµός αµοιβών των ανωτέρων 

στελεχών 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 18 Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά  το πως 

προσδιορίζονται οι αµοιβές των ανωτέρων στελεχών , στην κατηγορία αποφοίτων 

γυµνασίου 1 άτοµο απάντησε ότι προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική 

Σύµβαση (ποσοστό 12,5  %), 1 άτοµο ότι προσδιορίζονται  από την εταιρική 

Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 12,5%), 3 ότι προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική 

διαπραγµάτευση (ποσοστό 37,5%), και 3 δεν απάντησαν (ποσοστό 37,5%), επί 

συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 8 άτοµα 

απάντησαν ότι προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 

4,9%), 6 ότι προσδιορίζονται από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 3,7%), 

42 ότι προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 25,9%), και 106 

δεν απάντησαν (ποσοστό 65,4%), επί συνόλου 162. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 12 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται 

από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 8,7 %), 6 ότι προσδιορίζονται από την 

εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 4,3%) 45 ότι προσδιορίζονται µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 32,6%), και  75 δεν απάντησαν (ποσοστό 54,3%), 

επί συνόλου 138. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 16 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται 

από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 12,1%), 52 ότι προσδιορίζονται µετά 

από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 39,4%), και 64 δεν απάντησαν (ποσοστό 

48,5%), επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 5 άτοµα απάντησαν ότι 

προσδιορίζονται από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 5,3 %), 40 ότι 

προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 42.1 % )και 50 δεν 

απάντησαν (ποσοστό 52,6%), επί συνόλου 95. 
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Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου 12 άτοµα απάντησαν ότι 

προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 8,3 %), 6 ότι 

προσδιορίζονται από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 4,2%) 78 ότι 

προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 54,2%), και 48 δεν 

απάντησαν (ποσοστό 33,3%), επί συνόλου 144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 33 άτοµα 

απάντησαν ότι οι αµοιβές των ανωτέρων στελεχών προσδιορίζονται από την Εθνική 

Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 4,9 %), 40 ότι προσδιορίζονται από την εταιρική 

Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 5,9%), 260 ότι προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική 

διαπραγµάτευση (ποσοστό 38,3%), ενώ 346 (ποσοστό 51%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2 ” έχει τιµή 65,460 µε 15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01  

(Παράρτηµα Γ) Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το 

πως προσδιορίζονται οι αµοιβές των ανωτέρων στελεχών, στον χώρο των 

Μ.Μ.Ε, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 153 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β5 Μορφωτικό επίπεδο και προσδιορισµός αµοιβών δηµιουργών/ 

καλλιτεχνών 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 19  (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά  το πως 

προσδιορίζονται οι αµοιβές των δηµιουργών-καλλιτεχνών , στην κατηγορία 

αποφοίτων γυµνασίου 2 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται από την Εθνική 

Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 25  %), 1 άτοµο ότι προσδιορίζονται  από την εταιρική 

Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 12,5%), 2 ότι προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική 

διαπραγµάτευση (ποσοστό 12,5%), και 4 δεν απάντησαν (ποσοστό 50%), επί 

συνόλου 8. 
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Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 12 άτοµα 

απάντησαν ότι προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 

7,4%), 24 ότι προσδιορίζονται από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 14,8%) 

42 ότι προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 25,9%), και 84 

δεν απάντησαν (ποσοστό 51,9%), επί συνόλου 162. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 12 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται 

από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 8,7 %), 18 ότι προσδιορίζονται από 

την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 13%) 39 ότι προσδιορίζονται µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 28,3%), και  69 δεν απάντησαν (ποσοστό 50%), 

επί συνόλου 138. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 20 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται 

από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 15,2%), 28 ότι προσδιορίζονται από 

την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 21,2%) 40 ότι προσδιορίζονται µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 30,3%), και  44 δεν απάντησαν (ποσοστό 33,3%), 

επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 15 άτοµα απάντησαν ότι 

προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 15,8), 20 ότι 

προσδιορίζονται από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 21,1 %), 35 ότι 

προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 36,8 % )και 25 δεν 

απάντησαν (ποσοστό 26,3%), επί συνόλου 95. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου 24 άτοµα απάντησαν ότι 

προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 16,7 %), 24 ότι 

προσδιορίζονται από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 16,7%) 42 ότι 

προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 29,2%), και 54 δεν 

απάντησαν (ποσοστό 37,5%), επί συνόλου 144 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 85 άτοµα 

απάντησαν ότι οι αµοιβές των δηµιουργών-καλλιτεχνών προσδιορίζονται από την 

Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 12,5%), 115 ότι προσδιορίζονται από την 

εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 16,9%) 199 ότι προσδιορίζονται µετά από 



 

 

 

279

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 29,3%), ενώ 280 (ποσοστό 41,2%) δεν 

απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2 ” έχει τιµή 31,751 µε 15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01  

(Παράρτηµα Γ) Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το 

πως προσδιορίζονται οι αµοιβές των ανωτέρων στελεχών, στον χώρο των 

Μ.Μ.Ε, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 154 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β6 Μορφωτικό επίπεδο και προσδιορισµός αµοιβών υπαλλήλων/ 

βοηθών 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 20 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά  το πως 

προσδιορίζονται οι αµοιβές των υπαλλήλων- βοηθών , στην κατηγορία αποφοίτων 

γυµνασίου 4 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική 

Σύµβαση (ποσοστό 50%), 2 άτοµα ότι προσδιορίζονται  από την εταιρική Σύµβαση 

Εργασίας (ποσοστό 25%), 1 ότι προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση 

(ποσοστό 12,5%), και 1 άτοµο δεν απάντησε (ποσοστό 12,5%), επί συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 42 άτοµα 

απάντησαν ότι προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 

25,9%), 40 ότι προσδιορίζονται από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 

24,7%) 26 ότι προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 16%), 

και 54 δεν απάντησαν (ποσοστό 33,3%), επί συνόλου 162. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 33 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται 

από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 23,9 %), 30 ότι προσδιορίζονται από 

την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 21,7%) 21 ότι προσδιορίζονται µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 15,2%), και  54 δεν απάντησαν (ποσοστό 39,1%), 

επί συνόλου 138. 
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Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 20 άτοµα απάντησαν ότι προσδιορίζονται 

από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 15,2%), 56 ότι προσδιορίζονται από 

την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 42,4%) 12 ότι προσδιορίζονται µετά από 

ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 9,1%), και  44 δεν απάντησαν (ποσοστό 33,3%), 

επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 35 άτοµα απάντησαν ότι 

προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 36,8), 25 ότι 

προσδιορίζονται από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 26,3 %), 5 ότι 

προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 5,3 % ) και 30 δεν 

απάντησαν (ποσοστό 31,6%), επί συνόλου 95. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου 42 άτοµα απάντησαν ότι 

προσδιορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 29,2 %), 24 ότι 

προσδιορίζονται από την εταιρική Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 16,7%) 24 ότι 

προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση (ποσοστό 16,7%), και 54 δεν 

απάντησαν (ποσοστό 37,5%), επί συνόλου 144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 176 άτοµα 

απάντησαν ότι οι αµοιβές των υπαλλήλων - βοηθών προσδιορίζονται από την Εθνική 

Συλλογική Σύµβαση (ποσοστό 25,9 %), 177 ότι προσδιορίζονται από την εταιρική 

Σύµβαση Εργασίας (ποσοστό 26,1%) 89 ότι προσδιορίζονται µετά από ιδιωτική 

διαπραγµάτευση (ποσοστό 13,1%), ενώ 237 (ποσοστό 34,9%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2 ” έχει τιµή 44,072 µε 15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01  

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το 

πως προσδιορίζονται οι αµοιβές των υπαλλήλων-βοηθών, στον χώρο των 

Μ.Μ.Ε., όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 155 (Παράρτηµα Β). 
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8.Β7 Μορφωτικό επίπεδο και σύνδεση παραγωγικότητας και τρόπου 

αµοιβής 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 21 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά  το κατά 

πόσο υπάρχει σύνδεση παραγωγικότητας και τρόπου αµοιβής, στην κατηγορία 

αποφοίτων γυµνασίου 1 άτοµο απάντησε ότι υπάρχει σύνδεση σε µεγάλο βαθµό  

(ποσοστό 12,5 %), 2 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 25%), 2 ότι 

υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 25%), και 3 άτοµα ότι δεν υπάρχει καµία 

σύνδεση (ποσοστό 37,5%), επί συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 6 άτοµα 

απάντησαν ότι υπάρχει σύνδεση σε µεγάλο βαθµό  (ποσοστό 3,8%), 60 άτοµα ότι 

υπάρχει σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 38,5%), 24  ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό 

(ποσοστό 15,4%), και 66 άτοµα ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση (ποσοστό 42,3%), επί 

συνόλου 156. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 18 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει σύνδεση 

σε µεγάλο βαθµό  (ποσοστό 13,6 %), 48 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

%), 24  ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 18,2%), και 42 άτοµα ότι δεν 

υπάρχει καµία σύνδεση (ποσοστό 31,8%), επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 8 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει σύνδεση 

σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 6,5%), 48 ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 38,7%) 

32 ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 25,8%), και  36 ότι δεν υπάρχει καµία 

σύνδεση(ποσοστό 29%), επί συνόλου 124. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 35 άτοµα απάντησαν ότι  

υπάρχει σύνδεση σε µικρό βαθµό (ποσοστό 38,9%), 5 ότι υπάρχει σε ελάχιστο 

βαθµό(ποσοστό 5,6 % )και 50  ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση (ποσοστό 55,6%), επί 

συνόλου 90. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου 18 άτοµα απάντησαν ότι 

υπάρχει σύνδεση σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 13%), 66 ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό 
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(ποσοστό 47,8%) 30 ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 21,7%), και 24 ότι δεν 

υπάρχει καµία σύνδεση (ποσοστό 17,4%), επί συνόλου 138 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 51 άτοµα 

απάντησαν ότι υπάρχει µεγάλη σύνδεση µεταξύ παραγωγικότητας και τρόπου 

αµοιβής(ποσοστό 7,9 %), 259 ότι  υπάρχει µικρή σύνδεση (ποσοστό 40%), 117 ότι 

υπάρχει ελάχιστη σύνδεση (ποσοστό 18,1%), 221 (ποσοστό 34,1%) ότι δεν υπάρχει 

καµία σύνδεση, ενώ 39 άτοµα (ποσοστό 5,7%)  δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2 ” έχει τιµή 65,741 µε 15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ) Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το 

αν υπάρχει σύνδεση µεταξύ παραγωγικότητας και τρόπου αµοιβής, στον χώρο 

των Μ.Μ.Ε., όπως φαίνεται στο Γράφηµα 156 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β8 Μορφωτικό επίπεδο και διαφορές στην συνταξιοδότηση των 

δύο φύλων 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 22 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά  το κατά 

πόσο υπάρχει διαφορά στην συνταξιοδότηση µεταξύ των δύο φύλων, στην κατηγορία 

αποφοίτων γυµνασίου 1 άτοµο απάντησε ότι υπάρχει σε µεγάλο βαθµό  (ποσοστό 

16,7 %), 1 άτοµο ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 16,7%) και 4 άτοµα ότι δεν 

υπάρχει καµία διαφορά (ποσοστό 66,7%), επί συνόλου 6. 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 12 άτοµα 

απάντησαν ότι υπάρχει σε µεγάλο βαθµό  (ποσοστό 8,3%), 20 άτοµα ότι υπάρχει σε 

µικρό βαθµό  (ποσοστό 13,9%), 22 άτοµα ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό 

(ποσοστό15,3%), και 90 άτοµα ότι δεν υπάρχει καµία διαφορά (ποσοστό 62,5%), επί 

συνόλου 144. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 6 άτοµα απάντησαν ότι  υπάρχει διαφορά σε 

µεγάλο βαθµό  (ποσοστό 5,1%), 24 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 
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20,5%),18 άτοµα ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό15,4%), και 69 άτοµα ότι 

δεν υπάρχει καµία διαφορά (ποσοστό 59%), επί συνόλου 117. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 4 άτοµα απάντησαν ότι  υπάρχει διαφορά σε 

µεγάλο βαθµό  (ποσοστό 3,3%), 28 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 

23,3%),16 άτοµα ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό13,3%), και 72 άτοµα ότι 

δεν υπάρχει καµία διαφορά (ποσοστό 60%), επί συνόλου 120. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 5 άτοµα απάντησαν ότι  υπάρχει 

διαφορά σε µεγάλο βαθµό  (ποσοστό 7,7%), 10 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό  

(ποσοστό 15,4%), 20 άτοµα ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό30,8%), και 30 

άτοµα ότι δεν υπάρχει καµία διαφορά (ποσοστό 46,2%), επί συνόλου 65. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου 12 άτοµα απάντησαν ότι  

υπάρχει διαφορά σε µεγάλο βαθµό  (ποσοστό 9,5%), 30 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό 

βαθµό (ποσοστό 23,8%),36 άτοµα ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 28,6%), 

και 48 άτοµα ότι δεν υπάρχει καµία διαφορά (ποσοστό 38,1%), επί συνόλου 126. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 40 άτοµα 

απάντησαν ότι  υπάρχει διαφορά σε µεγάλο βαθµό  (ποσοστό 6,9%), 113 άτοµα ότι 

υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 19,6%),112 άτοµα ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό 

(ποσοστό 19,4%), 313 άτοµα ότι δεν υπάρχει καµία διαφορά (ποσοστό 54,2%), ενώ 

109 (ποσοστό 15,9%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2 ” έχει τιµή 35,910 µε 15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,002 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το 

αν υπάρχει διαφορά στην συνταξιοδότηση µεταξύ των δύο φύλων, στον χώρο 

των Μ.Μ.Ε., όπως φαίνεται στο Γράφηµα 157 (Παράρτηµα Β). 

 

 

 

 



 

 

 

284

 

8.Β9 Μορφωτικό επίπεδο και αποτελεσµατικότητα της εργασιακής 

κατάρτισης 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 23 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά  το κατά 

πόσο η κατάρτιση των εργαζοµένων στα Μ.Μ.Ε. είναι αποτελεσµατική, στην 

κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 1 άτοµο απάντησε ότι δεν είναι καθόλου 

αποτελεσµατική (ποσοστό 14,3%), 3 άτοµα ότι είναι αποτελεσµατική  (ποσοστό 

42,9%) και 3 άτοµα ότι είναι πολύ  αποτελεσµατική (ποσοστό 42,9%), επί συνόλου 7. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 10 άτοµα 

απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου αποτελεσµατική (ποσοστό 6,9%), 54 άτοµα ότι 

είναι σχετικά αποτελεσµατική (ποσοστό 37,5%), 40 άτοµα ότι είναι αποτελεσµατική  

(ποσοστό 27,8%) και 40 άτοµα ότι είναι πολύ αποτελεσµατική (ποσοστό 27,8%), επί 

συνόλου 144. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 12 άτοµα απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου 

αποτελεσµατική (ποσοστό 9,3%), 36 άτοµα ότι είναι σχετικά αποτελεσµατική 

(ποσοστό 27,9%), 48 άτοµα ότι είναι αποτελεσµατική  (ποσοστό 37,2%) και 33 

άτοµα ότι είναι πολύ αποτελεσµατική (ποσοστό 25,6%), επί συνόλου 129. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 4 άτοµα απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου 

αποτελεσµατική (ποσοστό 3,3%), 36 άτοµα ότι είναι σχετικά αποτελεσµατική 

(ποσοστό 30%), 32 άτοµα ότι είναι αποτελεσµατική  (ποσοστό 26,7%) και 48 άτοµα 

ότι είναι πολύ αποτελεσµατική (ποσοστό 40%), επί συνόλου 120. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 5 άτοµα απάντησαν ότι δεν είναι 

καθόλου αποτελεσµατική (ποσοστό 6,3%), 40 άτοµα ότι είναι σχετικά 

αποτελεσµατική (ποσοστό 50%), 20 άτοµα ότι είναι αποτελεσµατική  (ποσοστό 25%) 

και 15 άτοµα ότι είναι πολύ αποτελεσµατική (ποσοστό 18,8%), επί συνόλου 80. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου 30 άτοµα απάντησαν ότι δεν 

είναι καθόλου αποτελεσµατική (ποσοστό 22,7%), 30 άτοµα ότι είναι σχετικά 
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αποτελεσµατική (ποσοστό 22,7%), 48 άτοµα ότι είναι αποτελεσµατική  (ποσοστό 

36,4%) και 24 άτοµα ότι είναι πολύ αποτελεσµατική (ποσοστό 18,2%), επί 

συνόλου132. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 62 άτοµα 

απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου αποτελεσµατική (ποσοστό 10,1%), 196 άτοµα ότι 

είναι σχετικά αποτελεσµατική (ποσοστό 32%), 191 άτοµα ότι είναι αποτελεσµατική  

(ποσοστό 31,2%), 163 άτοµα ότι είναι πολύ αποτελεσµατική (ποσοστό 26,6%), ενώ 

75 άτοµα (ποσοστό 10,9%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2 ” έχει τιµή 64,561 µε 15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,00 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το 

κατά πόσο  η κατάρτιση των εργαζοµένων στα Μ.Μ.Ε. είναι αποτελεσµατική, 

όπως φαίνεται στο Γράφηµα 158 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β10 Μορφωτικό επίπεδο και σύνδεση της εργασιακής κατάρτισης 

µε την αξιολόγηση και τις αµοιβές 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 24 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά  το κατά 

πόσο  η κατάρτιση των εργαζοµένων στα Μ.Μ.Ε. συνδέεται µε τις αµοιβές των 

εργαζοµένων και την εργασιακή τους αξιολόγηση, στην κατηγορία αποφοίτων 

γυµνασίου 2 άτοµα απάντησαν ότι συνδέεται σε µικρό βαθµό (ποσοστό 28,6%), 3 

άτοµα ότι συνδέεται σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 42,9%) και 2 άτοµα ότι δεν 

συνδέεται καθόλου(ποσοστό 28,6%), επί συνόλου 7. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 24 άτοµα 

απάντησαν ότι συνδέεται σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 16%), 34 ότι συνδέεται σε 

µικρό βαθµό (ποσοστό 22,7%), 42 άτοµα ότι συνδέεται σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 

28%) και 50 άτοµα ότι δεν συνδέεται καθόλου(ποσοστό 33,3%), επί συνόλου 150. 

 



 

 

 

286

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι.,. 21 άτοµα απάντησαν ότι συνδέεται σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 16,3%), 60 ότι συνδέεται σε µικρό βαθµό (ποσοστό 46,5%), 

24 άτοµα ότι συνδέεται σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 18,6%) και 24 άτοµα ότι δεν 

συνδέεται καθόλου(ποσοστό 18,6%), επί συνόλου 129. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι.,  24 άτοµα απάντησαν ότι συνδέεται σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 19,4%), 36 ότι συνδέεται σε µικρό βαθµό (ποσοστό 29%), 

40 άτοµα ότι συνδέεται σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 32,3%) και 24 άτοµα ότι δεν 

συνδέεται καθόλου(ποσοστό 19,4%), επί συνόλου 124. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 5 άτοµα απάντησαν ότι 

συνδέεται σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 5,9%), 45 ότι συνδέεται σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 52,9%), 5 άτοµα ότι συνδέεται σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 5,9%) και 30 

άτοµα ότι δεν συνδέεται καθόλου(ποσοστό 35,3%), επί συνόλου 85. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου  12 άτοµα απάντησαν ότι 

συνδέεται σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 9,5 %), 78 ότι συνδέεται σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 61,9%), 24 άτοµα ότι συνδέεται σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 19%) και 12 

άτοµα ότι δεν συνδέεται καθόλου(ποσοστό 9,5%), επί συνόλου 126. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 86 άτοµα απάντησαν 

ότι συνδέεται σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 13,8 %), 255 ότι συνδέεται σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 41,1%), 138 άτοµα ότι συνδέεται σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 22,2%), 142 

άτοµα ότι δεν συνδέεται καθόλου(ποσοστό 22,9%), ενώ 66 άτοµα (ποσοστό 9,6%) 

δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2 ” έχει τιµή 89,803 µε 15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01  

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το 

κατά πόσο  η κατάρτιση των εργαζοµένων στα Μ.Μ.Ε. συνδέεται µε τις αµοιβές 

των εργαζοµένων και την εργασιακή τους αξιολόγηση, όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα  159 (Παράρτηµα Β). 
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8.Β11 Μορφωτικό επίπεδο και η αποτελεσµατικότητα του τρόπου 

στελέχωσης των επιχειρήσεων στο χώρο των Μ.Μ.Ε. 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 25 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά  τις 

απόψεις τους για το πόσο αποτελεσµατικός είναι ο τρόπος στελέχωσης των 

επιχειρήσεων στον χώρο των Μ.Μ.Ε., στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 1 άτοµο 

απάντησε ότι δεν είναι καθόλου αποτελεσµατικός (ποσοστό 14,3%), 5 άτοµα ότι είναι 

σχετικά αποτελεσµατικός (ποσοστό 71,4%) και 1 άτοµο ότι είναι 

αποτελεσµατικός(ποσοστό 14,3%), επί συνόλου 7. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 22 άτοµα 

απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου αποτελεσµατικός (ποσοστό 14,1%), 82 άτοµα ότι 

είναι σχετικά αποτελεσµατικός (ποσοστό 52,6%), 38 άτοµα ότι είναι 

αποτελεσµατικός(ποσοστό 24,4%) και 14 άτοµα απάντησαν ότι είναι πολύ 

αποτελεσµατικός (ποσοστό 9%),  επί συνόλου 156. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 9 άτοµα απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου 

αποτελεσµατικός (ποσοστό 6,8%), 75 άτοµα ότι είναι σχετικά αποτελεσµατικός 

(ποσοστό 56,8%), 42 άτοµα ότι είναι αποτελεσµατικός (ποσοστό 31,8%) και 6 άτοµα 

απάντησαν ότι είναι πολύ αποτελεσµατικός (ποσοστό 4,5%),  επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι.,  20 άτοµα απάντησαν ότι δεν είναι 

καθόλου αποτελεσµατικός (ποσοστό 15,2%), 72 άτοµα ότι είναι σχετικά 

αποτελεσµατικός (ποσοστό 54,5%), 32 άτοµα ότι είναι αποτελεσµατικός (ποσοστό 

24,2%) και 8 άτοµα απάντησαν ότι είναι πολύ αποτελεσµατικός (ποσοστό 6,1%),  επί 

συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 15 άτοµα απάντησαν ότι δεν 

είναι καθόλου αποτελεσµατικός (ποσοστό 15,8%), 50 άτοµα ότι είναι σχετικά 

αποτελεσµατικός (ποσοστό 52,6%), 25 άτοµα ότι είναι αποτελεσµατικός (ποσοστό 

26,3%) και 5 άτοµα απάντησαν ότι είναι πολύ αποτελεσµατικός (ποσοστό 5,3%),  επί 

συνόλου 95. 



 

 

 

288

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου 6 άτοµα απάντησαν ότι δεν 

είναι καθόλου αποτελεσµατικός (ποσοστό 4,5%), 72 άτοµα ότι είναι σχετικά 

αποτελεσµατικός (ποσοστό 54,5%) και 54 άτοµα ότι είναι αποτελεσµατικός (ποσοστό 

40,9%),  επί συνόλου 95. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 73 άτοµα 

απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου αποτελεσµατικός (ποσοστό 11,2%), 356 άτοµα ότι 

είναι σχετικά αποτελεσµατικός (ποσοστό 54,4%), 192 άτοµα απάντησαν  ότι είναι 

αποτελεσµατικός (ποσοστό 29,4%), 33 άτοµα απάντησαν ότι είναι πολύ 

αποτελεσµατικός (ποσοστό 5%),  ενώ 33 άτοµα (ποσοστό 4,8%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2 ” έχει τιµή 34,796 µε 15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,003 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το 

πόσο αποτελεσµατικός είναι ο τρόπος στελέχωσης των επιχειρήσεων στον χώρο 

των Μ.Μ.Ε., όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 160 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β12 Μορφωτικό επίπεδο και ισόρροπη συµµετοχή των δύο φύλων 

στην παρεχόµενη επαγγελµατική κατάρτιση 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 26 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά  τις 

απόψεις τους για το κατά πόσο υπάρχει ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών 

στην επαγγελµατική κατάρτιση που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στον χώρο των 

Μ.Μ.Ε,  στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 3 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει σε 

µεγάλο βαθµό(ποσοστό 42,9%) και  4 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

57,1%), επί συνόλου 7. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 90 άτοµα 

απάντησαν ότι υπάρχει ισόρροπη συµµετοχή σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 60%),  42 

άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 28%), 10 άτοµα ότι υπάρχει σε ελάχιστο 
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βαθµό (ποσοστό 6,7%), και 8 άτοµα απάντησαν ότι δεν υπάρχει καθόλου ισόρροπη 

συµµετοχή (ποσοστό 5,3%), επί συνόλου 150. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 93 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει ισόρροπη 

συµµετοχή σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 75,6%) και 30 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό 

βαθµό (ποσοστό 24,4%), επί συνόλου 150. 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 84 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει ισόρροπη 

συµµετοχή σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 65,6%), 40 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 31,3%) και 4 άτοµα ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 3,1%), επί 

συνόλου 128. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 25 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει 

ισόρροπη συµµετοχή σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 29,4%),  50 άτοµα ότι υπάρχει σε 

µικρό βαθµό (ποσοστό 58,8%), 5 άτοµα ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό5,9 

%), και 5 άτοµα απάντησαν ότι δεν υπάρχει καθόλου ισόρροπη συµµετοχή (ποσοστό 

5,9%),  επί συνόλου 85. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου 108 άτοµα απάντησαν ότι 

υπάρχει ισόρροπη συµµετοχή σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 78,3%) και 30 άτοµα ότι 

υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 21,7%),   επί συνόλου 138. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 403 άτοµα 

απάντησαν ότι υπάρχει ισόρροπη συµµετοχή σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 63,9%),  

196 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 31,1%), 19 άτοµα ότι υπάρχει σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό3%), 13 άτοµα απάντησαν ότι δεν υπάρχει καθόλου 

ισόρροπη συµµετοχή (ποσοστό 2,1%), ενώ 56 άτοµα (ποσοστό 8,2%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V” έχει τιµή 0,220  και η στατιστική σηµαντικότητα 

είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01(Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ατόµων µε 

διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το κατά πόσο 

υπάρχει ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην επαγγελµατική 

κατάρτιση που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στον χώρο των Μ.Μ.Ε, όπως 

φαίνεται και στο Γράφηµα 161 (Παράρτηµα Β). 
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8.Β13 Μορφωτικό επίπεδο και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 27 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά  τις 

απόψεις τους για το ποιες είναι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης στις επιχειρήσεις 

που λειτουργούν µέσα στον χώρο των Μ.Μ.Ε.,  στην κατηγορία αποφοίτων 

γυµνασίου 6 άτοµα απάντησαν ότι  είναι  η ηλικία (ποσοστό 85,7%) και  1 άτοµο ότι  

είναι το νοµικό πλαίσιο (ποσοστό 14,3%), επί συνόλου 7. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 100 άτοµα 

απάντησαν ότι  είναι  η ηλικία (ποσοστό 73,5%), 2 άτοµα ότι είναι τα κίνητρα 

(ποσοστό 1,5%), και 34 άτοµα ότι  είναι το νοµικό πλαίσιο (ποσοστό 25%), επί 

συνόλου 136. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 81 άτοµα απάντησαν ότι  είναι  η ηλικία 

(ποσοστό 65,9%), 3 άτοµα ότι είναι τα κίνητρα (ποσοστό 2,4%), και 39 άτοµα ότι  

είναι το νοµικό πλαίσιο (ποσοστό 31,7%), επί συνόλου 123 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 80 άτοµα απάντησαν ότι  είναι  η ηλικία 

(ποσοστό 69%), 4 άτοµα ότι είναι τα κίνητρα (ποσοστό 3,4%), και 32 άτοµα ότι  είναι 

το νοµικό πλαίσιο (ποσοστό 27,6%), επί συνόλου 116 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 55 άτοµα απάντησαν ότι  είναι  

η ηλικία (ποσοστό 61,1%), 15 άτοµα ότι είναι τα κίνητρα (ποσοστό 16,7%), και 20 

άτοµα ότι  είναι το νοµικό πλαίσιο (ποσοστό 22,2%), επί συνόλου 90. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου 48 άτοµα απάντησαν ότι  

είναι  η ηλικία (ποσοστό 38,1%), 12 άτοµα ότι είναι τα κίνητρα (ποσοστό 9,5%), και 

66 άτοµα ότι  είναι το νοµικό πλαίσιο (ποσοστό 52,4%), επί συνόλου 126 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε 370 άτοµα 

απάντησαν ότι  είναι η ηλικία (ποσοστό 61,9%), 36 άτοµα ότι είναι τα κίνητρα 
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(ποσοστό 6%), 192 άτοµα ότι είναι το νοµικό πλαίσιο (ποσοστό 32,1%), ενώ 89 

άτοµα (ποσοστό 13%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 67,363  µε 10 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 ( 

Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το 

ποιες είναι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης στις επιχειρήσεις που λειτουργούν 

µέσα στον χώρο των Μ.Μ.Ε., όπως φαίνεται στο Γράφηµα 162 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β14 Μορφωτικό επίπεδο και παραµονή στο χώρο των Μ.Μ.Ε σε 

περίπτωση αλλαγής εργασίας 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 28 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν σε 

περίπτωση αλλαγής εργασίας θα παρέµεναν στον χώρο των Μ.Μ.Ε, στην κατηγορία 

αποφοίτων γυµνασίου 7 άτοµα απάντησαν θετικά  (ποσοστό 87,5%) και 1 άτοµο 

απάντησε αρνητικά (ποσοστό 12,5%), επί συνόλου 8. 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 118 άτοµα απάντησαν 

θετικά  (ποσοστό 77,6%) και  34 άτοµα απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 22,4%), επί 

συνόλου 152. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 108 άτοµα απάντησαν θετικά (ποσοστό 

76,6%) και  33 άτοµα απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 23,4%), επί συνόλου 141. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 104 άτοµα απάντησαν θετικά  (ποσοστό 

78,8%) και  28 άτοµα απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 21,2%), επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 70 άτοµα απάντησαν θετικά  

(ποσοστό 70%) και  30 άτοµα απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 30%), επί συνόλου 100. 
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Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου , 84 άτοµα απάντησαν θετικά  

(ποσοστό 60,9%) και  54 άτοµα απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 39,1%), επί συνόλου 

138. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 491 άτοµα 

απάντησαν θετικά  (ποσοστό 73,2%), 180 άτοµα απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 

26,8%), ενώ 16 άτοµα (ποσοστό 2,3%) δεν απάντησαν.  

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 16,492 µε 5 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,006 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά το αν σε περίπτωση 

αλλαγής εργασίας θα παρέµεναν στον χώρο των Μ.Μ.Ε, όπως φαίνεται και στο 

Γράφηµα 163 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β15 Μορφωτικό επίπεδο και θέση στην ιεραρχία 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 29 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά την 

ιεραρχική βαθµίδα στην οποία βρίσκονται στην επιχείρηση την οποία εργάζονται,  

στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 1 άτοµο είναι προϊστάµενος (ποσοστό 12,5%),   

6 άτοµα είναι υπάλληλοι (ποσοστό 75%) και 1 άτοµο είναι  βοηθός (ποσοστό 12,5%), 

επί συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 16 άτοµα είναι 

προϊστάµενοι (ποσοστό 10,3%), 124 άτοµα είναι υπάλληλοι (ποσοστό 79,5%) και 16 

άτοµα είναι βοηθοί (ποσοστό 10,3%), επί συνόλου 156. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 6 άτοµα είναι διευθυντές (ποσοστό 4,7%), 

24 άτοµα είναι προϊστάµενοι (ποσοστό 18,6%), 90 άτοµα είναι υπάλληλοι (ποσοστό 

69,8%) και 9 άτοµα είναι  βοηθοί (ποσοστό 7%), επί συνόλου 129. 
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Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 4 άτοµα είναι διευθυντές (ποσοστό 3%), 36 

άτοµα είναι προϊστάµενοι (ποσοστό 27,3%), 84 άτοµα είναι υπάλληλοι (ποσοστό 

63,9%) και 8 άτοµα είναι  βοηθοί (ποσοστό 6,1%), επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 15 άτοµα είναι προϊστάµενοι 

(ποσοστό 15,8%) και 80 άτοµα είναι υπάλληλοι (ποσοστό 84,2%) , επί συνόλου 95. 

  

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου , 12 άτοµα είναι διευθυντές 

(ποσοστό 8,3%), 42 άτοµα είναι προϊστάµενοι (ποσοστό 29,2%), 6 άτοµα είναι 

υποδιευθυντές (ποσοστό 4,2%), 78 άτοµα είναι υπάλληλοι (ποσοστό 54,2%) και 6 

άτοµα είναι  βοηθοί (ποσοστό 4,2%), επί συνόλου 144. 

 

 Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 22 άτοµα είναι 

διευθυντές (ποσοστό 3,3%), 134 άτοµα είναι προϊστάµενοι (ποσοστό 20,2%), 6 άτοµα 

είναι υποδιευθυντές (ποσοστό 0,9%), 462 άτοµα είναι υπάλληλοι (ποσοστό 69,6%), 

40 άτοµα είναι  βοηθοί (ποσοστό 6%), ενώ 23 άτοµα (ποσοστό 3.3%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V” έχει τιµή 0,176 και η στατιστική σηµαντικότητα είναι 

0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ατόµων µε 

διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά την ιεραρχική βαθµίδα στην 

οποία βρίσκονται στην επιχείρηση την οποία εργάζονται, όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 164 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β16 Μορφωτικό επίπεδο και βελτίωση της εργασιακής θέσης µε 

επιπλέον επαγγελµατική κατάρτιση 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 30 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν οι 

εργαζόµενοι θα µπορούσαν να βελτιώσουν την απόδοσή τους  µε παραπάνω 

επαγγελµατική εκπαίδευση, στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 8 άτοµα 

απάντησαν θετικά (ποσοστό 100%), επί συνόλου 8. 
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Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 128 άτοµα 

απάντησαν θετικά (ποσοστό 83,1%) και 26 άτοµα απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 

16,9%) επί συνόλου 154. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 105 άτοµα απάντησαν θετικά (ποσοστό 

81,4%) και 24 άτοµα απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 18,6%) επί συνόλου 129. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 120 άτοµα απάντησαν θετικά (ποσοστό 

90,9%) και 12 άτοµα απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 9,1%) επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 85 άτοµα απάντησαν θετικά (ποσοστό 

89,5%) και 10 άτοµα απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 10,5%) επί συνόλου 95. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 138 άτοµα απάντησαν θετικά 

(ποσοστό 95,8%) και 6 άτοµα απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 4,2%) επί συνόλου 144. 

 

 Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 584 άτοµα 

απάντησαν θετικά (ποσοστό 88,2%), 78 άτοµα απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 

11,8%) ενώ 25 άτοµα (ποσοστό 3,6%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 19,799 µε 5 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,001 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά το αν θα µπορούσαν να 

βελτιώσουν την απόδοσή τους  µε παραπάνω επαγγελµατική εκπαίδευση, όπως 

φαίνεται και στο  Γράφηµα 165 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β17 Μορφωτικό επίπεδο και η επιρροή των ανθρωπίνων σχέσεων 

στην εργασιακή απόδοση 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 31( Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν οι 

ανθρώπινες σχέσεις στον χώρο εργασίας επηρεάζουν την απόδοση των εργαζοµένων, 
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στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 4 άτοµα απάντησαν ότι επηρεάζουν σε µεγάλο 

βαθµό (ποσοστό 50%), 3 άτοµα ότι επηρεάζουν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 37,5%), 

και 1 άτοµο ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 12,5%), επί συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 86 άτοµα 

απάντησαν ότι επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 54,4%), 58 άτοµα ότι 

επηρεάζουν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 36,7%), 12 άτοµα ότι επηρεάζουν σε ελάχιστο 

βαθµό (ποσοστό 7,6%) και 2 άτοµα ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 1,3%),  επί 

συνόλου 158. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 78 άτοµα απάντησαν ότι επηρεάζουν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 57,8%), 39 άτοµα ότι επηρεάζουν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

28,9%), 6 άτοµα ότι επηρεάζουν σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 4,4%) και 12 άτοµα ότι 

δεν επηρεάζουν (ποσοστό 8,9%),  επί συνόλου 135. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 84 άτοµα απάντησαν ότι επηρεάζουν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 63,6%), 36 άτοµα ότι επηρεάζουν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

28,9%), 4 άτοµα ότι επηρεάζουν σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 3%) και 8 άτοµα ότι 

δεν επηρεάζουν (ποσοστό 6,1%),  επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 55 άτοµα απάντησαν ότι 

επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 57,9%), 10 άτοµα ότι επηρεάζουν σε µικρό 

βαθµό (ποσοστό 10,5%), 20 άτοµα ότι επηρεάζουν σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 

21,1%) και 10 άτοµα ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 10,5%),  επί συνόλου 95. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου , 72 άτοµα απάντησαν ότι 

επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 50%), 66 άτοµα ότι επηρεάζουν σε µικρό 

βαθµό (ποσοστό 45,8%), και 6 άτοµα ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 4,2%),  επί 

συνόλου 144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 379 άτοµα 

απάντησαν ότι επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 56,4%), 212 άτοµα ότι 

επηρεάζουν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 31,5%), 42 άτοµα ότι επηρεάζουν ελάχιστα 
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(ποσοστό 6,3%),  39 άτοµα ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 5,8%),  ενώ 15 άτοµα 

(ποσοστό 2,2%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 186,651 µε 15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά το αν οι ανθρώπινες 

σχέσεις στον χώρο εργασίας επηρεάζουν την απόδοση των εργαζοµένων, όπως 

φαίνεται και στο Γράφηµα 166 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β18 Μορφωτικό επίπεδο και η επιρροή των διαφυλικών σχέσεων 

στη στάση των εργαζοµένων προς την εργασία 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 32 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν οι 

διαφυλικές σχέσεις στον χώρο εργασίας επηρεάζουν την στάση των εργαζοµένων 

απέναντι στην εργασία, στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 3 άτοµα απάντησαν 

ότι επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 37,5%), 3 άτοµα ότι επηρεάζουν σε µικρό 

βαθµό (ποσοστό 37,5%), και 2 άτοµα ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 25%), επί 

συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 32 άτοµα 

απάντησαν ότι επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 20,8%), 66 άτοµα ότι 

επηρεάζουν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 42,9%), 22 άτοµα ότι επηρεάζουν ελάχιστα 

(ποσοστό 14,3%), και 34 άτοµα ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 22,1%), επί συνόλου 

154. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 21 άτοµα απάντησαν ότι επηρεάζουν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 15,2%), 39 άτοµα ότι επηρεάζουν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

28,3%), 36 άτοµα ότι επηρεάζουν σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 26,1%) και 42 άτοµα 

ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 30,4%), επί συνόλου 138. 
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Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 40 άτοµα απάντησαν ότι επηρεάζουν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 31,3%), 36 άτοµα ότι επηρεάζουν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

28,1%), 16 άτοµα ότι επηρεάζουν σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 12,5%) και 36 άτοµα 

ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 28,1%), επί συνόλου 128. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 15 άτοµα απάντησαν ότι 

επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 16,7%), 40 άτοµα ότι επηρεάζουν σε µικρό 

βαθµό (ποσοστό 44,4%), 5 άτοµα ότι επηρεάζουν σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 5,6%) 

και 30 άτοµα ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 33,3%), επί συνόλου 90. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 18 άτοµα απάντησαν ότι 

επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 12,5%), 90 άτοµα ότι επηρεάζουν σε µικρό 

βαθµό (ποσοστό 62,5%), 6 άτοµα ότι επηρεάζουν σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 4,2%) 

και 30 άτοµα ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 20,8%),  επί συνόλου 144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 129 άτοµα 

απάντησαν ότι επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 19,5%), 274 άτοµα ότι 

επηρεάζουν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 41,4%), 85 άτοµα ότι επηρεάζουν ελάχιστα 

(ποσοστό 12,8%),  174 άτοµα ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 26,3%),  ενώ  25 άτοµα 

(ποσοστό 3,6%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 80,570 µε 15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01  

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά το αν οι διαφυλικές  

σχέσεις στον χώρο εργασίας επηρεάζουν την στάση των εργαζοµένων απέναντι 

στην εργασία, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 167 (Παράρτηµα Β). 
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8.Β19 Μορφωτικό επίπεδο και η επιρροή των διαφυλικών σχέσεων 

στη γενικότερη στάση των εργαζοµένων  
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 33 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν οι 

διαφυλικές  σχέσεις στον χώρο εργασίας επηρεάζουν την στάση των εργαζοµένων,  

στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 3 άτοµα απάντησαν ότι επηρεάζουν σε µεγάλο 

βαθµό (ποσοστό 37,5%), 3 άτοµα ότι επηρεάζουν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 37,5%), 

και 2 άτοµα ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 25%), επί συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 36 άτοµα 

απάντησαν ότι επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 23,4%), 62 άτοµα ότι 

επηρεάζουν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 40,3%), 26 άτοµα ότι επηρεάζουν ελάχιστα 

(ποσοστό 16,9%), και 30 άτοµα ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 19,5%), επί συνόλου 

154. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 27 άτοµα απάντησαν ότι επηρεάζουν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 19,6%), 42 άτοµα ότι επηρεάζουν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

30,4%), 36 άτοµα ότι επηρεάζουν σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 26,1%) και 33 άτοµα 

ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 23,9%), επί συνόλου 138. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 40 άτοµα απάντησαν ότι επηρεάζουν σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 31,3%), 48 άτοµα ότι επηρεάζουν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

37,5%), 8 άτοµα ότι επηρεάζουν σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 6,3%) και 32 άτοµα ότι 

δεν επηρεάζουν (ποσοστό 25%),  επί συνόλου 128. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 20 άτοµα απάντησαν ότι 

επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 22,2%), 40 άτοµα ότι επηρεάζουν σε µικρό 

βαθµό (ποσοστό 44,4%), 5 άτοµα ότι επηρεάζουν σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 5,6%) 

και 25 άτοµα ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 27,8%),  επί συνόλου 90. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου ,  18 άτοµα απάντησαν ότι 

επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 12,5%), 72 άτοµα ότι επηρεάζουν σε µικρό 
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βαθµό (ποσοστό 50%), 18 άτοµα ότι επηρεάζουν σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 

12,5%) και 36 άτοµα ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 25%),  επί συνόλου 144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 144 άτοµα 

απάντησαν ότι επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 21,8%), 267 άτοµα ότι 

επηρεάζουν σε µικρό βαθµό (ποσοστό 40,3%), 93 άτοµα ότι επηρεάζουν ελάχιστα 

(ποσοστό 14%),  158 άτοµα ότι δεν επηρεάζουν (ποσοστό 23,9%),  ενώ  25 άτοµα 

(ποσοστό 3,6%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 48,341 µε 15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης ,όσον αφορά το αν οι διαφυλικές 

σχέσεις στον χώρο εργασίας επηρεάζουν την στάση των εργαζοµένων, όπως 

φαίνεται στο Γράφηµα 168 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β20 Μορφωτικό επίπεδο και εργασιακή ικανοποίηση 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 34 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν 

υπάρχει ικανοποίηση από την εργασία τους,  στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 6 

άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 75%), 1 άτοµο ότι υπάρχει 

σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 12,5%), και 1 άτοµο ότι δεν υπάρχει καθόλου (ποσοστό 

12,5%), επί συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 68 άτοµα 

απάντησαν ότι υπάρχει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 42,5%), 80 άτοµα ότι υπάρχει σε 

µικρό βαθµό (ποσοστό 50%), 6 άτοµα ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 

3,8%) και 6 άτοµα ότι δεν υπάρχει καθόλου (ποσοστό 3,8%),   επί συνόλου 160. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 60 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 43,5%), 57 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 
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41,3%), 12  άτοµα ότι υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 8,7%) και 9 άτοµα ότι 

δεν υπάρχει καθόλου (ποσοστό 6,5%), επί συνόλου 138. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 80 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 60,6%), 44 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

33,3%), 4  άτοµα ότι  υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 3%) και 4 άτοµα ότι δεν 

υπάρχει καθόλου (ποσοστό 3%),   επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 55 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει 

σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 57,9%), 30 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

31,6%) και 10  άτοµα ότι  υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 10,5%), επί συνόλου 

95. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου , 78 άτοµα απάντησαν ότι 

υπάρχει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 54,2%), 48 άτοµα ότι υπάρχει σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 33,3%) και 18  άτοµα ότι  υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 12,5%), 

επί συνόλου 144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε 347 άτοµα 

απάντησαν ότι υπάρχει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 51,3%), 259 άτοµα ότι υπάρχει σε 

µικρό βαθµό (ποσοστό 38,3%), 51 άτοµα ότι  υπάρχει σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 

7,5%) , 20 άτοµα ότι δεν υπάρχει καθόλου (ποσοστό 3%), ενώ 10 άτοµα (ποσοστό 

1,5% δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V” έχει τιµή 0,155 και η στατιστική σηµαντικότητα είναι 

0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ατόµων µε 

διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά το κατά πόσο είναι 

ικανοποιηµένοι από την εργασία τους, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 169 

(Παράρτηµα Β). 
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8.Β21 Μορφωτικό επίπεδο και ο ρόλος του φύλου στην αξιολόγηση 

του εργατικού δυναµικού 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 35 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

πόσο το φύλο παίζει ρόλο στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού, στην 

κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 1 άτοµο απάντησε ότι παίζει ρόλο σε µεγάλο βαθµό 

(ποσοστό 12,5%), 3 άτοµα ότι παίζει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 37,5%), και 4 άτοµα 

ότι το φύλο δεν παίζει κανέναν ρόλο (ποσοστό 50%), επί συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 34 άτοµα 

απάντησαν ότι παίζει ρόλο σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 21,8%), 44 άτοµα ότι παίζει 

σε µικρό βαθµό (ποσοστό 28,2%)32 άτοµα ότι παίζει ρόλο σε ελάχιστο βαθµό 

(ποσοστό 20,5%), και 46 άτοµα ότι το φύλο δεν παίζει κανέναν ρόλο (ποσοστό 

29,5%), επί συνόλου 156. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 18 άτοµα απάντησαν ότι παίζει ρόλο σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 13,3%), 36 άτοµα ότι παίζει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

26,7%),39 άτοµα ότι παίζει ρόλο σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 28,9 %), και 42 άτοµα 

ότι το φύλο δεν παίζει κανέναν ρόλο (ποσοστό 31,1%), επί συνόλου 135. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 16 άτοµα απάντησαν ότι παίζει ρόλο σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 12,1%), 56 άτοµα ότι παίζει σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

42,4%), 16 άτοµα ότι παίζει ρόλο σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 12,1 %), και 44 άτοµα 

ότι το φύλο δεν παίζει κανέναν ρόλο (ποσοστό 33,3%), επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 10 άτοµα απάντησαν ότι παίζει 

ρόλο σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 11,1%), 40 άτοµα ότι παίζει σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 44,4%), 10 άτοµα ότι παίζει ρόλο σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 11,1 %), 

και 30 άτοµα ότι το φύλο δεν παίζει κανέναν ρόλο (ποσοστό 33,3%), επί συνόλου 90. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου , 24 άτοµα απάντησαν ότι 

παίζει ρόλο σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 16,7%), 84 άτοµα ότι παίζει σε µικρό βαθµό 
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(ποσοστό 58,3%), 12 άτοµα ότι παίζει ρόλο σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 8,3 %),  και 

24 άτοµα ότι το φύλο δεν παίζει κανέναν ρόλο (ποσοστό 16,7%),  επί συνόλου 144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε 103 άτοµα 

απάντησαν ότι παίζει ρόλο σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 15,5%), 263 άτοµα ότι παίζει 

σε µικρό βαθµό (ποσοστό 39,5%), 109 άτοµα ότι παίζει ρόλο σε ελάχιστο βαθµό 

(ποσοστό 16,4 %),  και 190 άτοµα ότι το φύλο δεν παίζει κανέναν ρόλο (ποσοστό 

28,6%),  ενώ 22 άτοµα (ποσοστό 3,2%) δεν απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 66,120 µε 15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01  

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά το  κατά πόσο το φύλο 

παίζει ρόλο στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού, όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 170 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β22 Μορφωτικό επίπεδο και η σύνδεση της εργασιακής 

αξιολόγησης και του επαναπροσδιορισµού των επαγγελµατικών 

προοπτικών 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 36 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

πόσο υπάρχει σύνδεση µεταξύ εργασιακής αξιολόγησης και επαναπροσδιορισµού των 

επαγγελµατικών προοπτικών, στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 1 άτοµο 

απάντησε ότι υπάρχει σύνδεση σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 14,3%), 3 άτοµα ότι  

υπάρχει σύνδεση σε µικρό βαθµό (ποσοστό 42,9%), 1 άτοµο ότι υπάρχει σύνδεση σε 

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 14,3%), και 2 άτοµα ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση 

(ποσοστό 28,6%), επί συνόλου 7. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 24 άτοµα 

απάντησαν ότι υπάρχει σύνδεση σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 16,4%), 72 άτοµα ότι  

υπάρχει σύνδεση σε µικρό βαθµό (ποσοστό 49,3%), 32 άτοµα ότι υπάρχει σύνδεση σε 



 

 

 

303

ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 21,9%), και 18 άτοµα ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση 

(ποσοστό 12,3%),  επί συνόλου 146. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι.,  30 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει σύνδεση 

σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 23,3%), 60 άτοµα ότι  υπάρχει σύνδεση σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 46,5%), 18 άτοµα ότι υπάρχει σύνδεση σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 14%), 

και 21 άτοµα ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση (ποσοστό 16,3%),  επί συνόλου 129. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 24 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει σύνδεση 

σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 18,2%), 68 άτοµα ότι  υπάρχει σύνδεση σε µικρό βαθµό 

(ποσοστό 51,5%), 32 άτοµα ότι υπάρχει σύνδεση σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 

24,2%), και 8 άτοµα ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση (ποσοστό 6,1%),  επί συνόλου 

132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 10 άτοµα απάντησαν ότι υπάρχει 

σύνδεση σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 11,1%), 45 άτοµα ότι  υπάρχει σύνδεση σε µικρό 

βαθµό (ποσοστό 50%), 20 άτοµα ότι υπάρχει σύνδεση σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 

22,2%), και 15 άτοµα ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση (ποσοστό 16,7%),  επί συνόλου 

90. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 30 άτοµα απάντησαν ότι 

υπάρχει σύνδεση σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 21,7%), 78 άτοµα ότι  υπάρχει σύνδεση 

σε µικρό βαθµό (ποσοστό 56,5%), 24 άτοµα ότι υπάρχει σύνδεση σε ελάχιστο βαθµό 

(ποσοστό 17,4%), και 6 άτοµα ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση (ποσοστό 4,3%),  επί 

συνόλου 138 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 119 άτοµα 

απάντησαν ότι υπάρχει σύνδεση σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 18,5%), 326 άτοµα ότι  

υπάρχει σύνδεση σε µικρό βαθµό (ποσοστό 50,8%), 127 άτοµα ότι υπάρχει σύνδεση 

σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 19,8%), 70 άτοµα ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση 

(ποσοστό 10,9%),  ενώ  45 άτοµα (ποσοστό 6,6  %) δεν απάντησαν.  

