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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Αντικείμενο της παρούσης μεταπτυχιακής διατριβής είναι η διερεύνηση και 

ανάλυση της ανισότητας, που υφίστανται οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες 

συναδέλφους τους στην απασχόληση και των τρόπων, με τους οποίους παράγεται και 

διαμορφώνεται η ανισότητα μέσα στον εργασιακό χώρο του τριτογενούς τομέα 

οικονομίας, με έμφαση στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο 

αμοιβών, όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής ανέλιξης.  

Η μεταπτυχιακή εργασία βασίστηκε στην ανασκόπηση της, ήδη, υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας και στην ανάλυση δεδομένων, τα οποία προέρχονται από 

δευτερογενείς πηγές.  

Τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα: 

Η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση, κυρίως τη 

δεκαετία 1980-1990, ήταν αποτέλεσμα της βελτίωσης του μορφωτικού τους 

επιπέδου, καθώς και των αναγκών που δημιουργήθηκαν από τις κοινωνικές εξελίξεις, 

την οικονομική ανάπτυξη και τις αλλαγές στη οργάνωση της εργασίας στην Ελλάδα. 

Επιπλέον, οι διάφορες αλλαγές, που πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική νομοθεσία, 

συνέβαλαν στη βελτίωση της θέσης τους στο χώρο της εργασίας προάγοντας την 

ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. 

Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, τόσο το ευρωπαϊκό όσο και το ελληνικό 

θεσμικό πλαίσιο, που αφορούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης και ίσης αμοιβής 

μεταξύ των δύο φύλων στην απασχόληση, δεν φαίνεται να έχουν ενσωματωθεί 

πλήρως στις εργασιακές σχέσεις. Σημαντικό ρόλο για την άνιση γυναικεία συμμετοχή 

στην απασχόληση διαδραματίζουν και οι κοινωνικές αντιλήψεις που επικρατούν για 

την υποδεέστερη θέση της γυναίκας στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα. 

Αν και η συμμετοχή των γυναικών στον τριτογενή τομέα οικονομίας 

εμφανίζεται ποσοτικά βελτιωμένη (55% των απασχολούμενων), η γυναικεία ανεργία 

είναι μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών αγγίζοντας το 62% το έτος 2008.  

Συν τοις άλλοις, ανισότητα υπάρχει και στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων. 

Για το έτος 2002 η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών ανερχόταν σε 

13 ποσοστιαίες μονάδες. Οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν περισσότερο αυτό το 

μισθολογικό χάσμα, είναι ο επαγγελματικός και κλαδικός διαχωρισμός της 
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απασχόλησης (50,8%), οι μισθολογικές διακρίσεις λόγω φύλου (24,2%) και η 

επαγγελματική  προϋπηρεσία (16,2%).  

Όσον αφορά, τη γυναικεία απασχόληση στις Τράπεζες, παρατηρείται αύξηση 

της γυναικείας συμμετοχής αγγίζοντας το 48% το έτος 2005. Ωστόσο, οι γυναίκες 

απασχολούμενες του κλάδου αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για εργασία ίσης 

αξίας. Όσο η μισθολογική κλίμακα μειώνεται τόσο αυξάνεται η γυναικεία συμμετοχή, 

με αποκορύφωμα το χαμηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο των 440 ευρώ και κάτω. 

Αυτή η μισθολογική ανισότητα πηγάζει από την άνιση αντιπροσώπευση των δύο 

φύλων στις βαθμίδες της τραπεζικής ιεραρχίας  

Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των γυναικών δεν λειτουργεί ως βοηθητικός 

παράγοντας στην επαγγελματική τους ανέλιξη. Έτσι, για το έτος 2003, οι άνδρες 

συμμετέχουν με ποσοστό 88,3% σε θέσεις διευθυντικών στελεχών, ενώ οι γυναίκες, 

μόλις, με 12,7%. Η πλειοψηφία της γυναικείας συμμετοχής συγκεντρώνεται σε θέσεις 

απλών υπαλλήλων και βοηθητικού προσωπικού (91,3%), ενώ η ανδρική 

συγκεντρώνεται σε περισσότερο εξειδικευμένες θέσεις (68,5%). 

Η «διαθεσιμότητα» αποτελεί τον όρο-κλειδί για την ομαλή υπηρεσιακή 

ένταξη και εξέλιξη κάθε εργαζόμενου στη σύγχρονη Τράπεζα. Βασικός παράγοντας 

της άνισης πρόσβασης των γυναικών σε θέσεις στελεχών φαίνεται να είναι οι 

αυξημένες απαιτήσεις των Τραπεζών προς τους εργαζομένους για απεριόριστη 

χρονική δέσμευση, ευελιξία και προσαρμογή στις εξελίξεις και τις ανάγκες του 

οικονομικού συστήματος. Οι απαιτήσεις, όμως, αυτές δημιουργούν έμμεσες 

διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, καθώς αυτές, λόγω του διπλού ρόλου τους στη 

σφαίρα της παραγωγής και της αναπαραγωγής, δυσκολεύονται πρακτικά να 

διαθέσουν απεριόριστο χρόνο στην εργασία τους. Συνέπεια των παραπάνω είναι ο 

αποκλεισμός τους από τις θέσεις τραπεζικών στελεχών. 