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 28,318 µε 15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,020 η οποία είναι µικρότερη από το κριτήριο 0,05 
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(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το 

κατά πόσο υπάρχει σύνδεση µεταξύ εργασιακής αξιολόγησης και 

επαναπροσδιορισµού των επαγγελµατικών προοπτικών, όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 171 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β23 Μορφωτικό επίπεδο και η  ίση τοποθέτηση των δύο φύλων σε 

θέσεις εργασίας 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 37 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν 

τοποθετούνται για την ίδια θέση εργασίας το ίδιο ποσοστό αντρών και γυναικών,  

στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 4 άτοµα απάντησαν θετικά (ποσοστό 57,1%) 

και 3 άτοµα αρνητικά (ποσοστό 42,9%), επί συνόλου 7. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 86 άτοµα 

απάντησαν  θετικά (ποσοστό 53,8%) και 74 άτοµα αρνητικά (ποσοστό 46,3%), επί 

συνόλου 160. 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 84 άτοµα απάντησαν  θετικά (ποσοστό 59,6%) και 

57 άτοµα αρνητικά (ποσοστό 40,4%) ,  επί συνόλου 141. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 76 άτοµα απάντησαν  θετικά (ποσοστό 

59,4%) και 52 άτοµα αρνητικά (ποσοστό 40,6%),  επί συνόλου 128. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 40 άτοµα απάντησαν  θετικά 

(ποσοστό 40%) και 60 άτοµα αρνητικά (ποσοστό 60%) επί συνόλου 100. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 54 άτοµα απάντησαν  θετικά 

(ποσοστό 37,5%) και 90 άτοµα αρνητικά (ποσοστό 62,5%), επί συνόλου 144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι, 344 άτοµα 

απάντησαν θετικά (ποσοστό 50,6%) και 336 άτοµα αρνητικά (ποσοστό 49,4%)  ενώ  

7 άτοµα (ποσοστό 1%) δεν απάντησαν. 
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Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 28,622 µε 5 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το 

αν τοποθετούνται για την ίδια θέση εργασίας το ίδιο ποσοστό αντρών και 

γυναικών, όπως φαίνεται και στο Γράφηµα  172 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β24 Μορφωτικό επίπεδο και αξιοκρατική αξιολόγηση εργαζοµένων 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 38  (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το κατά 

πόσο η αξιολόγηση του προσωπικού γίνεται µε αξιοκρατικά κριτήρια, στην 

κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 2 άτοµα απάντησαν ότι γίνεται σε µεγάλο βαθµό 

(ποσοστό 28,6%), 2 άτοµα ότι  γίνεται σε µικρό βαθµό (ποσοστό 28,6%), 1 άτοµο ότι 

γίνεται σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 14,3%), και 2 άτοµα ότι δεν γίνεται µε 

αξιοκρατικά κριτήρια (ποσοστό 28,6%),  επί συνόλου 7. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 44 άτοµα 

απάντησαν ότι γίνεται σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 27,8%), 58 άτοµα ότι  γίνεται σε 

µικρό βαθµό (ποσοστό 36,7%), 18 άτοµα ότι γίνεται σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 

11,4%), και 38 άτοµα ότι δεν γίνεται µε αξιοκρατικά κριτήρια (ποσοστό 24,1%),   επί 

συνόλου 158. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 48 άτοµα απάντησαν ότι γίνεται σε µεγάλο 

βαθµό (ποσοστό 34,8%), 57 άτοµα ότι  γίνεται σε µικρό βαθµό (ποσοστό 41,3%), 15 

άτοµα ότι γίνεται σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 10,9%), και 18 άτοµα ότι δεν γίνεται 

µε αξιοκρατικά κριτήρια (ποσοστό 13%),  επί συνόλου 138. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 40 άτοµα απάντησαν ότι γίνεται σε µεγάλο 

βαθµό (ποσοστό 31,3%), 56 άτοµα ότι  γίνεται σε µικρό βαθµό (ποσοστό 43,8%), 8 

άτοµα ότι γίνεται σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 6,3%), και 24 άτοµα ότι δεν γίνεται µε 

αξιοκρατικά κριτήρια (ποσοστό 18,8%). επί συνόλου 128. 
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Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 20 άτοµα απάντησαν ότι γίνεται σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 20%), 60 άτοµα ότι  γίνεται σε µικρό βαθµό (ποσοστό 60%), 

15 άτοµα ότι γίνεται σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 15%), και 5 άτοµα ότι δεν γίνεται 

µε αξιοκρατικά κριτήρια (ποσοστό 5%).επί συνόλου 100. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου 42 άτοµα απάντησαν ότι γίνεται σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 30,4%), 66 άτοµα ότι  γίνεται σε µικρό βαθµό (ποσοστό 

47,8%), και 30 άτοµα ότι γίνεται σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 21,7%), επί συνόλου 

138. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι  196 άτοµα 

απάντησαν ότι γίνεται σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 29,3%), 299 άτοµα ότι  γίνεται σε 

µικρό βαθµό (ποσοστό 44,7%), 87 άτοµα ότι γίνεται σε ελάχιστο βαθµό (ποσοστό 

13%), και 87 άτοµα ότι δεν γίνεται µε αξιοκρατικά κριτήρια (ποσοστό 13%). ενώ  18 

άτοµα (ποσοστό 2,6  %) δεν απάντησαν.  

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 69,249 µε 15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το 

κατά πόσο η αξιολόγηση του προσωπικού γίνεται µε αξιοκρατικά κριτήρια, 

όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 173 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β25 Μορφωτικό επίπεδο και συσχέτιση µεταξύ φύλου και 

αποδοτικότητας 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 39 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν 

υπάρχει συσχέτιση µεταξύ φύλου και αποδοτικότητας, στην κατηγορία αποφοίτων 

γυµνασίου 1 άτοµο συµφωνεί (ποσοστό 14,3%), 1 άτοµο δεν είναι σίγουρο (ποσοστό 

14,3%), 2 άτοµα  διαφωνούν (ποσοστό 28,6%), και 3 άτοµα  διαφωνούν απόλυτα στο 

ότι υπάρχει συσχέτιση φύλου- αποδοτικότητας (ποσοστό 42,9%),  επί συνόλου 7. 
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Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 8 άτοµα συµφωνούν 

απόλυτα (ποσοστό 5,1%), 26 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 16,5%), 36 άτοµα δεν είναι 

σίγουρα (ποσοστό 22,8%), 56 άτοµα  διαφωνούν (ποσοστό 35,4%), και 32 άτοµα  

διαφωνούν απόλυτα στο ότι υπάρχει συσχέτιση φύλου- αποδοτικότητας (ποσοστό 

20,3%),  επί συνόλου 158. 

 

 Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 6 άτοµα συµφωνούν απόλυτα (ποσοστό 

4,3%), 9 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 6,4%), 45 άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 

31,9%), 48 άτοµα  διαφωνούν (ποσοστό 34%), και 33 άτοµα  διαφωνούν απόλυτα στο 

ότι υπάρχει συσχέτιση φύλου- αποδοτικότητας (ποσοστό 23,4%),  επί συνόλου 141. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 8 άτοµα συµφωνούν απόλυτα (ποσοστό 

6,3%), 20 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 15,6%), 40 άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 

31,3%), 36 άτοµα  διαφωνούν (ποσοστό 28,1%), και 24 άτοµα  διαφωνούν απόλυτα 

στο ότι υπάρχει συσχέτιση φύλου- αποδοτικότητας (ποσοστό 18,8%),  επί συνόλου 

128. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 10 άτοµα συµφωνούν απόλυτα 

(ποσοστό 10%), 5 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 5%), 50 άτοµα δεν είναι σίγουρα 

(ποσοστό 50%) και 35 άτοµα  διαφωνούν (ποσοστό 35%),  επί συνόλου100. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου), 30 άτοµα συµφωνούν 

(ποσοστό 20,8%), 24 άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 16,7%), 30 άτοµα  

διαφωνούν (ποσοστό 20,8%), και 60 άτοµα  διαφωνούν απόλυτα στο ότι υπάρχει 

συσχέτιση φύλου- αποδοτικότητας (ποσοστό 41,7%), επί συνόλου 144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι  32 άτοµα 

συµφωνούν απόλυτα (ποσοστό 4,7%), 91 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 13,4%), 196 

άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 28,9%), 207 άτοµα  διαφωνούν (ποσοστό 30,5%), 

και 152 άτοµα  διαφωνούν απόλυτα στο ότι υπάρχει συσχέτιση φύλου- 

αποδοτικότητας (ποσοστό 22,4%), ενώ 9 άτοµα (ποσοστό  1,3 %) δεν απάντησαν.  
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Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 113,649 µε 20 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το 

αν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ φύλου και αποδοτικότητας, όπως φαίνεται και στο 

Γράφηµα  174 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β26 Μορφωτικό επίπεδο και οι οικογενειακές υποχρεώσεις ως 

εµπόδιο στην ίση απόδοση των εργαζοµένων 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 40 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν οι 

οικογενειακές υποχρεώσεις είναι εµπόδιο για την ίση απόδοση των εργαζοµένων, 

στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 1 άτοµο συµφωνεί απόλυτα  (ποσοστό 14,3%), 

1 άτοµο  συµφωνεί (ποσοστό 14,3%), 1 άτοµο δεν είναι σίγουρο (ποσοστό 14,3%), 3 

άτοµα  διαφωνούν (ποσοστό 42,9%), και 1 άτοµο  διαφωνεί απόλυτα(ποσοστό 

14,3%),  επί συνόλου 7. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 26 άτοµα 

συµφωνούν απόλυτα  (ποσοστό 16,3%), 52 άτοµα  συµφωνούν (ποσοστό 32,5%), 28 

άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 17,5%), 40 άτοµα  διαφωνούν (ποσοστό 25%), και 

14 άτοµο  διαφωνεί απόλυτα(ποσοστό 8,8%),  επί συνόλου 160. 

 

 Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι.,  9 άτοµα συµφωνούν απόλυτα (ποσοστό 

6,4%), 60 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 42,6%), 21 άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 

14,9%), 36 άτοµα  διαφωνούν (ποσοστό 25,5%), και 15 άτοµα  διαφωνούν απόλυτα 

(ποσοστό 10,6%),  επί συνόλου 141. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι.,  28 άτοµα συµφωνούν απόλυτα (ποσοστό 21,9%), 

24 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 18,8%), 28 άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 

21,9%), 32 άτοµα  διαφωνούν (ποσοστό 25%), και 16 άτοµα  διαφωνούν απόλυτα 

(ποσοστό 12,5%),  επί συνόλου 128. 
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Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 15 άτοµα συµφωνούν απόλυτα 

(ποσοστό 15,8%), 25 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 26,3%), 35 άτοµα δεν είναι 

σίγουρα (ποσοστό 36,8%) και 20 άτοµα  διαφωνούν (ποσοστό 21,1%), επί συνόλου 

95. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου), 36 άτοµα συµφωνούν 

(ποσοστό 25%), 60 άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 41,7%), 24 άτοµα  διαφωνούν 

(ποσοστό 16,7%), και 24 άτοµα  διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 16,7%),   επί συνόλου 

144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι  79 άτοµα 

συµφωνούν απόλυτα (ποσοστό 11,7%), 198 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 29,3%), 173 

άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 25,6%), 155 άτοµα  διαφωνούν (ποσοστό 23%), 

και 70 άτοµα  διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 10,4%), ενώ 12 άτοµα (ποσοστό 1,7 %) 

δεν απάντησαν.  

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 103,228 µε 20 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το 

αν οι οικογενειακές υποχρεώσεις είναι εµπόδιο για την ίση απόδοση των 

εργαζοµένων, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 175 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β27 Μορφωτικό επίπεδο και ο ρόλος του αντικειµένου εργασίας σε 

σχέση µε το φύλο, σε περίπτωση πρόσληψης 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 41 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν σε 

περίπτωση πρόσληψης το αντικείµενο εργασίας επηρεάζει την επιλογή προσωπικού 

ως προς το φύλο, στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 2 άτοµα  απάντησαν ότι 

επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 25%), 2 άτοµα  ότι επηρεάζει σε µικρό βαθµό  

(ποσοστό 25%), 1 άτοµο ότι επηρεάζει ελάχιστα (ποσοστό 12,5%) και  3 άτοµα  ότι 

το φύλο δεν επηρεάζει καθόλου (ποσοστό 37,5%),  επί συνόλου 8. 
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Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 38 άτοµα  

απάντησαν ότι επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 23,8%), 76 άτοµα  ότι 

επηρεάζει σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 47,5%), 18 άτοµα ότι επηρεάζει ελάχιστα 

(ποσοστό 11,3%) και  28 άτοµα  ότι το φύλο δεν επηρεάζει καθόλου (ποσοστό 

17,5%),  επί συνόλου 160. 

 

 Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι.,  30 άτοµα  απάντησαν ότι επηρεάζει σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 21,7%), 60 άτοµα  ότι επηρεάζει σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 

43,5%), 15 άτοµα ότι επηρεάζει ελάχιστα (ποσοστό 10,9%) και  33 άτοµα  ότι το 

φύλο δεν επηρεάζει καθόλου (ποσοστό 23,9%),  επί συνόλου 138. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι.,  44 άτοµα  απάντησαν ότι επηρεάζει σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 33,3%), 40 άτοµα  ότι επηρεάζει σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 

30,3%), 8 άτοµα ότι επηρεάζει ελάχιστα (ποσοστό 6,1%) και  40 άτοµα  ότι το φύλο 

δεν επηρεάζει καθόλου (ποσοστό 30,3%),  επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 15 άτοµα  απάντησαν ότι 

επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 16,7%), 40 άτοµα  ότι επηρεάζει σε µικρό 

βαθµό  (ποσοστό 44,4%), 25 άτοµα ότι επηρεάζει ελάχιστα (ποσοστό 27,8%) και  10 

άτοµα  ότι το φύλο δεν επηρεάζει καθόλου (ποσοστό 11,1%), επί συνόλου 90. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 30 άτοµα  απάντησαν ότι 

επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 21,7%), 84 άτοµα  ότι επηρεάζει σε µικρό 

βαθµό  (ποσοστό 60,9%), 6 άτοµα ότι επηρεάζει ελάχιστα (ποσοστό 4,3%) και  18 

άτοµα  ότι το φύλο δεν επηρεάζει καθόλου (ποσοστό 13%),  επί συνόλου 138. 

  

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 159 άτοµα  

απάντησαν ότι επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 23,9%), 302 άτοµα  ότι 

επηρεάζει σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 45,3%), 73 άτοµα ότι επηρεάζει ελάχιστα 

(ποσοστό 11%) και  132 άτοµα  ότι το φύλο δεν επηρεάζει καθόλου (ποσοστό 19,8%) 

ενώ 21 άτοµα (ποσοστό 3,1%) δεν απάντησαν.  
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Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 70,848 µε 15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το 

αν σε περίπτωση πρόσληψης το αντικείµενο εργασίας επηρεάζει την επιλογή 

προσωπικού ως προς το φύλο, όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 176 (Παράρτηµα 

Β). 

 

 

8.Β28 Μορφωτικό επίπεδο και η ίση µεταχείριση των δύο φύλων 

βάσει κοινωνικών σχέσεων και κουλτούρας 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 42 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν οι 

κοινωνικές σχέσεις και η κουλτούρα του εργασιακού χώρου συντελούν στην ίση 

µεταχείριση αντρών και γυναικών στον χώρο εργασίας, στην κατηγορία αποφοίτων 

γυµνασίου 1 άτοµο  απάντησε ότι συντελεί σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 12,5%), 3 

άτοµα  σε µικρό βαθµό (ποσοστό 37,5%), 1 άτοµο ότι συντελεί ελάχιστα (ποσοστό 

12,5%) και  3 άτοµα  ότι η κουλτούρα δεν συντελεί καθόλου (ποσοστό 37,5%),  επί 

συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 66 άτοµα  

απάντησαν ότι συντελεί σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 42,9%), 54 άτοµα  σε µικρό 

βαθµό  (ποσοστό 35,1%), 14 άτοµα ότι συντελεί ελάχιστα (ποσοστό 9,1%) και  20 

άτοµα  ότι η κουλτούρα δεν συντελεί καθόλου (ποσοστό 13%),  επί συνόλου 154. 

 

  Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 69 άτοµα  απάντησαν ότι συντελεί σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 51,1%), 48 άτοµα  σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 35,6%), 9 

άτοµα ότι συντελεί ελάχιστα (ποσοστό 6,7%) και  9 άτοµα  ότι η κουλτούρα δεν 

συντελεί καθόλου (ποσοστό 6,7%),  επί συνόλου 135. 

  

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι.,  68 άτοµα  απάντησαν ότι συντελεί σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 53,1%), 44 άτοµα  σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 34,4%), 8 
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άτοµα ότι συντελεί ελάχιστα (ποσοστό 6,3 %) και  8 άτοµα  ότι η κουλτούρα δεν 

συντελεί καθόλου (ποσοστό 6,3%),  επί συνόλου 128. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 40 άτοµα  απάντησαν ότι 

συντελεί σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 44,4%), 25 άτοµα  σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 

27,8%), 20 άτοµα ότι συντελεί ελάχιστα (ποσοστό 22,2 %) και  5 άτοµα  ότι η 

κουλτούρα δεν συντελεί καθόλου (ποσοστό 5,6%),  επί συνόλου 90. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 90 άτοµα  απάντησαν ότι 

συντελεί σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 65,2%), 42 άτοµα  σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 

30,4%) και 6 άτοµα ότι συντελεί ελάχιστα (ποσοστό 4,3 %),  επί συνόλου 138. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 334 άτοµα 

απάντησαν ότι συντελεί σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 51,1%), 216 άτοµα ότι συντελεί 

σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 33,1%), 58 άτοµα ότι συντελεί ελάχιστα (ποσοστό 8,9 %) 

και  45 άτοµα  ότι η κουλτούρα δεν συντελεί καθόλου (ποσοστό 6,9%), ενώ 34 άτοµα 

(ποσοστό 4,9 %) δεν απάντησαν.  

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 64,343 µε 15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το 

αν οι κοινωνικές σχέσεις και η κουλτούρα του εργασιακού χώρου συντελούν 

στην ίση µεταχείριση αντρών και γυναικών στον χώρο εργασίας, όπως φαίνεται 

και στο Γράφηµα 177 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β29 Μορφωτικό επίπεδο και η επιρροή των εργαζοµένων στα 

Μ.Μ.Ε από τα πρότυπα που αναπαράγονται 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 43 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά τον βαθµό 

στον οποίο τα άτοµα που εργάζονται στους τηλεοπτικούς σταθµούς επηρεάζονται 

από τα πρότυπα που αναπαράγονται µέσω των τηλεοπτικών σταθµών, στην 
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κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 2 άτοµα  απάντησαν ότι επηρεάζονται σε µεγάλο 

βαθµό (ποσοστό 25%), 3 άτοµα  σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 37,5%), 1 άτοµο ότι 

επηρεάζονται ελάχιστα (ποσοστό 12,5%) και  2 άτοµα  ότι οι εργαζόµενοι δεν 

επηρεάζονται καθόλου από τα τηλεοπτικά πρότυπα (ποσοστό 25%),  επί συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 46 άτοµα  

απάντησαν ότι επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 29,1%), 56 άτοµα  σε µικρό 

βαθµό (ποσοστό 35,4%), 30 άτοµα ότι επηρεάζονται ελάχιστα (ποσοστό 19%) και  26 

άτοµα ότι οι εργαζόµενοι δεν επηρεάζονται καθόλου από τα τηλεοπτικά πρότυπα 

(ποσοστό 16,5%), επί συνόλου 158. 

 

 Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 36 άτοµα  απάντησαν ότι επηρεάζονται σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 26,1%), 54 άτοµα  σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 39,1%), 36 

άτοµα ότι επηρεάζονται ελάχιστα (ποσοστό 26,1%) και  12 άτοµα  ότι οι εργαζόµενοι 

δεν επηρεάζονται καθόλου από τα τηλεοπτικά πρότυπα (ποσοστό 8,7%),  επί συνόλου 

138. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι.,  36 άτοµα  απάντησαν ότι επηρεάζονται σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 27,3%), 52 άτοµα  σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 39,4%), 16 

άτοµα ότι επηρεάζονται ελάχιστα (ποσοστό 12,1%) και  28 άτοµα  ότι οι εργαζόµενοι 

δεν επηρεάζονται καθόλου από τα τηλεοπτικά πρότυπα (ποσοστό 21,2%),  επί 

συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 15 άτοµα  απάντησαν ότι 

επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 15,8%), 35 άτοµα  σε µικρό βαθµό  

(ποσοστό 36,8%), 15 άτοµα ότι επηρεάζονται ελάχιστα (ποσοστό 15,8%) και  30 

άτοµα  ότι οι εργαζόµενοι δεν επηρεάζονται καθόλου από τα τηλεοπτικά πρότυπα 

(ποσοστό 31,6%),  επί συνόλου 95. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 36 άτοµα  απάντησαν ότι 

επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 25%), 78 άτοµα  σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 

54,2%), 24 άτοµα ότι επηρεάζονται ελάχιστα (ποσοστό 16,7%) και  6 άτοµα  ότι οι 

εργαζόµενοι δεν επηρεάζονται καθόλου από τα τηλεοπτικά πρότυπα (ποσοστό 4,2%),  

επί συνόλου 144. 
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Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 171 άτοµα  

απάντησαν ότι επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 25,3%), 278 άτοµα  σε 

µικρό βαθµό  (ποσοστό 41,2%), 122 άτοµα ότι επηρεάζονται ελάχιστα (ποσοστό 

18,1%) και  104 άτοµα  ότι οι εργαζόµενοι δεν επηρεάζονται καθόλου από τα 

τηλεοπτικά πρότυπα (ποσοστό 15,4%) ενώ 12 άτοµα (ποσοστό 1,7 %) δεν 

απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 55,983 µε 15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για 

τον βαθµό στον οποίο τα άτοµα που εργάζονται στους τηλεοπτικούς σταθµούς 

επηρεάζονται από τα πρότυπα που αναπαράγονται µέσω των τηλεοπτικών 

σταθµών, όπως  φαίνεται και στο Γράφηµα 178 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Β30 Μορφωτικό επίπεδο και η επιρροή του φύλου στα τηλεοπτικά 

πρότυπα  
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 44 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά τον βαθµό 

στον οποίο τα τηλεοπτικά πρότυπα επηρεάζονται από το φύλο, στην κατηγορία 

αποφοίτων γυµνασίου 2 άτοµα απάντησαν ότι επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό 

(ποσοστό 25%), 3 άτοµα σε µικρό βαθµό (ποσοστό 37,5%), 1 άτοµο ότι επηρεάζονται 

ελάχιστα (ποσοστό 12,5%) και 2 άτοµα ότι τα πρότυπα δεν επηρεάζονται καθόλου 

από το φύλο (ποσοστό 25%), επί συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 28 άτοµα  

απάντησαν ότι επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 17,7%), 56 άτοµα  σε µικρό 

βαθµό  (ποσοστό 35,4%), 32 άτοµα ότι επηρεάζονται ελάχιστα (ποσοστό 20,3%) και  

42 άτοµα  ότι τα πρότυπα δεν επηρεάζονται καθόλου από το φύλο (ποσοστό 26,6%),  

επί συνόλου 158. 
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 Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 18 άτοµα  απάντησαν ότι επηρεάζονται σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 13%), 54  άτοµα  σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 39,1%), 45 

άτοµα ότι επηρεάζονται ελάχιστα (ποσοστό 32,6%) και  21 άτοµα  ότι τα πρότυπα δεν 

επηρεάζονται καθόλου από το φύλο (ποσοστό 15,2%),  επί συνόλου 138. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι.,  28 άτοµα  απάντησαν ότι επηρεάζονται σε 

µεγάλο βαθµό (ποσοστό 21,2%), 44  άτοµα  σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 33,3%), 24 

άτοµα ότι επηρεάζονται ελάχιστα (ποσοστό 18,2%) και  36 άτοµα  ότι τα πρότυπα δεν 

επηρεάζονται καθόλου από το φύλο (ποσοστό 27,3%),  επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής ,35  άτοµα  απάντησαν ότι 

επηρεάζονται σε µικρό βαθµό  (ποσοστό 38,9%), 20 άτοµα ότι επηρεάζονται 

ελάχιστα (ποσοστό 22,2%) και  35 άτοµα  ότι τα πρότυπα δεν επηρεάζονται καθόλου 

από το φύλο (ποσοστό 38,9%),  επί συνόλου 90. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 24 άτοµα  απάντησαν ότι 

επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 16,7%), 54  άτοµα  σε µικρό βαθµό  

(ποσοστό 37,5%), 48 άτοµα ότι επηρεάζονται ελάχιστα (ποσοστό 33,3%) και  18 

άτοµα  ότι τα πρότυπα δεν επηρεάζονται καθόλου από το φύλο (ποσοστό 12,5%),  επί 

συνόλου 144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 100 άτοµα  

απάντησαν ότι επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό (ποσοστό 14,9%), 246  άτοµα  σε 

µικρό βαθµό  (ποσοστό 36,7%), 170 άτοµα ότι επηρεάζονται ελάχιστα (ποσοστό 

25,4%),  154 άτοµα  ότι τα πρότυπα δεν επηρεάζονται καθόλου από το φύλο 

(ποσοστό 23%), ενώ 17 άτοµα (ποσοστό2,5  %) δεν απάντησαν.  

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 53,775 µε 15 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης, όσον αφορά τις απόψεις τους για 

τον βαθµό στον οποίο τα τηλεοπτικά πρότυπα επηρεάζονται από το φύλο, όπως 

φαίνεται και στο Γράφηµα 179 (Παράρτηµα Β). 
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8.Γ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  

 

8.Γ1 Μορφωτικό επίπεδο και  ανάγνωση εφηµερίδων/ περιοδικών 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 45 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά την 

συχνότητα που οι εργαζόµενοι στα Μ.Μ.Ε. διαβάζουν εφηµερίδες ή περιοδικά, στην 

κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 2 άτοµα  απάντησαν ότι διαβάζουν σχεδόν κάθε 

µέρα (ποσοστό 25%), 2 άτοµα  ότι διαβάζουν 3-4 φορές την εβδοµάδα (ποσοστό 

25%), 3 άτοµα ότι διαβάζουν 1-2 φορές την εβδοµάδα (ποσοστό 37,5%) και 1 άτοµο 

ότι διαβάζει λιγότερο συχνά από 1 φορά την εβδοµάδα (ποσοστό 12,5%), επί 

συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 66 άτοµα  

απάντησαν ότι διαβάζουν σχεδόν κάθε µέρα (ποσοστό 41,3%), 30 άτοµα  ότι 

διαβάζουν 3-4 φορές την εβδοµάδα (ποσοστό 18,8%), 56 άτοµα ότι διαβάζουν 1-2 

φορές την εβδοµάδα (ποσοστό 35%), 4 άτοµα ότι διαβάζουν 1 φορά την εβδοµάδα 

(ποσοστό 2,5%),  και  4 άτοµα  ότι διαβάζουν λιγότερο συχνά από 1 φορά την 

εβδοµάδα (ποσοστό 2,5%),  επί συνόλου 160. 

 

 Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 72 άτοµα  απάντησαν ότι διαβάζουν 

σχεδόν κάθε µέρα (ποσοστό 52,2%), 33 άτοµα  ότι διαβάζουν 3-4 φορές την 

εβδοµάδα (ποσοστό 23,9%), 30 άτοµα ότι διαβάζουν 1-2 φορές την εβδοµάδα 

(ποσοστό 21,7%),   και  3 άτοµα  ότι διαβάζουν λιγότερο συχνά από 1 φορά την 

εβδοµάδα (ποσοστό 2,2%),  επί συνόλου 138. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 60 άτοµα  απάντησαν ότι διαβάζουν σχεδόν κάθε 

µέρα (ποσοστό 45,5%), 28 άτοµα ότι διαβάζουν 3-4 φορές την εβδοµάδα (ποσοστό 

21,2%), 32 άτοµα ότι διαβάζουν 1-2 φορές την εβδοµάδα (ποσοστό 24,2%), 8 άτοµα 

ότι διαβάζουν 1 φορά την εβδοµάδα (ποσοστό 6,1%), και 4 άτοµα ότι διαβάζουν 

λιγότερο συχνά από 1 φορά την εβδοµάδα (ποσοστό 3%),  επί συνόλου 132. 
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Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής , 50 άτοµα  απάντησαν ότι 

διαβάζουν σχεδόν κάθε µέρα (ποσοστό 50%), 35 άτοµα  ότι διαβάζουν 3-4 φορές την 

εβδοµάδα (ποσοστό 35%), 10 άτοµα ότι διαβάζουν 1-2 φορές την εβδοµάδα 

(ποσοστό 10%) και 5 άτοµα ότι διαβάζουν 1 φορά την εβδοµάδα (ποσοστό 5%), επί 

συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 96 άτοµα απάντησαν ότι διαβάζουν 

σχεδόν κάθε µέρα (ποσοστό 66,7%), 18 άτοµα  ότι διαβάζουν 3-4 φορές την 

εβδοµάδα (ποσοστό 12,5%), 12 άτοµα ότι διαβάζουν 1-2 φορές την εβδοµάδα 

(ποσοστό 8,3%) και18 άτοµα ότι διαβάζουν 1 φορά την εβδοµάδα (ποσοστό 12,5%),  

επί συνόλου 144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 346 άτοµα  

απάντησαν ότι διαβάζουν σχεδόν κάθε µέρα (ποσοστό 50,7%), 146 άτοµα  ότι 

διαβάζουν 3-4 φορές την εβδοµάδα (ποσοστό 21,4%), 143 άτοµα ότι διαβάζουν 1-2 

φορές την εβδοµάδα (ποσοστό 21%), 35 άτοµα ότι διαβάζουν 1 φορά την εβδοµάδα 

(ποσοστό 5,1%),  και  12 άτοµα  ότι διαβάζουν λιγότερο συχνά από 1 φορά την 

εβδοµάδα (ποσοστό 1,8%), ενώ 5 άτοµα (ποσοστό 0,7 %) δεν απάντησαν.  

 

Ο δείκτης “Cramer’s V” έχει τιµή 0,188 και η στατιστική σηµαντικότητα είναι 

0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Γ).  

Εποµένως,  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ατόµων µε 

διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά την συχνότητα που διαβάζουν 

εφηµερίδες ή περιοδικά, όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 180 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Γ2 Μορφωτικό επίπεδο και  ελεύθερος χρόνος 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 46 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν οι 

εργαζόµενοι στον χώρο των Μ.Μ.Ε. έχουν ελεύθερο χρόνο, στην κατηγορία 

αποφοίτων γυµνασίου 1 άτοµο απάντησε θετικά (ποσοστό 12,5%), 2 άτοµα 

απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 25%), και 5 άτοµα ότι δεν έχουν τόσο ελεύθερο χρόνο 

όσο θα ήθελαν (ποσοστό 62,5%) επί συνόλου 8. 
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Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 66 άτοµα  απάντησαν 

θετικά  (ποσοστό 41,3%), 16 άτοµα  απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 10%), και 78 

άτοµα ότι δεν έχουν τόσο ελεύθερο χρόνο όσο θα ήθελαν (ποσοστό 48,8 %)  επί 

συνόλου 160. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι., 36 άτοµα  απάντησαν θετικά  (ποσοστό 

26,7%), 33 άτοµα  απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 24,4%), και 66 άτοµα ότι δεν 

έχουν τόσο ελεύθερο χρόνο όσο θα ήθελαν (ποσοστό 48,9 %)  επί συνόλου 135. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι.,  36 άτοµα  απάντησαν θετικά (ποσοστό 

27,3%), 24 άτοµα  απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 18,2%), και 72 άτοµα ότι δεν 

έχουν τόσο ελεύθερο χρόνο όσο θα ήθελαν (ποσοστό 54,5 %)  επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής , 45 άτοµα  απάντησαν θετικά  

(ποσοστό 45%), 15 άτοµα  απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 15%), και 40 άτοµα ότι 

δεν έχουν τόσο ελεύθερο χρόνο όσο θα ήθελαν (ποσοστό 40 %)   επί συνόλου 100.  

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 54 άτοµα  απάντησαν θετικά  

(ποσοστό 37,5%), 42 άτοµα  απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 29,2%), και 48 άτοµα ότι 

δεν έχουν τόσο ελεύθερο χρόνο όσο θα ήθελαν (ποσοστό 33,3 %)  , επί συνόλου 144 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 238 άτοµα  

απάντησαν θετικά  (ποσοστό 35,1%), 132 άτοµα  απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 

19,4%), και 309 άτοµα ότι δεν έχουν τόσο ελεύθερο χρόνο όσο θα ήθελαν (ποσοστό 

45,5 %)   ενώ  8 άτοµα (ποσοστό 1,2  %) δεν απάντησαν.  

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 37,243 µε 10 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 

(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά το κατά πόσο έχουν 

ελεύθερο χρόνο όπως φαίνεται και στο Γράφηµα  181 (Παράρτηµα Β). 
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8.Γ3 Μορφωτικό επίπεδο και  συµµετοχή σε πολιτιστικούς 

συλλόγους 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 47 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά το αν οι 

εργαζόµενοι είναι µέλη κάποιου πολιτιστικού ή κοινωνικού συλλόγου, στην 

κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 3 άτοµα απάντησαν θετικά (ποσοστό 37,5%) και 5 

άτοµα  απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 62,5%), επί συνόλου 8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 50 άτοµα  

απάντησαν θετικά  (ποσοστό 31,6%) και 108 άτοµα απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 

68,4%) ,επί συνόλου 158. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι, 48 άτοµα  απάντησαν θετικά  (ποσοστό 

34,8%) και 90  άτοµα  απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 66,2%), επί συνόλου 138. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 60 άτοµα απάντησαν θετικά (ποσοστό 

45,5%) και 72 άτοµα  απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 54,5%), επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής , 5 άτοµα  απάντησαν θετικά  

(ποσοστό 5,3%) και 90 άτοµα  απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 94,7%), επί συνόλου 

95. 

 

Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 36 άτοµα  απάντησαν θετικά  

(ποσοστό 25%) και 108 άτοµα  απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 75%), επί συνόλου 

144. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι  202 άτοµα  

απάντησαν θετικά  (ποσοστό 29,9%) και 473 άτοµα  απάντησαν αρνητικά (ποσοστό 

70,1%), ενώ  12 άτοµα (ποσοστό1,7%) δεν απάντησαν.  

 

Ο δείκτης “x2” έχει τιµή 46,394 µε 5 βαθµούς ελευθερίας και η στατιστική 

σηµαντικότητα είναι 0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 
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(Παράρτηµα Γ). Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά το αν είναι µέλη 

κάποιου πολιτιστικού ή κοινωνικού συλλόγου, όπως φαίνεται και στο Γράφηµα  

182 (Παράρτηµα Β). 

 

 

8.Γ4 Μορφωτικό επίπεδο και  ίσος καταµερισµός εργασιών µέσα 

στην οικογένεια 
 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 48 (Παράρτηµα Α) ότι όσον αφορά τις απόψεις 

των εργαζοµένων για το αν µέσα σε µια οικογένεια πρέπει να υπάρχει ίσος 

καταµερισµός ευθυνών, στην κατηγορία αποφοίτων γυµνασίου 5 άτοµα συµφωνούν 

απόλυτα  (ποσοστό 62,5%) και 3 άτοµα   συµφωνούν (ποσοστό 37,5%), επί συνόλου 

8. 

 

Παρατηρούµε ακόµα ότι στην κατηγορία αποφοίτων λυκείου, 84 άτοµα 

συµφωνούν απόλυτα (ποσοστό 52,5%), 56 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 35%), 12 

άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 7,5%), 4 άτοµα διαφωνούν (ποσοστό 2,5%), και 4 

άτοµα διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 2,5%), επί συνόλου 160. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Α.Ε.Ι,  69 άτοµα συµφωνούν απόλυτα  (ποσοστό 

51,5%), 45 άτοµα   συµφωνούν (ποσοστό 33,3%), 12 άτοµα δεν είναι σίγουρα 

(ποσοστό 8,9%), 6 άτοµα διαφωνούν (ποσοστό 4,4%), και 3 άτοµα διαφωνούν 

απόλυτα (ποσοστό 2,2%), επί συνόλου 135. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., 84 άτοµα συµφωνούν απόλυτα  (ποσοστό 63,6%), 

32 άτοµα   συµφωνούν (ποσοστό 24,2%), 12 άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 

9,1%), και  άτοµα διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 3%), επί συνόλου 132. 

 

Στην κατηγορία αποφοίτων τεχνικής σχολής, 30 άτοµα συµφωνούν απόλυτα  

(ποσοστό 31,6%), 45 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 47,4%), 10 άτοµα δεν είναι 

σίγουρα (ποσοστό 10,5%) και 10 άτοµα διαφωνούν (ποσοστό 10,5%), επί συνόλου 95 
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Στην κατηγορία κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, 90  άτοµα συµφωνούν 

απόλυτα  (ποσοστό 65,2%), 42 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 30,4%) και 6 άτοµα δεν 

είναι σίγουρα (ποσοστό 4,3%), επί συνόλου 138. 

 

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατηγοριών παρατηρούµε ότι 362 άτοµα 

συµφωνούν απόλυτα  (ποσοστό 54,2%), 223 άτοµα συµφωνούν (ποσοστό 33,4%), 52 

άτοµα δεν είναι σίγουρα (ποσοστό 7,8%), 20 άτοµα διαφωνούν (ποσοστό 3%), και 11 

άτοµα διαφωνούν απόλυτα (ποσοστό 1,6%) ενώ 19 άτοµα (ποσοστό 2,8%) δεν 

απάντησαν. 

 

Ο δείκτης “Cramer’s V” έχει τιµή 0,152 και η στατιστική σηµαντικότητα είναι 

0,000 η οποία είναι µικρότερη από τα κριτήρια 0,05 και 0,01 (Παράρτηµα Γ). 

Εποµένως, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ατόµων µε 

διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά τις απόψεις τους για το αν αν 

µέσα σε µια οικογένεια πρέπει να υπάρχει ίσος καταµερισµός ευθυνών ανάµεσα 

στον άντρα και τη γυναίκα, όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 183 (Παράρτηµα 

Β). 
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9. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
 

Η εξέταση της µεταβλητής «Κατοικία» επέδειξε στατιστική σηµαντικότητα µε τις 

παρακάτω µεταβλητές-ειδικές ερωτήσεις: 

 
Πίνακας 49 
 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ CRAMER’

S V 

X2 ΣΤΑΤ/ΚΗ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Σύνδεση εκπαίδευσης-εργασίας 0,144 ------ 0,000* 

Συµµετοχή σε προγ/τα επαγγελµατικού 

προσανατολισµού 

 15,819 0.003* 

Φύλο και επιλογή εργασίας 0,137 0,274 0,000* 

Σύνδεση φύλου-εργασίας  18,484 0,001* 

Χρήση νέας τεχνολογίας στην εργασία 0,168  0,000* 

Εξέλιξη και νέα τεχνολογία 0,139  0,000* 

Φύλο και εκµάθηση νέων τεχνολογιών 0,117  0,000* 

Χρήση ∆ιαδικτύου στην εργασία  23,399 0,003* 

Σύνδεση φύλου και εργασιακής εξέλιξης 0,094  0,046** 

Σχέσεις µε προϊσταµένους αντίθετου φύλου 0,208  0,000* 

Απόψεις για προϊστάµενο αντιθέτου φύλου 0,103  0,046** 

Θέση στην εργασία 0,122  0,001* 

Προσδιορισµός αµοιβών διευθυντών 0,148  0,000* 

Προσδιορισµός αµοιβών ανωτέρων στελεχών 0,175  0,000 

Προσδιορισµός αµοιβών καλλιτεχνών 0,218  0,000 

Αµοιβές  δηµοσιογράφων 0,162  0,000* 

Αµοιβές  ανωτέρων στελεχών 0,111  0,002* 

Αµοιβές  καλλιτεχνών 0,108  0,004* 

Αµοιβές υπαλλήλων 0,156  0,000* 

Σύνδεση αµοιβών-εργασίας 0,139  0,000* 

Συνταξιοδότηση µεταξύ φύλων 0,144  0,000* 

Αποτελεσµατικότητα κατάρτισης 0,189  0,000* 

Σύνδεση κατάρτισης-αµοιβών-αξιολόγησης 0,107  0,020** 

Αποτελεσµατικότητα τρόπου στελέχωσης 0,123  0,001* 

Ίση συµµετοχή φύλων σε επ/κη κατάρτιση 0,129  0,000* 

Παραµονή σον χώρο των Μ.Μ.Ε.  10,554 0,032** 

Θέση στην εταιρία 0,177  0,000* 

∆ιαφυλικές σχέσεις και εργασία  46,690 0,000* 

∆ιαφυλικές σχέσεις και άτοµο 0,115  0,003* 

Εργασιακή ικανοποίηση 0,099  0,035** 

∆ιαχείριση προσωπικού και φύλο 0,120  0,001* 
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Επαναπροσδιορισµός προοπτικών 0,144  0,000* 

`Ιση τοποθέτηση φύλων σε θέση  12,128 0,016** 

Φύλο και αποδοτικότητα 0,149  0,000* 

Οικογενειακές υποχρεώσεις και εργασία 0,111  0,002* 

Πρόσληψη, εργασία και φύλο 0,149  0,000* 

Κουλτούρα και µεταχείριση φύλων  29,873 0,000* 

Επιρροή από πρότυπα σταθµών 0,138  0,000 

Επιρροή προτύπων από το φύλο 0,099    0,038** 

∆ιάβασµα εφηµερίδων/περιοδικών 0,148  0,000* 

Ελεύθερος χρόνος 0,115  0,011** 

Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου 0,125  0,000* 

Ίσος καταµερισµός ευθυνών στην οικογένεια 0,125  0,000* 

 
*    µικρότερη από το κριτήριο 0,001 
** µικρότερη από το κριτήριο 0,05 

 
Η µεταβλητή  «Κατοικία» δεν επέδειξε στατιστική σηµαντικότητα µε καµία από τις 

υπόλοιπες µεταβλητές που εξετάσθηκαν. 

 

 

10. Ανάλυση Παλινδρόµησης 

 
Προκειµένου να διερευνήσουµε εάν ορισµένες µεταβλητές θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν ως προγνωστικοί παράγοντες αναφορικά µε τη ισόρροπη 

τοποθέτηση αντρών και γυναικών σε µια συγκεκριµένη θέση, χρησιµοποιήσαµε την 

ανάλυση λογιστικής παλινδρόµησης (logistic regression), δεδοµένου του ότι η 

εξαρτηµένη µας µεταβλητή ήταν διχοτοµική (θετική ή αρνητική απάντηση στην 

Ερώτηση περί ίσης τοποθέτησης αντρών και γυναικών σε µια θέση εργασίας). 

 

 Εξετάστηκε η προγνωστική αξία των ακολούθων µεταβλητών: σύνδεση 

αντικειµένου εργασίας και εκπαίδευσης, ρόλος του φύλου στην επιλογή εργασίας, 

σχέση φύλου και αντικειµένου εργασίας, ρόλος του φύλου στην εργασιακή εξέλιξη, 

σχέσεις µε ετερόφυλους προϊσταµένους, παραγωγικότητα τρόπου στελέχωσης 

επιχείρησης, ισόρροπη συµµετοχή των δύο φύλων στην επαγγελµατική κατάρτιση 

που ακολουθεί η επιχείρηση, ρόλος του φύλου στην αξιολόγηση του ανθρώπινου 

δυναµικού και τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, σηµαντικότητα των εκθέσεων 



 

 

 

324

στις περιπτώσεις προαγωγής, ύπαρξη αξιοκρατικών κριτηρίων στην αξιολόγηση του 

προσωπικού και συσχέτιση µεταξύ φύλου και αποδοτικότητας. 

 

Στον Πίνακα 50 παρουσιάζονται οι µεταβλητές οι οποίες εισήλθαν στην 

εξίσωση της λογιστικής παλινδρόµησης κατά τα τέσσερα στάδια. Κατά το  τελικό 

στάδιο της ανάλυσης στην εξίσωση εισήλθαν οι ακόλουθες µεταβλητές: ο ρόλος του 

φύλου στην εργασιακή εξέλιξη, η ισόρροπη συµµετοχή των 2 φύλων στην 

επαγγελµατική κατάρτιση, ο ρόλος του φύλου στην αξιολόγηση και τη διαχείριση 

ανθρωπίνων πόρων, και η σηµαντικότητα εκθέσεων στις περιπτώσεις προαγωγής. 

Η τιµή wald των προαναφερθέντων µεταβλητών, όπως επίσης και η 

στατιστική σηµαντικότητα που επέδειξαν φαίνεται στον Πίνακα. ∆υνατότερος 

προγνωστικός παράγοντας αναφορικά µε την ίση τοποθέτηση αντρών και γυναικών 

σε µια θέση εργασίας είναι η ισόρροπη συµµετοχή των δύο φύλων στην 

επαγγελµατική κατάρτιση (τιµή wald = 30,787 µε 1 βαθµό ελευθερίας και 

sig.<0,001), ενώ ακολουθεί η σηµαντικότητα των εκθέσεων στην περίπτωση 

προαγωγής, ο ρόλος του φύλου στην εργασιακή εξέλιξη και ο ρόλος που έχει το φύλο 

στην αξιολόγηση και τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. 

 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αυτής ενισχύουν την υπόθεση ότι ο 

αποκλεισµός των γυναικών από τις δυνατότητες για επαγγελµατική κατάρτιση και 

εκπαίδευση, συνάδει στην προτίµηση των αντρών έναντι των γυναικών για την 

τοποθέτηση σε µία συγκεκριµένη θέση εργασίας. Η δικαιολογία που συχνά 

προβάλλεται µετά από µία τέτοια απόφαση είναι ότι ο άντρας υποψήφιος  έχει 

περισσότερα προσόντα και  περισσότερη εκπαίδευση σχετική µε το αντικείµενο της 

θέσης, γεγονός που είναι µεν συχνά αληθές, οφείλεται δε στην πολιτική που 

ακολουθεί η εκάστοτε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο των Μ.Μ.Ε., 

σχετικά µε την εκπαίδευση των στελεχών της. 
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Πίνακας 50. Μεταβλητές που εισήλθαν στην εξίσωση της λογιστικής ανάλυσης 
παλινδρόµησης 
 

  ΤΙΜΗ B S.E. WALD ΒΑΘΜΟΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΣΤ.ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ EXP(B)

Στάδιο 1 Ισόρροπη συµµετοχή των 2 φύλων 

στην επαγγελµατική κατάρτιση 

.881 .152 33.404 1 .000 2.414

 Σταθερά -1.256 .225 31.256 1 .000 .285 

Στάδιο 2 Ρόλος του φύλου στην εργασιακή 

εξέλιξη 

-.304 .072 17.650 1 .000 .738 

 Ισόρροπη συµµετοχή των 2 φύλων 

στην επαγγελµατική κατάρτιση 

.923 .154 36.159 1 .000 2.518

 Σταθερά -.356 .306 1.354 1 .245 .700 

 Στάδιο 3 Ρόλος του φύλου στην εργασιακή 

εξέλιξη 

-.321 .073 19.174 1 .000 .725 

 Ισόρροπη συµµετοχή των 2 φύλων 

στην επαγγελµατική κατάρτιση 

.867 .156 31.036 1 .000 2.380

 Σηµαντικότητα εκθέσεων στις 

περιπτώσεις προαγωγής 

.643 .205 9.797 1 .002 1.902

 Σταθερά -1.340 .441 9.245 1 .002 .262 

Στάδιο 4 Ρόλος του φύλου στην εργασιακή 

εξέλιξη 

-.253 .080 9.913 1 .002 .776 

 Ισόρροπη συµµετοχή των 2 φύλων 

στην επαγγελµατική κατάρτιση 

.860 .155 30.787 1 .000 2.364

 Ρόλος του φύλου στην αξιολόγηση και 

τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

-.190 .092 4.228 1 .040 .827 

 Σηµαντικότητα εκθέσεων στις 

περιπτώσεις προαγωγής 

.649 .206 9.918 1 .002 1.913

 Σταθερά -1.076 .458 5.511 1 .019 .341 

 
 
α  Μεταβλητή που εισήλθε στο στάδιο 1: Ισόρροπη συµµετοχή των 2 φύλων στην επαγγελµατική 

κατάρτιση 
β  Μεταβλητή που εισήλθε στο στάδιο 2: Ρόλος του φύλου στην εργασιακή εξέλιξη 
γ  Μεταβλητή που εισήλθε στο στάδιο 3: Σηµαντικότητα εκθέσεων στις περιπτώσεις προαγωγής 
δ  Μεταβλητή που εισήλθε στο στάδιο 4: Ρόλος του φύλου στην αξιολόγηση και τη διαχείριση 

ανθρωπίνων πόρων 
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Ο ακόλουθος Πίνακας 51 παρουσιάζει τις µεταβλητές που εξετάστηκαν αλλά δεν 

εισήλθαν στο µοντέλο της λογιστικής παλινδρόµησης, λόγω της µη προγνωστικής 

τους αξίας αναφορικά µε την ίση τοποθέτηση αντρών και γυναικών σε µία θέση 

εργασίας. 

 

Πίνακας 51. Μεταβλητές που δεν εισήλθαν στην εξίσωση της λογιστικής 

ανάλυσης παλινδρόµησης 

  

   ΣΚΟΡ ΒΑΘΜΟΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΣΤ.ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στάδιο 1 Μεταβλητές Σύνδεση αντικειµένου εργασίας-εκπαίδευσης .533 1 .465 

  Ρόλος του φύλου στην επιλογή εργασίας 3.866 1 .049 

  Ρόλος του φύλου στην επιλογή αντικειµένου 4.643 1 .031 

  Ρόλος του φύλου στην εργασιακή εξέλιξη 18.064 1 .000 

  Σχέσεις µε ετερόφυλους προϊσταµένους .000 1 .993 

  Παραγωγικότητα τρόπου στελέχωσης .173 1 .678 

  Ρόλος του φύλου στην αξιολόγηση και τη 

διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

13.104 1 .000 

  Σηµαντικότητα εκθέσεων στις περιπτώσεις 

προαγωγής 

8.316 1 .004 

  Αξιολόγηση µε αξιοκρατικά κριτήρια 3.898 1 .048 

  Συσχέτιση φύλου-αποδοτικότητας .254 1 .614 

 Συγκ.στατιστική  36.858 10 .000 

Στάδιο 2 Μεταβλητές Σύνδεση αντικειµένου εργασίας-εκπαίδευσης .216 1 .642 

  Ρόλος του φύλου στην επιλογή εργασίας .466 1 .495 

  Ρόλος του φύλου στην επιλογή αντικειµένου .539 1 .463 

  Σχέσεις µε ετερόφυλους προϊσταµένους .041 1 .839 

  Παραγωγικότητα τρόπου στελέχωσης .243 1 .622 

  Ρόλος του φύλου στην αξιολόγηση και τη 

διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

4.138 1 .042 

  Σηµαντικότητα εκθέσεων στις περιπτώσεις 

προαγωγής 

9.935 1 .002 

  Αξιολόγηση µε αξιοκρατικά κριτήρια 2.972 1 .085 

  Συσχέτιση φύλου-αποδοτικότητας .721 1 .396 

 Συγκ.στατιστική  19.499 9 .021 

Στάδιο 3 Μεταβλητές Σύνδεση αντικειµένου εργασίας-εκπαίδευσης .523 1 .470 

  Ρόλος του φύλου στην επιλογή εργασίας .769 1 .381 

  Ρόλος του φύλου στην επιλογή αντικειµένου .554 1 .457 

  Σχέσεις µε ετερόφυλους προϊσταµένους .176 1 .675 

  Παραγωγικότητα τρόπου στελέχωσης .366 1 .545 

  Ρόλος του φύλου στην αξιολόγηση και τη 4.256 1 .039 
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διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

  Αξιολόγηση µε αξιοκρατικά κριτήρια 1.140 1 .286 

  Συσχέτιση φύλου-αποδοτικότητας .229 1 .632 

 Συγκ.στατιστική  9.657 8 .290 

Στάδιο 4 Μεταβλητές Σύνδεση αντικειµένου εργασίας-εκπαίδευσης .595 1 .441 

  Ρόλος του φύλου στην επιλογή εργασίας 1.859 1 .173 

  Ρόλος του φύλου στην επιλογή αντικειµένου .305 1 .581 

  Σχέσεις µε ετερόφυλους προϊσταµένους .289 1 .591 

  Παραγωγικότητα τρόπου στελέχωσης .453 1 .501 

  Αξιολόγηση µε αξιοκρατικά κριτήρια 1.629 1 .202 

  Συσχέτιση φύλου-αποδοτικότητας .878 1 .349 

 Συγκ.στατιστική  5.527 7 .596 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

 

5.2.1 Παρατηρήσεις – Γενικά Συµπεράσµατα 
 

 

Η ανεξάρτητη Μεταβλητή «Φύλο» επέδειξε στατιστική 

σηµαντικότητα όταν εξετάστηκε µε τις ακόλουθες µεταβλητές-εξειδικευµένες 

ερωτήσεις: εκπαίδευση γονέων, γνώση ξένων γλωσσών, θέση στην επιχείρηση, 

προσδιορισµός αµοιβών υπαλλήλων - βοηθών, διαφορές στην συνταξιοδότηση 

των δύο φύλων, σύνδεση επαγγελµατικής κατάρτισης, αξιολόγησης και αµοιβών, 

ισόρροπη συµµετοχή των δύο φύλων στην επαγγελµατική κατάρτιση, ύπαρξη 

συσχέτισης µεταξύ των ανθρώπίνων σχέσεων και της εργασιακής απόδοσης, 

ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ φύλου και αποδοτικότητας, ενδιαφέρον των δύο 

φύλων για διευθυντική θέση, συµµετοχή σε  σωµατεία/συλλόγους/ οµάδες, και 

απόψεις περί ίσου καταµερισµού ευθυνών µέσα στην οικογένεια. 

 

Πιο αναλυτικά, οι γυναίκες που πήραν µέρος στην συγκεκριµένη έρευνα 

προέρχονται από οικογένειες µε υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο, ενώ υπερτερούν 

έναντι των αντρών και στα τυπικά προσόντα, αφού οι περισσότερες είναι γνώστες 

2 ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις στην 

6.Α.3 Ερώτηση υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους άνδρες 

και τις γυναίκες (Γράφηµα 87 Παράρτηµα Β). 

Οι περισσότερες γυναίκες στον χώρο των Μ.Μ.Ε εργάζονται ως υπάλληλοι ή 

βοηθοί, ενώ οι άντρες τείνουν να καταλαµβάνουν θέσεις σε τεχνικούς τοµείς, οι 

οποίες, παρόλα αυτά, συχνά συνηγορούν στη γρήγορη επαγγελµατική τους 

εξέλιξη. 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις των δύο φύλων αναφορικά µε τον 

τρόπο µε τον οποίο προσδιορίζονται οι αµοιβές του υπαλληλικού και βοηθητικού 

προσωπικού. Σύµφωνα µε την ερώτηση 6.Β.6: Φύλο και Προσδιορισµός Αµοιβών 
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Υπαλλήλων Βοηθών, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις 

απόψεις ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες, οι οποίες κατά πλειοψηφία 

απασχολούνται σε παρόµοιες θέσεις, όπως προαναφέρθηκε, φαίνονται πλήρως 

ενηµερωµένες για τον τρόπο µε τον οποίο προσδιορίζονται οι αµοιβές τους, 

δηλαδή µέσω εταιρικής σύµβασης, ενώ, αντίθετα, οι άντρες θεωρούν ότι το 

επίπεδο των αµοιβών όσων εργάζονται ως υπάλληλοι/βοηθοί προστατεύεται από 

την Εθνική Συλλογική Σύµβαση (Γράφηµα 89, Παράρτηµα Β). 

 

Οι απόψεις των δύο φύλων παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές και 

αναφορικά µε την ύπαρξη ή όχι διαφορών στη συνταξιοδότηση των δύο φύλων, 

όπως φαίνεται στο Γράφηµα 90, Παράρτηµα Β, (Ερώτηση 6.Β.8: Φύλο και 

διαφορές στην συνταξιοδότηση). Αν και τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες 

αναφέρουν σε υψηλά ποσοστά ότι δεν υπάρχουν διαφορές, ένα σηµαντικό 

κοµµάτι των γυναικών θεωρεί ότι κάποιες, έστω και µικρές διαφορές στην 

συνταξιοδότηση έχουν παρατηρηθεί.  

 

 Οι γυναίκες πιστεύουν πως η επαγγελµατική κατάρτιση συνδέεται ελάχιστα 

µε την αξιολόγηση και τις αµοιβές των εργαζοµένων, σε µεγαλύτερο ποσοστό 

από ότι το πιστεύουν οι άνδρες (Ερώτηση 6.Β.10, Φύλο και σύνδεση µεταξύ 

παρεχόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης µε την αξιολόγηση και τις αµοιβές, 

Γράφηµα 91, Παράρτηµα Β). 

Επίσης βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους 

άνδρες και τις γυναίκες αναφορικά µε τις απόψεις περί ισόρροπης συµµετοχής 

των δύο φύλων στην παρεχόµενη από την εταιρία επαγγελµατική κατάρτιση 

(Γράφηµα 92, Παράρτηµα Β, Ερώτηση 6.Β.12, Φύλο και ίση συµµετοχή στην 

παρεχόµενη επαγγελµατική κατάρτιση).  

Επίσης παρατηρούµε στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ ανδρών και 

γυναικών όσον αφορά τις απόψεις τους περί συσχέτισης φύλου και 

αποδοτικότητας (Γράφηµα 94, Παράρτηµα Β, Ερώτηση 6.Γ.12, Φύλο και 

συσχέτισή του µε την αποδοτικότητα). 
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Παραδόξως, δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ 

ανδρών και γυναικών αναφορικά µε τις απόψεις τους για το εάν οι οικογενειακές 

υποχρεώσεις είναι εµπόδιο στην απόδοση των εργαζοµένων (δείκτη x2, 

Παράρτηµα Γ, Ερώτηση 6.Γ.13: Φύλο και οικογενειακές υποχρεώσεις ως εµπόδιο 

στην εργασιακή απόδοση). 

Στην Ερώτηση 6.Γ.14: Φύλο και ενδιαφέρον για εξέλιξη σε διευθυντική θέση, 

υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ ανδρών και γυναικών στις 

απόψεις τους για το εάν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον από τα δύο φύλα για εξέλιξη 

σε διευθυντική θέση (Γράφηµα 95, Παράρτηµα Β). 

Υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τη 

συµµετοχή σε συνδικαλιστικούς και πολιτιστικούς συλλόγους (Γράφηµα, 96, 

Παράρτηµα Β, Ερώτηση 6.∆.2, Φύλο και συµµετοχή σε πολιτιστικούς 

συλλόγους). Η ίδια απάντηση δίνεται στην προσωπική συνέντευξη από άντρα 

εργαζόµενο: 

 

- «Σε ότι αφορά τον πολιτιστικό τοµέα οι γυναίκες παίζουν  πολύ σηµαντικό 
ρόλο πάντα.  

- Συµµετέχουν όµως σε συλλόγους; 
- Πάρα πολύ. 
- Σε συνδικαλιστικές οργανώσεις; 
- Σε συνδικαλιστικές οργανώσεις περισσότερο οι άντρες». 
 

Επίσης στην Ερώτηση: Φύλο και ίσος καταµερισµός ευθυνών µέσα στην 

οικογένεια υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µε µεγαλύτερο ποσοστό των 

γυναικών να πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει ίσος καταµερισµός ευθυνών 

(Ερώτηση 6.∆.3, Γράφηµα 97, Παράρτηµα Β). Το παραπάνω αποτέλεσµα 

ενισχύεται και από τις απαντήσεις ανδρών εργαζοµένων στο πλαίσιο προσωπικών 

συνεντεύξεων. Στην ίδια Ερώτηση απαντούν: 

 
- «Η γυναίκα νοµίζω ότι είναι περισσότερες ώρες στο πόδι. ∆ηλαδή το πρωί 

στη δουλειά, αργότερα θα ασχοληθεί µε το σπίτι, µε τη µαγειρική, µε την 
καθαριότητα, είναι σαφώς περισσότερες ώρες στο πόδι. Από αυτή την άποψη 
έχει πάρα πολλές ευθύνες. Ο άνδρας θα πάρει τις αποφάσεις τις πιο 
δύσκολες, ίσως τις οικονοµικές, δεν ξέρω. 
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- Αυτό µοιραία όµως δεν είναι και ένας λόγος ο οποίος καθιστά πιο 
δύσκολη την καριέρα της; 

- Μια γυναίκα η οποία θέλει να κάνει καριέρα, και για να κάνει καριέρα 
είπαµε πως πρέπει να συµπεριφέρεται και τι ωράρια πρέπει να δουλεύει, 
πρέπει να κάνει θυσίες. Αντίθετα, αν µια κοπέλα από µικρή ηλικία πει ότι 
εγώ θέλω να παντρευτώ και να κάνω δύο τρία παιδάκια δεν µπορεί να κάνει 
καριέρα. Θα πάει σε µια πρωινή βάρδια ενός τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού 
σταθµού και µετά θα είναι µε την οικογένειά της». 

 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί ότι οι γυναίκες, ανεξαρτήτου ηλικίας 

και µορφωτικού επιπέδου, παρουσιάζονται περισσότερο αφυπνισµένες αναφορικά 

µε τα εργασιακά τους δικαιώµατα και δεν διστάζουν να αναφερθούν σε τυχόν 

µισθολογικές αναντιστοιχίες ή άλλου τύπου διαχωρισµούς που λαµβάνουν χώρα 

µέσα στην εταιρία που εργάζονται. 

 

 

        Η ανεξάρτητη µεταβλητή «Ηλικία» επέδειξε στατιστική 

σηµαντικότητα µε τις ακόλουθες µεταβλητές-εξειδικευµένες ερωτήσεις: επίπεδο 

εκπαίδευσης, γνώση ξένων γλωσσών, χρήση Η/Υ, παρακολούθηση 

προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, απόψεις περί του ρόλου του φύλου 

στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών, χρήση διαδικτύου στον εργασιακό χώρο, 

εκπλήρωση επαγγελµατικών προσδοκιών, εκπλήρωση προσδοκιών για 

επαγγελµατική εξέλιξη, σύνδεση φύλου και επαγγελµατικής εξέλιξης, σχέσεις µε 

ετερόφυλους προϊσταµένους, θέση στην επιχείρηση, προσδιορισµός αµοιβών 

διευθυντών, προσδιορισµός αµοιβών ανωτέρων στελεχών, προσδιορισµός 

αµοιβών δηµιουργών- καλλιτεχνών, σύνδεση εργασιακής απόδοσης και τρόπου 

αµοιβής, συνταξιοδότηση µεταξύ φύλων, αποτελεσµατικότητα επαγγελµατικής 

κατάρτισης εργαζοµένων, σύνδεση επαγγελµατικής κατάρτισης, αξιολόγησης και 

αµοιβών, αποτελεσµατικότητα τρόπου στελέχωσης επιχείρησης, αλλαγή εργασίας 

και παραµονή στον χώρο των Μ.Μ.Ε., εργασιακή απόδοση εκτός Μ.Μ.Ε., 

βαθµίδα στην επιχείρηση, σχέση ανθρώπίνων σχέσεων και απόδοσης, διαφυλικές 

σχέσεις και στάση απέναντι στην εργασία, διαφυλικές σχέσεις και στάση των 

εργαζοµένων, εργασιακή ικανοποίηση, φύλο και αξιολόγηση ανθρώπινου 

δυναµικού, εργασιακή αξιολόγηση και επαναπροσδιορισµός επαγγελµατικών 

προοπτικών, αξιοκρατική αξιολόγηση, φύλο και τοποθέτηση στο ίδιο πόστο, 

συσχέτιση φύλου και αποδοτικότητας, οικογενειακές υποχρεώσεις και εργασιακή 



 

 

 

332

απόδοση, ενδιαφέρον για διευθυντική θέση, αντικείµενο εργασίας και πρόσληψη 

βάση φύλου, εργασιακή κουλτούρα και κοινωνικές σχέσεις, επιρροή τηλεοπτικών 

προτύπων, επιρροή τηλεοπτικών προτύπων από το φύλο, ελεύθερος χρόνος, 

συµµετοχή σε συλλόγους/σωµατεία/οµάδες, και  ίσος καταµερισµός ευθυνών 

µέσα στην οικογένεια. 

 

Αναφορικά µε τα τυπικά επαγγελµατικά προσόντα των ατόµων που ανήκουν 

σε διαφορετικές ηλικιακές οµάδες, τα νεαρά άτοµα (20-34) παρουσιάζονται να 

έχουν  υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο από ότι τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας (35-

55), να χειρίζονται µε µεγαλύτερη ευχέρεια την Αγγλική γλώσσα αλλά και να 

υπερτερούν στον χειρισµό ηλεκτρονικού υπολογιστή έναντι των µεγαλυτέρων. 

Επιπλέον, µεταξύ των νεαρών εργαζοµένων παρουσιάζεται και συχνότερη 

παρακολούθηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, αν και η συµµετοχή 

παραµένει σε χαµηλά επίπεδα (Ερώτηση 7.Α.4: Ηλικία και συµµετοχή σε 

προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, Γράφηµα 101, Παράρτηµα Β). 

 

Στη χρήση των νέων τεχνολογιών είναι χαρακτηριστικό ότι ρόλος του φύλου 

στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών θεωρείται από τα άτοµα άνω των 55 ετών ως 

καθοριστικός, ενώ οι νεώτεροι αντιπαρέρχονται της άποψης αυτής (Ερώτηση 

7.Α.3: Ηλικία και χειρισµός Η/Υ, Γράφηµα 100, Παράρτηµα Β). 

 

Όλες οι ηλικιακές οµάδες, πλην των ατόµων κάτω των 25 ετών 

χρησιµοποιούν το διαδίκτυο σε µεγάλο βαθµό κατά τη διάρκεια της εργασίας 

τους, γεγονός που ίσως οφείλεται στην µη επαρκή κατάρτιση των νεαρών αυτών 

εργαζοµένων. 

 

Η επίτευξη των επαγγελµατικών προσδοκιών (Ερώτηση 7.Α.7, Γράφηµα 104, 

Παράρτηµα Β), ακολουθεί αντίστροφη πορεία από αυτή που φυσιολογικά θα 

αναµενόταν, αφού τα νεαρά άτοµα, στη πλειοψηφία τους, θεωρούν ότι έχουν 

πετύχει τους περισσότερους επαγγελµατικούς στόχους που έχουν θέσει, σε 

αντίθεση µε τους µεγαλύτερους σε ηλικία που εµφανίζονται περισσότερο 

προβληµατισµένοι. Εντούτοις, οι απόψεις αντιστρέφονται στο ερώτηµα περί 

επαγγελµατικής εξέλιξης, µε την οποία οι µεγαλύτερης ηλικίας εργαζόµενοι 
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εµφανίζονται περισσότερο ικανοποιηµένοι (Ερώτηση 7.Α.9: Ηλικία και ο ρόλος 

του φύλου στην εργασιακή εξέλιξη, Γράφηµα 106, Παράρτηµα Β). 

 

Απόλυτα σύµφωνοι αναφορικά µε τον ρόλο του φύλου στην επαγγελµατική 

εξέλιξη εµφανίζονται τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, ενώ οι νεαροί εργαζόµενοι 

εµφανίζονται πιο αβέβαιοι στο ερώτηµα αυτό. Τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας 

έχουν προφανώς παρακολουθήσει από κοντά τις πολιτικές που ακολουθούνται 

στις προαγωγές στο χώρο των Μ.Μ.Ε, και µπορούν ίσως να εκφράσουν µία πιο 

έµπειρη άποψη ως προς το ερώτηµα αυτό.  

 

Τις καλύτερες σχέσεις µε τους προϊσταµένους του αντίθετου φύλου 

αναφέρουν ότι έχουν οι µεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι, οι οποίοι συχνά 

απαντούν ότι οι σχέσεις τους είναι άριστες (Ερώτηση 7.Α.10: Ηλικία και σχέσεις 

µε ετερόφυλους προϊστάµενους, Γράφηµα 107, Παράρτηµα Β). Η πολυετής 

παραµονή στην ίδια επιχείρηση ενισχύει τη δηµιουργία στενών και φιλικών 

δεσµών µεταξύ υφισταµένων και προϊσταµένων, γεγονός που ίσως να αποτελεί 

ερµηνευτικό παράγοντα των παραπάνω ευρηµάτων. 

 

Ανώτερες θέσεις στις επιχειρήσεις-Τηλεοπτικούς Σταθµούς του δείγµατος, 

όπως για παράδειγµα θέσεις ανωτέρων στελεχών, διευθυντών και προϊσταµένων, 

κατέχουν σε πλειοψηφία τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, (Ερώτηση 7.Β.1: Ηλικία 

και θέση στην επιχείρηση, Γράφηµα 108, Παράρτηµα Β) ενώ τα νεαρά άτοµα 

καταλαµβάνουν θέσεις στο δηµιουργικό/καλλιτεχνικό τµήµα (Ερώτηση 7.Β.5: 

Ηλικία και προσδιορισµός αµοιβών των δηµιουργών/καλλιτεχνών, δείκτης 

Cramer’sv, Γράφηµα 110, Παράρτηµα Β) σε τεχνικές θέσεις, αλλά και στον 

τοµέα της δηµοσιογραφίας. 

 

Αναφορικά µε τον τρόπο µε τον οποίο προσδιορίζονται οι αµοιβές των 

διευθυντών και προϊσταµένων, των ανωτέρων στελεχών (Ερώτηση 7.Β.4: Ηλικία 

και προσδιορισµός αµοιβών των ανωτέρων στελεχών των Μ.Μ.Ε., Γράφηµα 110, 

Παράρτηµα Β) και των δηµιουργών/καλλιτεχνών οι νεαροί εργαζόµενοι θεωρούν 

ότι το ύψος των αµοιβών τους καθορίζεται µετά από ιδιωτική διαπραγµάτευση, 

ενώ οι µεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι απάντησαν ότι οι αµοιβές 

προσδιορίζονται είτε από την εθνική συλλογική σύµβαση είτε µέσω εταιρικής 
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σύµβασης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει µία µεγάλη µερίδα των εργαζοµένων άνω 

των 55 ετών, οι οποίοι αναφέρουν ότι δεν έχουν καµία ενηµέρωση για τον τρόπο 

που προσδιορίζονται οι αµοιβές διαφόρων ειδικοτήτων στην επιχείρησή τους. 

 

Επίσης, οι εργαζόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας ανέφεραν ότι οι αµοιβές τους δεν 

σχετίζονται επουδενή µε την εργασιακή τους απόδοση, σε αντίθεση µε τους 

νεαρότερους σε ηλικία εργαζοµένους που θεωρούν ότι η καλή επαγγελµατική 

τους απόδοση θα αντικατοπτριστεί στο µέγεθος των αµοιβών τους (Ερώτηση 

7.Β.6: Ηλικία και σύνδεση µεταξύ απόδοσης και τρόπου αµοιβής, Γράφηµα 111, 

Παράρτηµα Β). 

 

 Επιπρόσθετα, ευρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεταξύ των ηλικιών, 

αναφορικά µε τις απόψεις τους για το εάν υπάρχει διαφορά στη συνταξιοδότηση 

µεταξύ των δύο φύλων (Ερώτηση 7.Β.7, Ηλικία και απόψεις περί διαφορών στη 

συνταξιοδότηση των δύο φύλων, Γράφηµα 112, Παράρτηµα Β) κυρίως µεταξύ 

των ηλικιών 25-34 και 35-44. 

 

Η µεταβλητή-εξειδικευµένη ερώτηση «Ηλικία» δεν επέδειξε στατιστική 

σηµαντικότητα µε καµία από τις υπόλοιπες µεταβλητές-εξειδικευµένες ερωτήσεις 

που εξετάσθηκαν. 

 

 

Η ανεξάρτητη µεταβλητή «Εκπαίδευση-Επαγγελµατική 

κατάρτιση», σύµφωνα µε τους άντρες εργαζοµένους στον χώρο των Μ.Μ.Ε., 

συνδέεται ελάχιστα µε την εργασιακή τους αξιολόγηση και τις απολαβές τους, άποψη 

που βρίσκει αντίθετες τις γυναίκες, οι οποίες θεωρούν ότι η αξιολόγηση του έργου 

τους και συνεπώς και οι αµοιβές τους σχετίζονται σε κάποιο βαθµό µε την 

επαγγελµατική τους κατάρτιση, ή τουλάχιστον έτσι όπως αυτή προσδιορίζεται από 

τους ανωτέρους τους. 

Ταυτόχρονα, αρκετές γυναίκες -σε αντίθεση µε τους άντρες- θεωρούν ότι η 

ίση πρόσβαση αντρών και γυναικών στην επαγγελµατική κατάρτιση που προσφέρει η 

επιχείρηση δεν έχει πλήρως επιτευχθεί, γεγονός που συνηγορεί στην υπόθεση ότι ο 

αποκλεισµός αυτός των γυναικών από την επαγγελµατική εκπαίδευση ίσως να 
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συνηγορεί στα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων της εργασίας, και Εποµένως, στις 

τυχόν µισθολογικές διαφορές, οι οποίες, αν και µη έντονες, έχουν παρατηρηθεί. 

Τα δεδοµένα αυτά ευρίσκονται στις απαντήσεις των ερωτήσεων  8.Α.2, 

Μορφωτικό επίπεδο και σύνδεση της εκπαίδευσης µε το αντικείµενο εργασίας, 

(Γράφηµα 137, Παράρτηµα Β), 8.Α.3, Μορφωτικό Επίπεδο και επαγγελµατικός 

προσανατολισµός (Γράφηµα 138, Παράρτηµα Β), 8.Α.4, Μορφωτικό επίπεδο και 

απόψεις για τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, (Γράφηµα 139, 

Παράρτηµα Β), όπου παρατηρείται στατιστικώς σηµαντική διαφορά αναφορικά µε το 

επίπεδο παρακολούθησης επαγγελµατικού προσανατολισµού κατά τη διάρκεια των 

σχολικών χρόνων ή αργότερα και κατά πόσο το φύλο παίζει ρόλο στην επιλογή της 

εργασίας. Σε προσωπική συνέντευξη σε εργαζόµενη γυναίκα στην Ερώτηση: 

«Πιστεύεται ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες που παρακολουθούν προγράµµατα 

επαγγελµατικής κατάρτισης; Έχετε παρακολουθήσει προγράµµατα επαγγελµατικής 

κατάρτισης στο χώρο της εργασίας», δόθηκε η εξής απάντηση: 

 

«Ναι, αλλά ήταν πολύ µικρό, πολύ περιορισµένο, γιατί οι απαιτήσεις της δουλειάς 
τελικά δεν επέτρεψαν ώστε να συνεχιστεί. Αλλά οι νέες γυναίκες σήµερα νοµίζω ότι 
είναι πολύ πρόθυµες να παρακολουθήσουν όλα αυτά και τους αρέσει να 
ενηµερώνονται και να εξελίσσονται». 
 

Αντίθετα µε τα στερεότυπα που επικρατούν, η εργασιακή επίδοση των 

γυναικών δεν φαίνεται να επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τις ανθρώπινες σχέσεις 

που επικρατούν στον χώρο της εργασίας τους. Τυχόν συγκρούσεις, διαφωνίες, 

διαµάχες, εύνοιες ή  προτιµήσεις παρεµβάλλονται περισσότερο στην απόδοση των 

αντρών, οι οποίοι δίνουν ιδιαίτερη σηµασία σε τέτοιου είδους γεγονότα. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από την σχετική Ερώτηση σε προσωπική συνέντευξη µε άνδρα 

εργαζόµενο: 

-          «Πως βλέπετε µια γυναίκα προϊστάµενη; Θετικά ή αρνητικά; 
- ∆εν την βλέπω θετικά γιατί πολλές φορές υπάρχει εµπάθεια, υπάρχει 
σκληρότητα, δεν υπάρχει σεβασµός στα ωράρια και στις εργασιακές συνθήκες και 
προκειµένου να ανέβει και άλλο µπορεί να χρησιµοποιήσει πολλά µέσα». 
 

Παρόλα αυτά, οι άντρες αναφέρουν συχνότερα την ύπαρξη συσχέτισης 

µεταξύ φύλου και αποδοτικότητας, έστω και σε µικρό βαθµό, θεωρώντας ότι οι 

γυναίκες δεν είναι τόσο αποδοτικές όσο οι άντρες σε ορισµένες εργασιακές θέσεις.  

Σε προσωπική συνέντευξη ο άνδρας ερωτώµενος απάντησε ότι: 
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«Στον τοµέα των Μ.Μ.Ε. δεν µπορεί να είναι µια γυναίκα και µητέρα επιτυχηµένη 
και επαγγελµατίας. Εκτός αν είναι αργόµισθη. ∆ηλαδή αν της πούµε ότι θα είσαι στο 
σπίτι σου και δεν θα πηγαίνεις καθόλου στη δουλειά αλλά θα είσαι διευθύντρια». 
 

Σε αντιπαράθεση, σε προσωπική συνέντευξη µε γυναίκα εργαζόµενη στην 

Ερώτηση: «πως βλέπετε τις διαφυλικές σχέσεις στο χώρο της εργασίας σας» η 

απάντηση ήταν η εξής: 

 

«Θα έλεγα ότι είναι πολύ µεγάλος ο ανταγωνισµός. Και ο ανταγωνισµός µεγαλώνει 
µέρα µε τη µέρα λόγω της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας και της ανεργίας. 
Επιπλέον, ο χώρος αντιµετωπίζει πραγµατικά προβλήµατα…. Όλοι είναι σε µια 
δύσκολη κατάσταση και µπορείς να συγχωρήσεις έτσι περίεργες συµπεριφορές. Είναι 
τελείως θέµα συγκυριακό το πώς συνεργάζεσαι και το πώς από τη µια µέρα στην 
άλλη µπορούν να αλλάξουν τα πάντα στις σχέσεις». 
 

Οι απόψεις των γυναικών εδώ είναι κατηγορηµατικές: Οι εργαζόµενες στον 

χώρο των Μ.Μ.Ε. θεωρούν κατά πλειοψηφία ότι η εργασιακή απόδοση δεν σχετίζεται 

µε το φύλο του εργαζοµένου, αντιθέτως, υποστηρίζουν ότι άλλοι παράγοντες οδηγούν 

σε µειωµένη απόδοση, όπως για παράδειγµα οι αυξηµένες υποχρεώσεις- όχι 

απαραιτήτως οικογενειακές µε τη στενή έννοια του όρου- έξω από τον χώρο 

εργασίας, όπως θα δούµε παρακάτω. 

Στατιστικώς σηµαντική διαφορά βρίσκουµε µεταξύ των ατόµων µε 

διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης, όσον αφορά την εκπλήρωση των επαγγελµατικών 

προσδοκιών τους (Ερώτηση 8.Α.10, Γράφηµα 145, Παράρτηµα Β). 

Επίσης υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ των ατόµων µε διαφορετικό 

επίπεδο εκπαίδευσης σχετικά µε τις απόψεις τους για το κατά πόσο το φύλο παίζει 

ρόλο στην εξέλιξη στον εργασιακό χώρο (Ερώτηση 8.Α.12, Γράφηµα 147, 

Παράρτηµα Β). Αυτό επιβεβαιώνεται και από την σχετική Ερώτηση σε προσωπική 

συνέντευξη µε άνδρα εργαζόµενο: 

 

-  «Πιστεύεται ότι το φύλο παίζει ρόλο στην εξέλιξη στον εργασιακό χώρο; 
-    Πιστεύω ότι ανάµεσα σε έναν άντρα καλό επαγγελµατία και σε µια γυναίκα η 
οποία είναι όµορφη, τσαχπινούλα ή πεταχτούλα πιο πολλές ευκαιρίες έχει η 
γυναίκα». 

 

Επιπλέον, σηµαντική διαφορά βρίσκουµε στο µορφωτικό επίπεδο και στις 

σχέσεις και απόψεις για ετερόφυλους προϊστάµενους (Ερωτήσεις 8.Α.13, Γράφηµα 

148, Παράρτηµα Β, και 8.Α.14, Γράφηµα 149, Παράρτηµα Β). 
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Στη σύνδεση του διαφορετικού επιπέδου εκπαίδευσης και του προσδιορισµού 

των αµοιβών βρίσκουµε να υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά. Στις αµοιβές α) 

διευθυντών / προϊστάµενων (Ερώτηση 8.Β.2, Γράφηµα 151, Παράρτηµα Β), β) 

στελεχών δηµοσιογράφων (Ερώτηση 8.Β.3, Γράφηµα 152, Παράρτηµα Β), γ) 

ανωτέρων στελεχών (Ερώτηση 8.Β.4, Γράφηµα 153, Παράρτηµα Β), δ) δηµιουργών 

καλλιτεχνών (Ερώτηση 8.Β.5, Γράφηµα 154, Παράρτηµα Β) και ε) υπαλλήλων 

βοηθών (Ερώτηση 8.Β.6, Γράφηµα 155, Παράρτηµα Β) υπάρχει στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά µεταξύ των ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης και το 

πώς προσδιορίζονται οι αµοιβές τους (Εθνική Συλλογική Σύµβαση, Εταιρική 

Σύµβαση, Ιδιωτική ∆ιαπραγµάτευση). 

Βλέπουµε ότι η µεταβλητή φύλο έχει τη µεγαλύτερη σηµαντικότητα στην 

έρευνα. Επίσης, σε δύο άλλες παραµέτρους στις ερωτήσεις απαντήσεων (Ερώτηση 

8.Β.26) όσον αφορά τις απόψεις των εργαζοµένων για το εάν οι οικογενειακές 

υποχρεώσεις είναι εµπόδιο για την ίση απόδοση των εργαζοµένων, εµφανίζεται 

στατιστικών σηµαντική διαφορά σε σχέση µε το εκπαιδευτικό επίπεδο των ατόµων 

(Γράφηµα 175, Παράρτηµα Β). 

Επιπρόσθετα, υπάρχει σηµαντική διαφορά για το εάν σε περίπτωση 

πρόσληψης στο αντικείµενο εργασίας επηρεάζει την επιλογή προσωπικού ως προς το 

φύλο το επίπεδο εκπαίδευσης (Ερώτηση 8.Β.27, Γράφηµα 176, Παράρτηµα Β). 

Επίσης, σηµαντική διαφορά µεταξύ των ατόµων µε διαφορετικό επίπεδο 

εκπαίδευσης παίζει ο ρόλος των τηλεοπτικών προτύπων που επηρεάζονται από το 

φύλο (Ερώτηση 8.Β.30, Γράφηµα 179, Παράρτηµα Β). 

Σηµαντικότητα έχει και η επίδραση του µορφωτικού επιπέδου στην 

συµµετοχή των ατόµων σε πολιτιστικούς και συνδικαλιστικούς συλλόγους (Ερώτηση 

8.Γ.3, Γράφηµα 182, Παράρτηµα Β) και στις απόψεις τους για τον ίσο καταµερισµό 

µέσα στην οικογένεια (Ερώτηση 8.Γ.4, Γράφηµα 183, Παράρτηµα Β). 