Επιπλέον, το γεγονός, ότι αυτή η άνιση κοινωνική κατανομή των ρόλων 

μεταξύ των δύο φύλων προϋπάρχει από την ένταξη των γυναικών στη σφαίρα 

εργασίας, δημιουργεί από μόνη της μία διαφορετικότητα της γυναικείας εργασίας, η 

οποία ακυρώνει, πρακτικά, κάθε μηχανιστική-τυπική εφαρμογή πολιτικών ισότητας 

και ίσων ευκαιριών. 
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SUMMARY 
 
 

Object of present postgraduate thesis is the investigation and analysis of 

inequality, that suffer the women concerning their men colleagues in the employment 

and the ways, with which is produced and shaped the inequality in the labour space of 

tertiary sector of economy, with accent in the sector of banking services, so much in 

level of wage, what in level of professional evolution.   

The postgraduate thesis was based on examination on existing bibliography 

and on the analysis of data, which emanate from secondary sources.   

The main conclusions that result are following:  

The increase of attendance of women in the employment, mainly the decade 

1980-1990, was result of improvement of their educative level, as well as needs that 

were created by the social progress, the economic growth and the changes in the 

organization of work in Greece. Moreover, the various changes, that were realised in 

the greek legislation, contributed in the improvement of their situation in the space of 

work promoting the equality between two sexes.  

However, as was realised, so much the european what greek institutional 

frame, that concern the principle of equal treatment and equal wage between two 

sexes in the employment, don’t appear to be incorporated completely in the labour 

relations. Important role for the unequal attendance of women in the employment play 

the social perceptions that prevail for the inferior position of woman in public and 

private sphere.  

Even if the attendance of women in the tertiary sector of economy is presented 

quantitatively improved (55% occupied), the unemployment of women is bigger than 

men, touching upon 62% the year 2008.   

Furthermore, inequality exists in the wage between two sexes. The year 2002 

the wage difference between men and women amounted in 13 percentage units. The 

factors, which influence more this wage gap, are the professional and sector-based 

segregation of employment (50,8%), the sex’s wage discriminations (24,2%) and the 

professional previous employment (16,2%).   

With regard to the women employment in the Banks, is observed increase of 

feminine attendance touching upon 48% the year 2005. However, the women, who 

work in the banking sector, are remunerated less than men for work of equal value. As 
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long as the wage scale is decreased so much is increased the participation of women, 

so climax the lower wage level of 440 euro and under. This wage inequality springs 

from the unequal representation of two sexes in the rungs of banking hierarchy.   

The high educative level of women doesn’t function as auxiliary factor in their 

professional evolution. Thus, for the year 2003, the men participate with percentage 

88,3% in post of managerial executives, while the women, hardly, with 12,7%. The 

majority of female attendance is assembled in positions of simple employees and 

auxiliary personnel (91,3%), while male is assembled in more specialised jobs 

(68,5%).  

 The "availability" constitutes the term-key on the smooth official integration 

and progress of each worker in the modern Bank. Basic factor of unequal access of 

women in managerial jobs is the increased requirements of Banks to the workers for 

unlimited time engagement, flexibility and adaptation in the development and the 

necessities of the economic system. These requirements, however, create indirect 

discriminations at the expense of the women, because they have double role in sphere 

of production and reproduction. Thus, women are complicated practically to allocate 

unlimited time in their work. Consequence is their exclusion from the post of banking 

executives.  

Moreover, the fact that this unequal social distribution of roles between men 

and women pre-exists before the integration of women in the sphere of work, 

modifies the female work and cancels, practically, every mechanistic-formal 

application of policies of equality and equal chances.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
   

Ο 21ος αιώνας ξεκίνησε με βασική κληρονομιά από τον προηγούμενο τη 

δυναμική προώθηση των θεμάτων ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, ιδιαιτέρως στον 

τομέα της απασχόλησης. Ο σταδιακός μετασχηματισμός των κοινωνιών και η 

μετάβαση των οικονομιών από τη γεωργία στη βιομηχανία και έπειτα στην υπεροχή 

του τομέα των υπηρεσιών συνοδεύτηκε από την εντυπωσιακή αλλαγή στην κοινωνική 

και οικονομική θέση των γυναικών, η οποία, παρά τις ανισότητες που συνεχίζουν να 

υφίστανται στο χώρο αυτό, θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές των 

τελευταίων δεκαετιών. 