Σε προσωπική συνέντευξη µε γυναίκα εργαζόµενη, στην Ερώτηση: «στον 

τοµέα του management, της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, δηλαδή της 

αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναµικού, το ένα θέµα είναι ή αξιοκρατία και το άλλο 

το φύλο, κατά πόσο αυτό επηρεάζει και σε τι βαθµό; ∆ηλαδή αξιοκρατία, 

εκπαίδευση, προσόντα και από την άλλη σχέσεις των φύλων» δίνεται η παρακάτω 

απάντηση: 
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«Αρκεί να σας πω ότι στη δηµοσιογραφία ποτέ δεν βλέπουµε βιογραφικό. Που 
σηµαίνει ότι όταν επιλέγουν έναν άνθρωπο για να εργαστεί σε µια συγκεκριµένη 
θέση φτάνει µόνο ότι έχει δουλέψει κάπου αλλού ή ότι τον έχει συστήσει κάποιος 
άνθρωπος. ∆εν ζητάει κανείς βιογραφικό και δεν παίζει κανένα ρόλο το βιογραφικό. 
Τώρα µε το φύλο πάλι είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα. Ότι θεωρούν πιο ευέλικτο 
έναν άνδρα, ακόµη ισχύει αυτό, στο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δουλειάς 
αυτής. Και είναι και πιο εύκολο σαν εικόνα, δηλαδή έχουµε συνηθίσει πολύ από την 
τηλεόραση την ανδρική εικόνα, την έχουµε συνδέσει µε την εγκυρότητα πιο πολύ, µε 
τη σοβαρότητα και λοιπά». 
 

Η επαγγελµατική εξέλιξη είναι πρωταρχικός στόχος και των δύο φύλων, 

εντούτοις, οι άντρες θεωρούν σε µεγαλύτερο ποσοστό ότι δεν υπάρχει ίσο ενδιαφέρον 

για εξέλιξη σε διευθυντική θέση, µεταξύ των δύο φύλων. Θεωρούν, δηλαδή, ότι οι 

γυναίκες δεν διαµορφώνουν τη καριέρα τους µε στόχο την κατάληξη σε µία θέση 

εξουσίας, αν και οι ίδιες οι εργαζόµενες στα Μ.Μ.Ε. αναφέρουν το ίδιο ενδιαφέρον 

για µία τέτοιου τύπου εξέλιξη. 

Αναφορικά µε τη συµµετοχή σε πολιτιστικούς, κοινωνικούς ή 

συνδικαλιστικούς συλλόγους ή άλλου τύπου οµάδες, οι άντρες φαίνεται να 

λαµβάνουν µέρος σε µεγαλύτερο ποσοστό από ότι οι γυναίκες συνολικά, γεγονός 

όµως που θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασµό µε την άποψη αντρών και γυναικών 

περί ίσου καταµερισµού των υποχρεώσεων και ευθυνών µέσα στην οικογένεια. Η 

πολλαπλότητα των ρολών στους οποίους καλείται να ανταποκριθεί µία σύγχρονη 

εργαζόµενη γυναίκα, ίσως να είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ενασχόλησή 

της µε τα κοινά. Πράγµατι, οι εργαζόµενες γυναίκες στον χώρο των Μ.Μ.Ε. ζήτησαν 

στην συντριπτική τους πλειοψηφία ίσο καταµερισµό των οικογενειακών ευθυνών 

µεταξύ των δύο συζύγων, ενώ το ποσοστό των αντρών µε την ίδια άποψη ήταν 

σηµαντικά µικρότερο, γεγονός που καταδεικνύει την άνιση κατανοµή των ευθυνών 

που ακόµα χαρακτηρίζει την σύγχρονη ελληνική οικογένεια, η οποία εντούτοις 

αποτελείται από συζύγους µε την ίδια ή παρόµοια οικονοµική συνεισφορά. 

Η επίδραση της εικόνας της τηλεόρασης και ο εν γένει εργασιακός χώρος των 

Μ.Μ.Ε. φαίνεται να αναπαράγει τα κατεστηµένα µοντέλα ανάπτυξης και µέσα από 

τις απαντήσεις γυναικών δηµοσιογράφων κατά τη διάρκεια προσωπικών 

συνεντεύξεων: 

 

- «Κατά πόσο η κυρίαρχη ιδεολογία της κοινωνίας αντικατοπτρίζεται στα Μέσα 
Μαζικής Ενηµέρωση; 

- Ναι, βεβαίως αντικατοπτρίζεται, και στη Ελλάδα έχουµε την ευκολία να µην 
κάνουµε µεγάλες προσπάθειες να ανατρέψουµε, να δώσουµε καινούργια πράγµατα 
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στο κοινό. Έχουµε µια ευκολία και πάµε πάντα σε πετυχηµένες συνταγές µέχρι αυτές 
να τις ξεράσει η ίδια η κοινωνία. 

- ∆ηλαδή υπάρχει µια επανάληψη του στερεοτύπου, των κατεστηµένου; 
- Βεβαίως, βεβαίως, και δεν το έχουµε αποφύγει, και κανείς δεν το έχει προσπαθήσει 

αυτό, ούτε και οι ίδιες οι γυναίκες που θα είχαν την ευκαιρία και έχουν έτσι και έναν 
πιο ουσιαστικό ρόλο και έναν δυναµικό ρόλο που µπορούν να κινήσουνε πράγµατα 
όπως και οι αρχισυντάκτες και οι διευθυντές». 
 
 

Αποκωδικοποιώντας τις απαντήσεις µεταφερόµαστε σε αναφορές του 

Bourdieu (1998) όπως σε εκείνη της συµβολικής βίας, η οποία ασκείται µε τη 

σιωπηρή συνενοχή εκείνων που την υφίστανται και συχνά εκείνων που την 

ασκούν, εφόσον ούτε οι µεν ούτε οι δε έχουν επίγνωση ότι την ασκούν ή την 

υφίστανται. Ετσι, αποδίδεται µια σειρά µηχανισµών οι οποίοι συντελούν ώστε 

η τηλεόραση να ασκεί µια ιδαίτερα «ολέθρια µορφή συµβολικής βίας» στα 

πλαίσια των κοινωνικών σχέσεων και, πιο συγκεκριµένα, στα πλαίσια των 

σχέσεων επικοινωνίας. 

 

Η µεταβλητή-εξειδικευµένη ερώτηση «Φύλο» δεν επέδειξε στατιστική 

σηµαντικότητα µε καµία από τις υπόλοιπες µεταβλητές που εξετάσθηκαν. 
Η ανάλυση των στατιστικών αποτελεσµάτων αποκαλύπτει µε εµπειρικό τρόπο 

αυτό που έχει διαπιστωθεί σε διάφορους τοµείς στην Ελλάδα: Την αναβάθµιση του 

ρόλου των γυναικών και την αντίστοιχη εσωτερίκευση της σπουδαιότητας τους στο 

εργασιακό γίγνεσθαι. Παρατηρείται από τα δεδοµένα της έρευνας ότι η εργασιακή 

ταυτότητα των γυναικών ελάχιστα διαφέρει από αυτή των ανδρών συναδέλφων. 

Μεταβλητές που παλιότερα συστηµατικά επέφεραν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές 

εις βάρος των γυναικών, όπως η επαγγελµατική ανέλιξη, η θέση στην επιχείρηση, ο 

προσδιορισµός των αµοιβών, η συνταξιοδότηση, η κατάρτιση, η  αποδοτικότητα, η 

εργασιακή ικανοποίηση, ο ηγετικός ρόλος και η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, 

στο χώρο των ΜΜΕ  φαίνεται ότι τείνουν να εξοµαλυνθούν. 

Η εξοµοίωση των στάσεων για την εργασία µεταξύ των δύο φύλων 

καταδεικνύεται από το γεγονός ότι ελάχιστοι παράγοντες παρουσιάζουν στατιστική 

σηµαντικότητα, ενώ στους περισσότερους η συχνότητα και το είδος των απαντήσεων 

δεν διαφοροποιείται από άνδρες ή γυναίκες. Εν τούτοις, οι παρατηρούµενες 

αποκλίσεις στα ποσοστά στις µεταβλητές που εξετάστηκαν, οι οποίες αναλύθηκαν 

διεξοδικά στο προηγούµενο κεφάλαιο, οφείλονται στη συστηµατική επίδραση της 

ανεξάρτητης µεταβλητής ‘φύλο’ στις απόψεις και στάσεις των αντρών που ακόµα 
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υιοθετούν τα παραδοσιακά αλλά παρωχηµένα στερεότυπα περί ύπαρξης «ισχυρού» 

και «ασθενούς» φύλου. 

Η  µεταβλητή-εξειδικευµένη ερώτηση «Επίπεδο Εκπαίδευσης» δεν επέδειξε 

στατιστική σηµαντικότητα µε καµία από τις υπόλοιπες µεταβλητές που εξετάσθηκαν. 
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5.2.2  Περίληψη, Συµπεράσµατα-Προτάσεις 
 

Η διατύπωση των υποθέσεων εργασίας και ο συνολικός σχεδιασµός της 

έρευνας στηρίχθηκαν σε συγκεκριµένες θεωρίες της κοινωνικοποίησης και 

απόκτησης των κοινωνικών ρόλων.  Επιπλέον η συνολική θεωρητική προσέγγιση 

ερµηνεύει τη διαδικασία απόκτησης των κοινωνικών ρόλων σε σχέση µε την εξέλιξη 

του ατόµου και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του µέσα από συγκεκριµένα 

στάδια ζωής όπως είναι η βρεφική ηλικία, η εφηβεία και η ενηλικίωση. Οι θεωρίες 

της κοινωνικοποίησης που παρουσιάστηκαν βασίζονται σε θεωρίες της ψυχολογίας 

και της κοινωνικής ψυχολογίας και αποτυπώνουν την σηµαντικότητα της οικογένειας, 

της εκπαίδευσης και της εργασίας στη διαµόρφωση ενός συστήµατος που µετατρέπει 

το βιολογικό φύλο σε κοινωνικό και την αναπαραγωγή στερεοτύπων ως προς τους 

«διακριτούς» ρόλους των δύο φύλων στην κοινωνία. 

Πρόσφατα, ο Αλτουσέρ, τοποθέτησε τα Μέσα µαζί µε την οικογένεια, την 

εκκλησία και το εκπαιδευτικό σύστηµα που όρισε ως «Ιδεολογικούς Μηχανισµούς 

του Κράτους» (Κοµνηνού, 1998). 

Επιπρόσθετα, η κοινωνική διαστρωµάτωση, η κοινωνική θέση, η κοινωνική 

τάξη και η εκπαίδευση αποτέλεσαν τα βασικά εννοιολογικά εργαλεία στη προσπάθεια 

διερεύνησης αξιών, αντιλήψεων και στάσεων έναντι του φύλου που συγχρόνως 

φαίνεται να καθορίζουν την επιλογή  του ατόµου ως προς το επάγγελµά του καθώς 

επίσης και την πορεία και  εξέλιξή του µέσα σε αυτό. Επιπλέον, οι έρευνες που έγιναν 

σε διάφορες χώρες του κόσµου αλλά και στην Ελλάδα και οι οποίες παρουσιάστηκαν 

προηγουµένως, δείχνουν ότι οι γυναίκες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων περιορίζονται 

κυρίως στις χαµηλόβαθµες διοικητικές θέσεις στα Μ.Μ.Ε. ανά τον κόσµο.  

Η θεµατική της έρευνας επικεντρώθηκε σε δύο κυρίως άξονες. Ο πρώτος 

αφορούσε τη διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων ως προς τις σχέσεις των δύο 

φύλων στο χώρο των Μ.Μ.Ε. και η οποία απευθυνόταν σε άνδρες και γυναίκες 

εργαζόµενους σε τηλεοπτικούς σταθµούς. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε µια έρευνα 

στη διοίκηση των επιλεγµένων τηλεοπτικών σταθµών µε στόχο των καθορισµό των 

παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά την εξέλιξη και επαγγελµατική ανέλιξη των 

γυναικών στις συγκεκριµένες επιχειρήσεις ώστε να αποτυπωθούν τα στερεότυπα των 
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ρόλων που κυριαρχούν στην οργανωτική δοµή των Μ.Μ.Ε. έτσι όπως εκφράζονται 

από τις σχέσεις φύλου και εξουσίας και δύναµης. Πέρα από τα στερεότυπα των 

ρόλων βασικά στοιχεία ενδιαφέροντος της παρούσας έρευνας  αποτέλεσαν η 

κοινωνική διαστρωµάτωση, η εκπαίδευση και η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση 

ενηλίκων που φαίνεται να αποτελούν τις κύριες συνιστώσες του φαινοµένου της 

εξέλιξης των γυναικών σε υψηλές διοικητικές θέσεις.  

Από τα αποτελέσµατα της εµπειρικής δειγµατοληπτικής έρευνας προκύπτει 

ότι η συµµετοχή των γυναικών που εργάζονται στα Μ.Μ.Ε., ακόµη και αυτή των 

Ελληνίδων δηµοσιογράφων, είναι χαµηλή γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα 

αποτελέσµατα άλλων ερευνών όπως είναι η έρευνα της Margaret Gallgher (1983) για 

λογαριασµό της UNESCO καθώς επίσης και από τα στοιχεία µεγάλων τηλεοπτικών 

σταθµών όπως το BBC. Παράλληλα, ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει το δηµοσιογραφικό επάγγελµα σήµερα είναι η εργασιακή αταξία που 

επικρατεί στο χώρο και σχετίζεται γενικότερα µε την επικράτηση εξοντωτικών 

ωραρίων, την εργοδοτική αυθαιρεσία και την ανασφάλιστη εργασία. Αυτά τα 

αποτελέσµατα συµφωνούν µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών  που έχουν διεξαχθεί στον 

δηµοσιογραφικό κόσµο όπως για παράδειγµα η σχετικά πρόσφατη έρευνα της 

εταιρείας VPRC που διενήργησε για λογαριασµό της Ε∆Ε∆ στα πλαίσια της 

ελληνικής συµµετοχής στο Πρόγραµµα «So now yοu know…», µε εταίρους από την 

Ιταλία και την Ισπανία, την ∆ΕΠΚΑ και την Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων 

Επαρχιακών Εφηµερίδων.  

Ακόµη µια διάσταση της γυναικείας απασχόλησης αφορά στο πρόβληµα των 

χαµηλών αµοιβών, το οποίο σε συνάρτηση µε την εργασιακή αταξία φαίνεται να 

προβληµατίζει ιδιαιτέρως τις γυναίκες εργαζόµενες στα Μ.Μ.Ε..  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας υποδεικνύουν επίσης ότι υπάρχει διαφορά σε 

σχέση µε το φύλο όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής και πρόσληψης ατόµων στους 

τηλεοπτικούς σταθµούς. Ιδιαίτερο µάλιστα ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η αξιολόγηση προσωπικού δεν γίνεται  

καθόλου ή γίνεται σε µικρό βαθµό µε αξιοκρατικά κριτήρια. Η άποψη αυτή αφήνει να 

αιωρείται η αντίληψη ότι η επιλογή, η αξιολόγηση και η προώθηση ατόµων σε 

υψηλές διοικητικές θέσεις σε συνάρτηση µε το φύλο περισσότερο σχετίζονται µε 

άτυπες διαδικασίες και λιγότερο µε τυπικά αξιολογικά κριτήρια επιλογής. 

Όπως αναφέρει και η Στρατηγάκη (1996) «ο ρόλος των άτυπων σχέσεων, που 

αναπτύσσονται είτε γύρω από το αντικείµενο της εργασίας είτε σε προσωπικό 



 

 

 

343

επίπεδο, συχνά υποεκτιµάται στις αναλύσεις των συνθηκών εργασίας, ενώ δεν 

αναγνωρίζεται η συµβολή του στη διαµόρφωση της καθηµερινής πραγµατικότητας  

της εργασίας». 

Ακόµη, η πλειοψηφία του δείγµατος θεωρεί ότι το φύλο δεν επηρεάζει τη 

διαχείριση και αξιολόγηση ανθρωπίνου δυναµικού. Αντίθετα,  η εκπαίδευση φαίνεται 

να σχετίζεται και να επηρεάζει σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι το φύλο τις απόψεις των 

ατόµων σχετικά µε το κατά πόσο η αξιολόγηση του προσωπικού γίνεται µε 

αξιοκρατικά κριτήρια. Συνεπώς, η εκπαίδευση φαίνεται ότι είναι πιο δυνατή 

µεταβλητή από ότι το φύλο. Παράλληλα, τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες 

εκτιµούν  ότι δεν υπάρχει ισότητα ευκαιριών ως προς την εξέλιξη τους στο 

επάγγελµα.  

Στο πλαίσιο διερεύνησης της σηµασίας της εκπαίδευσης ως προς την  εξέλιξη 

καριέρας συµπεριλάβαµε ερωτήσεις που εξετάζουν τις στάσεις των εργαζοµένων ως 

προς τη δια βίου εκπαίδευση και την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Ειδικότερα, οι 

γυναίκες παρουσιάζουν µια αρκετά θετική στάση όσον αφορά τα ενδοεπιχειρισιακά 

προγράµµατα κατάρτισης σε σχέση µε τους άνδρες. Ταυτόχρονα, αρκετές γυναίκες –

σε αντίθεση µε τους άνδρες- πιστεύουν ότι δεν έχει ακόµη επιτευχθεί η ισότιµη 

πρόσβαση ανδρών και γυναικών στην επαγγελµατική κατάρτιση που προσφέρει η 

επιχείρηση.  

Επιπλέον, πολλές από τις γυναίκες που εργάζονται στα Μ.Μ.Ε. αισθάνονται 

ότι ο αποκλεισµός τους από την επαγγελµατική εκπαίδευση συναρτάται και µε τις 

µισθολογικές διαφορές που έχουν παρατηρηθεί µεταξύ ανδρών και γυναικών.  Από 

την άλλη µεριά, ο µικρός αριθµός συµµετοχής των γυναικών στα προγράµµατα 

ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης  ενδεχοµένως να σχετίζεται και µε τις αυξηµένες 

οικογενειακές υποχρεώσεις που έχουν οι γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες. Ακόµη η 

χαµηλή συµµετοχή των γυναικών σε προγράµµατα κατάρτισης πιθανόν να σχετίζεται 

µε το κατά πόσο οι ίδιες οι γυναίκες έχουν επιδιώξεις καριέρας. Αν και η 

επαγγελµατική εξέλιξη φαίνεται να αποτελεί πρωταρχικό στόχο και για τα δύο φύλα, 

εντούτοις, πολλοί άνδρες θεωρούν ότι το ενδιαφέρον για εξέλιξη σε διευθυντική θέση 

δεν είναι το ίδιο µεταξύ των δύο φύλων καθώς εκτιµούν ότι οι γυναίκες δεν 

διαµορφώνουν την καριέρα τους µε στόχο την κατάληξη σε µια θέση εξουσίας.  

Συνεπώς, το ζήτηµα που προκύπτει είναι αν οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για 

τους ρόλους των φύλων που επικρατούν τόσο στο κατώτερο προσωπικό όσο και στη 

διοίκηση των τηλεοπτικών σταθµών επηρεάζουν την στάση των γυναικών και το 
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βαθµό συµµετοχής τους σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης. Αυτό το 

τελευταίο είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό καθώς τα Μ.Μ.Ε. δηµιουργούν εικόνες και 

πρότυπα µέσα από τα οποία ενδεχοµένως να αναπαράγονται τα παραδοσιακά 

στερεότυπα που σχετίζονται µε την θέση της γυναίκας στην κοινωνία και τις σχέσεις 

των δύο φύλων. Μάλιστα οι γυναίκες του δείγµατος εµφανίζονται στη πλειοψηφία 

τους δυσαρεστηµένες από τον τρόπο µε τον οποίο τα Μ.Μ.Ε. προβάλουν το 

«γυναικείο φύλο». Όµως η µελέτη του φύλου και των Μ.Μ.Ε. δεν έχει αναπτυχθεί 

συστηµατικά στην Ελλάδα. 

Ένα ακόµη από τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας είναι ότι οι γυναίκες 

δεν φαίνεται να είναι αρκετά συνειδητοποιηµένες όσον αφορά τη θέση και το ρόλο 

τους µέσα στην κοινωνία. Τελικώς µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ενώ οι γυναίκες 

απέκτησαν πολιτικά, νοµικά, εκπαιδευτικά και εργασιακά δικαιώµατα, δεν έχουν 

πλήρως ενστερνιστεί την ιδέα της ισότητας. Σύµφωνα µε την Γ. Παπαγεωργίου το 

πρόβληµα εντοπίζεται κυρίως στο διπλό ρόλο που εξακολουθούν να  έχουν οι 

γυναίκες, δηλαδή να εργάζονται έξω από το σπίτι και να είναι υπεύθυνες για τη 

φροντίδα των παιδιών (Ελευθεροτυπία, 5.11.04).  

Σε µια µεταβαλλόµενη εργασιακή πραγµατικότητα η µελέτη ζητηµάτων τα 

οποία σχετίζονται µε την πρόσβαση και ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά 

εργασίας χρήζει οπωσδήποτε περαιτέρω διερεύνησης. Στη περίπτωση των Μ.Μ.Ε. 

πιστεύουµε ότι θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να µελετηθεί η δοµή της λειτουργίας του 

συγκεκριµένου εργασιακού χώρου και κυρίως οι άτυπες σχέσεις εργασίας. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί η υπάρχουσα δοµή λειτουργίας των Μ.Μ.Ε. µέσα στον ευρύτερο 

κοινωνικό σχηµατισµό, σε µεγάλο βαθµό φαίνεται να εµποδίζει την ανέλιξη των 

γυναικών σε υψηλόβαθµες διοικητικές θέσεις. 

Οι τυπικές και άτυπες σχέσεις που υπάρχουν στον εργασιακό χώρο και τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου και τις 

συνεντεύξεις των εργαζοµένων µέσα από µηχανισµούς όπως καταµερισµός εργασίας, 

διαχωρισµός γυναικείων και ανδρικών θέσεων εργασίας και ιεράρχησης, οι 

διακρίσεις που υπάρχουν ανάµεσα στα φύλα, τα άτυπα κριτήρια που υπάρχουν 

ανάλογα µε τον εργασιακό χώρο, τα στερεότυπα που διαχέονται, το σύστηµα 

προαγωγών, τα κριτήρια αξιολόγησης, είναι στοιχεία αλληλεπίδρασης και 

διαµόρφωσης των αποτελεσµάτων. 
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Οι εξαρτήσεις από το κράτος, οι πελατειακές σχέσεις προσλήψεων µε 

συµβάσεις ή όχι, και κυρίως σε περιόδους πολιτικών αλλαγών και εκλογικών 

περιόδων, επηρεάζουν τη δοµή λειτουργίας των Τηλεοπτικών Σταθµών. 

Με τη µετατροπή της Κρατικής Ραδιοφωνίας σε ΕΡΤ-Α.Ε. και την αλλαγή του 

θεσµικού πλαισίου της ΕΤ1 και ΝΕΤ έχουµε κάποιες διαφοροποιήσεις στα πλαίσια 

της ευρείας εξέτασης αλλά ακόµη υπάρχει το καθεστώς της υπαγωγής των σταθµών 

στην κρατική εξάρτηση και πολιτική. 

Βασικό στοιχείο µέχρι τώρα ήταν η προτίµηση της πρόσληψης συγγενών-

τέκνων των υπαλλήλων µε ευνοϊκούς όρους στους Κρατικούς Τηλεοπτικούς 

Σταθµούς. 

Εκπαιδευτικά Κέντρα για ενδο-επιχειρησιακή εκπαίδευση διαθέτουν οι 

µεγάλοι τηλεοπτικοί σταθµοί όπως ΕΤ1 και ΑΝΤ1 στα οποία υπάρχει δια βίου 

εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση. 

Οι κρίσεις και οι προαγωγές συνήθως γίνονται στο πλαίσιο των ιεραρχικών 

σχέσεων και κοινωνικών συναναστροφών που αναπτύσσονται στον εργασιακό χώρο. 

 

Τέλος, οι ρυθµίσεις για την επίτευξη της εργασιακής ισότητας αφορά: 
 

• Τις θεσµικές αλλαγές, καθεστώς λειτουργίας, management, ελαστικό 

ωράριο, τρόπος προσλήψεως, µισθολογικές κατηγορίες, Εθνικές 

Συλλογικές Συµβάσεις, άδειες και λοιπά.  

• Τις κοινωνικές παροχές, λειτουργία παιδικών σταθµών, κέντρων 

δηµιουργικής απασχόλησης, πολιτικές επιδοµάτων για τη εναρµόνιση της 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. 

• Τις οικονοµικές ρυθµίσεις, µισθολόγιο, φορολογικά κίνητρα, 

ασφαλιστικό, επιδόµατα . 

• Τη συµµετοχή των γυναικών στα συνδικαλιστικά πολιτικά και πολιτισµικά 

δρώµενα και εν γένει στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. 

 

Η έρευνα λοιπόν θα πρέπει να στοχεύει στην ανάδειξη των προβληµάτων έτσι 

ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο ισχύον σύστηµα λειτουργίας των 

Μ.Μ.Ε. που θα περιλαµβάνουν τοµείς ανατροφοδότησης και ευαισθητοποίησης 

αποδεχόµενες τις βασικές πολιτικές και κοινωνικές ανάγκες της εποχής.  
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Επιπλέον θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να µελετηθεί το σύνολο των 

τηλεοπτικών σταθµών της χώρας έτσι ώστε εκτός από τα δυο µεγάλα πολεοδοµικά 

συγκροτήµατα Αθήνας-Θεσσαλονίκης να συµπεριληφθούν και οι επαρχιακοί σταθµοί 

που λειτουργούν στα πλαίσια των µικρότερων αστικών κέντρων και των τοπικών 

κοινωνιών. 

Επιπλέον, θα πρέπει να διερευνηθεί η εικόνα των δυο φύλων όπως 

προβάλλεται από τα Μ.Μ.Ε. και τι στερεότυπα αυτή αναπαράγει. Είναι ευρύτερα 

γνωστό ότι τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης αποτελούν βασικό µέσο µετάδοσης 

κοινωνικών µηνυµάτων, αλλά και επιρροής στη διαµόρφωση της κοινωνικής 

συνείδησης για τη θέση και τους ρόλους των δύο φύλων µέσα στην Ελληνική 

κοινωνία. Όπως ακριβώς συµπεραίνει και η ∆ουλκέρη (1992) υπάρχει µια απουσία 

της γυναικείας προσωπικότητας από τις τηλεοπτικές σειρές καθώς οι γυναίκες 

υπάρχουν κατά κανόνα στη «σκιά» του άνδρα. Επιπλέον, ο γάµος, η οικογένεια 

θεωρούνται σηµαντικές «αξίες» για τις γυναίκες και διαρκώς αναπαράγονται από τα 

Μ.Μ.Ε.. Μια τέτοια διερεύνηση θα µπορούσε να συνδυαστεί µε ποιοτικές 

προσεγγίσεις και συσχετισµούς όσον αφορά τις «πολιτικές αναπαράστασης» (politics 

of representation) σχετικά µε το φύλο στα Μ.Μ.Ε. 

Λόγω της αλµατώδους ανάπτυξης των Μ.Μ.Ε. τα τελευταία χρόνια, και δη 

της τηλεόρασης, η ανάλυση της δοµής και λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων µε 

τον καταµερισµό εργασίας ανδρών και γυναικών αποτελεί ένα παράδειγµα 

ερευνητικής αναζήτησης. 

Οι δράσεις στις οποίες θα πρέπει να επικεντρώσουµε τις πολιτικές ανάπτυξης 

σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό κιαι διεθνές επίπεδο έχουν σχέση µε την πολιτική της 

παγκοσµιοποίησης όπου συντελούνται πολιτικές αναδιάρθρωσης οικονοµικών και 

πολιτικών παραγόντων, πολιτικές, που έχουν συνέπειες στην αποδιάρθρωση του 

κοινωνικού κράτους και που θύµατα κυρίως είναι οι γυναίκες. 

Στην κοινωνιολογία µαθαίνει κανείς ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες φέρουν 

βέβαια ευθύνη των πράξεών τους, όµως οι δυνατότητες και οι αδυναµίες τόσο των 

µεν όσο και των δε καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από τη δοµή στην οποία 

εντάσσονται καθώς και από τη συγκεκριµένη θέση που καταλαµβάνουν σε αυτή τη 

δοµή. 

«Όσο προάγεται η ανάλυση ενός περιβάλλοντος τόσο περισσότερο τείνει να 

απαλλάξει τα άτοµα από την ευθύνη τους - χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δικαιολογεί 

και οτιδήποτε συµβαίνει – και όσο περισσότερο γίνεται κατανοητός ο τρόπος µε τον 
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οποίο λειτουργεί το περιβάλλον, τόσο περισσότερο γίνεται επίσης κατανοητό ότι οι 

άνθρωποι που συµµετέχουν σε αυτό είναι εξίσου χειραγωγηµένοι όσο και χειραγωγοί. 

Χειραγωγούνται µάλιστα πολύ καλύτερα, συνήθως, όσο περισσότερο χειραγωγηµένοι 

είναι οι ίδιοι και όσο µικρότερη επίγνωση έχουν ότι χειραγωγούνται» (Bourdie, 

1998).
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Πίνακες διπλής εισόδου 
 

6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΦΥΛΟ 
 
6.Α1. Φύλο και εκπαίδευση γονέων 

 
Πίνακας 1 

ΦΥΛΟ  ΛΥΚΕΙΟ A.E.I. T.E.I. ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΚΑΘΟΛΟΥ/ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΥΝΟΛ
Ο 

άντρες συχνοτητα 34 12 9 11 3 23 92 
 ποσοστό 37,00% 13,00% 9,80% 12,00% 3,30% 25,00% 100,00%

γυναίκες συχνότητα 124 36 10 22 12 18 222 

 ποσοστό 55,90% 16,20% 4,50% 9,90% 5,40% 8,10% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 158 48 19 33 15 41 314 

 ποσοστό 50,30% 15,30% 6,10% 10,50% 4,80% 13,10% 100,00%

 
 
 
6.Α2 Φύλο και µορφωτικό επίπεδο 
 
Πίνακας 2 

 

ΦΥΛΟ ΛΥΚΕΙ
Ο 

A.E.I. T.E.I. ΤΕΧΝΙΚ
Η 

ΣΧΟΛΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑ
ΚΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ/ΠΡΩΤΟΒΑΘ
ΜΙΑ

 
ΣΥΝΟΛ

Ο 
άντρες συχνότη

τα 
4 32 21 20 12 11 100 

 ποσοστό 1,20% 9,80% 6,40% 6,10% 3,70% 3,40% 30,70%
γυναίκε

ς 
συχνότη

τα 
8 98 52 26 16 26 226 

 
ποσοστό 3,50% 43,40

% 
23,00

% 
11,50% 7,10% 11,50% 100,00

% 

Σύνολο 
συχνότη

τα 
12 130 73 46 28 37 326 

 
ποσοστό 3,70% 39,90

% 
22,40

% 
14,10% 8,60% 11,30% 100,00

% 
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6.Α3 Φύλο και γνώση ξένων γλωσσών 
 

Πίνακας 3 
 
ΦΥΛΟ  ΚΑΜΙΑ 

ΓΝΩΣΗ 
ΑΓΓΛΙΚΑ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 2 Η 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ

άντρες συχνότητα 15 67 0 1 19 102 

 ποσοστό 14,70% 65,70% 0,00% 1,00% 18,60% 100,00%
γυναίκες συχνότητα 28 98 2 0 100 228 

 ποσοστό 12,30% 43,00% 0,90% 0,00% 43,90% 100,00%

Σύνολο 
συχνότητα 43 165 2 1 119 330 

 ποσοστό 13,00% 50,00% 0,60% 0,30% 36,10% 100,00%

 
 
 

 

6.Α4 Φύλο και χειρισµός Η/Υ 

 

Πίνακας 4 

 
ΦΥΛΟ  ΠΟΛΥ 

ΚΑΛΗ 
ΓΝΩΣΗ 

ΚΑΛΗ 
ΓΝΩΣΗ 

ΜΕΤΡΙΑ 
ΓΝΩΣΗ 

ΚΑΜΙΑ 
ΓΝΩΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ

συχνότητα 28 38 28 9 103 άντρας 

ποσοστό 27,20% 36,90% 27,20% 8,70% 100,00% 
συχνότητα 74 90 54 10 228 γυναίκα 
ποσοστό 32,50% 39,50% 23,70% 4,40% 100,00% 
συχνότητα 102 128 82 19 331 Σύνολο 
ποσοστό 30,80% 38,70% 24,80% 5,70% 100,00% 
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6.Α5 Φύλο και προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού 
 
Πίνακας 5 

 
ΦΥΛΟ  ΜΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΟΛΥ 

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΜΕΤΡΙΑΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ

άντρας συχνότητα 64 6 23 11 104 

 ποσοστό 61,50% 5,80% 22,10% 10,60% 100,00%
γυναίκα συχνότητα 138 30 36 22 226 

 ποσοστό 61,10% 13,30% 15,90% 9,70% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 202 36 59 33 330 

 ποσοστό 61,20% 10,90% 17,90% 10,00% 100,00%
 
 
 
 
 
6.Α6 Φύλο και συσχέτιση του µε την επιλογή επαγγέλµατος 
 
Πίνακας 6 
 
 
ΦΥΛΟ  ΣΥΜΦΩΝ

Ω 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝ
Ω 

∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ 
ΣΙΓΟΥΡΟΣ/

Η 

∆ΙΑΦΩΝΩ ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

άντρας συχνότητα 15 27 22 26 14 104 

 ποσοστό 14,40% 26,00% 21,20% 25,00% 13,50% 100,00%
γυναίκ
α 

συχνότητα 26 80 54 46 20 226 

 ποσοστό 11,50% 35,40% 23,90% 20,40% 8,80% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 41 107 76 72 34 330 

 ποσοστό 12,40% 32,40% 23,00% 21,80% 10,30% 100,00%
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6.Α7 Φύλο και ο ρόλος του στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών 
 
 

Πίνακας 7 

 

ΦΥΛΟ  ΣΥΜΦΩΝ
Ω 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝ
Ω 

∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ 
ΣΙΓΟΥΡΟΣ/

Η 

∆ΙΑΦΩΝΩ ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

άντρας συχνότητα 5 11 13 42 31 102 

 ποσοστό 4,90% 10,80% 12,70% 41,20% 30,40% 100,00%
γυναίκ
α 

συχνότητα 10 12 28 108 68 226 

 ποσοστό 4,40% 5,30% 12,40% 47,80% 30,10% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 15 23 41 150 99 328 

 ποσοστό 4,60% 7,00% 12,50% 45,70% 30,20% 100,00%
 
 
6.Α8 Φύλο και βαθµός εκπλήρωσης επαγγελµατικών προσδοκιών 

 
Πίνακας 8 

 

ΦΥΛΟ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

άντρας συχνότητα 47 46 11 104 

 ποσοστό 45,20% 44,20% 10,60% 100,00%
γυναίκα συχνότητα 80 100 46 226 

 ποσοστό 35,40% 44,20% 20,40% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 127 146 57 330 

 ποσοστό 38,50% 44,20% 17,30% 100,00%
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6.Α9 Φύλο και εκπλήρωση προσδοκιών επαγγελµατικής εξέλιξης 
 
Πίνακας 9 
 
ΦΥΛΟ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ 

ΒΑΘΜΟ 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

άντρας συχνότητα 41 48 13 102 

 ποσοστό 40,20% 47,10% 12,70% 100,00%
γυναίκα συχνότητα 86 98 42 226 

 ποσοστό 38,10% 43,40% 18,60% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 127 146 55 328 

 ποσοστό 38,70% 44,50% 16,80% 100,00%
 

 
 
 
 
6.Α10 Απόψεις αντρών και γυναικών για τον ρόλο του φύλου στην 
επαγγελµατική εξέλιξη 
 

Πίνακας 10 

 

ΦΥΛΟ  ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ∆ΕΝ 
ΓΝΩΡΙΖΩ

∆ΙΑΦΩΝΩ ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ

άντρας συχνότητα 10 15 23 35 19 102 

 ποσοστό 9,80% 14,70% 22,50% 34,30% 18,60% 100,00%
γυναίκα συχνότητα 22 50 46 78 30 226 

 ποσοστό 9,70% 22,10% 20,40% 34,50% 13,30% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 32 65 69 113 49 328 

 ποσοστό 9,80% 19,80% 21,00% 34,50% 14,90% 100,00%
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6.Α11 Φύλο και συναδελφικές σχέσεις 
 
Πίνακας 11 
 

ΦΥΛΟ  ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΗ 

ΚΑΛΗ ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ ΜΕΤΡΙΑ ΆΣΧΗΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

άντρας συχνότητα 53 32 11 2 2 100 

 ποσοστό 53,00% 32,00% 11,00% 2,00% 2,00% 100,00%
γυναίκα συχνότητα 106 80 32 10 0 228 

 ποσοστό 46,50% 35,10% 14,00% 4,40% 0,00% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 159 112 43 12 2 328 

 ποσοστό 48,50% 34,10% 13,10% 3,70% 0,60% 100,00%
 
 
 
6.Α12 Φύλο και απόψεις για προϊστάµενο αντιθέτου φύλου  
 
 
Πίνακας 12 
 

ΦΥΛΟ  ΘΕΤΙΚΗ ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ

άντρας συχνότητα 36 59 6 101 

 ποσοστό 35,60% 58,40% 5,90% 100,00%
γυναίκα συχνότητα 76 136 6 218 

 ποσοστό 34,90% 62,40% 2,80% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 112 195 12 319 

 ποσοστό 35,10% 61,10% 3,80% 100,00%
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6.Β  ΦΥΛΟ ΚΑΙ MANAGEMENT-ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
6.Β1  Φύλο και θέση στην επιχείρηση 

 
Πίνακας 13 

 
ΦΥΛΟ   ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΗΜ/ΦΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ/
∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ/
ΒΟΗΘΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 18 11 1 12 31 27 100 
  ποσοστό 18,00% 11,00% 1,00% 12,00% 31,00% 27,00% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 18 42 18 14 22 108 222 
  ποσοστό 8,10% 18,90% 8,10% 6,30% 9,90% 48,60% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 36 53 19 26 53 135 322 
  ποσοστό 11,20% 16,50% 5,90% 8,10% 16,50% 41,90% 100,00% 

 
 
 
6.Β2 Φύλο και προσδιορισµός αµοιβών στελεχών-δηµοσιογράφων 
 

Πίνακας 14 

 

ΦΥΛΟ  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛ. 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚ

Ο 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 8 18 29 48 103 
 ποσοστό 7,80% 17,50% 28,20% 46,60% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 22 38 60 106 226 
 ποσοστό 9,70% 16,80% 26,50% 46,90% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 30 56 89 154 329 
 ποσοστό 9,10% 17,00% 27,10% 46,80% 100,00% 
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6.Β3 Φύλο και προσδιορισµός αµοιβών διευθυντών/προϊσταµένων 

 
Πίνακας 15 

 
ΦΥΛΟ  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛ. 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 10 12 38 43 103 
 ποσοστό 9,70% 11,70% 36,90% 41,70% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 8 32 72 114 226 
 ποσοστό 3,50% 14,20% 31,90% 50,40% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 18 44 110 157 329 
 ποσοστό 5,50% 13,40% 33,40% 47,70% 100,00% 

 
 
 
 
6.Β4 Φύλο και προσδιορισµός αµοιβών ανωτέρων στελεχών 
 
Πίνακας 16 
 

ΦΥΛΟ  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛ. 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 8 5 38 52 103 
 ποσοστό 7,80% 4,90% 36,90% 50,50% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 6 14 72 134 226 
 ποσοστό 2,70% 6,20% 31,90% 59,30% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 14 19 110 186 329 
 ποσοστό 4,30% 5,80% 33,40% 56,50% 100,00% 
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6.Β5 Φύλο και προσδιορισµός αµοιβών δηµιουργών/καλλιτεχνών 
 

Πίνακας  17 

 

ΦΥΛΟ  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛ. 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 16 16 30 41 103 
 ποσοστό 15,50% 15,50% 29,10% 39,80% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 18 36 60 112 226 
 ποσοστό 8,00% 15,90% 26,50% 49,60% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 34 52 90 153 329 
 ποσοστό 10,30% 15,80% 27,40% 46,50% 100,00% 

 
 
 
 
6.Β6 Φύλο και προσδιορισµός αµοιβών υπαλλήλων/βοηθών 
 
Πίνακας 18 
 

ΦΥΛΟ  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛ. 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 35 24 11 33 103 
 ποσοστό 34,00% 23,30% 10,70% 32,00% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 44 62 38 82 226 
 ποσοστό 19,50% 27,40% 16,80% 36,30% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 79 86 49 115 329 
 ποσοστό 24,00% 26,10% 14,90% 35,00% 100,00% 
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6.Β7 Φύλο και ύπαρξη σύνδεσης µεταξύ απόδοσης και τρόπου αµοιβής 
 
Πίνακας 19 
 

ΦΥΛΟ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 6 38 20 35 99 
 ποσοστό 6,10% 38,40% 20,20% 35,40% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 18 84 36 78 216 
 ποσοστό 8,30% 38,90% 16,70% 36,10% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 24 122 56 113 315 
 ποσοστό 7,60% 38,70% 17,80% 35,90% 100,00% 

 
 
 
 
 
6.Β8 Φύλο και ύπαρξη διαφορών στη συνταξιοδότηση των δύο φύλων 
 

Πίνακας 20 

 
ΦΥΛΟ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 3 18 7 57 85 
 ποσοστό 3,50% 21,20% 8,20% 67,10% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 20 34 50 98 202 
 ποσοστό 9,90% 16,80% 24,80% 48,50% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 23 52 57 155 287 
 ποσοστό 8,00% 18,10% 19,90% 54,00% 100,00% 
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6.Β9 Φύλο και αποτελεσµατικότητα παρεχόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης 
 
 

Πίνακας 21 

 

ΦΥΛΟ  ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ 
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 9 27 31 22 89 
 ποσοστό 10,10% 30,30% 34,80% 24,70% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 16 78 56 62 212 
 ποσοστό 7,50% 36,80% 26,40% 29,20% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 25 105 87 84 301 
 ποσοστό 8,30% 34,90% 28,90% 27,90% 100,00% 
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6.Β10 Φύλο και ύπαρξη σύνδεσης µεταξύ παρεχόµενης επαγγελµατικής 

κατάρτισης µε την αξιολόγηση και τις αµοιβές 

 
Πίνακας 22 

 
ΦΥΛΟ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 12 40 16 23 91 
 ποσοστό 13,20% 44,00% 17,60% 25,30% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 32 64 66 54 216 
 ποσοστό 14,80% 29,60% 30,60% 25,00% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 44 104 82 77 307 
 ποσοστό 14,30% 33,90% 26,70% 25,10% 100,00% 

 

 
 
6.Β11 Φύλο και αποτελεσµατικότητα του τρόπου στελέχωσης της επιχείρησης 
 

Πίνακας 23 
 

ΦΥΛΟ  ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ 
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΟΛΥ 
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 16 50 25 6 97 
 ποσοστό 16,50% 51,50% 25,80% 6,20% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 16 128 64 12 220 
 ποσοστό 7,30% 58,20% 29,10% 5,50% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 32 178 89 18 317 
 ποσοστό 10,10% 56,20% 28,10% 5,70% 100,00% 
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6.Β12 Φύλο και ύπαρξη ίσης συµµετοχής στην παρεχόµενη επαγγελµατική 

κατάρτιση 

 
Πίνακας 24 

 
 
ΦΥΛΟ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

άντρας συχνότητα 61 29 0 1 91 
 ποσοστό 67,00% 31,90% 0,00% 1,10% 100,00%

γυναίκα συχνότητα 130 64 14 8 216 
 ποσοστό 60,20% 29,60% 6,50% 3,70% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 191 93 14 9 307 
 ποσοστό 62,20% 30,30% 4,60% 2,90% 100,00%

 
 
 
 
 
 
 
6.Γ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
6.Γ1 Φύλο και παραµονή στο χώρο των Μ.Μ.Ε. σε περίπτωση αλλαγής εργασίας 

Πίνακας 25 

 
ΦΥΛΟ  ΝΑΙ ΌΧΙ ΣΥΝΟΛΟ
άντρας συχνότητα 76 25 101 

 ποσοστό 75,20% 24,80% 100,00%
γυναίκα συχνότητα 170 52 222 

 ποσοστό 76,60% 23,40% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 246 77 323 

 ποσοστό 76,20% 23,80% 100,00%
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6.Γ2 Φύλο και εργασιακή απόδοση εκτός του χώρου των Μ.Μ.Ε. 
 
Πίνακας 26  
 

ΦΥΛΟ  ΝΑΙ ΌΧΙ ΣΥΝΟΛΟ
άντρας συχνότητα 66 33 99 

 ποσοστό 66,70% 33,30% 100,00%
γυναίκα συχνότητα 140 74 214 

 ποσοστό 65,40% 34,60% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 206 107 313 

 ποσοστό 65,80% 34,20% 100,00%

 
 
 
 
6.Γ3 Φύλο και θέση στην επιχείρηση 
 

Πίνακας 27 

 

ΦΥΛΟ  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

άντρας συχνότητα 3 21 0 70 6 100 
 ποσοστό 3,00% 21,00% 0,00% 70,00% 6,00% 100,00%

γυναίκα συχνότητα 4 32 2 164 18 220 
 ποσοστό 1,80% 14,50% 0,90% 74,50% 8,20% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 7 53 2 234 24 320 
 ποσοστό 2,20% 16,60% 0,60% 73,10% 7,50% 100,00%
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6.Γ4 Φύλο και ο ρόλος των ανθρωπίνων σχέσεων στην εργασιακή απόδοση 
 
Πίνακας  28 
 
ΦΥΛΟ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 62 27 10 2 101 
 ποσοστό 61,40% 26,70% 9,90% 2,00% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 116 84 6 18 224 
 ποσοστό 51,80% 37,50% 2,70% 8,00% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 178 111 16 20 325 
 ποσοστό 54,80% 34,20% 4,90% 6,20% 100,00% 

 
 
 
 
 
6.Γ5 Φύλο και ο ρόλος των διαφυλικών σχέσεων στη στάση απέναντι στην 
εργασία 
 

Πίνακας 29 

 
ΦΥΛΟ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 24 44 13 19 100 
 ποσοστό 24,00% 44,00% 13,00% 19,00% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 36 84 32 68 220 
 ποσοστό 16,40% 38,20% 14,50% 30,90% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 60 128 45 87 320 
 ποσοστό 18,80% 40,00% 14,10% 27,20% 100,00% 
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6.Γ6 Φύλο και ο ρόλος των διαφυλικών σχέσεων στη γενικότερη στάση των 

εργαζοµένων 

 
Πίνακας 30 

 
ΦΥΛΟ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 25 43 13 19 100 
 ποσοστό 25,00% 43,00% 13,00% 19,00% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 46 78 36 60 220 
 ποσοστό 20,90% 35,50% 16,40% 27,30% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 71 121 49 79 320 
 ποσοστό 22,20% 37,80% 15,30% 24,70% 100,00% 

 
 
 
 
6.Γ7 Φύλο και εργασιακή ικανοποίηση 
 
Πίνακας 31 
 
ΦΥΛΟ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 49 42 5 5 101 
 ποσοστό 48,50% 41,60% 5,00% 5,00% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 116 86 18 6 226 
 ποσοστό 51,30% 38,10% 8,00% 2,70% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 165 128 23 11 327 
 ποσοστό 50,50% 39,10% 7,00% 3,40% 100,00% 

 



 

 

 

383

 
 
6.Γ8 Φύλο και διαχείριση – αξιολόγηση ανθρώπινου δυναµικού µε βάση το φύλο 
 

Πίνακας 32 

 

ΦΥΛΟ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 18 35 20 27 100 
 ποσοστό 18,00% 35,00% 20,00% 27,00% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 34 82 34 72 222 
 ποσοστό 15,30% 36,90% 15,30% 32,40% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 52 117 54 99 322 
 ποσοστό 16,10% 36,30% 16,80% 30,70% 100,00% 

 
 

 

 

 

6.Γ9 Φύλο και σύνδεση εργασιακής αξιολόγησης και επαναπροσδιορισµού 

επαγγελµατικών προοπτικών 

 
Πίνακας 33 

 

ΦΥΛΟ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 21 50 19 10 100 
 ποσοστό 21,00% 50,00% 19,00% 10,00% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 32 102 42 28 204 
 ποσοστό 15,70% 50,00% 20,60% 13,70% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 53 152 61 38 304 
 ποσοστό 17,40% 50,00% 20,10% 12,50% 100,00% 
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6.Γ10 Φύλο και αξιοκρατική αξιολόγηση προσωπικού 
 
Πίνακας 34 
 

ΦΥΛΟ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 31 41 15 12 99 
 ποσοστό 31,30% 41,40% 15,20% 12,10% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 62 92 26 44 224 
 ποσοστό 27,70% 41,10% 11,60% 19,60% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 93 133 41 56 323 
 ποσοστό 28,80% 41,20% 12,70% 17,30% 100,00% 

 
 
 
 
6.Γ11 Φύλο και τοποθέτηση σε θέση εργασίας 
 
Πίνακας 35 
 

ΦΥΛΟ  ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ

άντρας συχνότητα 55 47 102 
 ποσοστό 53,90% 46,10% 100,00%

γυναίκα συχνότητα 114 112 226 
 ποσοστό 50,40% 49,60% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 169 159 328 
 ποσοστό 51,50% 48,50% 100,00%
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6.Γ12 Φύλο και συσχέτιση του µε την αποδοτικότητα 
 
Πίνακας 36 
 
ΦΥΛΟ  ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΣΥΜΦΩΝΩ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ 

ΣΙΓΟΥΡΟΣ/Η 
∆ΙΑΦΩΝΩ ∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ

άντρας συχνότητα 7 22 26 29 18 102 
 ποσοστό 6,90% 21,60% 25,50% 28,40% 17,60% 100,00%

γυναίκα συχνότητα 6 16 66 78 58 224 
 ποσοστό 2,70% 7,10% 29,50% 34,80% 25,90% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 13 38 92 107 76 326 
 ποσοστό 4,00% 11,70% 28,20% 32,80% 23,30% 100,00%

 
 
 
 

6.Γ13 Φύλο και οι οικογενειακές υποχρεώσεις ως εµπόδιο στην εργασιακή 

απόδοση 

 
Πίνακας 37 

 
ΦΥΛΟ  ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΣΥΜΦΩΝΩ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ 

ΣΙΓΟΥΡΟΣ/Η 
∆ΙΑΦΩΝΩ ∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 14 33 23 22 9 101 
 ποσοστό 13,90% 32,70% 22,80% 21,80% 8,90% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 26 66 48 60 26 226 
 ποσοστό 11,50% 29,20% 21,20% 26,50% 11,50% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 40 99 71 82 35 327 
 ποσοστό 12,20% 30,30% 21,70% 25,10% 10,70% 100,00% 
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6.Γ14 Φύλο και ενδιαφέρον για εξέλιξη σε διευθυντική θέση 
 
Πίνακας 38 
 
ΦΥΛΟ  ΝΑΙ ΌΧΙ ΣΥΝΟΛΟ

άντρας συχνότητα 68 32 100 
 ποσοστό 68,00% 32,00% 100,00%

γυναίκα συχνότητα 186 38 224 
 ποσοστό 83,00% 17,00% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 254 70 324 
 ποσοστό 78,40% 21,60% 100,00%

 

 

 

6.Γ15 Φύλο και χρήση διαφορετικών κριτηρίων αξιολόγησης απόδοσης 

 
Πίνακας 39 

 
 

ΦΥΛΟ  ΝΑΙ ΌΧΙ ΣΥΝΟΛΟ

άντρας συχνότητα 40 62 102 
 ποσοστό 39,20% 60,80% 100,00%

γυναίκα συχνότητα 100 124 224 
 ποσοστό 44,60% 55,40% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 140 186 326 
 ποσοστό 42,90% 57,10% 100,00%
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6.Γ16 Φύλο και ύπαρξη ίσης µεταχείρισης βάσει κοινωνικών σχέσεων και 
κουλτούρας 
 

Πίνακας  40 

 

ΦΥΛΟ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 50 32 8 8 98 
 ποσοστό 51,00% 32,70% 8,20% 8,20% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 100 78 20 22 220 
 ποσοστό 45,50% 35,50% 9,10% 10,00% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 150 110 28 30 318 
 ποσοστό 47,20% 34,60% 8,80% 9,40% 100,00% 

 
 
 
 
 
6.Γ17 Φύλο και η σύνδεσή του µε το αντικείµενο εργασίας κατά την επιλογή 
προσωπικού 
 

Πίνακας 41 

 

ΦΥΛΟ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 29 38 11 22 100 
 ποσοστό 29,00% 38,00% 11,00% 22,00% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 46 112 24 44 226 
 ποσοστό 20,40% 49,60% 10,60% 19,50% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 75 150 35 66 326 
 ποσοστό 23,00% 46,00% 10,70% 20,20% 100,00% 
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6.Γ18 Φύλο και επιρροή από τα τηλεοπτικά πρότυπα 

 
Πίνακας 42 

 

ΦΥΛΟ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 23 39 21 19 102 
 ποσοστό 22,50% 38,20% 20,60% 18,60% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 66 88 40 30 224 
 ποσοστό 29,50% 39,30% 17,90% 13,40% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 89 127 61 49 326 
 ποσοστό 27,30% 39,00% 18,70% 15,00% 100,00% 

 
 

 

 

6.Γ19 Φύλο και το αν επηρεάζει τα τηλεοπτικά πρότυπα 

 
Πίνακας 43 

 
ΦΥΛΟ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 14 40 25 22 101 
 ποσοστό 13,90% 39,60% 24,80% 21,80% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 38 78 52 56 224 
 ποσοστό 17,00% 34,80% 23,20% 25,00% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 52 118 77 78 325 
 ποσοστό 16,00% 36,30% 23,70% 24,00% 100,00% 
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6.∆ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 
6.∆1 Φύλο και ελεύθερος χρόνος 
 
Πίνακας 44 

 

ΦΥΛΟ  ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΑΡΚΕΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

άντρας συχνότητα 34 14 54 102 
 ποσοστό 33,30% 13,70% 52,90% 100,00%

γυναίκα συχνότητα 80 48 98 226 
 ποσοστό 35,40% 21,20% 43,40% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 114 62 152 328 
 ποσοστό 34,80% 18,90% 46,30% 100,00%

 
 
 
6.∆2 Φύλο και συµµετοχή σε πολιτιστικούς συλλόγους 
 

Πίνακας 45 

 
ΦΥΛΟ  ΝΑΙ ΌΧΙ ΣΥΝΟΛΟ

άντρας συχνότητα 43 56 99 
 ποσοστό 43,40% 56,60% 100,00%

γυναίκα συχνότητα 50 176 226 
 ποσοστό 22,10% 77,90% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 93 232 325 
 ποσοστό 28,60% 71,40% 100,00%

 
 
6.∆3 Φύλο και ίσος καταµερισµός ευθυνών µέσα στην οικογένεια 
 
 
Πίνακας 46 
 
ΦΥΛΟ  ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΣΥΜΦΩΝΩ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ 

ΣΙΓΟΥΡΟΣ/Η 
∆ΙΑΦΩΝΩ ∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

άντρας συχνότητα 38 45 11 3 3 100 
 ποσοστό 38,00% 45,00% 11,00% 3,00% 3,00% 100,00% 

γυναίκα συχνότητα 154 54 10 6 2 226 
 ποσοστό 68,10% 23,90% 4,40% 2,70% 0,90% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 192 99 21 9 5 326 
 ποσοστό 58,90% 30,40% 6,40% 2,80% 1,50% 100,00% 
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7. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΗΛΙΚΙΑ 
 
 
7.Α1 Ηλικία και µορφωτικό επίπεδο 
 
Πίνακας 1 

 
ΗΛΙΚΙΑ  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ A.E.I. Τ.Ε.Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙ

ΑΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

>25 συχνότητα 0 9 2 3 3 0 17 
 ποσοστό 0 52,90% 11,80% 17,60% 17,60% 0 100,00% 

25-34 συχνότητα 8 82 56 26 28 32 232 
 ποσοστό 3,40% 35,30% 24,10% 11,20% 12,10% 13,80% 100,00% 

35-44 συχνότητα 6 66 36 30 9 21 168 
 ποσοστό 3,60% 39,30% 21,40% 17,90% 5,40% 12,50% 100,00% 

45-54 συχνότητα 8 24 8 28 0 0 68 

 ποσοστό 11,80% 35,30% 11,80% 41,20% 0 0 100,00% 
55+ συχνότητα 0 10 10 0 0 5 25 

 ποσοστό 0 40,00% 40,00% 0 0 20,00% 100,00% 
Σύνολο συχνότητα 22 191 112 87 40 58 510 

 ποσοστό 4,30% 37,50% 22,00% 17,10% 7,80% 11,40% 100,00% 
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7.Α2 Ηλικία και γνώση ξένων γλωσσών 
 

Πίνακας 2 

 
ΗΛΙΚΙΑ  

ΚΑΜΙΑ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
2 ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 0 11 0 0 7 18 
 ποσοστό 0 61,10% 0 0 38,90% 100,00%

25-34 συχνότητα 18 140 0 2 78 238 
 ποσοστό 7,60% 58,80% 0 0,80% 32,80% 100,00%

35-44 συχνότητα 33 78 3 0 54 168 
 ποσοστό 19,60% 46,40% 1,80% 0 32,10% 100,00%

45-54 συχνότητα 24 28 0 0 12 64 

 ποσοστό 37,50% 43,80% 0 0 18,80% 100,00%
55+ συχνότητα 15 5 0 0 5 25 

 ποσοστό 60,00% 20,00% 0 0 20,00% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 90 262 3 2 156 513 

 ποσοστό 17,50% 51,10% 0,60% 0,40% 30,40% 100,00%
 
 
 
7.Α3 Ηλικία και χειρισµός Η/Υ 
 

Πίνακας 3 

 

ΗΛΙΚΙΑ  ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
ΓΝΩΣΗ 

ΚΑΛΗ 
ΓΝΩΣΗ 

ΜΕΤΡΙΑ 
ΓΝΩΣΗ 

ΚΑΜΙΑ 
ΓΝΩΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

>25 συχνότητα 6 8 4 0 18 
 ποσοστό 33,30% 44,40% 22,20% 0 100,00% 

25-34 συχνότητα 84 102 38 14 238 
 ποσοστό 35,30% 42,90% 16,00% 5,90% 100,00% 

35-44 συχνότητα 45 54 66 3 168 
 ποσοστό 26,80% 32,10% 39,30% 1,80% 100,00% 

45-54 συχνότητα 4 20 36 8 68 

 ποσοστό 5,90% 29,40% 52,90% 11,80% 100,00% 
55+ συχνότητα 0 0 5 20 25 

 ποσοστό 0 0 20,00% 80,00% 100,00% 
Σύνολο συχνότητα 139 184 149 45 517 

 ποσοστό 26,90% 35,60% 28,80% 8,70% 100,00% 
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7.Α4 Ηλικία και συµµετοχή σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης 

 

Πίνακας 4 

 
ΗΛΙΚΙΑ  

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΟΛΥ 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΧΡΗΣΙΜΑ
ΜΕΤΡΙΑΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 10 2 5 2 19 
 ποσοστό 52,60% 10,50% 26,30% 10,50% 100,00%

25-34 συχνότητα 128 24 58 26 236 
 ποσοστό 54,20% 10,20% 24,60% 11,00% 100,00%

35-44 συχνότητα 114 12 21 21 168 
 ποσοστό 67,90% 7,10% 12,50% 12,50% 100,00%

45-54 συχνότητα 60 8 0 0 68 

 ποσοστό 88,20% 11,80% 0 0 100,00%
55+ συχνότητα 25 0 0 0 25 

 ποσοστό 100,00% 0 0 0 100,00%
Σύνολο συχνότητα 337 46 84 49 516 

 ποσοστό 65,30% 8,90% 16,30% 9,50% 100,00%
 
 
 
 
7.Α5 Ηλικία και ο ρόλος του φύλου στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών 
 
Πίνακας 5 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΩ 
∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ 
ΣΙΓΟΥΡΟΣ/Η ∆ΙΑΦΩΝΩ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

>25 συχνότητα 0 1 1 14 3 19 
 ποσοστό 0 5,30% 5,30% 73,70% 15,80% 100,00% 

25-34 συχνότητα 6 20 40 98 72 236 
 ποσοστό 2,50% 8,50% 16,90% 41,50% 30,50% 100,00% 

35-44 συχνότητα 15 12 15 69 57 168 
 ποσοστό 8,90% 7,10% 8,90% 41,10% 33,90% 100,00% 

45-54 συχνότητα 4 4 4 36 20 68 

 ποσοστό 5,90% 5,90% 5,90% 52,90% 29,40% 100,00% 
55+ συχνότητα 5 0 0 5 5 15 

 ποσοστό 33,30% 0 0 33,30% 33,30% 100,00% 
Σύνολο συχνότητα 30 37 60 222 157 506 

 ποσοστό 5,90% 7,30% 11,90% 43,90% 31,00% 100,00% 
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7.Α6 Ηλικία και χρήση του διαδικτύου στον εργασιακό χώρο 
 

Πίνακας 6 

 
ΗΛΙΚΙΑ  ΠΟΛΥ 

ΜΕΓΑΛΗ 
ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΧΡΗΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

>25 συχνότητα 7 6 6 19 
 ποσοστό 36,80% 31,60% 31,60% 100,00% 

25-34 συχνότητα 140 48 48 236 
 ποσοστό 59,30% 20,30% 20,30% 100,00% 

35-44 συχνότητα 69 57 39 165 
 ποσοστό 41,80% 34,50% 23,60% 100,00% 

45-54 συχνότητα 24 20 16 60 

 ποσοστό 40,00% 33,30% 26,70% 100,00% 
55+ συχνότητα 0 15 5 20 

 ποσοστό 0 75,00% 25,00% 100,00% 
Σύνολο συχνότητα 240 146 114 500 

 ποσοστό 48,00% 29,20% 22,80% 100,00% 
 
 
 
7.Α7 Ηλικία και εκπλήρωση των επαγγελµατικών προσδοκιών 
 

Πίνακας 7 

 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 
ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

>25 συχνότητα 6 8 5 19 
 ποσοστό 31,60% 42,10% 26,30% 100,00% 

25-34 συχνότητα 88 118 32 238 
 ποσοστό 37,00% 49,60% 13,40% 100,00% 

35-44 συχνότητα 84 60 21 165 
 ποσοστό 50,90% 36,40% 12,70% 100,00% 

45-54 συχνότητα 32 24 12 68 

 ποσοστό 47,10% 35,30% 17,60% 100,00% 
55+ συχνότητα 5 10 10 25 

 ποσοστό 20,00% 40,00% 40,00% 100,00% 
Σύνολο συχνότητα 215 220 80 515 

 ποσοστό 41,70% 42,70% 15,50% 100,00% 
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7.Α8 Ηλικία και εκπλήρωση των επαγγελµατικών προσδοκιών για εξέλιξη 
 
Πίνακας 8 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 
ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

>25 συχνότητα 7 12  19 
 ποσοστό 36,80% 63,20%  100,00% 

25-34 συχνότητα 84 112 38 234 
 ποσοστό 35,90% 47,90% 16,20% 100,00% 

35-44 συχνότητα 81 63 21 165 
 ποσοστό 49,10% 38,20% 12,70% 100,00% 

45-54 συχνότητα 24 32 12 68 

 ποσοστό 35,30% 47,10% 17,60% 100,00% 
55+ συχνότητα 10  15 25 

 ποσοστό 40,00%  60,00% 100,00% 
Σύνολο συχνότητα 206 219 86 511 

 ποσοστό 40,30% 42,90% 16,80% 100,00% 
 
 
 
 
7.Α9 Ηλικία και ο ρόλος του φύλου στην εργασιακή εξέλιξη 
 
Πίνακας 9 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΩ 
∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ 
ΣΙΓOΥΡΟΣ/Η

∆ΙΑΦΩΝΩ ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 0 4 0 13 2 19 
 ποσοστό 0 21,10% 0 68,40% 10,50% 100,00%

25-34 συχνότητα 18 50 62 66 38 234 
 ποσοστό 7,70% 21,40% 26,50% 28,20% 16,20% 100,00%

35-44 συχνότητα 24 27 36 60 21 168 
 ποσοστό 14,30% 16,10% 21,40% 35,70% 12,50% 100,00%

45-54 συχνότητα 8 4 12 24 16 64 

 ποσοστό 12,50% 6,30% 18,80% 37,50% 25,00% 100,00%
55+ συχνότητα 5 5 0 5 10 25 

 ποσοστό 20,00% 20,00% 0 20,00% 40,00% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 55 90 110 168 87 510 

 ποσοστό 10,80% 17,60% 21,60% 32,90% 17,10% 100,00%
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7.Α10 Ηλικία και σχέση µε ετερόφυλους προϊσταµένους 
 

Πίνακας 10 

 
ΗΛΙΚΙΑ  ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ ΜΕΤΡΙΑ ΆΣΧΗΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

>25 συχνότητα 8 7 3   18 
 ποσοστό 44,40% 38,90% 16,70%   100,00% 

25-34 συχνότητα 108 86 34 6  234 
 ποσοστό 46,20% 36,80% 14,50% 2,60%  100,00% 

35-44 συχνότητα 96 54 12 3 3 168 
 ποσοστό 57,10% 32,10% 7,10% 1,80% 1,80% 100,00% 

45-54 συχνότητα 36 12 8 8  64 

 ποσοστό 56,30% 18,80% 12,50% 12,50%  100,00% 
55+ συχνότητα 15 5   5 25 

 ποσοστό 60,00% 20,00%   20,00% 100,00% 
Σύνολο συχνότητα 263 164 57 17 8 509 

 ποσοστό 51,70% 32,20% 11,20% 3,30% 1,60% 100,00% 
 
 
 
 
 
 7.Β ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ MANAGEMENT/ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
7.Β1 Ηλικία και θέση στην επιχείρηση 
 
Πίνακας 11 

 
ΗΛΙΚΙΑ  

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΗΜ/ΟΣ
ΑΝΩΤΕΡΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ
ΗΣ/∆ΗΜΙΟΥ

ΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ/Β

ΟΗΘΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 1 4 0 2 6 6 19 
 ποσοστό 5,30% 21,10% 0 10,50% 31,60% 31,60% 100,00%

25-34 συχνότητα 18 44 8 22 46 90 228 
 ποσοστό 7,90% 19,30% 3,50% 9,60% 20,20% 39,50% 100,00%

35-44 συχνότητα 39 12 15 12 24 60 162 
 ποσοστό 24,10% 7,40% 9,30% 7,40% 14,80% 37,00% 100,00%

45-54 συχνότητα 12 4 0 8 12 32 68 

 ποσοστό 17,60% 5,90% 0 11,80% 17,60% 47,10% 100,00%
55+ συχνότητα 5 0 5 0 10 5 25 

 ποσοστό 20,00% 0 20,00% 0 40,00% 20,00% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 75 64 28 44 98 193 502 

 ποσοστό 14,90% 12,70% 5,60% 8,80% 19,50% 38,40% 100,00%
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7.Β3 Ηλικία και προσδιορισµός αµοιβών  διευθυντών/προϊσταµένων 
 

Πίνακας 12 

 
ΗΛΙΚΙΑ  ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΛ.ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΜΦΩΝΙΤΙΚΟ ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 

>25 συχνότητα  3 5 11 19 
 ποσοστό  15,80% 26,30% 57,90% 100,00% 

25-34 συχνότητα 8 22 94 110 234 
 ποσοστό 3,40% 9,40% 40,20% 47,00% 100,00% 

35-44 συχνότητα 18 24 60 66 168 
 ποσοστό 10,70% 14,30% 35,70% 39,30% 100,00% 

45-54 συχνότητα 12 20 8 28 68 

 ποσοστό 17,60% 29,40% 11,80% 41,20% 100,00% 
55+ συχνότητα 5   20 25 

 ποσοστό 20,00%   80,00% 100,00% 
Σύνολο συχνότητα 43 69 167 235 514 

 ποσοστό 8,40% 13,40% 32,50% 45,70% 100,00% 
 
 

 

7.Β4 Ηλικία και προσδιορισµός αµοιβών των ανωτέρων στελεχών 

 
Πίνακας 13 

 
ΗΛΙΚΙΑ  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 

>25 συχνότητα 0 1 5 13 19 
 ποσοστό 0 5,30% 26,30% 68,40% 100,00% 

25-34 συχνότητα 14 8 90 122 234 
 ποσοστό 6,00% 3,40% 38,50% 52,10% 100,00% 

35-44 συχνότητα 6 9 63 90 168 
 ποσοστό 3,60% 5,40% 37,50% 53,60% 100,00% 

45-54 συχνότητα 8 12 8 40 68 

 ποσοστό 11,80% 17,60% 11,80% 58,80% 100,00% 
55+ συχνότητα  5 5 15 25 

 ποσοστό  20,00% 20,00% 60,00% 100,00% 
Σύνολο συχνότητα 28 35 171 280 514 

 ποσοστό 5,40% 6,80% 33,30% 54,50% 100,00% 
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7Β5 Ηλικία και προσδιορισµός αµοιβών των δηµιουργών/καλλιτεχνών 
 
 
Πίνακας 14 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 

>25 συχνότητα 2 2 9 6 19 
 ποσοστό 10,50% 10,50% 47,40% 31,60% 100,00% 

25-34 συχνότητα 34 38 64 98 234 
 ποσοστό 14,50% 16,20% 27,40% 41,90% 100,00% 

35-44 συχνότητα 9 27 48 84 168 
 ποσοστό 5,40% 16,10% 28,60% 50,00% 100,00% 

45-54 συχνότητα 12 16 4 36 68 

 ποσοστό 17,60% 23,50% 5,90% 52,90% 100,00% 
55+ συχνότητα   5 20 25 

 ποσοστό   20,00% 80,00% 100,00% 
Σύνολο συχνότητα 57 83 130 244 514 

 ποσοστό 11,10% 16,10% 25,30% 47,50% 100,00% 
 
 
 
7.Β6 Ηλικία και σύνδεση µεταξύ απόδοσης και τρόπου αµοιβής 
 

Πίνακας 15 

 
ΗΛΙΚΙΑ  ΣΕ 

ΜΕΓΑΛΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ

ΚΑΜΙΑ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

>25 συχνότητα 0 8 4 7 19 
 ποσοστό 0 42,10% 21,10% 36,80% 100,00% 

25-34 συχνότητα 22 88 44 72 226 
 ποσοστό 9,70% 38,90% 19,50% 31,90% 100,00% 

35-44 συχνότητα 12 66 27 54 159 
 ποσοστό 7,50% 41,50% 17,00% 34,00% 100,00% 

45-54 συχνότητα 0 16 12 32 60 

 ποσοστό 0 26,70% 20,00% 53,30% 100,00% 
55+ συχνότητα 0 0 0 25 25 

 ποσοστό 0 0 0 100,00% 100,00% 
Σύνολο συχνότητα 34 178 87 190 489 

 ποσοστό 7,00% 36,40% 17,80% 38,90% 100,00% 
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7.Β7 Ηλικία και απόψεις περί ύπαρξης διαφορών στην συνταξιοδότηση των δύο 
φύλων 
 
Πίνακας 16 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 
ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ 

ΚΑΜΙΑ 
∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

>25 συχνότητα 2 2 3 11 18 
 ποσοστό 11,10% 11,10% 16,70% 61,10% 100,00% 

25-34 συχνότητα 12 52 36 96 196 
 ποσοστό 6,10% 26,50% 18,40% 49,00% 100,00% 

35-44 συχνότητα 12 15 30 87 144 
 ποσοστό 8,30% 10,40% 20,80% 60,40% 100,00% 

45-54 συχνότητα 4 0 4 52 60 

 ποσοστό 6,70% 0 6,70% 86,70% 100,00% 
55+ συχνότητα 0 5 0 20 25 

 ποσοστό 0 20,00% 0 80,00% 100,00% 
Σύνολο συχνότητα 30 74 73 266 443 

 ποσοστό 6,80% 16,70% 16,50% 60,00% 100,00% 
 
 
 
7.Β8 Ηλικία και αποτελεσµατικότητα επαγγελµατικής κατάρτισης 
 
Πίνακας 17 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΑΝΑΠΟΤΕΛΕ-

ΣΜΑΤΙΚΗ 
ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 1 11 5 2 19 

 ποσοστό 5,30% 57,90% 26,30% 10,50% 100,00% 

25-34 συχνότητα 20 74 68 48 210 

 ποσοστό 9,50% 35,20% 32,40% 22,90% 100,00% 

35-44 συχνότητα 15 39 45 54 153 

 ποσοστό 9,80% 25,50% 29,40% 35,30% 100,00% 

45-54 συχνότητα 0 16 16 32 64 

 ποσοστό 0 25,00% 25,00% 50,00% 100,00% 

55+ συχνότητα 5 5 0 0 10 

 ποσοστό 50,00% 50,00% 0 0 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 41 145 134 136 456 

 ποσοστό 9,00% 31,80% 29,40% 29,80% 100,00% 

 
 
 



 

 

 

399

 
7.Β9 Ηλικία και σύνδεση µεταξύ εργασιακής κατάρτισης, αξιολόγησης και 
αµοιβής 
 
Πίνακας 18 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 1 6 6 6 19 
 ποσοστό 5,30% 31,60% 31,60% 31,60% 100,00%

25-34 συχνότητα 26 86 54 50 216 
 ποσοστό 12,00% 39,80% 25,00% 23,10% 100,00%

35-44 συχνότητα 36 57 27 33 153 
 ποσοστό 23,50% 37,30% 17,60% 21,60% 100,00%

45-54 συχνότητα 8 12 20 24 64 

 ποσοστό 12,50% 18,80% 31,30% 37,50% 100,00%
55+ συχνότητα 0 5 0 10 15 

 ποσοστό 0 33,30% 0 66,70% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 71 166 107 123 467 

 ποσοστό 15,20% 35,50% 22,90% 26,30% 100,00%
 
 
 
7.Β10 Ηλικία και αποτελεσµατικότητα τρόπου στελέχωσης της επιχείρησης 
 
Πίνακας 19 
 
 
ΗΛΙΚΙΑ 

 
ΑΝΑΠΟΤΕΛΕ
ΣΜΑΤΙΚΗ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΤΙΚΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΤΙΚΗ 

ΣΥΝΟ 
ΛΟ 

>25 συχνότητ
α 

2 9 6 0 17 

 ποσοστό 11,80% 52,90% 35,30% 0 100,00%
25-34 συχνότητ

α 
30 122 68 12 232 

 ποσοστό 12,90% 52,60% 29,30% 5,20% 100,00%
35-44 συχνότητ

α 
12 93 39 9 153 

 ποσοστό 7,80% 60,80% 25,50% 5,90% 100,00%

45-54 
συχνότητ

α 
8 40 8 12 68 

 ποσοστό 11,80% 58,80% 11,80% 17,60% 100,00%
55+ συχνότητ

α 
5 10 5 0 20 

 ποσοστό 25,00% 50,00% 25,00% 0 100,00%
Σύνολο συχνότητ

α 
57 274 126 33 490 

 ποσοστό 11,60% 55,90% 25,70% 6,70% 100,00%
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7.Γ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 
 
7.Γ1 Ηλικία και παραµονή στο χώρο των Μ.Μ.Ε. σε περίπτωση αλλαγής 
εργασίας. 
 
Πίνακας 20 

 

ΗΛΙΚΙΑ  ΝΑΙ ΌΧΙ ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 16 3 19 
 ποσοστό 84,20% 15,80% 100,00%

25-34 συχνότητα 168 64 232 
 ποσοστό 72,40% 27,60% 100,00%

35-44 συχνότητα 123 36 159 
 ποσοστό 77,40% 22,60% 100,00%

45-54 συχνότητα 60 8 68 

 ποσοστό 88,20% 11,80% 100,00%
55+ συχνότητα 15 10 25 

 ποσοστό 60,00% 40,00% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 382 121 503 

 ποσοστό 75,90% 24,10% 100,00%
 
 
 
7.Γ2 Ηλικία και βελτίωση εργασιακής απόδοσης εκτός του χώρου των Μ.Μ.Ε. 
 
Πίνακας 21 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΝΑΙ ΌΧΙ ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 12 7 19 
 ποσοστό 63,20% 36,80% 100,00%

25-34 συχνότητα 156 68 224 
 ποσοστό 69,60% 30,40% 100,00%

35-44 συχνότητα 99 57 156 
 ποσοστό 63,50% 36,50% 100,00%

45-54 συχνότητα 36 28 64 

 ποσοστό 56,30% 43,80% 100,00%
55+ συχνότητα 10 15 25 

 ποσοστό 40,00% 60,00% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 313 175 488 

 ποσοστό 64,10% 35,90% 100,00%
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7.Γ3 Ηλικία και εργασιακή θέση 
 
Πίνακας 22 
 
 
ΗΛΙΚΙΑ  

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΟΗΘΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ 

>25 συχνότητα 0 1 0 16 1 18 

 ποσοστό 0 5,60% 0 88,90% 5,60% 100,00% 

25-34 συχνότητα 2 26 2 176 24 230 

 ποσοστό 0,90% 11,30% 0,90% 76,50% 10,40% 100,00% 

35-44 συχνότητα 12 45 0 102 0 159 

 ποσοστό 7,50% 28,30% 0 64,20% 0 100,00% 

45-54 συχνότητα 0 24 0 40 4 68 

 ποσοστό 0 35,30% 0 58,80% 5,90% 100,00% 

55+ συχνότητα 0 5 0 20 0 25 

 ποσοστό 0 20,00% 0 80,00% 0 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 14 101 2 354 29 500 

 ποσοστό 2,80% 20,20% 0,40% 70,80% 5,80% 100,00% 

 
 
 
7.Γ4 Ηλικία και η επιρροή των ανθρωπίνων σχέσεων στην εργασιακή απόδοση 
 

Πίνακας 23 

 
ΗΛΙΚΙΑ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 
ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

>25 συχνότητα 12 4 0 2 18 
 ποσοστό 66,70% 22,20% 0 11,10% 100,00% 

25-34 συχνότητα 138 72 16 8 234 
 ποσοστό 59,00% 30,80% 6,80% 3,40% 100,00% 

35-44 συχνότητα 75 66 12 9 162 
 ποσοστό 46,30% 40,70% 7,40% 5,60% 100,00% 

45-54 συχνότητα 36 20 4 8 68 

 ποσοστό 52,90% 29,40% 5,90% 11,80% 100,00% 
55+ συχνότητα 20 5 0 0 25 

 ποσοστό 80,00% 20,00% 0 0 100,00% 
Σύνολο συχνότητα 281 167 32 27 507 

 ποσοστό 55,40% 32,90% 6,30% 5,30% 100,00% 
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7.Γ5 Ηλικία και η επιρροή των διαφυλικών σχέσεων στη στάση προς την 
εργασία 
 
 
Πίνακας 24 
 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 1 8 2 7 18 
 ποσοστό 5,60% 44,40% 11,10% 38,90% 100,00%

25-34 συχνότητα 52 102 30 48 232 
 ποσοστό 22,40% 44,00% 12,90% 20,70% 100,00%

35-44 συχνότητα 33 60 18 48 159 
 ποσοστό 20,80% 37,70% 11,30% 30,20% 100,00%

45-54 συχνότητα 12 12 24 16 64 

 ποσοστό 18,80% 18,80% 37,50% 25,00% 100,00%
55+ συχνότητα 5 15 0 5 25 

 ποσοστό 20,00% 60,00% 0 20,00% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 103 197 74 124 498 

 ποσοστό 20,70% 39,60% 14,90% 24,90% 100,00%
 
 
 
 
7.Γ6 Ηλικία και η επιρροή των διαφυλικών σχέσεων στη γενικότερη στάση των 
εργαζοµένων 
 
 
Πίνακας 25 
 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 1 8 2 7 18 
 ποσοστό 5,60% 44,40% 11,10% 38,90% 100,00%

25-34 συχνότητα 62 90 38 44 234 
 ποσοστό 26,50% 38,50% 16,20% 18,80% 100,00%

35-44 συχνότητα 33 66 15 45 159 
 ποσοστό 20,80% 41,50% 9,40% 28,30% 100,00%

45-54 συχνότητα 12 20 16 12 60 

 ποσοστό 20,00% 33,30% 26,70% 20,00% 100,00%
55+ συχνότητα 10 5 5 5 25 

 ποσοστό 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 118 189 76 113 496 

 ποσοστό 23,80% 38,10% 15,30% 22,80% 100,00%
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7.Γ7 Ηλικία και εργασιακή ικανοποίηση 
 

Πίνακας 26 

 
ΗΛΙΚΙΑ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 5 11 2 0 18 
 ποσοστό 27,80% 61,10% 11,10% 0 100,00%

25-34 συχνότητα 118 94 16 8 236 
 ποσοστό 50,00% 39,80% 6,80% 3,40% 100,00%

35-44 συχνότητα 93 60 6 3 162 
 ποσοστό 57,40% 37,00% 3,70% 1,90% 100,00%

45-54 συχνότητα 40 16 4 8 68 

 ποσοστό 58,80% 23,50% 5,90% 11,80% 100,00%
55+ συχνότητα 5 10 5 5 25 

 ποσοστό 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 261 191 33 24 509 

 ποσοστό 51,30% 37,50% 6,50% 4,70% 100,00%
 
 
 
 
7.Γ8 Ηλικία και ο ρόλος του φύλου στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού 
 
Πίνακας  27 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 0 6 3 9 18 
 ποσοστό 0 33,30% 16,70% 50,00% 100,00%

25-34 συχνότητα 32 106 38 56 232 
 ποσοστό 13,80% 45,70% 16,40% 24,10% 100,00%

35-44 συχνότητα 33 42 36 48 159 
 ποσοστό 20,80% 26,40% 22,60% 30,20% 100,00%

45-54 συχνότητα 16 12 4 36 68 

 ποσοστό 23,50% 17,60% 5,90% 52,90% 100,00%
55+ συχνότητα 15 0 10 0 25 

 ποσοστό 60,00% 0 40,00% 0 100,00%
Σύνολο συχνότητα 96 166 91 149 502 

 ποσοστό 19,10% 33,10% 18,10% 29,70% 100,00%
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7.Γ9 Ηλικία και η σύνδεση της εργασιακής αξιολόγησης µε τον 
επαναπροσδιορισµό των επαγγελµατικών προοπτικών 
 
 
Πίνακας 28 
 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 2 8 7 1 18 
 ποσοστό 11,10% 44,40% 38,90% 5,60% 100,00%

25-34 συχνότητα 48 108 44 22 222 
 ποσοστό 21,60% 48,60% 19,80% 9,90% 100,00%

35-44 συχνότητα 24 90 18 21 153 
 ποσοστό 15,70% 58,80% 11,80% 13,70% 100,00%

45-54 συχνότητα 12 28 12 8 60 

 ποσοστό 20,00% 46,70% 20,00% 13,30% 100,00%
55+ συχνότητα 0 5 5 15 25 

 ποσοστό 0 20,00% 20,00% 60,00% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 86 239 86 67 478 

 ποσοστό 18,00% 50,00% 18,00% 14,00% 100,00%
 

 

 

 
7.Γ10 Ηλικία και αξιοκρατική αξιολόγηση προσωπικού 

 

Πίνακας 29 

 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 3 9 3 3 18 
 ποσοστό 16,70% 50,00% 16,70% 16,70% 100,00%

25-34 συχνότητα 66 98 34 32 230 
 ποσοστό 28,70% 42,60% 14,80% 13,90% 100,00%

35-44 συχνότητα 60 66 15 24 165 
 ποσοστό 36,40% 40,00% 9,10% 14,50% 100,00%

45-54 συχνότητα 24 16 8 16 64 

 ποσοστό 37,50% 25,00% 12,50% 25,00% 100,00%
55+ συχνότητα 0 15 5 5 25 

 ποσοστό 0 60,00% 20,00% 20,00% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 153 204 65 80 502 

 ποσοστό 30,50% 40,60% 12,90% 15,90% 100,00%
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7.Γ11 Ηλικία και ίση τοποθέτηση των δύο φύλων σε θέση εργασίας 
 
 
Πίνακας 30 
 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΝΑΙ ΌΧΙ ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 5 14 19 
 ποσοστό 26,30% 73,70% 100,00%

25-34 συχνότητα 116 120 236 
 ποσοστό 49,20% 50,80% 100,00%

35-44 συχνότητα 108 57 165 
 ποσοστό 65,50% 34,50% 100,00%

45-54 συχνότητα 40 24 64 

 ποσοστό 62,50% 37,50% 100,00%
55+ συχνότητα 10 15 25 

 ποσοστό 40,00% 60,00% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 279 230 509 

 ποσοστό 54,80% 45,20% 100,00%
 
 
 
 
7.Γ12 Ηλικία και συσχέτιση µεταξύ φύλου και αποδοτικότητας 
 
 
Πίνακας 31 
 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΩ
∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ 
ΣΙΓΟΥΡΟΣ/Η ∆ΙΑΦΩΝΩ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 0 2 3 11 3 19 
 ποσοστό 0 10,50% 15,80% 57,90% 15,80% 100,00%

25-34 συχνότητα 12 32 68 70 52 234 
 ποσοστό 5,10% 13,70% 29,10% 29,90% 22,20% 100,00%

35-44 συχνότητα 9 27 54 48 27 165 
 ποσοστό 5,50% 16,40% 32,70% 29,10% 16,40% 100,00%

45-54 συχνότητα 0 8 12 24 20 64 

 ποσοστό 0 12,50% 18,80% 37,50% 31,30% 100,00%
55+ συχνότητα 5 5 5 0 10 25 

 ποσοστό 20,00% 20,00% 20,00% 0 40,00% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 26 74 142 153 112 507 

 ποσοστό 5,10% 14,60% 28,00% 30,20% 22,10% 100,00%
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7.Γ13 Ηλικία και οι οικογενειακές υποχρεώσεις ως εµπόδιο στην απόδοση των 

εργαζοµένων 

 
 
Πίνακας 32 

 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΣΥΜΦΩΝΩ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ 

ΣΙΓΟΥΡΟΣ/Η
∆ΙΑΦΩΝΩ ∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

>25 συχνότητα 1 8 7 2 1 19 
 ποσοστό 5,30% 42,10% 36,80% 10,50% 5,30% 100,00% 

25-34 συχνότητα 24 78 58 54 20 234 
 ποσοστό 10,30% 33,30% 24,80% 23,10% 8,50% 100,00% 

35-44 συχνότητα 18 51 24 48 24 165 
 ποσοστό 10,90% 30,90% 14,50% 29,10% 14,50% 100,00% 

45-54 συχνότητα 16 8 8 28 4 64 
 ποσοστό 25,00% 12,50% 12,50% 43,80% 6,30% 100,00% 

55+ συχνότητα 20 0 5 0 0 25 
 ποσοστό 80,00% 0 20,00% 0 0 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 79 145 102 132 49 507 
 ποσοστό 15,60% 28,60% 20,10% 26,00% 9,70% 100,00% 

 
 
 
 
7.Γ14 Ηλικία και ενδιαφέρον των δύο φύλων για εξέλιξη σε διευθυντική θέση 
 
Πίνακας 33 
 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΝΑΙ ΌΧΙ ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 17 2 19 
 ποσοστό 89,50% 10,50% 100,00%

25-34 συχνότητα 162 68 230 
 ποσοστό 70,40% 29,60% 100,00%

35-44 συχνότητα 141 24 165 
 ποσοστό 85,50% 14,50% 100,00%

45-54 συχνότητα 48 16 64 

 ποσοστό 75,00% 25,00% 100,00%
55+ συχνότητα 10 15 25 

 ποσοστό 40,00% 60,00% 100,00%
Σύνολο συχνότητα 378 125 503 

 ποσοστό 75,10% 24,90% 100,00%
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7.Γ15 Ηλικία και η σύνδεση του αντικειµένου εργασίας µε το φύλο σε περίπτωση 
πρόσληψης 
 
 
Πίνακας 34 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 
ΣΕ ΜΙΚΡΟ  
ΒΑΘΜΟ 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 1 7 6 5 19 
 ποσοστό 5,30% 36,80% 31,60% 26,30% 100,00%

25-34 συχνότητα 50 124 26 34 234 
 ποσοστό 21,40% 53,00% 11,10% 14,50% 100,00%

35-44 συχνότητα 48 66 12 33 159 
 ποσοστό 30,20% 41,50% 7,50% 20,80% 100,00%

45-54 συχνότητα 32 8 0 28 68 
 ποσοστό 47,10% 11,80% 0 41,20% 100,00%

55+ συχνότητα 10 5 0 10 25 
 ποσοστό 40,00% 20,00% 0 40,00% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 141 210 44 110 505 
 ποσοστό 27,90% 41,60% 8,70% 21,80% 100,00%

 
 

 

7.Γ16 Ηλικία και ίση µεταχείριση των δύο φύλων βάσει κοινωνικών σχέσεων και 

κουλτούρας 

 
Πίνακας 35 

 
ΗΛΙΚΙΑ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 
ΣΕ ΜΙΚΡΟ  
ΒΑΘΜΟ 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

>25 συχνότητα 10 3 4 2 19 
 ποσοστό 52,60% 15,80% 21,10% 10,50% 100,00% 

25-34 συχνότητα 108 86 22 16 232 
 ποσοστό 46,60% 37,10% 9,50% 6,90% 100,00% 

35-44 συχνότητα 78 63 3 9 153 
 ποσοστό 51,00% 41,20% 2,00% 5,90% 100,00% 

45-54 συχνότητα 24 16 4 16 60 
 ποσοστό 40,00% 26,70% 6,70% 26,70% 100,00% 

55+ συχνότητα 15 0 0 10 25 
 ποσοστό 60,00% 0 0 40,00% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 235 168 33 53 489 
 ποσοστό 48,10% 34,40% 6,70% 10,80% 100,00% 
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7.Γ17 Ηλικία και βαθµός στον οποίο τα πρότυπα των τηλεοπτικών σταθµών 

επηρεάζουν τους εργαζοµένους σε αυτούς 

 
 
Πίνακας 36 

 

ΗΛΙΚΙΑ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΜΙΚΡΟ  
ΒΑΘΜΟ 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