Ωστόσο, παρά τα σημαντικά βήματα, που οι γυναίκες έχουν κάνει, έως και 

σήμερα, και παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την ισότητα μεταξύ των δύο 

φύλων, εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες, οι οποίες χρειάζεται να 

εξαλειφθούν με σκοπό την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Εξ’ ορισμού, αυτή 

βασίζεται στη δυνατότητα της ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως 

διακρίσεων, στην οικονομία, την  πολιτική, την κοινωνία και τον πολιτισμό και κατά 

συνέπεια αναγνωρίζει την ανάγκη και των δύο φύλων να εκπροσωπούνται ισόρροπα 

σε όλους τους τομείς της ζωής. 

 Βέβαια, αξίζει να επισημανθεί, ότι έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες προς 

την επίτευξη αυτής της ισόρροπης εκπροσώπησης των δύο φύλων. Αρκετές διαφορές 

μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, όπως εκείνες που εμφανίζονται στις 

εκπαιδευτικές επιλογές, στην εκπαιδευτική εξέλιξη, στη συμμετοχή στην αγορά 

εργασίας, στο εισόδημα, στην επαγγελματική εξέλιξη, εκτιμώνται πλέον ποσοτικά και 

ποιοτικά, και καταβάλλεται προσπάθεια εξισορρόπησής τους. Στις μέρες μας, υπάρχει 

ένας σημαντικός αριθμός δεδομένων και στοιχείων, που επιτρέπουν να εκτιμηθούν 

ολοκληρωμένα οι ευεργετικές συνέπειες από τις εξελίξεις αυτές. Τα στοιχεία αυτά 

συμβάλλουν στην κατανόηση των επιπτώσεών τους στην κατανομή πόρων, τη 

νομοθεσία κ.λπ. και να υπάρξουν οι ανάλογες διατυπώσεις. 

Ένα πεδίο, στο οποίο είναι ιδιαίτερα εμφανείς οι αλλαγές στα θέματα 

ισότητας, είναι αυτό της αγοράς εργασίας. Η μαζική ένταξη των γυναικών στην 

αγορά αυτή και ειδικότερα η συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή στην αμειβόμενη 

απασχόληση, ένα φαινόμενο, το οποίο χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα, αποτελούν 

ενδεικτικά στοιχεία της δυναμικής ένταξης των γυναικών στο σύγχρονο 
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κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Επιπλέον, εκτός από την αξιοσημείωτη αύξηση 

του αριθμού των εργαζόμενων γυναικών σε όλο τον κόσμο, οι γυναίκες κατάφεραν 

να διεισδύσουν σε επαγγέλματα, που μέχρι πρότινος αποτελούσαν ανδρικό προνόμιο 

και να διεκδικήσουν θέσεις υψηλού κύρους και ευθύνης. 

Ωστόσο, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε και τις εξισωτικές τάσεις, η φύση 

της συμμετοχής των δύο φύλων στο εργατικό δυναμικό εξακολουθεί να παραμένει 

διαφορετική. Οι εργαζόμενες γυναίκες συνεχίζουν να πρέπει να συμβιβάσουν την 

οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή, συγκεντρώνονται σε ορισμένα 

επαγγέλματα, κυρίως του τομέα των υπηρεσιών, τα περισσότερα από τα οποία 

ανήκουν σε δευτερεύουσες αγορές, έχουν χαμηλό κύρος και στερούνται 

επαγγελματικής ανέλιξης. Τα ευέλικτα σχήματα απασχόλησης, όπως π.χ. η μερική 

απασχόληση, από τη μία πλευρά αποτέλεσαν διέξοδο για τις γυναίκες, από την άλλη, 

όμως, συνέβαλαν στο να παραμένει εγκλωβισμένο ένα μεγάλο μέρος της γυναικείας 

απασχόλησης σε άτυπα σχήματα εργασίας, χωρίς ιδιαίτερη κατοχύρωση των 

δικαιωμάτων εργασίας και χωρίς ικανοποιητικές χρηματικές απολαβές. Η χαμηλή 

αμοιβή της γυναικείας εργασίας αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, ενώ ταυτόχρονα ο 

αυξημένος κίνδυνος ανεργίας των γυναικών τις κατατάσσει στις ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού, κάτι που προκαλεί έκπληξη για μία κατηγορία ατόμων, η οποία αριθμεί 

περίπου το μισό του συνολικού πληθυσμού παγκοσμίως.   

 Στην Ελλάδα, αν και σχετικά πρόσφατες, από το 1980 μέχρι σήμερα, έχουν 

πραγματοποιηθεί σημαντικές νομοθετικές και θεσμικές αλλαγές για να διασφαλιστεί 

η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και να εξαλειφθούν όλες οι μορφές διακρίσεων 

κατά των γυναικών. Η τροποποίηση και η αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου, η 

εισαγωγή νέων νόμων σχετικά με την εξάλειψη των διακρίσεων στην εκπαίδευση, 

στην επαγγελματική κατάρτιση, στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις 

συνιστούν σημαντικά παραδείγματα.  

 Ωστόσο, παρά τις σημαντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις υπέρ των 

γυναικών, η επαγγελματική θέση και η ταυτότητα του γυναικείου φύλου εξακολουθεί 

να χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις, κάτι που οδηγεί σε αδιέξοδα (π.χ. μισθολογικές 

ανισότητες σε βάρος των γυναικών, συγκέντρωση του γυναικείου εργατικού 

δυναμικού στις κατώτερες θέσεις επαγγελματικής ιεραρχίας και στερεοτυπικές 

κοινωνικές αντιλήψεις που θεωρούν τη γυναικεία εργασία υποδεέστερη). Η 

νομοθετική ισότητα δεν αποτελεί εγγύηση για την εξασφάλιση της ισότιμης 

πρόσβασης και εξέλιξης των δύο φύλων στην αγορά εργασίας, καθώς τέτοιου είδους 
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μεταρρυθμίσεις είναι αρκετά δύσκολο να υλοποιηθούν μέσα σε τόσο σύντομο 

χρονικό διάστημα.  

 Έτσι λοιπόν, οι γυναίκες, στην Ελλάδα, καταλαμβάνουν ως επί το πλείστον τα 

κατώτερα κλιμάκια στην ιεραρχία των επαγγελμάτων, απασχολούνται ευκαιριακά και 

προσωρινά σε διάφορες εργασίες (μειωμένο ωράριο, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 

φασόν κλπ.), αμείβονται λιγότερο σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους και 

υφίστανται διακρίσεις εις βάρος τους εξαιτίας των ρόλων που συνδέονται με το φύλο 

και τα σεξουαλικά στερεότυπα, όπως εκφράζονται σε πολλούς τομείς μεταξύ των 

οποίων και στο πλαίσιο της απασχόλησης. Αυτοί οι ρόλοι και τα στερεότυπα 

αποτελούν κοινωνικές κατασκευές, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί κατά ένα μεγάλο 

μέρος από τον πολιτισμό και την κοινωνία και υπό αυτή την άποψη 

μετασχηματίζονται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς, οι οποίοι δεν είναι εμφανείς παρά 

μόνο στο πλαίσιο μεγάλων χρονολογικών περιόδων. Συν τοις άλλοις, ο γάμος και η 

γέννηση παιδιών επηρεάζουν, σε μεγάλο βαθμό, την γυναικεία επαγγελματική 

σταδιοδρομία, αφενός εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλης κοινωνικής υποδομής (π.χ. 

έλλειψη παιδικών σταθμών), και αφετέρου εξαιτίας των παραδοσιακών απόψεων, που 

κυριαρχούν ακόμη και εν έτη 2009, για την φροντίδα και ανατροφή των παιδιών, ως 

τον πρωταρχικό σκοπό της γυναίκας. 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, θα ασχοληθώ με την κοινωνική 

κατάσταση των γυναικών στο χώρο της αγοράς εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, θα 

εστιάσω στην ανισότητα που υφίστανται οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες 

συναδέλφους τους στην απασχόληση και στους τρόπους, με τους οποίους παράγεται 

και διαμορφώνεται η ανισότητα μέσα στον εργασιακό χώρο του τριτογενούς  τομέα 

οικονομίας με έμφαση στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο 

αμοιβών, όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής ανέλιξης.  

Η επιλογή του συγκεκριμένου τομέα οικονομίας και του συγκεκριμένου 

κλάδου έγινε για το λόγο, ότι ο τριτογενής τομέας οικονομίας αποτελεί ένα πεδίο 

έρευνας της αγοράς εργασίας, το οποίο δημιούργησε νέες μορφές εργασιακών 

σχέσεων και νέα εργασιακά πρότυπα. Συγκεκριμένα, αν η ανάπτυξη της 

βιομηχανικής παραγωγής, παλαιότερα, είχε οδηγήσει στην επικράτηση ενός 

εργασιακού προτύπου, το οποίο στηριζόταν στην πλήρη, κανονική και μόνιμη 

εργασία, η «τριτογενοποίηση» της παραγωγής, οι νέες τεχνολογίες και οι συνθήκες 

ανταγωνισμού οδηγούν σ’ ένα νέο εργασιακό πρότυπο. Αυτό το νέο εργασιακό 

πρότυπο χαρακτηρίζεται από την αστάθεια της απασχόλησης, τα ευέλικτα ωράρια και 
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την εναλλαγή του χρόνου απασχόλησης με χρόνο ανεργίας και επανειδίκευσης. 

Επιπλέον, η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στις υπηρεσίες προκάλεσε 

σημαντικές αλλαγές στη συνολική διάρθρωση της εργασίας και κατ’ επέκταση της 

οικονομίας1. 