>25 συχνότητα 1 7 3 8 19 
 ποσοστό 5,30% 36,80% 15,80% 42,10% 100,00% 

25-34 συχνότητα 72 86 54 26 238 
 ποσοστό 30,30% 36,10% 22,70% 10,90% 100,00% 

35-44 συχνότητα 36 81 24 15 156 
 ποσοστό 23,10% 51,90% 15,40% 9,60% 100,00% 

45-54 συχνότητα 16 16 12 24 68 
 ποσοστό 23,50% 23,50% 17,60% 35,30% 100,00% 

55+ συχνότητα 10 10 0 5 25 
 ποσοστό 40,00% 40,00% 0 20,00% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 135 200 93 78 506 
 ποσοστό 26,70% 39,50% 18,40% 15,40% 100,00% 

 
 

 
 
7.Γ18 Ηλικία και βαθµός στον οποίο τα πρότυπα των τηλεοπτικών σταθµών 
επηρεάζονται από το φύλο 
 
Πίνακας 37 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 
ΣΕ ΜΙΚΡΟ  
ΒΑΘΜΟ 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

>25 συχνότητα 2 4 3 10 19 
 ποσοστό 10,50% 21,10% 15,80% 52,60% 100,00% 

25-34 συχνότητα 32 90 66 48 236 
 ποσοστό 13,60% 38,10% 28,00% 20,30% 100,00% 

35-44 συχνότητα 33 69 36 18 156 
 ποσοστό 21,20% 44,20% 23,10% 11,50% 100,00% 

45-54 συχνότητα 8 16 12 32 68 
 ποσοστό 11,80% 23,50% 17,60% 47,10% 100,00% 

55+ συχνότητα 5 15 0 5 25 
 ποσοστό 20,00% 60,00% 0 20,00% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 80 194 117 113 504 
 ποσοστό 15,90% 38,50% 23,20% 22,40% 100,00% 
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7.∆ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 
7.∆1 Ηλικία και ύπαρξη ελεύθερου χρόνου 
 
 
Πίνακας 38 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΑΡΚΕΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 4 2 13 19 
 ποσοστό 21,10% 10,50% 68,40% 100,00%

25-34 συχνότητα 80 40 116 236 
 ποσοστό 33,90% 16,90% 49,20% 100,00%

35-44 συχνότητα 60 33 69 162 
 ποσοστό 37,00% 20,40% 42,60% 100,00%

45-54 συχνότητα 20 20 28 68 
 ποσοστό 29,40% 29,40% 41,20% 100,00%

55+ συχνότητα 15  10 25 
 ποσοστό 60,00%  40,00% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 179 95 236 510 
 ποσοστό 35,10% 18,60% 46,30% 100,00%

 
 
 
 
 
7.∆2 Ηλικία και συµµετοχή σε πολιτιστικό σύλλογο 
 
Πίνακας 39 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΝΑΙ ΌΧΙ ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 3 15 18 
 ποσοστό 16,70% 83,30% 100,00%

25-34 συχνότητα 60 172 232 
 ποσοστό 25,90% 74,10% 100,00%

35-44 συχνότητα 69 93 162 
 ποσοστό 42,60% 57,40% 100,00%

45-54 συχνότητα 40 28 68 
 ποσοστό 58,80% 41,20% 100,00%

55+ συχνότητα 5 20 25 
 ποσοστό 20,00% 80,00% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 177 328 505 
 ποσοστό 35,00% 65,00% 100,00%
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7.∆3 Ηλικία και ίσος καταµερισµός ευθυνών µέσα στην οικογένεια 
  
 
Πίνακας 40 
 
ΗΛΙΚΙΑ  ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΣΥΜΦΩΝΩ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ 

ΣΙΓΟΥΡΟΣ/Η
∆ΙΑΦΩΝΩ ∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ

>25 συχνότητα 8 9 2 0 0 19 
 ποσοστό 42,10% 47,40% 10,50% 0 0 100,00% 

25-34 συχνότητα 134 82 10 6 0 232 
 ποσοστό 57,80% 35,30% 4,30% 2,60% 0 100,00% 

35-44 συχνότητα 78 57 15 9 3 162 
 ποσοστό 48,10% 35,20% 9,30% 5,60% 1,90% 100,00% 

45-54 συχνότητα 44 8 12 0 4 68 
 ποσοστό 64,70% 11,80% 17,60% 0 5,90% 100,00% 

55+ συχνότητα 10 0 5 0 10 25 
 ποσοστό 40,00% 0 20,00% 0 40,00% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 274 156 44 15 17 506 
 ποσοστό 54,20% 30,80% 8,70% 3,00% 3,40% 100,00% 
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8. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ-
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 
8.Α1  Μορφωτικό επίπεδο και επίπεδο εκπαίδευσης γονέων 
 
Πίνακας 1 
 

  ΛΥΚΕΙΟ Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑ
ΚΟ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘ
ΜΙΑ Η 

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 3   1  4 8 
 ποσοστό 37,5   12,5  50 100 

Λύκειο συχνότητα 88 12 12 8 4 28 152 
 ποσοστό 57,90 7,90 7,90 5,3 2,63 18,42 100 

A.E.I. συχνότητα 66 36  15  21 138 
 ποσοστό 47,83 26,081  10,87  15,228 100 

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 24 12 16 24 8 24 108 
 ποσοστό 22,22 11,11 14,81 22,22 7,41 22,22 100 

Τεχνική σχολή συχνότητα 55 5 10 20 10  100 
 ποσοστό 55 5 10 20 10  100 

Μεταπτυχιακό συχνότητα 60 48  6 18 6 138 
 ποσοστό 43,48 34,78  4,35 13,04 4,35 100 

Σύνολο συχνότητα 296 113 38 74 40 83 644 
 ποσοστό 45,96 17,55 5,90 11,49 6,21 12,89 100 

 
 
8.Α2  Μορφωτικό επίπεδο και  σύνδεση της εκπαίδευσης µε το αντικείµενο 
εργασίας 
 
Πίνακας 2 
 

  ΜΕΓΑΛΗ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

ΜΕΤΡΙΑ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ

ΜΙΚΡΗ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

ΚΑΜΙΑ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 2 1 2 3 8 
 ποσοστό 25,00% 12,50% 25,00% 37,50% 100,00% 

Λύκειο συχνότητα 58 58 20 26 162 
 ποσοστό 35,80% 35,80% 12,30% 16,00% 100,00% 

A.E.I. συχνότητα 57 51 12 18 138 
 ποσοστό 41,30% 37,00% 8,70% 13,00% 100,00% 

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 72 44 8 8 132 
 ποσοστό 54,50% 33,30% 6,10% 6,10% 100,00% 

Τεχνική σχολή συχνότητα 55 40 5  100 
 ποσοστό 55,00% 40,00% 5,00%  100,00% 

Μεταπτυχιακό συχνότητα 102 30 6 6 144 
 ποσοστό 70,80% 20,80% 4,20% 4,20% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 346 224 53 61 684 
 ποσοστό 50,60% 32,70% 7,70% 8,90% 100,00% 
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8.Α3  Μορφωτικό επίπεδο και επαγγελµατικός προσανατολισµός 
 
Πίνακας 3 
 

  ΝΑΙ ΌΧΙ ΣΥΝΟΛΟ
Γυµνάσιο συχνότητα  8 8 

 ποσοστό  100,00% 100,00%
Λύκειο συχνότητα 68 92 160 

 ποσοστό 42,50% 57,50% 100,00%
A.E.I. συχνότητα 60 81 141 

 ποσοστό 42,60% 57,40% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 44 84 128 

 ποσοστό 34,40% 65,60% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 55 45 100 

 ποσοστό 55,00% 45,00% 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 66 78 144 

 ποσοστό 45,80% 54,20% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 293 388 681 

 ποσοστό 43,00% 57,00% 100,00%
 
 
8.Α4  Μορφωτικό επίπεδο και απόψεις για τα προγράµµατα επαγγελµατικής 
κατάρτισης 
 
Πίνακας 4 
 

  ΜΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΟΛΥ 
ΧΡΗΣΙΜΑ ΧΡΗΣΙΜΑ

ΜΕΤΡΙΑΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Γυµνάσιο συχνότητα 8 0 0 0 8 
 ποσοστό 100,00% 0 0 0 100,00% 

Λύκειο συχνότητα 100 12 26 22 160 
 ποσοστό 62,50% 7,50% 16,30% 13,80% 100,00% 

A.E.I. συχνότητα 69 27 30 15 141 
 ποσοστό 48,90% 19,10% 21,30% 10,60% 100,00% 

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 104 8 12 8 132 

 ποσοστό 78,80% 6,10% 9,10% 6,10% 100,00% 
Τεχνική σχολή συχνότητα 50 15 25 10 100 

 ποσοστό 50,00% 15,00% 25,00% 10,00% 100,00% 
Μεταπτυχιακό συχνότητα 84 6 42 12 144 

 ποσοστό 58,30% 4,20% 29,20% 8,30% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 415 68 135 67 685 

 ποσοστό 60,60% 9,90% 19,70% 9,80% 100,00% 
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8.Α5  Μορφωτικό επίπεδο και ο ρόλος του φύλου στην επιλογή εργασίας 
 
Πίνακας 5 
 
 

  ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΩ

∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ 
ΣΙΓΟΥΡΟΣ ∆ΙΑΦΩΝΩ

∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα  2 1 5  8 
 ποσοστό  25,00% 12,50% 62,50%  100,00%

Λύκειο συχνότητα 20 50 46 30 16 162 
 ποσοστό 12,30% 30,90% 28,40% 18,50% 9,90% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 15 48 30 27 18 138 
 ποσοστό 10,90% 34,80% 21,70% 19,60% 13,00% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 16 40 28 24 24 132 

 ποσοστό 12,10% 30,30% 21,20% 18,20% 18,20% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 20 25 15 40  100 

 ποσοστό 20,00% 25,00% 15,00% 40,00%  100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 30 36 24 36 18 144 

 ποσοστό 20,80% 25,00% 16,70% 25,00% 12,50% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 101 201 144 162 76 684 

 ποσοστό 14,80% 29,40% 21,10% 23,70% 11,10% 100,00%
 
 
 
8.Α6  Μορφωτικό επίπεδο και η σχέση του αντικειµένου εργασίας µε το φύλο 

 
 
Πίνακας 6 
 

  ΝΑΙ ΌΧΙ ΣΥΝΟΛΟ
Γυµνάσιο συχνότητα 4 4 8 

 ποσοστό 50,00% 50,00% 100,00%
Λύκειο συχνότητα 70 92 162 

 ποσοστό 43,20% 56,80% 100,00%
A.E.I. συχνότητα 33 105 138 

 ποσοστό 23,90% 76,10% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 40 88 128 

 ποσοστό 31,30% 68,80% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 35 65 100 

 ποσοστό 35,00% 65,00% 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 54 90 144 

 ποσοστό 37,50% 62,50% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 236 444 680 

 ποσοστό 34,70% 65,30% 100,00%
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8.Α7 Μορφωτικό επίπεδο και η ύπαρξη εξέλιξης µέσω της γνώσης και 
χρησιµοποίησης νέων τεχνολογιών 
 
Πίνακας 7 
 
 

  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
Γυµνάσιο συχνότητα 3 1 4 8 

 ποσοστό 37,50% 12,50% 50,00% 100,00%
Λύκειο συχνότητα 78 42 32 152 

 ποσοστό 51,30% 27,60% 21,10% 100,00%
A.E.I. συχνότητα 87 33 21 141 

 ποσοστό 61,70% 23,40% 14,90% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 84 40 8 132 

 ποσοστό 63,60% 30,30% 6,10% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 45 35 15 95 

 ποσοστό 47,40% 36,80% 15,80% 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 90 36 18 144 

 ποσοστό 62,50% 25,00% 12,50% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 387 187 98 672 

 ποσοστό 57,60% 27,80% 14,60% 100,00%
 
 
8.Α8  Μορφωτικό επίπεδο και ο ρόλος του φύλου στην εκµάθηση νέων 
τεχνολογιών 
 
Πίνακας 8 
 

  ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΩ

∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ 
ΣΙΓΟΥΡΟΣ ∆ΙΑΦΩΝΩ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 1 0 0 4 3 8 
 ποσοστό 12,50% 0 0 50,00% 37,50% 100,00%

Λύκειο συχνότητα 8 14 14 76 44 156 
 ποσοστό 5,10% 9,00% 9,00% 48,70% 28,20% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 9 12 18 54 48 141 
 ποσοστό 6,40% 8,50% 12,80% 38,30% 34,00% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 4 8 16 48 56 132 

 ποσοστό 3,00% 6,10% 12,10% 36,40% 42,40% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 5 10 10 65 10 100 

 ποσοστό 5,00% 10,00% 10,00% 65,00% 10,00% 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 0 6 48 54 36 144 

 ποσοστό 0 4,20% 33,30% 37,50% 25,00% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 27 50 106 301 197 681 

 ποσοστό 4,00% 7,30% 15,60% 44,20% 28,90% 100,00%
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8.Α9 Μορφωτικό επίπεδο και η χρήση του διαδικτύου στον εργασιακό χώρο 
 
Πίνακας 9 
 

  ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Γυµνάσιο συχνότητα 3 1 4 8 

 ποσοστό 37,50% 12,50% 50,00% 100,00% 
Λύκειο συχνότητα 78 42 32 152 

 ποσοστό 51,30% 27,60% 21,10% 100,00% 
A.E.I. συχνότητα 87 33 21 141 

 ποσοστό 61,70% 23,40% 14,90% 100,00% 

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 84 40 8 132 

 ποσοστό 63,60% 30,30% 6,10% 100,00% 
Τεχνική σχολή συχνότητα 45 35 15 95 

 ποσοστό 47,40% 36,80% 15,80% 100,00% 
Μεταπτυχιακό συχνότητα 90 36 18 144 

 ποσοστό 62,50% 25,00% 12,50% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 387 187 98 672 

 ποσοστό 57,60% 27,80% 14,60% 100,00% 
 
 
8.Α10 Μορφωτικό επίπεδο και εκπλήρωση βασικών επαγγελµατικών 
προσδοκιών 
 

Πίνακας 10 

 
  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 
ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Γυµνάσιο συχνότητα 2 1 5 8 

 ποσοστό 25,00% 12,50% 62,50% 100,00% 
Λύκειο συχνότητα 56 68 36 160 

 ποσοστό 35,00% 42,50% 22,50% 100,00% 
A.E.I. συχνότητα 54 78 9 141 

 ποσοστό 38,30% 55,30% 6,40% 100,00% 

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 80 40 12 132 

 ποσοστό 60,60% 30,30% 9,10% 100,00% 
Τεχνική σχολή συχνότητα 20 65 15 100 

 ποσοστό 20,00% 65,00% 15,00% 100,00% 
Μεταπτυχιακό συχνότητα 72 66 6 144 

 ποσοστό 50,00% 45,80% 4,20% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 284 318 83 685 

 ποσοστό 41,50% 46,40% 12,10% 100,00% 
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8.Α11 Μορφωτικό επίπεδο και εκπλήρωση βασικών επαγγελµατικών 
προσδοκιών για εξέλιξη 
 
Πίνακας 11 

 
  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 
ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
Γυµνάσιο συχνότητα 2 2 3 7 

 ποσοστό 28,60% 28,60% 42,90% 100,00% 
Λύκειο συχνότητα 58 76 28 162 

 ποσοστό 35,80% 46,90% 17,30% 100,00% 
Α.Ε.Ι. συχνότητα 54 60 24 138 

 ποσοστό 39,10% 43,50% 17,40% 100,00% 

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 52 60 16 128 

 ποσοστό 40,60% 46,90% 12,50% 100,00% 
Τεχνική σχολή συχνότητα 30 60 10 100 

 ποσοστό 30,00% 60,00% 10,00% 100,00% 
Μεταπτυχιακό συχνότητα 84 42 18 144 

 ποσοστό 58,30% 29,20% 12,50% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 280 300 99 679 

 ποσοστό 41,20% 44,20% 14,60% 100,00% 
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8.Α12 Μορφωτικό επίπεδο και ο ρόλος του φύλου στην επαγγελµατική εξέλιξη 

 
Πίνακας 12 

 
 

  ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΩ

∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ 
ΣΙΓΟΥΡΟΣ ∆ΙΑΦΩΝΩ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

Γυµνάσιο συχνότητα 1 0 0 4 2 7 
 ποσοστό 14,30% 0 0 57,10% 28,60% 100,00% 

Λύκειο συχνότητα 12 32 34 62 22 162 
 ποσοστό 7,40% 19,80% 21,00% 38,30% 13,60% 100,00% 

Α.Ε.Ι. συχνότητα 12 21 33 45 27 138 
 ποσοστό 8,70% 15,20% 23,90% 32,60% 19,60% 100,00% 

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 16 28 32 28 24 128 

 ποσοστό 12,50% 21,90% 25,00% 21,90% 18,80% 100,00% 
Τεχνική σχολή συχνότητα 10 5 25 50 10 100 

 ποσοστό 10,00% 5,00% 25,00% 50,00% 10,00% 100,00% 
Μεταπτυχιακό συχνότητα 18 48 30 30 18 144 

 ποσοστό 12,50% 33,30% 20,80% 20,80% 12,50% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 69 134 154 219 103 679 

 ποσοστό 10,20% 19,70% 22,70% 32,30% 15,20% 100,00% 
 
 
 
8.Α13 Μορφωτικό επίπεδο και σχέσεις µε ετερόφυλους προϊσταµένους 
 
Πίνακας 13 
 

  ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΕΣ 

ΚΑΛΕΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ ΜΕΤΡΙΕΣ ΆΣΧΗΜΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Γυµνάσιο συχνότητα 1 3 1 2  7 
 ποσοστό 14,30% 42,90% 14,30% 28,60%  100,00% 

Λύκειο συχνότητα 78 46 26 8 2 160 
 ποσοστό 48,80% 28,80% 16,30% 5,00% 1,30% 100,00% 

A.E.I. συχνότητα 72 54 9 3  138 
 ποσοστό 52,20% 39,10% 6,50% 2,20%  100,00% 

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 60 52 12 0 4 128 

 ποσοστό 46,90% 40,60% 9,40% 0 3,10% 100,00% 
Τεχνική σχολή συχνότητα 45 30 25 0 0 100 

 ποσοστό 45,00% 30,00% 25,00% 0 0 100,00% 
Μεταπτυχιακό συχνότητα 96 36 12 0 0 144 

 ποσοστό 66,70% 25,00% 8,30% 0 0 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 352 221 85 13 6 677 

 ποσοστό 52,00% 32,60% 12,60% 1,90% 0,90% 100,00% 
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8.Α14 Μορφωτικό επίπεδο και απόψεις για ετερόφυλους προϊσταµένους 
 
Πίνακας 14 
 

  ΘΕΤΙΚΑ ΟΥ∆ΕΤΕΡΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 2 5 0 7 
 ποσοστό 28,60% 71,40% 0 100,00%

Λύκειο συχνότητα 54 94 10 158 
 ποσοστό 34,20% 59,50% 6,30% 100,00%

Α.Ε.Ι. συχνότητα 48 72 9 129 
 ποσοστό 37,20% 55,80% 7,00% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 48 80 4 132 

 ποσοστό 36,40% 60,60% 3,00% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 25 70 0 95 

 ποσοστό 26,30% 73,70% 0 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 66 78 0 144 

 ποσοστό 45,80% 54,20% 0 100,00%

Σύνολο συχνότητα 243 399 23 665 

 ποσοστό 36,50% 60,00% 3,50% 100,00%
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8.Β ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ MANAGEMENT/ΠΡΟΦΙΛ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
8.Β1 Μορφωτικό επίπεδο και θέση στην ιεραρχία της επιχείρησης 
  
Πίνακας 15 

 
  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΗΜ/

ΦΟΣ
ΑΝΩΤΕΡΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ/
∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟ
Σ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ/
ΒΟΗΘΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ
Γυµνάσιο συχνότητα 1 0 0 0 1 6 8 

 ποσοστό 12,50% 0 0 0 12,50% 75,00% 100,00% 

Λύκειο συχνότητα 14 16 0 18 24 86 158 

 ποσοστό 8,90% 10,10
% 

0 11,40% 15,20% 54,40% 100,00% 

Α.Ε.Ι. συχνότητα 12 42 12 12 12 45 135 

 ποσοστό 8,90% 31,10
% 

8,90% 8,90% 8,90% 33,30% 100,00% 

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 32 4 0 16 40 40 132 

 ποσοστό 24,20% 3,00% 0 12,10% 30,30% 30,30% 100,00% 

Τεχνική 
σχολή 

συχνότητα 5 10 0 10 55 10 90 

 ποσοστό 5,60% 11,10
% 

0 11,10% 61,10% 11,10% 100,00% 

Μεταπτυχια
κό 

συχνότητα 30 30 36 0 12 30 138 

 ποσοστό 21,70% 21,70
% 

26,10% 0 8,70% 21,70% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 94 102 48 56 144 217 661 

 
ποσοστό 14,20% 15,40

% 
7,30% 8,50% 21,80% 32,80% 100,00% 
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8.Β2 Μορφωτικό επίπεδο και προσδιορισµός αµοιβών διευθυντών/ 
προϊσταµένων 
 
Πίνακας  16 
 
 

  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛ. 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΩ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 1 1 3 3 8 
 ποσοστό 12,50% 12,50% 37,50% 37,50% 100,00% 

Λύκειο συχνότητα 10 24 38 90 162 
 ποσοστό 6,20% 14,80% 23,50% 55,60% 100,00% 

Α.Ε.Ι. συχνότητα 12 3 45 78 138 
 ποσοστό 8,70% 2,20% 32,60% 56,50% 100,00% 

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 8 48 36 40 132 

 ποσοστό 6,10% 36,40% 27,30% 30,30% 100,00% 
Τεχνική σχολή συχνότητα 0 5 45 45 95 

 ποσοστό 0 5,30% 47,40% 47,40% 100,00% 
Μεταπτυχιακό συχνότητα 12 6 96 30 144 

 ποσοστό 8,30% 4,20% 66,70% 20,80% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 43 87 263 286 679 

 ποσοστό 6,30% 12,80% 38,70% 42,10% 100,00% 
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8.Β3 Μορφωτικό επίπεδο και προσδιορισµός αµοιβών στελεχών/ 
δηµοσιογράφων 
 
Πίνακας 17 
 

  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛ. 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΩ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 1 2 2 3 8 
 ποσοστό 12,50% 25,00% 25,00% 37,50% 100,00% 

Λύκειο συχνότητα 14 18 34 96 162 
 ποσοστό 8,60% 11,10% 21,00% 59,30% 100,00% 

Α.Ε.Ι. συχνότητα 9 21 45 63 138 
 ποσοστό 6,50% 15,20% 32,60% 45,70% 100,00% 

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 4 48 32 48 132 

 ποσοστό 3,00% 36,40% 24,20% 36,40% 100,00% 
Τεχνική σχολή συχνότητα  25 30 40 95 

 ποσοστό  26,30% 31,60% 42,10% 100,00% 
Μεταπτυχιακό συχνότητα 42 12 54 36 144 

 ποσοστό 29,20% 8,30% 37,50% 25,00% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 70 126 197 286 679 

 ποσοστό 10,30% 18,60% 29,00% 42,10% 100,00% 
 
 
8.Β4 Μορφωτικό επίπεδο και προσδιορισµός αµοιβών των ανωτέρων στελεχών 
 

Πίνακας 18 

 
  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛ. 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΩ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 1 1 3 3 8 
 ποσοστό 12,50% 12,50% 37,50% 37,50% 100,00% 

Λύκειο συχνότητα 8 6 42 106 162 
 ποσοστό 4,90% 3,70% 25,90% 65,40% 100,00% 

Α.Ε.Ι. συχνότητα 12 6 45 75 138 
 ποσοστό 8,70% 4,30% 32,60% 54,30% 100,00% 

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 0 16 52 64 132 

 ποσοστό 0 12,10% 39,40% 48,50% 100,00% 
Τεχνική σχολή συχνότητα 0 5 40 50 95 

 ποσοστό 0 5,30% 42,10% 52,60% 100,00% 
Μεταπτυχιακό συχνότητα 12 6 78 48 144 

 ποσοστό 8,30% 4,20% 54,20% 33,30% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 33 40 260 346 679 

 ποσοστό 4,90% 5,90% 38,30% 51,00% 100,00% 
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8.Β5 Μορφωτικό επίπεδο και προσδιορισµός αµοιβών δηµιουργών/ καλλιτεχνών 

 
Πίνακας 19 

 
  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛ. 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΩ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 2 1 1 4 8 
 ποσοστό 25,00% 12,50% 12,50% 50,00% 100,00% 

Λύκειο συχνότητα 12 24 42 84 162 
 ποσοστό 7,40% 14,80% 25,90% 51,90% 100,00% 

A.E.I. συχνότητα 12 18 39 69 138 
 ποσοστό 8,70% 13,00% 28,30% 50,00% 100,00% 

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 20 28 40 44 132 

 ποσοστό 15,20% 21,20% 30,30% 33,30% 100,00% 
Τεχνική σχολή συχνότητα 15 20 35 25 95 

 ποσοστό 15,80% 21,10% 36,80% 26,30% 100,00% 
Μεταπτυχιακό συχνότητα 24 24 42 54 144 

 ποσοστό 16,70% 16,70% 29,20% 37,50% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 85 115 199 280 679 

 ποσοστό 12,50% 16,90% 29,30% 41,20% 100,00% 
 
 
8.Β6 Μορφωτικό επίπεδο και προσδιορισµός αµοιβών υπαλλήλων/ βοηθών 
 
Πίνακας 20 
 

  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛ. 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΩ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 4 2 1 1 8 
 ποσοστό 50,00% 25,00% 12,50% 12,50% 100,00% 

Λύκειο συχνότητα 42 40 26 54 162 
 ποσοστό 25,90% 24,70% 16,00% 33,30% 100,00% 

A.E.I. συχνότητα 33 30 21 54 138 
 ποσοστό 23,90% 21,70% 15,20% 39,10% 100,00% 

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 20 56 12 44 132 

 ποσοστό 15,20% 42,40% 9,10% 33,30% 100,00% 
Τεχνική σχολή συχνότητα 35 25 5 30 95 

 ποσοστό 36,80% 26,30% 5,30% 31,60% 100,00% 
Μεταπτυχιακό συχνότητα 42 24 24 54 144 

 ποσοστό 29,20% 16,70% 16,70% 37,50% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 176 177 89 237 679 

 ποσοστό 25,90% 26,10% 13,10% 34,90% 100,00% 
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8.Β7 Μορφωτικό επίπεδο και σύνδεση παραγωγικότητας και τρόπου αµοιβής 
 
Πίνακας 21 
 

  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ
Γυµνάσιο συχνότητα 1 2 2 3 8 

 ποσοστό 12,50% 25,00% 25,00% 37,50% 100,00% 
Λύκειο συχνότητα 6 60 24 66 156 

 ποσοστό 3,80% 38,50% 15,40% 42,30% 100,00% 
A.E.I. συχνότητα 18 48 24 42 132 

 ποσοστό 13,60% 36,40% 18,20% 31,80% 100,00% 

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 8 48 32 36 124 
 ποσοστό 6,50% 38,70% 25,80% 29,00% 100,00% 

Τεχνική σχολή συχνότητα 0 35 5 50 90 
 ποσοστό 0 38,90% 5,60% 55,60% 100,00% 

Μεταπτυχιακό συχνότητα 18 66 30 24 138 
 ποσοστό 13,00% 47,80% 21,70% 17,40% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 51 259 117 221 648 

 ποσοστό 7,90% 40,00% 18,10% 34,10% 100,00% 
 
 
8.Β8 Μορφωτικό επίπεδο και διαφορές στην συνταξιοδότηση των δύο φύλων 
 
Πίνακας  22 
 

  ΣΕ 
ΜΕΓΑΛΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Γυµνάσιο συχνότητα 1 1 0 4 6 

 ποσοστό 16,70% 16,70% 0 66,70% 100,00% 
Λύκειο συχνότητα 12 20 22 90 144 

 ποσοστό 8,30% 13,90% 15,30% 62,50% 100,00% 
A.E.I. συχνότητα 6 24 18 69 117 

 ποσοστό 5,10% 20,50% 15,40% 59,00% 100,00% 

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 4 28 16 72 120 

 ποσοστό 3,30% 23,30% 13,30% 60,00% 100,00% 
Τεχνική σχολή συχνότητα 5 10 20 30 65 

 ποσοστό 7,70% 15,40% 30,80% 46,20% 100,00% 
Μεταπτυχιακό συχνότητα 12 30 36 48 126 

 ποσοστό 9,50% 23,80% 28,60% 38,10% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 40 113 112 313 578 

 ποσοστό 6,90% 19,60% 19,40% 54,20% 100,00% 
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8.Β9 Μορφωτικό επίπεδο και αποτελεσµατικότητα της εργασιακής κατάρτισης 
 
Πίνακας 23 
 

  ΜΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 1 0 3 3 7 
 ποσοστό 14,30% 0 42,90% 42,90% 100,00%

Λύκειο συχνότητα 10 54 40 40 144 
 ποσοστό 6,90% 37,50% 27,80% 27,80% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 12 36 48 33 129 

 ποσοστό 9,30% 27,90% 37,20% 25,60% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 4 36 32 48 120 

 ποσοστό 3,30% 30,00% 26,70% 40,00% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 0,70% 5,90% 5,20% 7,80% 19,60% 

 ποσοστό 5 40 20 15 80 
Μεταπτυχιακό συχνότητα 6,30% 50,00% 25,00% 18,80% 100,00%

 ποσοστό 30 30 48 24 132 

Σύνολο συχνότητα 22,70% 22,70% 36,40% 18,20% 100,00%

 ποσοστό 62 196 191 163 612 

  10,10% 32,00% 31,20% 26,60% 100,00%
 
8.Β10 Μορφωτικό επίπεδο και σύνδεση της εργασιακής κατάρτισης µε την 
αξιολόγηση και τις αµοιβές 
 
Πίνακας 24 
 

  ΥΨΗΛΗ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

ΜΙΚΡΗ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

ΚΑΜΙΑ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 0 2 3 2 7 
 ποσοστό 0 28,60% 42,90% 28,60% 100,00%

Λύκειο συχνότητα 24 34 42 50 150 
 ποσοστό 16,00% 22,70% 28,00% 33,30% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 21 60 24 24 129 
 ποσοστό 16,30% 46,50% 18,60% 18,60% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 24 36 40 24 124 

 ποσοστό 19,40% 29,00% 32,30% 19,40% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 5 45 5 30 85 

 ποσοστό 5,90% 52,90% 5,90% 35,30% 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 12 78 24 12 126 

 ποσοστό 9,50% 61,90% 19,00% 9,50% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 86 255 138 142 621 

 ποσοστό 13,80% 41,10% 22,20% 22,90% 100,00%
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8.Β11 Μορφωτικό επίπεδο και η αποτελεσµατικότητα του τρόπου στελέχωσης 
των επιχειρήσεων στο χώρο των Μ.Μ.Ε. 
 
Πίνακας 25 
 

  ΜΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 

ΜΕΡΙΚΩΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 1 5 1  7 
 ποσοστό 14,30% 71,40% 14,30%  100,00%

Λύκειο συχνότητα 22 82 38 14 156 
 ποσοστό 14,10% 52,60% 24,40% 9,00% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 9 75 42 6 132 
 ποσοστό 6,80% 56,80% 31,80% 4,50% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 20 72 32 8 132 

 ποσοστό 15,20% 54,50% 24,20% 6,10% 100,00%
Τεχνική 
σχολή 

συχνότητα 15 50 25 5 95 

 ποσοστό 15,80% 52,60% 26,30% 5,30% 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 6 72 54  132 

 ποσοστό 4,50% 54,50% 40,90%  100,00%

Σύνολο συχνότητα 73 356 192 33 654 

 ποσοστό 11,20% 54,40% 29,40% 5,00% 100,00%
 

 
8.Β12 Μορφωτικό επίπεδο και ισόρροπη συµµετοχή των δύο φύλων στην 
παρεχόµενη επαγγελµατική κατάρτιση 
 
Πίνακας  26 
 

  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 3 4 0 0 7 
 ποσοστό 42,90% 57,10% 0 0 100,00%

Λύκειο συχνότητα 90 42 10 8 150 
 ποσοστό 60,00% 28,00% 6,70% 5,30% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 93 30 0 0 123 
 ποσοστό 75,60% 24,40% 0 0 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 84 40 4 0 128 

 ποσοστό 65,60% 31,30% 3,10% 0 100,00% 
Τεχνική σχολή συχνότητα 25 50 5 5 85 

 ποσοστό 29,40% 58,80% 5,90% 5,90% 100,00% 
Μεταπτυχιακό συχνότητα 108 30 0 0 138 

 ποσοστό 78,30% 21,70% 0 0 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 403 196 19 13 631 

 ποσοστό 63,90% 31,10% 3,00% 2,10% 100,00% 
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8.Β13 Μορφωτικό επίπεδο και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 
 
Πίνακας  27 

 
  ΗΛΙΚΙΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Γυµνάσιο συχνότητα 6 0 1 7 
 ποσοστό 85,70% 0 14,30% 100,00% 

Λύκειο συχνότητα 100 2 34 136 
 ποσοστό 73,50% 1,50% 25,00% 100,00% 

A.E.I. συχνότητα 81 3 39 123 
 ποσοστό 65,90% 2,40% 31,70% 100,00% 

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 80 4 32 116 

 ποσοστό 69,00% 3,40% 27,60% 100,00% 
Τεχνική σχολή συχνότητα 55 15 20 90 

 ποσοστό 61,10% 16,70% 22,20% 100,00% 
Μεταπτυχιακό συχνότητα 48 12 66 126 

 ποσοστό 38,10% 9,50% 52,40% 100,00% 

Σύνολο συχνότητα 370 36 192 598 

 ποσοστό 61,90% 6,00% 32,10% 100,00% 
 
 
8.Β14 Μορφωτικό επίπεδο και παραµονή στο χώρο των Μ.Μ.Ε. σε περίπτωση 
αλλαγής εργασίας 
 
Πίνακας 28 
 

  ΝΑΙ ΌΧΙ ΣΥΝΟΛΟ
Γυµνάσιο συχνότητα 7 1 8 

 ποσοστό 87,50% 12,50% 100,00%
Λύκειο συχνότητα 118 34 152 

 ποσοστό 77,60% 22,40% 100,00%
A.E.I. συχνότητα 108 33 141 

 ποσοστό 76,60% 23,40% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 104 28 132 

 ποσοστό 78,80% 21,20% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 70 30 100 

 ποσοστό 70,00% 30,00% 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 84 54 138 

 ποσοστό 60,90% 39,10% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 491 180 671 

 ποσοστό 73,20% 26,80% 100,00%
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8.Β15 Μορφωτικό επίπεδο και θέση στην ιεραρχία 
 
Πίνακας  29 

 
  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 0 1 0 6 1 8 

 ποσοστό 0 12,50% 0 75,00% 12,50% 100,00%

Λύκειο συχνότητα 0 16 0 124 16 156 

 ποσοστό 0 10,30% 0 79,50% 10,30% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 6 24 0 90 9 129 

 ποσοστό 4,70% 18,60% 0 69,80% 7,00% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 4 36 0 84 8 132 

 ποσοστό 3,00% 27,30% 0 63,60% 6,10% 100,00%

Τεχνική σχολή συχνότητα 0 15 0 80 0 95 

 ποσοστό 0 15,80% 0 84,20% 0 100,00%

Μεταπτυχιακό συχνότητα 12 42 6 78 6 144 

 ποσοστό 8,30% 29,20% 4,20% 54,20% 4,20% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 22 134 6 462 40 664 

 ποσοστό 3,30% 20,20% 0,90% 69,60% 6,00% 100,00%

 
 
8.Β16 Μορφωτικό επίπεδο και βελτίωση της εργασιακής θέσης µε επιπλέον 
επαγγελµατική κατάρτιση 
 
Πίνακας  30 

 
  ΝΑΙ ΌΧΙ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 8 0 8 
 ποσοστό 100,00% 0 100,00%

Λύκειο συχνότητα 128 26 154 
 ποσοστό 83,10% 16,90% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 105 24 129 
 ποσοστό 81,40% 18,60% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 120 12 132 

 ποσοστό 90,90% 9,10% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 85 10 95 

 ποσοστό 89,50% 10,50% 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 138 6 144 

 ποσοστό 95,80% 4,20% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 584 78 662 

 ποσοστό 88,20% 11,80% 100,00%

 



 

 

 

428

 
8.Β17 Μορφωτικό επίπεδο και η επιρροή των ανθρωπίνων σχέσεων στην 
εργασιακή απόδοση 
 
Πίνακας 31 

 
  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ 

ΒΑΘΜΟ 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 4 3  1 8 
 ποσοστό 50,00% 37,50%  12,50% 100,00%

Λύκειο συχνότητα 86 58 12 2 158 
 ποσοστό 54,40% 36,70% 7,60% 1,30% 100,00%

Α.Ε.Ι. συχνότητα 78 39 6 12 135 
 ποσοστό 57,80% 28,90% 4,40% 8,90% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 84 36 4 8 132 

 ποσοστό 63,60% 27,30% 3,00% 6,10% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 55 10 20 10 95 

 ποσοστό 57,90% 10,50% 21,10% 10,50% 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 72 66  6 144 

 ποσοστό 50,00% 45,80%  4,20% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 379 212 42 39 672 

 ποσοστό 56,40% 31,50% 6,30% 5,80% 100,00%
 
8.Β18 Μορφωτικό επίπεδο και η επιρροή των διαφυλικών σχέσεων στη στάση 
των εργαζοµένων προς την εργασία 
 
Πίνακας 32 

 
  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ 

ΒΑΘΜΟ 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 3 3 0 2 8 
 ποσοστό 37,50% 37,50% 0 25,00% 100,00%

Λύκειο συχνότητα 32 66 22 34 154 
 ποσοστό 20,80% 42,90% 14,30% 22,10% 100,00%

Α.Ε.Ι. συχνότητα 21 39 36 42 138 
 ποσοστό 15,20% 28,30% 26,10% 30,40% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 40 36 16 36 128 

 ποσοστό 31,30% 28,10% 12,50% 28,10% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 15 40 5 30 90 

 ποσοστό 16,70% 44,40% 5,60% 33,30% 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 18 90 6 30 144 

 ποσοστό 12,50% 62,50% 4,20% 20,80% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 129 274 85 174 662 

 ποσοστό 19,50% 41,40% 12,80% 26,30% 100,00%
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8.Β19 Μορφωτικό επίπεδο και η επιρροή των διαφυλικών σχέσεων στη 
γενικότερη στάση των εργαζοµένων  
 
Πίνακας  33 

 
  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ 

ΒΑΘΜΟ 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 3 3 0 2 8 
 ποσοστό 37,50% 37,50% 0 25,00% 100,00%

Λύκειο συχνότητα 36 62 26 30 154 
 ποσοστό 23,40% 40,30% 16,90% 19,50% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 27 42 36 33 138 
 ποσοστό 19,60% 30,40% 26,10% 23,90% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 40 48 8 32 128 

 ποσοστό 31,30% 37,50% 6,30% 25,00% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 20 40 5 25 90 

 ποσοστό 22,20% 44,40% 5,60% 27,80% 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 18 72 18 36 144 

 ποσοστό 12,50% 50,00% 12,50% 25,00% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 144 267 93 158 662 

 ποσοστό 21,80% 40,30% 14,00% 23,90% 100,00%
 
8.Β20 Μορφωτικό επίπεδο και εργασιακή ικανοποίηση 
 
Πίνακας  34 

 
  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ 

ΒΑΘΜΟ 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 6 0 1 1 8 
 ποσοστό 75,00% 0 12,50% 12,50% 100,00%

Λύκειο συχνότητα 68 80 6 6 160 
 ποσοστό 42,50% 50,00% 3,80% 3,80% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 60 57 12 9 138 
 ποσοστό 43,50% 41,30% 8,70% 6,50% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 80 44 4 4 132 

 ποσοστό 60,60% 33,30% 3,00% 3,00% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 55 30 10  95 

 ποσοστό 57,90% 31,60% 10,50%  100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 78 48 18  144 

 ποσοστό 54,20% 33,30% 12,50%  100,00%

Σύνολο συχνότητα 347 259 51 20 677 

 ποσοστό 51,30% 38,30% 7,50% 3,00% 100,00%
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8.Β21 Μορφωτικό επίπεδο και ο ρόλος του φύλου στην αξιολόγηση του 
εργατικού δυναµικού 
 
Πίνακας 35 

 
  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ 

ΒΑΘΜΟ 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 1 3 0 4 8 
 ποσοστό 12,50% 37,50% 0 50,00% 100,00%

Λύκειο συχνότητα 34 44 32 46 156 
 ποσοστό 21,80% 28,20% 20,50% 29,50% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 18 36 39 42 135 
 ποσοστό 13,30% 26,70% 28,90% 31,10% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 16 56 16 44 132 

 ποσοστό 12,10% 42,40% 12,10% 33,30% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 10 40 10 30 90 

 ποσοστό 11,10% 44,40% 11,10% 33,30% 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 24 84 12 24 144 

 ποσοστό 16,70% 58,30% 8,30% 16,70% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 103 263 109 190 665 

 ποσοστό 15,50% 39,50% 16,40% 28,60% 100,00%

 
8.Β22 Μορφωτικό επίπεδο και η σύνδεση της εργασιακής αξιολόγησης και του 
επαναπροσδιορισµού των επαγγελµατικών προοπτικών 
 
Πίνακας 36 

 
  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ 

ΒΑΘΜΟ 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 1 3 1 2 7 
 ποσοστό 14,30% 42,90% 14,30% 28,60% 100,00%

Λύκειο συχνότητα 24 72 32 18 146 
 ποσοστό 16,40% 49,30% 21,90% 12,30% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 30 60 18 21 129 
 ποσοστό 23,30% 46,50% 14,00% 16,30% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 24 68 32 8 132 

 ποσοστό 18,20% 51,50% 24,20% 6,10% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 10 45 20 15 90 

 ποσοστό 11,10% 50,00% 22,20% 16,70% 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 30 78 24 6 138 

 ποσοστό 21,70% 56,50% 17,40% 4,30% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 119 326 127 70 642 

 ποσοστό 18,50% 50,80% 19,80% 10,90% 100,00%
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8.Β23 Μορφωτικό επίπεδο και η  ίση τοποθέτηση των δύο φύλων σε θέσεις 
εργασίας 
 

Πίνακας 37 

 
  ΝΑΙ ΌΧΙ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 4 3 7 
 ποσοστό 57,10% 42,90% 100,00%

Λύκειο συχνότητα 86 74 160 
 ποσοστό 53,80% 46,30% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 84 57 141 
 ποσοστό 59,60% 40,40% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 76 52 128 

 ποσοστό 59,40% 40,60% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 40 60 100 

 ποσοστό 40,00% 60,00% 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 54 90 144 

 ποσοστό 37,50% 62,50% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 344 336 680 

 ποσοστό 50,60% 49,40% 100,00%
 
 
 
8.Β24 Μορφωτικό επίπεδο και αξιοκρατική αξιολόγηση εργαζοµένων 
 
Πίνακας 38 

 
  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 2 2 1 2 7 
 ποσοστό 28,60% 28,60% 14,30% 28,60% 100,00%

Λύκειο συχνότητα 44 58 18 38 158 
 ποσοστό 27,80% 36,70% 11,40% 24,10% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 48 57 15 18 138 
 ποσοστό 34,80% 41,30% 10,90% 13,00% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 40 56 8 24 128 
 ποσοστό 31,30% 43,80% 6,30% 18,80% 100,00%

Τεχνική σχολή συχνότητα 20 60 15 5 100 
 ποσοστό 20,00% 60,00% 15,00% 5,00% 100,00%

Μεταπτυχιακό συχνότητα 42 66 30  138 
 ποσοστό 30,40% 47,80% 21,70%  100,00%

Σύνολο συχνότητα 196 299 87 87 669 
 ποσοστό 29,30% 44,70% 13,00% 13,00% 100,00%
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8.Β25 Μορφωτικό επίπεδο και συσχέτιση µεταξύ φύλου και αποδοτικότητας 
 
Πίνακας 39 

 
  ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΣΥΜΦΩΝΩ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ 

ΣΙΓΟΥΡΟΣ/Η
∆ΙΑΦΩΝΩ ∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 0 1 1 2 3 7 
 ποσοστό 0 14,30% 14,30% 28,60% 42,90% 100,00%

Λύκειο συχνότητα 8 26 36 56 32 158 
 ποσοστό 5,10% 16,50% 22,80% 35,40% 20,30% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 6 9 45 48 33 141 
 ποσοστό 4,30% 6,40% 31,90% 34,00% 23,40% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 8 20 40 36 24 128 
 ποσοστό 6,30% 15,60% 31,30% 28,10% 18,80% 100,00%

Τεχνική σχολή συχνότητα 10 5 50 35 0 100 
 ποσοστό 10,00% 5,00% 50,00% 35,00% 0 100,00%

Μεταπτυχιακό συχνότητα 0 30 24 30 60 144 
 ποσοστό 0 20,80% 16,70% 20,80% 41,70% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 32 91 196 207 152 678 
 ποσοστό 4,70% 13,40% 28,90% 30,50% 22,40% 100,00%

 
 
 
8.Β26 Μορφωτικό επίπεδο και οι οικογενειακές υποχρεώσεις ως εµπόδιο στην 
ίση απόδοση των εργαζοµένων 
 