 Όσον αφορά τη μελέτη της γυναικείας απασχόλησης στον τραπεζικό τομέα, 

αυτή έγινε για το λόγο, ότι η συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση του κλάδου 

στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι συνεχώς ανοδική. Η σταθερότητα της 

απασχόλησης, οι σχετικά ικανοποιητικές αμοιβές και παροχές σε σχέση με άλλους 

τομείς υπηρεσιών και οι πιο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας κατέστησαν από πολύ νωρίς 

τον τραπεζικό τομέα, ένα χώρο ιδιαίτερα επιζητούμενο από τις γυναίκες. Όμως αυτές 

οι ειδικές προστατευτικές διατάξεις και παροχές, όπως π.χ. η πρόωρη 

συνταξιοδότηση των γυναικών, το μειωμένο ωράριο των νέων μητέρων και διάφορες 

άλλες διευκολύνεις, λειτούργησαν ως ένα μηχανισμό νομιμοποίησης των διακρίσεων 

(θέσεις εργασίας, αμοιβών, υπηρεσιακής ανέλιξης) σε βάρος των γυναικών στις 

Τράπεζες, παρά την τυπική αποδοχή από τους εργοδότες της θεσμοθετημένης 

ισότητας των δύο φύλων2.  

 Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία βασίζεται στην ανασκόπηση της, ήδη, 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας και στην ανάλυση δεδομένων, τα οποία προέρχονται από 

δευτερογενείς πηγές. Αυτή δομείται ως εξής:  

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σημαντικότερες θεωρητικές 

προσεγγίσεις, που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ της γυναίκας και της απασχόλησης. Το 

επόμενο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις Κοινοτικές και Εθνικές κατευθύνσεις, οι οποίες 

έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και πώς κατοχυρώνεται από το 

Ελληνικό Σύνταγμα η αρχή της ισότητας των φύλων για ίση αμοιβή και εργασία. Στο 

τρίτο κεφάλαιο, μελετάται η γυναικεία απασχόληση στην Ελλάδα, με έμφαση στον 

τριτογενή τομέα οικονομίας, η συμμετοχή των γυναικών στον συγκεκριμένο τομέα 

και οι μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων. Το τελευταίο κεφάλαιο 

αναφέρεται στα χαρακτηριστικά της απασχόλησης των γυναικών στον κλάδο των 

τραπεζικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα στην ανισότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις 

γυναίκες σε σχέση με την κατανομή των θέσεων απασχόλησης και διάρθρωσης των  

αμοιβών στο συγκεκριμένο κλάδο. Η εργασία ολοκληρώνεται με ανακεφαλαίωση των 
                                                 
1 Δεδουσόπουλος, Α., «Η κρίση στην αγορά εργασίας: Ρύθμιση-Ευελιξίες-Απορρύθμιση, τόμος Β: Οι 
αναδιαρθρώσεις της παραγωγής», Αθήνα: Τυπωθήτω-ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ, 2002. 
2 Στρατηγάκη, Μ., «Φύλο, Εργασία, Τεχνολογία», Αθήνα: ο Πολίτης, 1996. 
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βασικών συμπερασμάτων, που προκύπτουν από τη μελέτη του τριτογενούς τομέα 

οικονομίας και του κλάδου των Τραπεζών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 
 

 
 
 

Η μελέτη της εξωοικιακής εργασίας των γυναικών απασχόλησε και απασχολεί 

έως και σήμερα επιστήμονες από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, όπως η 

Κοινωνιολογία, οι Οικονομικές Επιστήμες, η Νομική Επιστήμη κ.ά. Στον παρόν 

κεφάλαιο επιχειρείται μία συνοπτική ανάλυση των διάφορων κοινωνιολογικών, 

φεμινιστικών και νεοκλασικών-οικονομικών προσεγγίσεων της γυναικείας εργασίας3, 

όπως επίσης επιχειρείται και μία αναφορά στους παράγοντες, οι οποίοι προκαλούν τις 

διακρίσεις4 εις βάρος των γυναικών στην εργασία και είναι καταγεγραμμένοι στις 

κοινωνικές αντιλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων, στον καταμερισμό της 

εργασίας κατά φύλο αλλά και στις προτιμήσεις που έχουν οι γυναίκες σχετικά με την 

εργασία και την οικογένεια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Για τη συγγραφή ορισμένων θεωρητικών προσεγγίσεων στο συγκεκριμένο κεφάλαιο χρησιμοποίησα 
δευτερογενείς πηγές αντί πρωτογενών, λόγω του ό,τι η πρωτογενής βιβλιογραφία είναι γαλλική, μία 
ξένη γλώσσα την οποία δεν μιλώ.  
4 Οι διακρίσεις στην απασχόληση ορίζονται «ως η άνιση πρόσβαση των γυναικών στις θέσεις εργασίας 
που απολαμβάνουν υψηλό κοινωνικό γόητρο και ταυτόχρονα παρέχουν στους εργαζόμενους καλύτερες 
συνθήκες εργασίας και όρους αμοιβής», Καραμεσίνη, Μ., Ιωακείμογλου, Η., μελέτη για λογαριασμό 
του Κέντρου Έρευνας Θεμάτων Ισότητας (ΚΕΘΙ), «Προσδιοριστικοί παράγοντες του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών», Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών – Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ), 
Ιανουάριος, 2003, σελ. 26. 
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1.1 Θεωρητικές Προσεγγίσεις (Κοινωνιολογικές και Φεμινιστικές Θεωρίες) 

 

  

 

Α) Κοινωνιολογικές Θεωρίες 

 

 

Βιολογική Προσέγγιση 

 

Η πρώτη κατηγορία προσεγγίσεων μπορεί να χαρακτηριστεί ως «βιολογική», 

αφού σύμφωνα με αυτή οι διαφορές του φύλου βασίζονται στο βιολογικό παράγοντα. 

Αυτές οι προσεγγίσεις θεωρούν τη γυναικεία εργασία ως μία φυσική «γυναικεία 

κατάσταση», μία κοινωνική σχέση για όλες τις γυναίκες, η οποία είναι μη ιστορική, 

αφού ο βιολογικός παράγοντας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτή η κατάσταση, η 

οποία αποτελεί όρο και προϋπόθεση συγχρόνως, ορίζει ότι η κύρια υπευθυνότητα των 

γυναικών στην κοινωνία είναι η βιολογική αναπαραγωγή –γέννηση και ανατροφή 

παιδιών- όπως επίσης και η οικιακή εργασία5. 

Οι μελέτες αυτές υποστηρίζουν, ότι οι δραστηριότητες των γυναικών στην 

αγορά εργασίας πρέπει να λαμβάνουν χώρα, αφού πρώτα ικανοποιηθούν τα 

καθήκοντα των γυναικών ως συζύγων και ως μητέρων. Βάσει αυτής της θεωρητικής 

προσέγγισης, οι γυναίκες υποφέρουν από την «κοινωνική μειονεξία της βιολογίας», 

πάνω στην οποία βασίζεται η εξήγηση της περιθωριοποίησης των γυναικών στην 

εργατική δύναμη. Ο όρος «βιολογική κοινωνική μειονεξία» συνιστά ένα τρόπο 

προσέγγισης, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη βιολογία στη διατύπωση του κύριου ρόλου 

των γυναικών στην κοινωνία. Έτσι, οι γυναίκες μελετώνται σαν μία ξεχωριστή 

υποκατηγορία της γενικής κατηγορίας των εργαζομένων. Αυτή η κατηγοριοποίηση 

βασίζεται πάνω στην παρατήρηση της συμπεριφοράς των ανδρών. Αποτέλεσμα αυτής 

της παρατήρησης είναι ο ισχυρισμός, ότι οτιδήποτε και αν κάνουν οι γυναίκες 

αποτελεί μία παρέκκλιση από τον κανόνα και ερμηνεύεται ως συνέπεια των 

υποτιθέμενων βασικών διαφορών της βιολογίας. 

                                                 
5 Νίνα-Παπαρζή, Ε., «Θεωρητικές εξηγήσεις και έρευνες για τη γυναικεία εργασία», στο Βιτσιλάκη, 
Χ., Φώκιαλη, Π., «Φύλο και Απασχόληση», Αθήνα: Ατραπός, 2007, σελ. 25-51. Για μία πιο σφαιρική 
γνώση της «βιολογικής προσέγγισης» η συγγραφέας παραπέμπει στο: Sullerot, «Division sexuelle du 
Travail, famille et rapport salarial », 1968, 1978, 1986 CERM, La Condition Féminine, Paris: Editions 
Sociales.   
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Προσέγγιση: «Το φύλο ως μία μεταβλητή από ένα σύνολο μεταβλητών» 

 

Η δεύτερη κατηγορία προσέγγισης στη συμμετοχή των γυναικών στο 

εργατικό δυναμικό είναι εκείνη που νοεί το «φύλο ως μία μεταβλητή από ένα 

σύνολο μεταβλητών». Οι τρόποι, με τους οποίους οι θεωρητικοί της συγκεκριμένης 

προσέγγισης χρησιμοποιούν το φύλο ως μεταβλητή, είναι αρκετοί. Έτσι, το φύλο 

μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα μοντέλο ταξινόμησης. Τα μοντέλα που 

αντιπροσωπεύουν αυτή τη μορφή είναι οι κοινωνιολογικές και δημογραφικές μελέτες, 

στις οποίες η μεταβλητή «φύλο» εισάγεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην 

ανάλυση, ενώ μπορεί και να αποκλειστεί, εάν οι μονάδες της παρατήρησης έχουν 

κατασκευαστεί εξαρχής στη βάση του «κοινωνικού φύλου». 