Πίνακας 40 

 
  ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΣΥΜΦΩΝΩ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ 

ΣΙΓΟΥΡΟΣ/Η
∆ΙΑΦΩΝΩ ∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 1 1 1 3 1 7 
 ποσοστό 14,30% 14,30% 14,30% 42,90% 14,30% 100,00%

Λύκειο συχνότητα 26 52 28 40 14 160 
 ποσοστό 16,30% 32,50% 17,50% 25,00% 8,80% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 9 60 21 36 15 141 
 ποσοστό 6,40% 42,60% 14,90% 25,50% 10,60% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 28 24 28 32 16 128 
 ποσοστό 21,90% 18,80% 21,90% 25,00% 12,50% 100,00%

Τεχνική σχολή συχνότητα 15 25 35 20  95 
 ποσοστό 15,80% 26,30% 36,80% 21,10%  100,00%

Μεταπτυχιακό συχνότητα 0 36 60 24 24 144 
 ποσοστό 0 25,00% 41,70% 16,70% 16,70% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 79 198 173 155 70 675 
 ποσοστό 11,70% 29,30% 25,60% 23,00% 10,40% 100,00%
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8.Β27 Μορφωτικό επίπεδο και ο ρόλος του αντικειµένου εργασίας σε σχέση µε το 
φύλο, σε περίπτωση πρόσληψης 
 
Πίνακας 41 

  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 2 2 1 3 8 
 ποσοστό 25% 25% 12,50% 37,50% 100% 

Λύκειο συχνότητα 38 76 18 28 160 
 ποσοστό 23,75% 47,50% 11,25% 17,50% 100% 

A.E.I. συχνότητα 30 60 15 33 138 
 ποσοστό 21,74% 43,48% 10,87% 23,91% 100% 

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 44 40 8 40 132 
 ποσοστό 33,33% 30,30% 6,06% 30,30% 100% 

Τεχνική σχολή συχνότητα 15 40 25 10 90 
 ποσοστό 16,67% 44,44% 27,78% 11,11% 100% 

Μεταπτυχιακό συχνότητα 30 84 6 18 138 
 ποσοστό 21,74% 60,87% 4,35% 13,04% 100% 

Σύνολο συχνότητα 159 302 73 132 666 
 ποσοστό 23,87% 45,35% 10,96% 19,82% 100% 

 
 
 
 
8.Β28 Μορφωτικό επίπεδο και η ύπαρξη ίσης µεταχείρισης των δύο φύλων βάσει 
κοινωνικών σχέσεων και κουλτούρας 
 
Πίνακας 42 
 

  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 1 3 1 3 8 
 ποσοστό 12,50% 37,50% 12,50% 37,50% 100,00%

Λύκειο συχνότητα 66 54 14 20 154 
 ποσοστό 42,90% 35,10% 9,10% 13,00% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 69 48 9 9 135 
 ποσοστό 51,10% 35,60% 6,70% 6,70% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 68 44 8 8 128 

 ποσοστό 53,10% 34,40% 6,30% 6,30% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 40 25 20 5 90 

 ποσοστό 44,40% 27,80% 22,20% 5,60% 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 90 42 6  138 

 ποσοστό 65,20% 30,40% 4,30%  100,00%

Σύνολο συχνότητα 334 216 58 45 653 

 ποσοστό 51,10% 33,10% 8,90% 6,90% 100,00%
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8.Β29 Μορφωτικό επίπεδο και η επιρροή των εργαζοµένων στα Μ.Μ.Ε. από τα 
πρότυπα που αναπαράγονται 
 
Πίνακας 43 
 

  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 2 3 1 2 8 
 ποσοστό 25,00% 37,50% 12,50% 25,00% 100,00%

Λύκειο συχνότητα 46 56 30 26 158 
 ποσοστό 29,10% 35,40% 19,00% 16,50% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 36 54 36 12 138 
 ποσοστό 26,10% 39,10% 26,10% 8,70% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 36 52 16 28 132 

 ποσοστό 27,30% 39,40% 12,10% 21,20% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 15 35 15 30 95 

 ποσοστό 15,80% 36,80% 15,80% 31,60% 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 36 78 24 6 144 

 ποσοστό 25,00% 54,20% 16,70% 4,20% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 171 278 122 104 675 

 ποσοστό 25,30% 41,20% 18,10% 15,40% 100,00%

 

 
8.Β30 Μορφωτικό επίπεδο και η επιρροή του φύλου στα τηλεοπτικά πρότυπα 
 
Πίνακας 44 

 
  ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 2 3 1 2 8 
 ποσοστό 25,00% 37,50% 12,50% 25,00% 100,00%

Λύκειο συχνότητα 28 56 32 42 158 
 ποσοστό 17,70% 35,40% 20,30% 26,60% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 18 54 45 21 138 
 ποσοστό 13,00% 39,10% 32,60% 15,20% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 28 44 24 36 132 

 ποσοστό 21,20% 33,30% 18,20% 27,30% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 0 35 20 35 90 

 ποσοστό 0 38,90% 22,20% 38,90% 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 24 54 48 18 144 

 ποσοστό 16,70% 37,50% 33,30% 12,50% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 100 246 170 154 670 

 ποσοστό 14,90% 36,70% 25,40% 23,00% 100,00%
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8.Γ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  
 
8.Γ1 Μορφωτικό επίπεδο και  συχνότητα ανάγνωσης εφηµερίδων / περιοδικών 
 
Πίνακας 45 

  ΣΧΕ∆ΟΝ 
ΚΑΘΕ 
ΜΕΡΑ 

3-4 
ΦΟΡΕΣ/Β∆ΟΜΑ∆Α

1-2 ΦΟΡΕΣ 
/Β∆ΟΜΑ∆Α

1 ΦΟΡΑ ΤΗ 
Β∆ΟΜΑ∆Α 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΣΥΧΝΑ 

ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 2 2 3 0 1 8 
 ποσοστό 25,00% 25,00% 37,50% 0 12,50% 100,00%

Λύκειο συχνότητα 66 30 56 4 4 160 
 ποσοστό 41,30% 18,80% 35,00% 2,50% 2,50% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 72 33 30 0 3 138 
 ποσοστό 52,20% 23,90% 21,70% 0 2,20% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 60 28 32 8 4 132 

 ποσοστό 45,50% 21,20% 24,20% 6,10% 3,00% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 50 35 10 5 0 100 

 ποσοστό 50,00% 35,00% 10,00% 5,00% 0 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 96 18 12 18 0 144 

 ποσοστό 66,70% 12,50% 8,30% 12,50% 0 100,00%

Σύνολο συχνότητα 346 146 143 35 12 682 

 ποσοστό 50,70% 21,40% 21,00% 5,10% 1,80% 100,00%

 
8.Γ2 Μορφωτικό επίπεδο και  ύπαρξη ελεύθερου χρόνου 
 
Πίνακας 46 

 
  ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΑΡΚΕΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 1 2 5 8 
 ποσοστό 12,50% 25,00% 62,50% 100,00%

Λύκειο συχνότητα 66 16 78 160 
 ποσοστό 41,30% 10,00% 48,80% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 36 33 66 135 
 ποσοστό 26,70% 24,40% 48,90% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 36 24 72 132 

 ποσοστό 27,30% 18,20% 54,50% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 45 15 40 100 

 ποσοστό 45,00% 15,00% 40,00% 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 54 42 48 144 

 ποσοστό 37,50% 29,20% 33,30% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 238 132 309 679 

 ποσοστό 35,10% 19,40% 45,50% 100,00%



 

 

 

436

 
8.Γ3 Μορφωτικό επίπεδο και  συµµετοχή σε πολιτιστικούς συλλόγους 
 
Πίνακας 47 
 

  ΝΑΙ ΌΧΙ ΣΥΝΟΛΟ
Γυµνάσιο συχνότητα 3 5 8 

 ποσοστό 37,50% 62,50% 100,00%
Λύκειο συχνότητα 50 108 158 

 ποσοστό 31,60% 68,40% 100,00%
A.E.I. συχνότητα 48 90 138 

 ποσοστό 34,80% 65,20% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 60 72 132 

 ποσοστό 45,50% 54,50% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 5 90 95 

 ποσοστό 5,30% 94,70% 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 36 108 144 

 ποσοστό 25,00% 75,00% 100,00%

Σύνολο συχνότητα 202 473 675 

 ποσοστό 29,90% 70,10% 100,00%

 
 
 
8.Γ4 Μορφωτικό επίπεδο και ίσος καταµερισµός εργασιών µέσα στην οικογένεια 
 

Πίνακας 48 
 

  ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ
∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ 
ΣΙΓΟΥΡΟΣ/Η ∆ΙΑΦΩΝΩ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Γυµνάσιο συχνότητα 5 3 0 0 0 8 
 ποσοστό 62,50% 37,50% 0 0 0 100,00%

Λύκειο συχνότητα 84 56 12 4 4 160 
 ποσοστό 52,50% 35,00% 7,50% 2,50% 2,50% 100,00%

A.E.I. συχνότητα 69 45 12 6 3 135 
 ποσοστό 51,10% 33,30% 8,90% 4,40% 2,20% 100,00%

Τ.Ε.Ι. συχνότητα 84 32 12 0 4 132 

 ποσοστό 63,60% 24,20% 9,10% 0 3,00% 100,00%
Τεχνική σχολή συχνότητα 30 45 10 10 0 95 

 ποσοστό 31,60% 47,40% 10,50% 10,50% 0 100,00%
Μεταπτυχιακό συχνότητα 90 42 6 0 0 138 

 ποσοστό 65,20% 30,40% 4,30% 0 0 100,00%

Σύνολο συχνότητα 362 223 52 20 11 668 

 ποσοστό 54,20% 33,40% 7,80% 3,00% 1,60% 100,00%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
Γραφήµατα 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β  

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  
 
Gender Κοινωνικό φύλο 

Male Αρσενικό 

Female Θηλυκό 

Percent Ποσοστό 

Channel  Κανάλι (τηλεοπτικό), τηλεοπτικοί σταθµοί 
(επιχείρηση) 

STAR, ANT1, TEMPO, 902, 
SEVEN-X, MEGA, ALTER, 
TELEASTY, ET1 & NET.  

 

Τηλεοπτικοί σταθµοί (ονόµατα καναλιών) 

Age Ηλικία 

Family status Οικογενειακή κατάσταση 

Single Ελεύθερος – άγαµος  

Married Έγγαµος 

One parent family Μονογονεϊκή οικογένεια 

Number of children Αριθµός τέκνων 

East Ανατολή 

North Βορράς  

Central Κεντρικός 

South Νότος  

Out of Attica Εκτός Αττικής 

No parents Χωρίς γονείς 

Education Εκπαίδευση 

Lyceum Λύκειο 

University Πανεπιστήµιο Α.Ε.Ι. (Ανώτερα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα) 

T.E.I. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 

Technical School  Τεχνικό Σχολείο  
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Postgraduate  Μεταπτυχιακή 

No education Χωρίς εκπαίδευση 

Prim Μπόνους 

Level of Education Επίπεδο εκπαίδευσης (βαθµίδα εκπαίδευσης) 

Computer usage Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Very good knowledge Πολύ καλή γνώση 

Good knowledge Καλή γνώση 

Average Μέτρια 

No knowledge Χωρίς γνώση 

Education connecting work  Σύνδεση εκπαίδευσης και εργασίας 

High  Μεγάλη 

Average Μέτρια 

Little Λιγοστή 

Attendance  Παρακολούθηση 

Lesson of work knowledge Παρακολούθηση προγραµµάτων 
επαγγελµατικής κατάρτισης 

No lesson Χωρίς µάθηµα 

Useful  Χρήσιµος  

Very Πολύ 

Average Μέτρια  

Completely agree Συµφωνώ απολύτως 

Agree Συµφωνώ 

I am not sure ∆εν είναι σίγουρος-η 

Disagree ∆εν συµφωνώ 

New technologies Νέες τεχνολογίες 

Very Πολύ 

Few Λίγα 

No answer Χωρίς απάντηση 

Themes Θέµατα  

High Υψηλό 
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Low Χαµηλό 

Lowest Το χαµηλότερο 

Level Επίπεδο (βαθµίδα) 

Development Ανάπτυξη 

To learn – learning  Μαθαίνω – µάθηση  

Usage Χρησιµοποίηση 

Success Επιτυχία 

Connection Σύνδεση 

I don’t know ∆εν γνωρίζω 

Relationship Σχέση  

Social knowledge Κοινωνική γνώση 

Category-ies Κατηγορία-ίες 

Partly Μερικώς 

Success  Επιτυχία 

Productivity Παραγωγικότητα 

M.M.E.  Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

Seminar Σεµινάριο 

Help Βοήθεια 

First Πρώτος-η 

Second ∆εύτερος-η 

None Τίποτα 

Transpersonal  ∆ιαφυλική 

Almost Σχεδόν 

Everyday  Κάθε µέρα 

Times Φορές/ χρόνος 

Week Εβδοµάδα 

Often Συχνά 

Less Λιγότερο 

Count Μέτρηση 

Foreign Ξένος 
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Language Γλώσσα 

Opposite gender Ετερόφυλος 

Neutral Ουδέτερος 

Bad Κακό 

Good Καλό 

Negative Αρνητικό 

How do you see an opposite 
gender employer? 

Πώς βλέπετε έναν εργοδότη αντίθετου φύλου; 

Management ∆ιοίκηση 

Position Θέση 

Work Εργασία 

Director ∆ιευθυντής 

Journalist ∆ηµοσιογράφος 

Top manager Γενικός ∆ιευθυντής  

Artistic – Creative  Καλλιτεχνικό – δηµιουργικό  

Technical  Τεχνικός 

Employee – assistant Υπάλληλος – βοηθός  

Definition Ορισµός 

Payment Αµοιβή – πληρωµή  

National Εθνικός 

Agreement Συµφωνία 

Corporation Σύνδεσµος εταιρειών (επιχειρήσεων) 

Individual  Ατοµικός 

Manager ∆ιευθυντής 

Values Τα πιστεύω, οι απόψεις 

Value  Ποσότητα 

Position Θέση 

Connection Σύνδεση 

Importance  Σπουδαιότητα  
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 
 
 
Γράφηµα 1 

 
Μεταβλητή: Φύλο 

 

GENDER

GENDER

femalemale

P
er

ce
nt

60

50

40

30

20

10

0

51
49
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Γράφηµα 2 

 
Μεταβλητή: Επιχείρηση 
 
 
  

CHANNEL

CHANNEL

et1+net
seven

teleasty
902

alpha
tempo

alter
ant1

mega
star

P
er

ce
nt

30

20

10

0

22

4
34

12
11

3

17

11
13
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 Γράφηµα 3 

 
Μεταβλητή:  Ηλικία 
 
 
 

AGE

AGE

55+45-5435-4425-34<25

P
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nt

60

50

40

30
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10

0
7

26

57
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Γράφηµα 4 

 
Μεταβλητή:  Οικογενειακή κατάσταση 
 
 
 

family status

family status

one parent familymarriedsingle

P
er

ce
nt

60

50

40

30

20

10

0 5

38

57
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Γράφηµα 5 

 
Μεταβλητή:  Αριθµός τέκνων 
 

number of children

number of children

no children
4 children

3 children
2 children

1 child

P
er

ce
nt

80

60

40

20

0

69

16
12
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Γράφηµα 6 

 
Μεταβλητή:  Τόπος κατοικίας/Περιοχή 
 

katoikia

katoikia

south atttica
central attica

north suburbs
west attica

east attica

P
er

ce
nt

50

40

30

20

10

0
6

46
43

5
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Γράφηµα 7 

 
Μεταβλητή:  Κατοικία γονέων 
 

katoikia gonewn

katoikia gonewn

no parentsout of atticaattica

P
er

ce
nt

80

60

40

20

0

26

74
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Γράφηµα 8 

 
Μεταβλητή:  Εκπαίδευση γονέων 
 

education of parents

education of parents

no education or prim

postgraduate

technical school

T.E.I.
university(A.E.I.)

lyceum

P
er

ce
nt

50

40

30

20

10

0

13

6

11

6

18

46
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Γράφηµα 9 

 
Μεταβλητή:  Επίπεδο εκπαίδευσης 
 
 

level of education

level of education

post graduate
technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

P
er

ce
nt

30

20

10

0

21

15

19
21

24
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Γράφηµα 10 

 
Μεταβλητή:  Γνώση χρήσης Η/Υ. 
 
 
 
 
 

computer usage

computer usage

no knowledge
average knowledge

good knowledge
very good knowledge

P
er

ce
nt

50

40

30

20

10

0 5

22

40

34
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2. ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
 

Γράφηµα 11 

 
Μεταβλητή:  Σύνδεση µεταξύ αντικειµένου εργασίας και εκπαίδευσης 
 

education connecting work

education connecting work

no connection
little connection

average connection
high connection

P
er

ce
nt

60

50

40

30

20

10

0

98

33

51
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Γράφηµα 12 

 
Μεταβλητή:  Παρακολούθηση µαθηµάτων επαγγελµατικού προσανατολισµού 
 
 
 

attedance

attedance

noyes

P
er

ce
nt

60

50

40

30

20

10

0

57

43
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Γράφηµα 13 

 
Μεταβλητή: Παρακολούθηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης 
 
 
 

lesson of work knowledge

lesson of work knowledge

averageusefulvery usefulno lessons

P
er

ce
nt

70

60

50

40

30

20

10

0

10

20

10

61
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Γράφηµα 14 

 
Μεταβλητή: Ενηµέρωση σε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού 
 
 

direction in work themes

direction in work themes

noyes

P
er
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nt

100

80

60

40

20

0

82

18
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Γράφηµα 15 

 
Μεταβλητή:  Ρόλος του φύλου στην επιλογή εργασίας 
 
 

gender importance in work choice

gender importance in work choice

completely disagree
disagree

i am not sure
agree

completely agree

P
er

ce
nt

40

30

20

10

0

11

24
21

29

15
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Γράφηµα 16 

 
Μεταβλητή:  Σύνδεση µεταξύ φύλου και αντικειµένου εργασίας 
 
 

gender connecting with work

gender connecting with work

noyes

P
er
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nt
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60
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10

0

65

35
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3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
 

Γράφηµα 17 

 
Μεταβλητή: Χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών στην εργασία 
 
 

new technology in work

new technology in work

no answernofewvery

P
er

ce
nt

60

50

40

30

20

10

0

12
15

24

50
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Γράφηµα 18 

 
Μεταβλητή: Επαγγελµατική εκπαίδευση και θέµατα νέων τεχνολογιών 
 
 

themes of new technology

themes of new technology

noyes

P
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nt
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60
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40
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20

10

0

62

38
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Γράφηµα 19 

 
Μεταβλητή:  Χρήση νέων τεχνολογιών και εξέλιξη στην εργασία 
 
 

development and new technology

development and new technology

lowestin low levelin high level

P
er

ce
nt

70

60
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40

30
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10

0

15

28

58
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Γράφηµα 20 

 
Μεταβλητή:  Ρόλος του φύλου στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών 
 
 

 

gender and learning of new technolo

gender and learning of new technology

completely disagree
disagree

i am not sure
agree

completely agree

P
er

ce
nt

50

40

30

20

10

0

29

44

16

7
4
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Γράφηµα 21 

 
Μεταβλητή: Χρήση ∆ιαδικτύου στον εργασιακό χώρο 
 
 

internet in work

internet in work

lowest usagelow usagevery much usage

P
er

ce
nt

60

50

40

30

20

10

0

19

26

55
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Γράφηµα 22 

 
Μεταβλητή:  Εκπλήρωση εργασιακών προσδοκιών 
 
 

success in work

success in work

lowest levelin low levelin high level

P
er

ce
nt

50

40

30

20

10

0

12

46

41
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Γράφηµα 23 

 
Μεταβλητή: Εκπλήρωση εργασιακών προσδοκιών σχετικά µε την εξέλιξη 
 
 

development and success

development and success

lowest levelin low levelin high level

P
er
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nt

50

40

30

20

10

0

15

44
41
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Γράφηµα 24 

 
Μεταβλητή: Σύνδεση φύλου και εργασιακής εξέλιξης 
 
 

connection between gender and job

connection between gender and job development

completely disagree
disagree

i don't know
agree

completely agree

P
er

ce
nt

40

30

20

10

0

15

32

23
20

10
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Γράφηµα 25 

 
Μεταβλητή: Σχέσεις µε ετερόφυλους προϊσταµένους 
 
 

relationship between you and oppos

relationship between you and opposite  gender emp

badaverageneutralgoodvery good

P
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nt

60

50

40

30

20

10

0

13

33

52
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Γράφηµα 26 

 
Μεταβλητή: Άποψη για προϊσταµένους αντιθέτου φύλου 
 
 
 

how do you see a opposite gender e

how do you see a opposite gender employer

negativeneutralpossitive

P
er
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nt
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60
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40
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10

0 3

60

37
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4. MANAGEMENT-ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

Γράφηµα 27 

 
Μεταβλητή:  Θέση στην επιχείρηση 
 
 

possition in work

possition in work

employee-assistant

technical

artistic-creative

top manager

journalist

director

P
er
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nt

40
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0
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22

87

1514

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

469

 
 
  
Γράφηµα 28 

 
Μεταβλητή: Προσδιορισµός αµοιβών ∆ιευθυντών/Προϊσταµένων 
 
 
 

definition of payment(directors)

definition of payment(directors)

no answer
director-individual

director-corporate a
director-national ag

P
er

ce
nt

50

40

30

20

10

0

42
39

13

6
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Γράφηµα 29 

 
Μεταβλητή: Προσδιορισµός αµοιβών ∆ηµοσιογράφων 
 
 

definition of payment(journalists)

definition of payment(journalists)

no answer
individual agreement

corporate agreement
national agreement

P
er
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nt

50

40
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20

10

0

42

29

19

10
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Γράφηµα 30 

 
Μεταβλητή: Προσδιορισµός αµοιβών ανωτέρων στελεχών 
 
 
 

definition of payment(top managers)

definition of payment(top managers)

no answer
individual agreement

corporate agreement
national agreement

P
er
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nt

60
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40
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20

10

0

51

38

65
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Γράφηµα 31 

 
Μεταβλητή: Προσδιορισµός αµοιβών καλλιτεχνών 
 
 

definition of payment(creative-artisti

definition of payment(creative-artistic)

no answer
individual agreement

corporate agreement
national agreement

P
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nt

50
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10

0

41

29
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13
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Γράφηµα 32 

 
Μεταβλητή: Προσδιορισµός αµοιβών υπαλλήλων / βοηθών 
 
 
 

definition of payment(employees)

definition of payment(employees)

no answer
individual agreement

corporate agreement
national agreement
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0

35

13

2626

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

474

Γράφηµα 33 

 
Μεταβλητή:  Αµοιβές ∆ιευθυντών /Προϊσταµένων 
 
 

payment in your work(directors)

payment in your work(directors)

no answer
prim

metoxes
apodosi

sumvaseis
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nt

60

50

40

30

20

10

0

54

5

39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

475

 

Γράφηµα 34 

 
Μεταβλητή: Αµοιβές δηµοσιογράφων 
 
 

payment in your work(journalists)

payment in your work(journalists)

no aswerprimmetoxesapodosisumvasi
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Γράφηµα 35 

 
Μεταβλητή: Αµοιβές  ανωτέρων στελεχών 
 
 

payment in your work(top managers

payment in your work(top managers)

no answerprimmetoxesapodosisumvasi
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Γράφηµα 36 

 
Μεταβλητή: Αµοιβές  καλλιτεχνών / δηµιουργών 
 
 

payment in your work(artistic-creativ

payment in your work(artistic-creative)

no aswerprimmetoxesapodosisumvasi
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Γράφηµα 37 

 
Μεταβλητή: Αµοιβές  υπαλλήλων 
 
 

payment in your work(employers)

payment in your work(employers)

no answermetoxesapodosisumvasi
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Γράφηµα 38 

 
Μεταβλητή: Σύνδεση εργασιακής απόδοσης και τρόπου αµοιβής 
 
 
 

payment connecting with work

payment connecting with work

no levellowest levellow levelhigh level
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Γράφηµα 39 

 
Μεταβλητή:  ∆ιαχωρισµός προγραµµάτων κοινωνικής κατάρτισης 
 
 

social knowledge
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all
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Γράφηµα 40 

 
Μεταβλητή:  ∆ιαχωρισµός προγραµµάτων τεχνολογικής κατάρτισης 
 
 
 

technological knowledge
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Γράφηµα 41 

 
Μεταβλητή:  ∆ιαχωρισµός προγραµµάτων κατάρτισης σε management 
 
 

management knowledge

management knowledge
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Γράφηµα 42 

 
Μεταβλητή:  ∆ιαφορά στην συνταξιοδότηση µεταξύ των φύλων 
 
 

syntakstiodotisi (between genders)
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Γράφηµα 43 

 
Μεταβλητή:  Κατηγορίες επαγγελµατικής επιµόρφωσης 
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Γράφηµα 44. 

 
Μεταβλητή: Αποτελεσµατικότητα κατάρτισης εργαζοµένων 
 
 

success of workers knowledge

success of workers knowledge
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Γράφηµα 45. 

 
Μεταβλητή:  Σύνδεση επαγγελµατικής κατάρτισης, αµοιβών και εργασιακής 
αξιολόγησης 
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Μέθοδοι σχεδιασµού εργασίας (Πίνακας 46) 

 
Γράφηµα 46 

 
Μεταβλητή: Καταµερισµός εργασίας 
 
 

methodoi sxediasmou ergasias(kata

methodoi sxediasmou ergasias(katamerismos)

noyes

P
er

ce
nt

80

70

60

50

40

30

20

10

0

32

68
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Γράφηµα 47 

 
Μεταβλητή: Εναλλαγή θέσεων 
 
 

methodoi sxediasmou ergasias(ena

methodoi sxediasmou ergasias(enallagi thesewn)

noyes

P
er

ce
nt

100

80

60

40

20

0

78

22
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Γράφηµα 48 

 
Μεταβλητή: Εµπλουτισµός εργασίας 
 
 

methodoi sxediasmou ergasias(em

methodoi sxediasmou ergasias(emploutismos)

noyes

P
er

ce
nt

100

80

60

40

20

0

89

11
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Γράφηµα 49 

 
Μεταβλητή: Οµαδική εργασία 
 
 

methodoi sxediasmou ergasias(oma

methodoi sxediasmou ergasias(omadiki ergasia)

noyes

P
er

ce
nt

70

60

50

40

30

20

10

0

41

59
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Μέθοδοι επιλογής προσωπικού (Πίνακας 47) 

 

Γράφηµα 50 

 
Μεταβλητή:  Επιλογή προσωπικού µε προκηρύξεις θέσεων-αιτήσεις 
 
 
 

methodoi epilogis proswpikou(proky

methodoi epilogis proswpikou(prokyrikseis thesewn

noyes

P
er

ce
nt

80

60

40

20

0

76

24
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Γράφηµα 51 

 
Μεταβλητή: Επιλογή προσωπικού µε συνεντεύξεις 
 
 
 

methodoi epilogis proswpikou(synen

methodoi epilogis proswpikou(synenteykseis)

noyes

P
er

ce
nt

70

60

50

40

30

20

10

0

61

39
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Γράφηµα 52 

 
Μεταβλητή: Επιλογή προσωπικού µε Βιογραφικά Σηµειώµατα 
 
 

methodoi epilogis proswpikou(biogra

methodoi epilogis proswpikou(biografika simeiwmat

noyes

P
er

ce
nt

60

50

40

30

20

10

0

55

45
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Γράφηµα 53 

 
Μεταβλητή: Επιλογή προσωπικού µε Συστάσεις 
 
 

methodoi epilogis proswpikou(systa

methodoi epilogis proswpikou(systaseis)

noyes

P
er

ce
nt

60

50

40

30

20

10

0

5050
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Γράφηµα 54 

 
Μεταβλητή: Αποτελεσµατικότητα τρόπου στελέχωσης 
 
 

productivity(er.13)

productivity(er.13)

very much successful
successful

partly successful
unsuccessful

P
er

ce
nt

60

50

40

30

20

10

0 5

29

54

11
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Γράφηµα 55 

 
Μεταβλητή: Ισόρροπη συµµετοχή των δύο φύλων στην επαγγελµατική 
κατάρτιση 
 
 

issoropi summetoxi dyo fylwn

issoropi summetoxi dyo fylwn

no
in lowest level

in low level
in high level

P
er

ce
nt

70

60

50

40

30

20

10

0

31

64
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Γράφηµα 56 

 
Μεταβλητή: Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 
 
 

proypotheseis suntaksiodotisis (er.1

proypotheseis suntaksiodotisis (er.15)

nomiko plaisiokinitraage

P
er

ce
nt

70

60

50

40

30

20

10

0

32

6

62
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5. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
 

Γράφηµα 57 

 
Μεταβλητή: Αλλαγή εργασίας και παραµονή στον χώρο των Μ.Μ.Ε. 
 
 

an allazate ergasia tha paramenate 

an allazate ergasia tha paramenate sta mme

noyes

P
er

ce
nt

80

60

40

20

0

27

73
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Γράφηµα 58 

 
Μεταβλητή:  Εργασιακή απόδοση εκτός χώρου Μ.Μ.Ε. 
 
 
 

tha apodidate ektos mme

tha apodidate ektos mme

noyes

P
er

ce
nt

70

60

50

40

30

20

10

0

34

66
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Γράφηµα 59 

 
Μεταβλητή: Βαθµίδα στην επιχείρηση 
 
 

position in your work

position in your work

help employee
employee

second director
proistamenos

director

P
er

ce
nt

80

60

40

20

0 6

70

20
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Γράφηµα 60 

 
Μεταβλητή: Βελτίωση εργασιακής απόδοσης µε σεµινάρια 
 

more productivity with seminars

more productivity with seminars

noyes

P
er

ce
nt

100

80

60

40

20

0
12

88
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Γράφηµα 61 

 
Μεταβλητή: Επιρροή ανθρωπίνων σχέσεων στην εργασιακή απόδοση 
 
 

oi antrwpines sxeseis epireazoun tin

oi antrwpines sxeseis epireazoun tin apodosi sas?

none
lowest

in low value
in high value

P
er

ce
nt

60

50

40

30

20

10

0
66

32

56
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Γράφηµα 62 

 
Μεταβλητή:  Επιρροή διαφυλικών σχέσεων στην στάση προς την εργασία 
 
 

transpersonal (state in work)

transpersonal (state in work)

no
in lowest level

in low level
in high level

P
er

ce
nt

50

40

30

20

10

0

26

13

41

19
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Γράφηµα 63 

 
Μεταβλητή: Επιρροή διαφυλικών σχέσεων και στάση  του εργαζοµένου 
 

transpersonal (your state)

transpersonal (your state)

no
in lowest level

in low level
in high level

P
er

ce
nt

50

40

30

20

10

0

24

14

40

22
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Γράφηµα 64 

 
Μεταβλητή: Εργασιακή ικανοποίηση 
 
 

ikanopoiisi

ikanopoiisi

no
in lowest level

in low level
in high level

P
er

ce
nt

60

50

40

30

20

10

0
8

38

51
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Γράφηµα 65 

 
Μεταβλητή: Ο ρόλος του φύλου στη διοίκηση και αξιολόγηση του ανθρώπινου 
δυναµικού 
 
 

diaxeirisi anthrwpinwn porwn-to fyllo

diaxeirisi anthrwpinwn porwn-to fyllo einai simantiko

no
in lowest level

in low level
in high level

P
er

ce
nt

50

40

30

20

10

0

29

16

40

15
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Γράφηµα 66 

 
Μεταβλητή: Σύνδεση µεταξύ εργασιακής αξιολόγησης και επαναπροσδιορισµού 
επαγγελµατικών προοπτικών 
 
 

syndesi metaksi aksiologisis tis erga

syndesi metaksi aksiologisis tis ergasias kai epanap

no
in lowest level

in low level
in high level

P
er

ce
nt

60

50

40

30

20

10

0

11

20

51

19
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Παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη στις περιπτώσεις προαγωγής 

 
Γράφηµα 67 

 
Μεταβλητή: Σηµαντικότητα εκθέσεων σε περίπτωση προαγωγής 
 

paragontes pou lamvanontai ypopsi

paragontes pou lamvanontai ypopsin stis periptwse

noyes

P
er

ce
nt

80

60

40

20

0

75

25
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Γράφηµα 68 

 
Μεταβλητή: Σηµαντικότητα διαβαθµίσεων σε περίπτωση προαγωγής 
 
 

paragontes pou lamvanontai ypops

paragontes pou lamvanontai ypopsin stis periptws

noyes

P
er

ce
nt

100

80

60

40

20

0

79

21
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Γράφηµα 69 

 
Μεταβλητή: Σηµαντικότητα του Management µε στόχους σε περίπτωση 
προαγωγής 
 
 

paragontes pou lamvanontai ypops

paragontes pou lamvanontai ypopsin stis periptws

noyes

P
er

ce
nt

100

80

60

40

20

0

77

23
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Γράφηµα 70 

 
Μεταβλητή: Σηµαντικότητα των κατατάξεων σε περίπτωση προαγωγής 
 

paragontes pou lamvanontai ypops

paragontes pou lamvanontai ypopsin stis periptws

noyes

P
er

ce
nt

100

80

60

40

20

0

90

10
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Γράφηµα 71 

 
Μεταβλητή: Σηµαντικότητα των προσωπικών σχέσεων σε περίπτωση 
προαγωγής 
 
 

paragontes pou lamvanontai ypopsi

paragontes pou lamvanontai ypopsin stis periptwse

noyes

P
er

ce
nt

70

60

50

40

30

20

10

0

41

59
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Γράφηµα 72 

 
Μεταβλητή: Αξιολόγηση του προσωπικού µε αξιοκρατικά κριτήρια 
 
 

aksiologisi tou proswpikou me aksio

aksiologisi tou proswpikou me aksiokratika kritiria

none
lowest

in low value
in high value

P
er

ce
nt

50

40

30

20

10

0

1313

45

29
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Γράφηµα 73 

 
Μεταβλητή: Ισόποση τοποθέτηση αντρών και γυναικών σε  θέση εργασίας 
 
 

idio pososto andrwn kai gynaikwn to

idio pososto andrwn kai gynaikwn topothetountai gi

noyes

P
er

ce
nt

60

50

40

30

20

10

0

4951
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Γράφηµα 74 

 
Μεταβλητή: Συσχέτιση µεταξύ φύλου και αποδοτικότητας 
 
 

sysxetisi metaksy fylou kai apodotik

sysxetisi metaksy fylou kai apodotikotitas

completely disagree
disagree

i am not sure
agree

completely agree

P
er

ce
nt

40

30

20

10

0

22

31
29

13

5
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Γράφηµα 75 

 
Μεταβλητή: Οικογενειακές υποχρεώσεις ως εµπόδια για την ίση εργασιακή 
απόδοση των δύο φύλων 
 
 

oi oikogeneiakes ypoxrewseis einai 

oi oikogeneiakes ypoxrewseis einai empodio gia tin

completely disagree
disagree

i am not sure
agree

completely agree

P
er

ce
nt

40

30

20

10

0

10

23
26

29

12
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Γράφηµα 76 

 
Μεταβλητή: Ίδιο ενδιαφέρον από τα δύο φύλα για εξέλιξη σε θέση διευθυντού 
 
 

endiaferon andra kai gynaika gia ek

endiaferon andra kai gynaika gia ekseliksi se thesi

noyes

P
er

ce
nt

100

80

60

40

20

0

23

77
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Γράφηµα 77 

 
Μεταβλητή: ∆ιαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης αναφορικά µε το φύλο 
 

yparxoun diaforetika kritiria aksiolog

yparxoun diaforetika kritiria aksiologisis-apodosis se

noyes

P
er

ce
nt

70

60

50

40

30

20

10

0

59

41
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Γράφηµα 78 

 
Μεταβλητή: Ρόλος του αντικειµένου εργασίας στην επιλογή προσωπικού, ως 
προς το φύλο 
 
 

se periptwsi proslipsis to antikeimen

se periptwsi proslipsis to antikeimeno ergasias epire

none
lowest

in low value
in high value

P
er

ce
nt

50

40

30

20

10

0

20

11

45

24
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Γράφηµα 79 

 
Μεταβλητή: Ίση µεταχείριση των δύο φύλων βάση κουλτούρας και κοινωνικών 
σχέσεων 
 
 

isi metaxeirisi andrwn-gynaikwn vas

isi metaxeirisi andrwn-gynaikwn vasi koultouras kai 

none
lowest

in low value
in high value

P
er

ce
nt

60

50

40

30

20

10

0
7

9

33

51
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Γράφηµα 80 

 
Μεταβλητή: Κατά πόσο οι εργαζόµενοι στα Μ.Μ.Ε. επηρεάζονται από τα 
πρότυπα των τηλεοπτικών σταθµών 
 
 

ergazomenoi tileoptikwn stathmwn e

ergazomenoi tileoptikwn stathmwn epireazontai apo

none
lowest

in low value
in high value

P
er

ce
nt

50

40

30

20

10

0

15
18

41

25
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Γράφηµα 81 

 
Μεταβλητή: Επηρεασµός τηλεοπτικών προτύπων από το φύλο 
 
 

auta ta protypa epireazontai apo to f

auta ta protypa epireazontai apo to fylo?

none
lowest

in low value
in high value

P
er

ce
nt

40

30

20

10

0

23
25

37

15
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5. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 
 

Γράφηµα  82 

 
Μεταβλητή:  Συχνότητα ανάγνωσης εφηµερίδων/περιοδικών 
 
 

poso syxna diavazete efimerides i p

poso syxna diavazete efimerides i periodika?

less often
1 time a week

1-2 times a week
3-4 times a week

almost every day

P
er

ce
nt

60

50

40

30

20

10

0 5

2121

51
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Γράφηµα  83 

 
Μεταβλητή:  Ελεύθερος χρόνος 
 
 
 

exete eleythero xrono?

exete eleythero xrono?

not so manynoyes

P
er

ce
nt

50

40

30

20

10

0

46

19

35
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Γράφηµα  84 

 
Μεταβλητή:  Συµµετοχή σε σωµατεία , συλλόγους κ.λπ. 
 
 
 

eiste melos kapoiou politistikou,koin

eiste melos kapoiou politistikou,koinwnikou,syndika

noyes

P
er

ce
nt

80

60

40

20

0

70

30
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Γράφηµα  85 

 
Μεταβλητή: Ίσος καταµερισµός ευθυνών  µεταξύ των φύλων µέσα στην 
οικογένεια 
 
 

isos katamerismos eythynwn apo to

isos katamerismos eythynwn apo ton andra kai tin g

completely disagree
disagree

i am not sure
agree

completely agree

P
er

ce
nt

60

50

40

30

20

10

0
8

33

54
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6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΦΥΛΟ 
 
6.Α1. Φύλο και εκπαίδευση γονέων 
 
Γράφηµα 86 
 
 

GENDER

femalemale

C
ou

nt

140

120

100

80

60

40

20

0

education of parents

lyceum

university(A.E.I.)

T.E.I.

technical school

postgraduate

no education or prim

ary
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Γράφηµα 87 
 
Γνώση ξένων γλωσσών µεταξύ αντρών και γυναικών 
 

GENDER

femalemale

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

foreign languages

no knowledge

English

German

Italian

two or more
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6.Β  ΦΥΛΟ ΚΑΙ MANAGEMENT-ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
6.Β1  Φύλο και θέση στην επιχείρηση 
 
Γράφηµα 88 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENDER

femalemale

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

possition in work

director

journalist

top manager

artistic-creative

technical

employee-assistant
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Γράφηµα 89 
 
Προσδιορισµός αµοιβών υπαλλήλων –βοηθών ανάµεσα στα δύο φύλα 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENDER

femalemale

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

definition of paymen

national agreement

corporate agreement

individual agreement

no answer
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Γράφηµα 90 
 
 
Απόψεις αντρών και γυναικών περί διαφορών στην συνταξιοδότηση των δύο 
φύλων 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GENDER

femalemale

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

syntakstiodotisi (be

in high level

in low level

in lowest level

no
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Γράφηµα 91 
 
Απόψεις αντρών και γυναικών  σχετικά µε τη σύνδεση επαγγελµατικής 
κατάρτισης, εργασιακής αξιολόγησης και αµοιβών 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENDER

femalemale

C
ou

nt

70

60

50

40

30

20

10

0

aksioliogisi knowled

in high level

in low level

in lowest level

no
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Γράφηµα 92 
 
Απόψεις αντρών και γυναικών περί ισόρροπης συµµετοχής των δύο φύλων στην 
επαγγελµατική κατάρτιση που παρέχει η εταιρία 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENDER

femalemale

C
ou

nt

140

120

100

80

60

40

20

0

issoropi summetoxi d

in high level

in low level

in lowest level

no
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6.Γ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Γράφηµα 93 
 
Απόψεις αντρών και γυναικών για το κατά πόσο οι ανθρώπινες σχέσεις 
επηρεάζουν την εργασιακή απόδοση 
 
 
 

GENDER

femalemale

C
ou

nt

140

120

100

80

60

40

20

0

oi antrwpines sxesei

in high value

in low value

lowest

none
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Γράφηµα 94 
 
Απόψεις ανδρών και γυναικών περί συσχέτισης φύλου-αποδοτικότητας 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GENDER

femalemale

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

sysxetisi metaksy f

completely agree

agree

i am not sure

disagree

completely disagree
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Γράφηµα 95 
 
Απόψεις αντρών και γυναικών περί ενδιαφέρον των δύο φύλων για εξέλιξη σε 
διευθυντική θέση 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENDER

femalemale

C
ou

nt

200

100

0

endiaferon andra ka

yes

no
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6.∆  ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 
Γράφηµα 96 
 
Συµµετοχή αντρών και γυναικών σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωµατεία, οµάδες 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENDER

femalemale

C
ou

nt

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

eiste melos kapoiou

yes

no



 

 

 

538

 
Γράφηµα 97 
 
Απόψεις αντρών και γυναικών περί ανάγκης ίσου καταµερισµού ευθυνών µεταξύ 
των φύλων µέσα στην οικογένεια 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENDER

femalemale

C
ou

nt

200

100

0

isos katamerismos ey

completely agree

agree

i am not sure

disagree

completely disagree
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7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΗΛΙΚΙΑ 
 
 
Γράφηµα 98 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης µεταξύ ηλικιακών οµάδων  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

80

60

40

20

0

level of education

high school

lyceum

university(A..E.I.)