Σε άλλες περιπτώσεις το φύλο χρησιμοποιείται ως μεταβλητή δευτερεύουσας 

σημασίας6. Η Νίνα-Παπαρζή ισχυρίζεται, ότι κάτι τέτοιο είναι αρκετά συνηθισμένο 

στην Κοινωνιολογία της Εργασίας, όπου η μεταβλητή φύλο, όταν χρησιμοποιείται, 

περιορίζεται σε εκείνη την κατηγορία των γυναικών, που οι οικογενειακή κατάσταση 

παρεμβάλλεται στην «κανονική» δραστηριότητα της αγοράς εργασίας. Και σε αυτή 

την περίπτωση η συμπεριφορά των ανδρών προσδιορίζει τι είναι «κανονικό». Έτσι, 

βάσει αυτού η γυναικεία εργασία αξιολογείται ως υποδεέστερη.  
 

 
Νεομαρξιστική Προσέγγιση 

 

Μία άλλη προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την κατανόηση της γυναικείας 

συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό είναι αυτή του νεομαρξισμού. Οι θεωρητικοί της 

προσέγγισης αυτής καταπιάστηκαν, ως επί το πλείστον, με το ζήτημα της 

διασύνδεσης της παραγωγής και της «αναπαραγωγής». Κάποιες από τις 

νεομαρξιστικές αναλύσεις πρότειναν να δημιουργηθεί ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ 

των σφαιρών της εμπορευματικής αναπαραγωγής και της αναπαραγωγής της 

εργατικής δύναμης σε ένα καπιταλιστικό σύστημα. Αυτές οι αναλύσεις διαπίστωσαν, 

ότι υπήρχε μία σχετική αυτονομία των σφαιρών της παραγωγής και αναπαραγωγής 

στην παραδοσιακή μαρξιστική θεωρία στις σχέσεις μισθού, η οποία ενσωμάτωνε την 

                                                 
6 Για περισσότερα δες: Νίνα-Παπαρζή, Ε., «Οι σχέσεις των δύο φύλων και η αγορά εργασίας στην 
Ε.Ε.», Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιώς, 1998. 



 20

προϋπόθεση, ότι οι εργάτες εισχωρούσαν στην αγορά εργασίας διαμορφωμένοι. Οι 

νεομαρξιστικές μελέτες υποστήριζαν, ότι η περιθωριοποίηση της αναπαραγωγής 

ήταν αποτέλεσμα του διαχωρισμού και της απομόνωσης των λειτουργιών της 

αναπαραγωγής από τη σφαίρα της παραγωγής. Κατά συνέπεια, όταν η σφαίρα του 

«δημόσιου» και του «ιδιωτικού» αντιμετωπίζονται ως διακριτοί χώροι, οι γυναίκες 

είναι υπεύθυνες για τη σφαίρα της αναπαραγωγής, γεγονός το οποίο έχει ως 

αποτέλεσμα αυτές να περιθωριοποιούνται. 

Μία άλλη μορφή ανάλυσης είναι αυτή, η οποία δεν τοποθετεί την εργασία 

των γυναικών μόνο στο πλαίσιο των σχέσεων ανάμεσα στην παραγωγή και την 

αναπαραγωγή της εργασίας, αλλά ασχολείται, κυρίως, με τη διευκρίνιση της σφαίρας 

της εμπορευματικής παραγωγής και της σφαίρας αναπαραγωγής των ατόμων. Αυτός 

ο τρόπος ανάλυσης αποτελεί ένα συνδυασμό της φεμινιστικής και της μαρξιστικής 

θεωρίας, και ενσωματώνει τη σημασία της «αναπαραγωγής» με το να επεκτείνει τον 

ορισμό της, έτσι ώστε να καλύψει όλες τις δραστηριότητες, που κοινωνικά 

οργανώνουν την αναπαραγωγή των ατόμων.  

Έτσι, αυτή η προσέγγιση προσδίδει ένα νέο νόημα στην έννοια του 

«κοινωνικού», το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να επιλέξουν την 

ανάλυσή τους μέσα από τρεις εναλλακτικές προτάσεις: η πρώτη είναι να 

υπολογίσουν για την ευθύνη των γυναικών στη σφαίρα της αναπαραγωγής και των 

ανδρών στη σφαίρα της παραγωγής. Η άλλη είναι να αναγνωρίσουν το δομικό-

διαρθρωτικό χαρακτήρα αυτής της ευθύνης, ανάλογα με το φύλο των ατόμων σε μία 

από τις δύο σφαίρες και να κατανοήσουν αυτή τη σχέση ανάμεσα στις δύο σφαίρες 

ως σχέση συσχέτισης. Πιο συγκεκριμένα, η διάκριση της εργασίας κατά φύλο 

θεωρείται κοινωνική διαίρεση. Με αυτό τον τρόπο, οι ερευνητές θα είναι σε θέση να 

κατασκευάσουν μία κατηγορία, η οποία να περιλαμβάνει τη συμμετοχή των ατόμων, 

τόσο ανδρών, όσο και γυναικών, και στη δημόσια και στην ιδιωτική σφαίρα ζωής7.  