T.E.I.

technical school

post graduate
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Γράφηµα 99 
 
Γνώση ξένων γλωσσών µεταξύ ηλικιακών οµάδων 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

160

140

120

100

80

60

40

20

0

foreign languages

no knowledge

English

German

Italian

two or more



 

 

 

541

Γράφηµα 100 
 
Χρήση Η/Υ µεταξύ ηλικιακών οµάδων 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

computer usage

very good knowledge

good knowledge

average knowledge

no knowledge



 

 

 

542

 
Γράφηµα 101 
 
Παρακολούθηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης µεταξύ ηλικιακών 
οµάδων 
 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

140

120

100

80

60

40

20

0

lesson of work know

no lessons

very useful

useful

average

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

543

 
Γράφηµα 102 
 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων για το ρόλο του φύλου στην εκµάθηση νέων 
τεχνολογιών 
 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

gender and learning

completely agree

agree

i am not sure

disagree

completely disagree

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

544

 
Γράφηµα 103 
 
Χρήση του ∆ιαδικτύου για πληροφόρηση στον εργασιακό χώρο, µεταξύ 
ηλικιακών οµάδων 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

160

140

120

100

80

60

40

20

0

internet in work

very much usag

low usage

lowest usage

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

545

 
Γράφηµα 104 
 
Εκπλήρωση επαγγελµατικών προσδοκιών µεταξύ ηλικιακών οµάδων 
 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

140

120

100

80

60

40

20

0

success in work

in high level

in low level

lowest level

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

546

 
Γράφηµα 105 
 
Εκπλήρωση προσδοκιών για εξέλιξη στον εργασιακό χώρο, µεταξύ ηλικιακών 
οµάδων 
 
 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

development and succ

in high level

in low level

lowest level

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

547

 
Γράφηµα 106 
 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων για τον ρόλο του φύλου στην εργασιακή εξέλιξη 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

70

60

50

40

30

20

10

0

connection between g

completely agree

agree

i don't know

disagree

completely disagree

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

548

 
Γράφηµα 107 
 
Σχέσεις µε ετερόφυλους προϊσταµένους, µεταξύ ηλικιακών οµάδων 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

relationship between

very good

good

neutral

average

bad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

549

 
7.Β ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ MANAGEMENT/ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
 
Γράφηµα 108 
 
Ηλικιακές οµάδες και Θέση στην επιχείρηση 
 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

possition in work

director

journalist

top manager

artistic-creative

technical

employee-assistant

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

550

 
Γράφηµα 109 
 
Προσδιορισµός αµοιβών ∆ιευθυντών/Προϊσταµένων, µεταξύ ηλικιακών οµάδων 
 
 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

definition of paymen

director-national ag

reement

director-corporate a

greement

director-individual 

agreement

no answer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

551

 
Γράφηµα 110 
 
 
Προσδιορισµός αµοιβών ανωτέρων στελεχών, µεταξύ ηλικιακών οµάδων 
 
 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

140

120

100

80

60

40

20

0

definition of paymen

national agreement

corporate agreement

individual agreement

no answer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

552

 
Γράφηµα 111 
 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων περί σύνδεσης εργασιακής απόδοσης και τρόπου 
αµοιβής 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

payment connecting w

high level

low level

lowest level

no level
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Γράφηµα 112 
 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων ,περί διαφορών στη συνταξιοδότηση των δύο φύλων 
 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

syntakstiodotisi (be

in high level

in low level

in lowest level

no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

554

 
Γράφηµα 113 
 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων περί αποτελεσµατικότητας της κατάρτισης των 
εργαζοµένων στα Μ.Μ.Ε. 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

80

60

40

20

0

success of workers k

unsuccessful

partly successful

successful

very much successful

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

555

 
Γράφηµα 114 
 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων περί σύνδεσης µεταξύ εργασιακής απόδοσης, 
αµοιβών και αξιολόγησης 
 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

aksioliogisi knowled

in high level

in low level

in lowest level

no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

556

 
Γράφηµα 115 
 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων για την αποτελεσµατικότητα του τρόπου 
στελέχωσης των επιχειρήσεων 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

140

120

100

80

60

40

20

0

productivity(er.13)

unsuccessful

partly successful

successful

very much successfu
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7.Γ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 
 
Γράφηµα 116 
 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων για εργασιακή απόδοση εκτός χώρου Μ.Μ.Ε. 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

200

100

0

tha apodidate ektos 

yes

no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

558

 
 
Γράφηµα 117 
 
Ηλικιακές οµάδες και θέση στην επιχείρηση 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

200

100

0

position in your wor

director

proistamenos

second director

employee

help employee
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Γράφηµα 118 

 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων για την επιρροή των ανθρωπίνων σχέσεων στην 
εργασιακή απόδοση 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

160

140

120

100

80

60

40

20

0

oi antrwpines sxes

in high value

in low value

lowest

none
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Γράφηµα 119 
 
Επιρροή διαφυλικών σχέσεων στην εργασία, µεταξύ ηλικιακών οµάδων 
 
 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

transpersonal (state

in high level

in low level

in lowest level

no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

561

 
Γράφηµα 120 
 
Επιρροή διαφυλικών σχέσεων στη στάση του ατόµου, µεταξύ ηλικιακών 
οµάδων. 
 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

transpersonal (you

in high level

in low level

in lowest level

no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

562

 
Γράφηµα 121 
 
Εργασιακή ικανοποίηση µεταξύ ηλικιακών οµάδων 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

140

120

100

80

60

40

20

0

ikanopoiisi

in high level

in low level

in lowest level

no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

563

 
Γράφηµα 122 
 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων για το ρόλο του φύλου στην αξιολόγηση   του 
ανθρώπινου δυναµικού 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

diaxeirisi anthrwpin

in high level

in low level

in lowest level

no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

564

 
Γράφηµα 123 
 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων για την σύνδεση µεταξύ εργασιακής αξιολόγησης 
και επαναπροσδιορισµού των επαγγελµατικών προοπτικών 
 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

syndesi metaksi aksi

in high level

in low level

in lowest level

no
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Γράφηµα 124 
 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων για την ύπαρξη αξιοκρατικής αξιολόγησης των 
εργαζοµένων 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

aksiologisi tou pro

in high value

in low value

lowest

none
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Γράφηµα 125 
 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων περί ίσης τοποθέτησης των δύο φύλων σε θέση 
εργασίας 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

140

120

100

80

60

40

20

0

idio pososto andrwn 

yes

no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

567

 
 
Γράφηµα 126 
 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων για συσχέτιση φύλου-αποδοτικότητας 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

80

60

40

20

0

sysxetisi metaksy fy

completely agree

agree

i am not sure

disagree

completely disagree

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

568

 
Γράφηµα 127 
 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων για το αν οι οικογενειακές υποχρεώσεις είναι 
εµπόδιο στην ίση απόδοση των εργαζοµένων στην εργασία τους 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

oi oikogeneiakes ypo

completely agree

agree

i am not sure

disagree

completely disagree

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

569

Γράφηµα 128 
 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων για το αν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον από τα δύο 
φύλα για εξέλιξη σε διευθυντική θέση 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

200

100

0

endiaferon andra ka

yes

no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

570

Γράφηµα 129 
 
 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων για το κατά πόσο το αντικείµενο εργασίας επηρεάζει 
την επιλογή προσωπικού ως προς το φύλο 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

140

120

100

80

60

40

20

0

se periptwsi proslip

in high value

in low value

lowest

none

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

571

 
Γράφηµα 130 
 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων για το κατά πόσο η εργασιακή κουλτούρα συντελεί 
στην ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

isi metaxeirisi an

in high value

in low value

lowest

none

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

572

 
Γράφηµα 131 
 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων για το κατά πόσο τα πρότυπα που αναπαράγονται 
µέσω των τηλεοπτικών σταθµών επηρεάζουν τους εργαζοµένους σε αυτούς 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

ergazomenoi tileopti

in high value

in low value

lowest

none
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Γράφηµα 132 
 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων για το κατά πόσο τα πρότυπα που αναπαράγονται 
µέσω των τηλεοπτικών σταθµών επηρεάζονται από το φύλο 
 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

auta ta protypa epi

in high value

in low value

lowest

none
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7.∆ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 
 
Γράφηµα 133 
 
Ελεύθερος χρόνος µεταξύ ηλικιακών οµάδων 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

140

120

100

80

60

40

20

0

exete eleythero xron

yes

no

not so many

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

575

 
 
Γράφηµα 134 
 
Ηλικιακές οµάδες και συµµετοχή  σε πολιτιστικά, κοινωνικά ή συνδικαλιστικά 
σωµατεία 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

200

100

0

eiste melos kapoiou

yes

no
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Γράφηµα 135 
 
Απόψεις ηλικιακών οµάδων για το κατά πόσο µέσα σε µία οικογένεια πρέπει να 
υπάρχει ίσος καταµερισµός ευθυνών από τον άνδρα και τη γυναίκα 
 
 
 

AGE

55+45-5435-4425-34<25

C
ou

nt

160

140

120

100

80

60

40

20

0

isos katamerismos e

completely agree

agree

i am not sure

disagree

completely disagree
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8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 

 
Γράφηµα 136 
 
Επίπεδό εκπαίδευσης * επίπεδο εκπαίδευσης γονέων 
 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

education of pare

lyceum

university(A.E.I.)

T.E.I.

technical school

postgraduate

no education or pr

ary
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Γράφηµα 137 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις περί σύνδεσης µεταξύ της εκπαίδευσης που 
έλαβαν και του αντικειµένου εργασίας τους 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

education conne

 high connection

average connectio

little connection

no connection
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Γράφηµα 138 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και παρακολούθηση µαθηµάτων επαγγελµατικού 
προσανατολισµού κατά την διάρκεια των σχολικών τους χρόνων ή αργότερα 
 
 

level of education

post graduate
technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

attedanc

yes

no
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Γράφηµα 139 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και παρακολούθηση προγραµµάτων επαγγελµατικής 
κατάρτισης 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

lesson of work kno

no lessons

very useful

useful

average
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Γράφηµα 140 
 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις  για το κατά πόσο το φύλο παίζει ρόλο στην 
επιλογή της εργασίας 
 
 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

60

50

40

30

20

10

0

gender importance in

completely agree

agree

i am not sure

disagree

completely disagree
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Γράφηµα 141 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και  σύνδεση φύλου -αντικείµενου  εργασίας 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

gender connecting w

yes

no
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Γράφηµα 142 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις για το βαθµό που η γνώση και χρησιµοποίηση 
νέων τεχνολογιών έχουν βοηθήσει στην εργασιακή εξέλιξη 
 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

development and new

in high level

in low level

lowest
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Γράφηµα 143 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις για τον ρόλο του φύλου στην εκµάθηση νέων 
τεχνολογιών 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

80

60

40

20

0

gender and learnin

completely agree

agree

i am not sure

disagree

completely disagree
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Γράφηµα 144 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και χρήση του διαδικτύου στον εργασιακό χώρο 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

internet in work

very much usage

low usage

lowest usage
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Γράφηµα 145 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και εκπλήρωση των βασικών επαγγελµατικών προσδοκιών 
 
 

level of education

post graduate
technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

success in work

in high level

in low level

lowest level
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Γράφηµα 146 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και εκπλήρωση των βασικών επαγγελµατικών προσδοκιών  
όσον αφορά την εξέλιξη 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

development and succ

in high level

in low level

lowest level
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Γράφηµα 147 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις τους για το ρόλο του φύλου στην εξέλιξη στον 
εργασιακό χώρο 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

70

60

50

40

30

20

10

0

connection between g

completely agree

agree

i don't know

disagree

completely disagree
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Γράφηµα 148 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και σχέσεις µε ετερόφυλους προϊσταµένους 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

relationship between

very good

good

neutral

average

bad
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Γράφηµα 149 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις για  ετερόφυλους προϊσταµένους 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

how do you see a opp

possitive

neutral

negative
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8.Β ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ MANAGEMENT/ΠΡΟΦΙΛ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
Γράφηµα 150 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και θέση στον χώρο των Μ.Μ.Ε. 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

possition in work

director

journalist

top manager

artistic-creative

technical

employee-assista
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Γράφηµα 151 

 
Επίπεδο εκπαίδευσης και  προσδιορισµός των αµοιβών διευθυντών- 
προϊσταµένων 
 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

definition of paym

director-national ag

reement

director-corporate a

greement

director-individual 

agreement

no answer
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Γράφηµα 152 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και προσδιορισµός των  αµοιβών  στελεχών- 
δηµοσιογράφων 
 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

definition of paymen

national agreement

corporate agreement

individual agreement

no answer
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Γράφηµα 153 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και προσδιορισµός των αµοιβών  ανωτέρων στελεχών 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

definition of payme

national agreement

corporate agreeme

individual agreemen

no answer
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Γράφηµα 154 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και προσδιορισµός των αµοιβών δηµιουργών/ καλλιτεχνών 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

definition of payme

national agreement

corporate agreemen

individual agreemen

no answer
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Γράφηµα 155 
 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και προσδιορισµός των αµοιβών  υπαλλήλων-βοηθών 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

60

50

40

30

20

10

0

definition of paymen

national agreement

corporate agreement

individual agreement

no answer
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Γράφηµα 156 
 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις περί σύνδεσης  παραγωγικότητας και τρόπου 
αµοιβής 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

70

60

50

40

30

20

10

0

payment connecting 

high level

low level

lowest level

no level
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Γράφηµα 157 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις  για το αν υπάρχει διαφορά στην 
συνταξιοδότηση µεταξύ των δύο φύλων 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

syntakstiodotisi (be

in high level

in low level

in lowest level

no
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Γράφηµα 158 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις για το κατά πόσο  η κατάρτιση των 
εργαζοµένων στα Μ.Μ.Ε. είναι αποτελεσµατική 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

60

50

40

30

20

10

0

success of workers

unsuccessful

partly successful

successful

very much successf
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Γράφηµα 159 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις  για το κατά πόσο  η κατάρτιση των 
εργαζοµένων στα Μ.Μ.Ε. συνδέεται µε τις αµοιβές των εργαζοµένων και την 
εργασιακή  αξιολόγηση 
 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

aksioliogisi knowl

in high level

in low level

in lowest level

no
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Γράφηµα 160 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις  για το πόσο αποτελεσµατικός είναι ο τρόπος 
στελέχωσης των επιχειρήσεων στον χώρο των Μ.Μ.Ε. 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

productivity(er.13)

unsuccessful

partly successful

successful

very much successf
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Γράφηµα 161 
 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις για το κατά πόσο υπάρχει ισόρροπη 
συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην επαγγελµατική κατάρτιση που 
προσφέρουν οι επιχειρήσεις στον χώρο των Μ.Μ.Ε. 
 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

issoropi summeto

in high level

in low level

in lowest level

no
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Γράφηµα 162 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και  απόψεις για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης στις 
επιχειρήσεις που λειτουργούν µέσα στον χώρο των Μ.Μ.Ε. 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

proypotheseis suntak

age

kinitra

nomiko plaisio
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Γράφηµα 163 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και παραµονή  στο χώρο των Μ.Μ.Ε σε περίπτωση 
αλλαγής εργασίας 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

140

120

100

80

60

40

20

0

an allazate ergasia

yes

no
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Γράφηµα 164 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και ιεραρχική βαθµίδα στην οποία βρίσκονται στην 
επιχείρηση την οποία εργάζονται 
 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

140

120

100

80

60

40

20

0

position in your w

director

proistamenos

second director

employee

help employee
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Γράφηµα 165 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και βελτίωση την απόδοσή τους  µε παραπάνω 
επαγγελµατική εκπαίδευση 
 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

160

140

120

100

80

60

40

20

0

more productivity 

yes

no
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Γράφηµα 166 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις για την επιρροή των ανθρωπίνων σχέσεων 
στην απόδοση των εργαζοµένων 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

oi antrwpines sxe

in high value

in low value

lowest

none
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Γράφηµα 167 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και επιρροή των διαφυλικών σχέσεων στην στάση των 
εργαζοµένων απέναντι στην εργασία 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

transpersonal (stat

in high level

in low level

in lowest level

no
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Γράφηµα 168 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και επιρροή των διαφυλικών  σχέσεων στον χώρο εργασίας 
στην στάση των εργαζοµένων. 
 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

80

60

40

20

0

transpersonal (you

in high level

in low level

in lowest level

no
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Γράφηµα 169 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και εργασιακή ικανοποίηση 
 
 

level of education

post graduate
technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

ikanopoiisi

in high level

in low level

in lowest leve

no
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Γράφηµα 170 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις για το ρόλο του φύλου στην  αξιολόγηση του 
ανθρώπινου δυναµικού 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

diaxeirisi anthrwp

in high level

in low level

in lowest level

no
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Γράφηµα 171 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και  απόψεις  για το κατά πόσο υπάρχει σύνδεση µεταξύ 
εργασιακής αξιολόγησης και επαναπροσδιορισµού των επαγγελµατικών 
προοπτικών 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

syndesi metaksi 

in high level

in low level

in lowest level

no
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Γράφηµα 172 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις για το αν τοποθετούνται για την ίδια θέση 
εργασίας το ίδιο ποσοστό αντρών και γυναικών 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

idio pososto andrw

yes

no
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Γράφηµα 173 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις για το κατά πόσο η αξιολόγηση του 
προσωπικού γίνεται µε αξιοκρατικά κριτήρια 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

70

60

50

40

30

20

10

0

aksiologisi tou p

in high value

in low value

lowest

none
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Γράφηµα 174 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις  για το αν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ φύλου 
και αποδοτικότητας 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

70

60

50

40

30

20

10

0

sysxetisi metaks

completely agree

agree

i am not sure

disagree

completely disag
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Γράφηµα 175 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης  και απόψεις  για το αν οι οικογενειακές υποχρεώσεις είναι 
εµπόδιο για την ίση απόδοση των εργαζοµένων 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

70

60

50

40

30

20

10

0

oi oikogeneiakes y

completely agree

agree

i am not sure

disagree

completely disagre
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Γράφηµα 176 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις για το αν σε περίπτωση πρόσληψης το 
αντικείµενο εργασίας επηρεάζει την επιλογή προσωπικού ως προς το φύλο 
 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

se periptwsi pro

in high value

in low value

lowest

none
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Γράφηµα 177 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις  για το αν οι κοινωνικές σχέσεις και η 
κουλτούρα του εργασιακού χώρου συντελούν στην ίση µεταχείριση αντρών και 
γυναικών στον χώρο εργασίας 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

isi metaxeirisi a

in high value

in low value

lowest

none
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Γράφηµα 178 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις  για τον βαθµό στον οποίο τα άτοµα που 
εργάζονται στους τηλεοπτικούς σταθµούς επηρεάζονται από τα πρότυπα που 
αναπαράγονται µέσω των τηλεοπτικών σταθµών 
 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

ergazomenoi tileo

in high value

in low value

lowest

none
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Γράφηµα 179 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις για τον βαθµό στον οποίο τα τηλεοπτικά 
πρότυπα επηρεάζονται από το φύλο 
 

 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

60

50

40

30

20

10

0

auta ta protypa e

in high value

in low value

lowest

none
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8.Γ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  
 
Γράφηµα 180 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και συχνότητα που διαβάζουν εφηµερίδες ή περιοδικά 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

poso syxna diavaz

almost every day

3-4 times a week

1-2 times a week

1 time a week

less often
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Γράφηµα 181 
 
Επίπεδο Εκπαίδευσης * Ελεύθερος χρόνος 
 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

exete eleythero x

yes

no

not so many
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Γράφηµα 182 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και συµµετοχή σε πολιτιστικό ή κοινωνικό σύλλογο 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

120

100

80

60

40

20

0

eiste melos kapoio

yes

no
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Γράφηµα 183 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης και απόψεις για το αν µέσα σε µια οικογένεια πρέπει να 
υπάρχει ίσος καταµερισµός ευθυνών ανάµεσα στον άντρα και τη γυναίκα 
 
 

level of education

post graduate

technical school

T.E.I.
university(A..E.I.)

lyceum
high school

C
ou

nt

100

80

60

40

20

0

isos katamerismos e

completely agree

agree

i am not sure

disagree

completely disagree
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
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Γ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 
∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά 

 (Παρακαλώ σηµειώστε ένα µόνο κουτί στις παρακάτω ερωτήσεις) 
 
 
1. Εταιρεία:  
 
…………………………………………………………………………… 
 
2. Φύλο:    

 
   Άνδρας       Γυναίκα   
 
 
3. Ηλικία(σε χρόνια):   
 
             Κάτω από 25  25-34  35-44  45-54  55+  

 
 
4. Οικογενειακή Κατάσταση:  
 
Άγαµος/η  Έγγαµος/η Μονογονική Οικογένεια (Χήρος-∆ιαζευγµένος)  
                               

     
Αριθµός Τέκνων……….. 
 
 
5.  Τόπος Γέννησης: …………………………………………………………………. 
 
6. Τόπος Κατοικίας/Περιοχή: ………………………………………………………. 
 
7. Επάγγελµα Πατέρα:……………………………………………………………... 
 
8. Επάγγελµα Μητέρας:……………………………………………………………. 
 
9. Κατοικία Γονέων:…………………………………………………………………. 
 
 
ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  

(Παρακαλώ σηµειώστε ένα µόνο κουτί στις παρακάτω ερωτήσεις) 
 
 
10. Επίπεδο Εκπαίδευσης: 
 
Γυµνάσιο      Λύκειο    Τεχνική      Τ.Ε.Ι.        A.E.I.  Μεταπτυχιακά  
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11. Γνωρίζετε ξένες γλώσσες; 
 

Ναι   Όχι  
(Εάν ΝΑΙ προχωρήστε στην ερώτηση 3, αλλιώς στην ερώτηση 4)  
 
12. Ποιες ξένες γλώσσες γνωρίζετε; 

(Σηµειώστε όσα κουτιά ταιριάζουν) 
 
Αγγλικά   Γαλλικά   Γερµανικά   Ιταλικά   
 
Άλλη    Ποια;………………………………………………………………… 
 
13. Γνωρίζετε την χρήση Η./Υ; 
 
Πολύ   Αρκετά  Μέτρια  Καθόλου  
 
14.  Επίπεδο Εκπαίδευσης γονέων: 
(Σηµειώστε την ανώτερη βαθµίδα εκπαίδευσης που φοίτησε o ένας από τους δυο γονείς) 
 
Λύκειο  Τεχνική   Τ.Ε.Ι.   A.E.I.   Μεταπτυχιακά  
 

 
 

Γ. Το Προφίλ Των Εργαζόµενων 

 (Παρακαλώ σηµειώστε ένα µόνο κουτί στις παρακάτω ερωτήσεις) 
 
15. Υπάρχει σύνδεση µεταξύ του αντικειµένου της εργασίας σας και της εκπαίδευσης που 

λάβατε; 
 
Πολύ   Μέτρια   Λίγο    Καθόλου  
 
16. Παρακολουθήσατε κάποιο µάθηµα επαγγελµατικού προσανατολισµού στην διάρκεια των 

σχολικών σας ετών ή αργότερα; 
 

Ναι   Όχι  
 
 
17. Ο επαγγελµατικός προσανατολισµός, είχε σχέση µε την επιλογή του επαγγέλµατός σας; 
  
Πολύ   Μέτρια   Λίγο    Καθόλου  
 
 
18. ‘’Το φύλο παίζει ρόλο στην επιλογή της εργασίας’’ 
 
Συµφωνώ Απόλυτα  Συµφωνώ  ∆εν είµαι βέβαιος/η  ∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ Απόλυτα 

                                                
 
 
19. Πιστεύετε ότι έχει σχέση το φύλο σας µε το αντικείµενο της εργασίας σας; 
 

Ναι   Όχι  
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20. Έχετε παρακολουθήσει προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης στον τοµέα του 

αντικειµένου σας; 
 
Πριν  (Προχωρήστε στην ερώτηση 6) 
 
Μετά  (Προχωρήστε στην ερώτηση 6) 
 
Ποτέ  (Προχωρήστε στην ερώτηση 7) 
 
21. Τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που παρακολουθήσατε, σας φάνηκαν… 
 
 
Πολύ χρήσιµα         Χρήσιµα        Μέτρια        Καθόλου Χρήσιµα  
 
 
22. Υπάρχει εκπλήρωση των προσδοκιών σας στο επάγγελµά σας, µέχρι τώρα; 
 
Σε µεγάλο βαθµό    Σε µικρό βαθµό      Ελάχιστα   
 
 
23. Υπάρχει εκπλήρωση των προσδοκιών σας όσο αναφορά την εξέλιξη σας στον εργασιακό 

χώρο; 
 
Σε µεγάλο βαθµό    Σε µικρό βαθµό      Ελάχιστα   
 
24. ‘’Το φύλο παίζει ρόλο στην εξέλιξή σας στον εργασιακό χώρο’’ 
 
Συµφωνώ Απόλυτα  Συµφωνώ  ∆εν είµαι βέβαιος/η  ∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ Απόλυτα 

                                                
 
25. Ποιες είναι οι σχέσεις σας µε τους ετερόφυλους προϊστάµενους; 
 
Πολύ Καλές       Καλές     Μέτριες    Άσχηµες  
 
(Αν είστε Άνδρας συνεχίστε στην επόµενη ερώτηση αλλιώς προχωρήστε στην ερώτηση 12). 
 
 
26. Πως βλέπετε µια γυναίκα προϊστάµενη; 
 
Θετικά      Ουδέτερα   Αρνητικά  
 
 
27. Πως βλέπετε έναν  άνδρα προϊστάµενο; 
 
Θετικά      Ουδέτερα   Αρνητικά  
 
 
∆∆..  ΝΝέέεεςς  ΤΤεεχχννοολλοογγίίεεςς  

(Παρακαλώ σηµειώστε ένα µόνο κουτί στις παρακάτω ερωτήσεις) 
 
 
28. Χρησιµοποιείτε τις παρακάτω νέες τεχνολογίες στο επάγγελµά σας; 
(σηµειώστε όσα κουτιά νοµίζετε) 
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 Πολύ Λίγο Καθόλου ∆Ξ/∆Α 
Επεξεργασία Κειµένου     
Βάσεις ∆εδοµένων     
Προγραµµατισµός     
Internet     
WAP     
Graphics Desing Software     
Άλλο. 
Ποιο;……………………………………………
………………………………………. 

    

 
29. Η επαγγελµατικής εκπαίδευσή σας, περιείχε θέµατα νέων τεχνολογιών; 
 
Ναι  Ποιες;………………………………………………………………………… 
 
Όχι  
 
 
30. Η γνώση και χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών συντελούν στην εξέλιξή σας στην 

επιχείρηση; 
 
Σε µεγάλο βαθµό    Σε µικρό βαθµό      Ελάχιστα   
 
 
31. ‘’Το φύλο παίζει ρόλο στην εκµάθηση νέων τεχνολογιών’’. 
 
Συµφωνώ Απόλυτα  Συµφωνώ  ∆εν είµαι βέβαιος/η  ∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ Απόλυτα 

                                                
 
 
32. Χρησιµοποιείτε το Internet για πληροφόρηση στον εργασιακό σας χώρο; 
 
Σε µεγάλο βαθµό    Σε µικρό βαθµό      Ελάχιστα   
 
Σας ευχαριστούµε πολύ για την συνεργασία σας. Αν έχετε να συµπληρώσετε κάτι άλλο 

παρακαλούµε σηµειώστε στον παρακάτω χώρο. 

 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
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∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ((MMaannaaggeemmeenntt))--TToo  ΠΠρροοφφίίλλ  ΤΤηηςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  

(Παρακαλώ, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις) 
 
1. Όνοµα Επιχείρησης:…………………………………………………………….. 
 

∆ιεύθυνση:……………………………………………………………………….. 
 
Τηλέφωνο: ……………………………………………………………………….. 
 
Υπεύθυνος Συµπλήρωσης Ερωτηµατολογίου:………………………………… 
 

 
2. Θέση στην επιχείρηση: 
 
∆ιευθυντής-Προϊστάµενος      Στέλεχος ∆ηµοσιογράφος    Ανώτερο Στέλεχος     

Καλλιτεχνικό-∆ηµιουργικό    Τεχνικό    Υπάλληλος-Βοηθός   
 
3. Τοµέας-Τµήµα που εργάζεστε:…………………………………………………. 
 
4. Από τι προσδιορίζονται οι βασικές αµοιβές των εργαζοµένων; 

(σηµειώστε τόσα κουτιά όσα νοµίζετε) 
 

 ∆ιευθυντές 
Προϊστάµεν
οι 

Στελέχη- 
∆ηµοσιογρά 
φοι 

Ανώτερα 
Στελέχη 

Καλλιτέχνες-
∆ηµιουργικό-
Τεχνικοί 

Υπάλλη 
λοι-Βοηθοί 

Εθνική 
Συλλογική 
Σύµβαση 

     

Εταιρική 
Σύµβαση 
Εργασίας 

     

Ιδιωτική 
∆ιαπραγµάτευσ
η 

     

Άλλο, 
παρακαλώ 
σηµειώστε 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Συστήµατα αµοιβών 
 
 ∆ιευθυντές Στελέχη- Ανώτερα Καλλιτέχνες- Υπάλληλοι-
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Προϊστάµεν
οι 

∆ηµοσιογράφοι Στελέχη ∆ηµιουργικό
-Τεχνικοί 

Βοηθοί 

Αµοιβή 
σύµφωνα µε 
συµβάσεις 

     

Αµοιβή 
σύµφωνα µε 
συνολική 
απόδοση 

     

∆ικαίωµα 
αγοράς µετοχών 
από τους 
εργαζόµενους 

     

Πριµ 
παραγωγικότητα
ς 

     

Άλλο, 
παρακαλώ 
σηµειώστε 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 

 
6. Υπάρχει σύνδεση µεταξύ απόδοσης παραγωγικότητας και τρόπου αµοιβής στην 

επιχείρηση; 
 
Σε µεγάλο βαθµό       Σε µικρό βαθµό      Ελάχιστα       Καθόλου     
 
 
7. Πως διαχωρίζονται τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης ανά κατηγορία 

εργαζοµένων; 
(σηµειώστε τόσα κουτιά, όσα ταιριάζουν) 
 

 
 Κοινωνική 

Κατάρτιση 
Τεχνολογική 
Κατάρτιση 

Management 

∆ιευθυντές-
Προϊστάµενοι 

   

Στελέχη-
∆ηµοσιογράφοι  

   

Ανώτερα Στελέχη    
Καλλιτέχνες-
∆ηµιουργικό-
Τεχνικοί 

   

Υπάλληλοι-Βοηθοί
  

   

 
 
 
8. Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες γίνεται επιµόρφωση; 
 
α. Κατάρτιση νέων εργαζοµένων  
β. Κατάρτιση ανά τοµέα   
γ. Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση  
δ. Εξωεπιχειρησιακή κατάρτιση  
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9. Πιστεύετε ότι η κατάρτιση επιµόρφωση των εργαζοµένων είναι αποτελεσµατική; 
 
Καθόλου   Σχετικά  Αποτελεσµατική Πολύ 
Αποτελεσµατική Αποτελεσµατική    Αποτελεσµατική 
           
 
 
10. Πιστεύετε ότι η κατάρτιση-επιµόρφωση των εργαζοµένων συνδέεται µε τις αµοιβές των 

εργαζοµένων και την αξιολόγησή τους στην εργασία; 
 
Σε µεγάλο βαθµό       Σε µικρό βαθµό      Ελάχιστα       Καθόλου     
 
11. Ποιες από τις παρακάτω µεθόδους σχεδιασµού εργασίας υπάρχουν στην επιχείρησή σας; 

(σηµειώστε τόσα κουτιά, όσα νοµίζετε) 
 
 

α. Καταµερισµός εργασίας   
β. Εναλλαγή θέσεων στην εργασία  
γ. Μεγέθυνση εργασίας   
δ. Οµαδική εργασία    
 
12. Ποιες µέθοδοι επιλογής προσωπικού χρησιµοποιούνται στην επιχείρησή σας; 
 
α. Προκηρύξεις θέσεων-Αιτήσεις  
β. Συνεντεύξεις    
γ. Βιογραφικά Σηµειώµατα   
δ. Συστάσεις     
ε. Άλλο………………………………………………………………………………….  
 
13. Πόσο αποτελεσµατικός θα λέγατε ότι είναι ο τρόπος στελέχωσης στην επιχείρησή σας; 
 
Καθόλου   Σχετικά  Αποτελεσµατικός Πολύ 
Αποτελεσµατικός Αποτελεσµατικός    Αποτελεσµατικός 
           
 
14. Υπάρχει σύνδεση επαγγελµατικής κατάρτισης µε την εξέλιξή σας στην επιχείρηση; 
 
Σε µεγάλο βαθµό       Σε µικρό βαθµό      Ελάχιστα       Καθόλου     
 
15. Υπάρχει ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην επαγγελµατική κατάρτιση στην 

επιχείρησή σας; 
 
Σε µεγάλο βαθµό       Σε µικρό βαθµό      Ελάχιστα       Καθόλου     
 
16. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης στην επιχείρησή σας (π.χ ηλικία, κίνητρα 

κλπ); 
 
Ηλικία   Κίνητρα   Νοµικό Πλαίσιο  
 
Άλλο……………………………………….  
 
ΕΕρργγαασσιιαακκέέςς  ΣΣχχέέσσεειιςς--ΠΠεερριιββάάλλλλοονν  
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17. Πιστεύετε ότι θα µπορούσατε να αποδώσετε καλύτερα σε άλλη θέση εργασίας; 
 

Ναι   Όχι   
 
 
18. Πιστεύετε ότι θα µπορούσατε να βελτιώσετε την απόδοσή σας µε κατάλληλη 

επαγγελµατική εκπαίδευση; 
 
 

Ναι   Όχι   
 
19. Πιστεύετε ότι οι ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις επηρεάζουν την απόδοσή σας; 
 
 
Σε µεγάλο βαθµό       Σε µικρό βαθµό      Ελάχιστα       Καθόλου     
 
 
20. Πιστεύετε ότι οι διαφυλικές σχέσεις στον χώρο εργασίας επηρεάζουν την στάση σας 

απέναντι στην εργασία; 
 
Σε µεγάλο βαθµό       Σε µικρό βαθµό      Ελάχιστα       Καθόλου     
 
 
21. Υπάρχει ικανοποίηση από την εργασία σας; 
 
Σε µεγάλο βαθµό       Σε µικρό βαθµό      Ελάχιστα       Καθόλου     
 
 
22. Όσον αφορά στο τοµέα θέµα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και αξιολόγησης 

ανθρώπινου δυναµικού, πιστεύετε ότι το φύλο παίζει σηµαντικό ρόλο; 
 
 
Σε µεγάλο βαθµό       Σε µικρό βαθµό      Ελάχιστα       Καθόλου     
 
 
23. Υπάρχει, κατά την γνώµη σας, σύνδεση αξιολόγησης στην εργασία σας µε την 

επαγγελµατική σας κατάρτιση; 
 
Σε µεγάλο βαθµό       Σε µικρό βαθµό      Ελάχιστα       Καθόλου     
 
24. Υπάρχει, κατά την γνώµη σας, σύνδεση αξιολόγησης στην εργασία σας µε τον 

επαναπροσδιορισµό του επαγγελµατικού σας προσανατολισµού στην επιχείρηση; 
 
Σε µεγάλο βαθµό       Σε µικρό βαθµό      Ελάχιστα       Καθόλου     
 
 
25. Ποιοι παράγοντες λαµβάνονται περισσότερο υπόψη στις περιπτώσεις προαγωγής; 
 
α. Εκθέσεις    
β. ∆ιαβαθµίσεις   
γ. Μάνατζµεντ µε στόχους  
δ. Κατατάξεις    
ε.∆ιαφυλικές σχέσεις   
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στ. Άλλο………………………………………………………………………………... 
 
26. Πιστεύετε ότι η αξιολόγηση του προσωπικού γίνεται µε αξιοκρατικά κριτήρια; 
 
Σε µεγάλο βαθµό       Σε µικρό βαθµό      Ελάχιστα       Καθόλου     
 
 
27. Τοποθετείτε για την ίδια θέση εργασίας το ίδιο ποσοστό ανδρών και γυναικών; 
 
Ναι  Οχι  
 
28. ‘’Το φύλο είναι συντελεστής απόδοσης των εργαζοµένων στην ίδια θέση’’. 
 
 
Συµφωνώ Απόλυτα  Συµφωνώ  ∆εν είµαι βέβαιος/η  ∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ Απόλυτα 

                                                           
 
 
29. Πως κρίνετε την αποτελεσµατικότητα των εργαζοµένων ανά θέση και ανά φύλο; 
 
Καθόλου   Σχετικά  Αποτελεσµατική Πολύ 
Αποτελεσµατική Αποτελεσµατική    Αποτελεσµατική 
           
 
 
30. ‘’Οι οικογενειακές υποχρεώσεις είναι εµπόδιο για την ίση απόδοση των εργαζοµένων 

στην εργασία τους’’. 
 
Συµφωνώ Απόλυτα  Συµφωνώ  ∆εν είµαι βέβαιος/η  ∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ Απόλυτα 

                                                
 
 
31. Υπάρχει εξίσου ενδιαφέρον από τις γυναίκες και τους άνδρες για την εξέλιξή τους σε 

θέση διευθυντού/προισταµένου. 
 
Ναι  Όχι  
 
32. Υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης-απόδοσης σε σχέση µε το φύλο; 
 
Ναι  
 
Οχι  
 
 
33. Σε περίπτωση πρόσληψης θεωρείτε ότι παίζει ρόλο το φύλο σε σχέση µε το αντικείµενο 

εργασίας; 
 
Σε µεγάλο βαθµό       Σε µικρό βαθµό      Ελάχιστα       Καθόλου     
 
 
34. Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές σχέσεις καθώς και η κουλτούρα που αναπτύσσεται στον 

εργασιακό χώρο, συντελούν στην ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών στον χώρο 
εργασίας; 
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Σε µεγάλο βαθµό       Σε µικρό βαθµό      Ελάχιστα       Καθόλου     
 
35. Πιστεύετε ότι τα άτοµα που εργάζονται στους τηλεοπτικούς σταθµούς, επηρεάζονται από 

τα πρότυπα που αναπαράγονται µέσω των τηλεοπτικών σταθµών; 
 
Σε µεγάλο βαθµό       Σε µικρό βαθµό      Ελάχιστα       Καθόλου     
 
36. Πιστεύετε ότι αυτά τα πρότυπα, θίγουν το φύλο; 
 
Σε µεγάλο βαθµό       Σε µικρό βαθµό      Ελάχιστα       Καθόλου     
 
 
Σας ευχαριστούµε για την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Τα αποτελέσµατα θα 
παρουσιασθούν και θα δηµοσιευθούν στο ευρύ κοινό µε το πέρας της διδακτορικής 
διατριβής. Θα σας αποσταλούν σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 
 
Αν έχετε να κάνετε κάποιες επισηµάνσεις-συµπληρώσεις, χρησιµοποιείστε τον παρακάτω 
χώρο. 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
ΕΕ..  ΕΕρρωωττήήσσεειιςς  ΆΆµµεεσσοουυ  ΕΕννδδιιααφφέέρροοννττοοςς  

 
 
1. Πόσο συχνά διαβάζετε εφηµερίδες ή περιοδικά; 
 
Σχεδόν κάθε µέρα 3-4 φορές την εβδοµάδα 1-2  φορές στην εβδοµάδα   

                 
 
Το πολύ µια φορά την εβδοµάδα Λιγότερο συχνά 

                  
 
2. Έχετε ελεύθερο χρόνο; 
 
Ναι    (προχωρήστε στην ερώτηση 3) 
 
Όχι    (προχωρήστε στην ερώτηση 4) 
 
Όχι όσο θα ήθελα  (προχωρήστε στην ερώτηση 3) 
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3. Είστε ικανοποιηµένοι µε τoν τρόπο που αξιοποιείτε τον ελεύθερο χρόνο σας; 
 
Σε µεγάλο βαθµό       Σε µικρό βαθµό      Ελάχιστα       Καθόλου     
 
 
4. Είστε µέλος κάποιου πολιτιστικού, κοινωνικού, συνδικαλιστικού 

συλλόγου/σωµατείου/οµάδας; 
 
Ναι  Οχι  
 
 
5. ‘’Μέσα σε µια οικογένεια πρέπει να υπάρχει ίσος καταµερισµός ευθυνών από τον άνδρα 

και την γυναίκα’’. 
 
Συµφωνώ Απόλυτα  Συµφωνώ  ∆εν είµαι βέβαιος/η  ∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ Απόλυτα 
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Γ1 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΑΞΟΝΕΣ 
 
 
 
1. Φύλο:    

 
   Άνδρας       Γυναίκα   
 
 
2. Ηλικία(σε χρόνια):   
 
             Κάτω από 25  25-34  35-44  45-54  55+  

 
 
3. Οικογενειακή Κατάσταση:  
 
Άγαµος/η  Έγγαµος/η Μονογονική Οικογένεια (Χήρος-∆ιαζευγµένος)  
                               

     
Αριθµός Τέκνων……….. 
 
4. Επίπεδο Εκπαίδευσης: 
 
Γυµνάσιο      Λύκειο    Τεχνική      Τ.Ε.Ι.        A.E.I.  Μεταπτυχιακά  
 
5. Γνωρίζετε ξένες γλώσσες; 
 

Ναι   Όχι  
 
6. Γνωρίζετε την χρήση Η./Υ; 
 
7. Χρησιµοποιείτε τις παρακάτω νέες τεχνολογίες στο επάγγελµά σας; 
 
 
8. Σύµφωνα µε την εµπειρία σας το φύλο παίζει ρόλο στην επιλογή της εργασίας; 
 
9. Σύµφωνα µ τη δική σας επαγγελµατική πορεία, η γνώση και χρησιµοποίηση νέων 
τεχνολογιών σας βοήθησαν στην εξέλιξή σας; 
 
10. Θεωρείτε ότι το φύλο παίζει ρόλο στην εξέλιξή σας στον εργασιακό χώρο; 
 
11. Πως βλέπετε µια γυναίκα ή άντρα προϊστάµενο; Τι θα προτιµούσατε; 
 
12. Θεωρείτε ότι υπάρχει ισόρροπη συµµετοχή ανδρών κα γυναικών στην επαγγελµατική 
κατάρτιση που ακολουθεί η επιχείρηση στην οποί εργάζεστε; 
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13. Σε ποια βαθµίδα βρίσκεστε στην επιχείρηση; 
 
14. Πιστεύετε ότι στην επιλογή των εργαζοµένων παίζει ρόλο το φύλο; 
 
15. Έχετε παρακολουθήσει προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης στο χώρο της εργασίας 
σας; Υπάρχουν πολλές γυναίκες που παρακολουθούν προγράµµατα επαγγελµατικής 
κατάρτισης; 
 
16. Όσο αφορά στο τοµέα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και αξιολόγησης ανθρώπινου 
δυναµικού, πιστεύετε ότι το φύλο παίζει σηµαντικό ρόλο; 
 
17. Θεωρείτε ότι υπάρχει σχέση µεταξύ φύλου και αποδοτικότητας. 
 
 
18. Σε περίπτωση πρόσληψης θεωρείτε ότι το αντικείµενο εργασίας επηρεάζει την επιλογή 
προσωπικού ως προς το φύλο; 
 
19. Πιστεύετε ότι τα άτοµα που εργάζονται στους τηλεοπτικούς σταθµούς, επηρεάζονται από 
τα πρότυπα που αναπαράγονται µέσω των τηλεοπτικών σταθµών; 
 
20. Πιστεύεται ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ θεµάτων εξουσίας και Μ.Μ.Ε.; 
 
21. ∆ιαβάζετε εφηµερίδες, περιοδικά; Συµµετέχετε σε συλλόγους ή συνδικαλιστικούς φορείς; 
 
22. Υπάρχει ίσος καταµερισµός ευθυνών µεταξύ ανδρών και γυναικών στην οικογένεια και 
την εργασία; 
 
 
23. Υπάρχουν διαφορές στα πλαίσια συνταξιοδότησης µεταξύ ανδρών και γυναικών; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
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Πίνακας 1α. Τηλεοπτικοί σταθµοί 

Υποβληθείσες αιτήσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας Τ/Ο Σταθµού 
 Εθνικής Εµβέλειας 

 
 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1 Ραδιοτηλεόραση Πειραιάς Α.Ε TV Πειραιάς 

2 Πόλις Ανώνυµη Τηλεοπτική Εταιρεία Polis 

3 Ραδιοτηλεοπτική 902 Αριστερά στα FM 

4 Extra Communication Technology. Ανώνυµη 
Εταιρεία Τηλεόρασης EXCOM A.E 

EXTRA TV 

5 ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ∆ήµου 
Ασπροπύργου 

Θριάσιο TV 

6 CITY NEWS AE TELE CITY 

7 Ραδιοτηλεοπτική Αττικής ΑΕ High TV 

8 Ιδιωτική Τηλεόραση Γαλατσίου Α.Ε G TV 

9 MAD TV Τηλεόραση Παραγωγές MAD TV 

10 Αθηναϊκές Τηλεπαρουσιάσεις Α.Ε Αθήνα TV 

11 Ραδιοτηλεοπτική Προβολή Α.Ε MAGIC Πειραιά 

12 Γενικές Ραδιοτηλεοπτικές Επιχειρήσεις Α.Ε BLUE SKY 

13 Ραδιοτηλεοπτικές Εκµεταλλεύσεις Jeronimo 
Groovy 

JERONIMO GROOVY 

14 LARGOVIDIARIA Τηλεοπτικές Υπηρεσίες 
Α.Ε 

0-6 TV 

15 STAR Ελληνική Ραδιοτηλεπτική ΑΕ STAR CHANNEL 

16 Παπανικόλας Κων/νος και ΣΙΑ ΕΕ ΤΗΛΕΦΩΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

17 Νέα Τηλεόραση Α.Ε STAR CHANNEL 

18 Τηλέτυπος Α.Ε. Τηλεοπτικών Προγραµµάτων MEGA CHANNEL 

19 ΑΝΤΕΝΑ TV Α.Ε ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV 

20 Ελεύθερη Τηλεόραση Α.Ε ALTER CHANNEL 

21 Νέο Κανάλι Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε NEW Tempo 

22 Alpha ∆ορυφορική Τηλεόραση ALPHA TV 

23 Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Α.Ε ΑΦΟΙ 
Καραβασίλη & ΣΙΑ Α.Ε 

Μακεδονία TV A.E 

24 Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε 902 Αριστερά στα FM 

25 CITY NEWS A.E ΤΗΛΕΑΣΤΥ 

26 SEVEN Ραδιοφωνική &Τηλεοπτική Α.Ε SEVEN TV AE 

 
Πηγή: Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. 
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Πίνακας 1β. Τηλεοπτικοί σταθµοί εποπτευόµενοι από το  

Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. 
 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1 ΕΡΤ Α.Ε. ΕΤ-1 

ΝΕΤ  

 
 
 

Πίνακας 2. Καταµερισµός ερωτηµατολογίων ανά κανάλι 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ 

Α/Α Κανάλια 
∆είγµα 

Πληθυσµού Ποσοστό 
Στρογγυλοποίηση 

ποσοστού 

Καταµερισµός 
ερωτηµατολογίων 

αναλογικά 

Στρογγυλοποίηση 
αριθµού σε άρτια 
νούµερα (50% 
άνδρες, 50% 
γυναίκες) 

1 Star 628 13,31 13 33 34 
2 Mega 644 13,56 14 34 34 
3 Antenna 700 14,83 15 37 36 
4 Alter 450 9,54 10 24 24 
5 New 450 9,54 10 24 24 
6 Alpha 650 13,77 14 34 34 
7 902 60 1,27 1 3 4 
8 Teleasty 100 2,12 2 5 6 
9 Seven 41 0,87 1 2 2 

10 ET1+NET 1000 21,19 21 53 52 
 ΣΥΝΟΛΑ 4719 100 100 250 250 
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Πίνακας 3. Τριψήφιες κατηγορίες επαγγελµάτων (Ε.Σ.Υ.Ε.) 
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