 

 
 

 

                                                 
7 Ό.π., υποσ. 5. Για μία πιο λεπτομερή ανάλυση της «νεομαρξιστικής προσέγγισης» σχετικά με τη 
γυναικεία εργασία η συγγραφέας παραπέμπει στο: Lautier, “Forme de production et process du travail 
domestique”, Critiques d’Economie Politique, No. 4. 
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Β) Φεμινιστικές Θεωρίες 

 

 Η φεμινιστικές προσεγγίσεις, όσον αφορά την κατανόηση της γυναικείας 

εργασίας, χαρακτηρίζονται από ένα μεγάλο αριθμό δημοσιευμάτων ποικίλης μορφής 

και ποιότητας. Τα κλασικά κείμενα της σύγχρονης μορφής του φεμινισμού 

δημοσιεύτηκαν πριν από τριάντα χρόνια περίπου. Από τότε έχουν δημοσιευτεί αρκετά 

συγγράμματα, από βιογραφικές αφηγήσεις έως στατιστικές αναλύσεις για την 

γυναικεία απασχόληση. Παρακάτω αναλύονται συνοπτικά τρεις φεμινιστικές 

προσεγγίσεις για τη συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση. 

 

 

Θεωρία της Πατριαρχίας   

 

Μία φεμινιστική προσέγγιση για την κατανόηση του καταμερισμού της 

εργασίας βάσει φύλου, την οποία αρκετοί μελετητές τη συνδέουν περισσότερο με τις 

κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, είναι αυτή της πατριαρχίας. Αρκετά φεμινιστικά 

συγγράμματα έχουν αναφερθεί εκτεταμένα στο πραγματικό νόημα του όρου 

πατριαρχία, με σκοπό να αναδείξουν την ανδρική κυριαρχία στην κοινωνία 

Η γενική ιδέα της πατριαρχίας επεκτείνεται πέρα από τις φεμινιστικές 

προσεγγίσεις σε πιο γενικές κοινωνιολογικές θεωρήσεις. Οι βασικές έννοιες της 

συγκεκριμένης θεωρίας αναφέρονται στην εξουσία και τον έλεγχο των ανδρών, τον 

αποκλεισμό των γυναικών από επαγγέλματα κύρους και υψηλών χρηματικών 

απολαβών, στην εξάρτηση του γυναικείου φύλου από το ανδρικό (εξαιτίας των 

χαμηλών εισοδημάτων του), και γενικά στην εκμετάλλευση των γυναικών, ως 

εργαζόμενες στην αγορά εργασίας και στο σπίτι. 

Σύμφωνα με τους υποστηριχτές αυτής της προσέγγισης, οι άνδρες 

παραδοσιακά κυριαρχούσαν και συνεχίζουν να κυριαρχούν σε θέσεις εξουσίας και 

κύρους στην κοινωνία. Βασική θέση της έμφυλης αυτής θεωρίας, σχετικά με τη 

μειονεκτική θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, αποτελεί το ό,τι αυτή αποτελεί  

την αντανάκλαση της πατριαρχίας και της κατώτερης θέσης των γυναικών στην 

κοινωνία και την οικογένεια. Δεν είναι τυχαίο, ότι σε όλες τις κοινωνίες η οικιακή 

εργασία και η παιδική φροντίδα θεωρούνται ως κύρια ευθύνη των γυναικών, ενώ η 

τροφοδοσία και η προστασία της οικογένειας, ευθύνη των ανδρών. 
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Παρόλο που αυτές οι κοινωνικές νόρμες και αντιλήψεις δεν αντανακλούν την 

καθημερινότητα πολλών γυναικών, ανδρών και οικογενειών, ωστόσο ασκούν επιρροή 

στη συμπεριφορά των ατόμων και συμβάλλουν στην ανάπτυξη διακρίσεων κατά των 

γυναικών που συνδέονται με το φύλο. Η θεωρία της Πατριαρχίας τονίζει, ότι αυτό το 

πατριαρχικό πλαίσιο ευθύνεται για τις επιλογές σπουδών των κοριτσιών και κατά 

συνέπεια για τις επαγγελματικές τους επιλογές, βάσει των κοινωνικών αντιλήψεων 

περί «γυναικείας φύσης», έτσι όπως αυτή έχει οριστεί από την πατριαρχία. Ή που τα 

πείθει, πως δεν χρειάζονται να κατέχουν τόσες επαγγελματικές δεξιότητες όσο τα 

αγόρια και πως η εργασία δεν πρέπει να παραγκωνίζει τα συζυγικά καθήκοντα και τη 

μητρική φροντίδα και προσφορά8. Σ’ αυτή την αντίληψη φαίνεται να στηρίζεται και 

το γεγονός, σύμφωνα πάντα με τους υποστηριχτές της συγκεκριμένης προσέγγισης,  

ότι ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών εγκαταλείπει την αγορά εργασίας μετά το γάμο ή 

διακόπτει την αμειβόμενη απασχόληση συχνά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα για 

την ανατροφή και φροντίδα των παιδιών.  

Όπως υποστηρίζουν οι Blackburn, Browne, Brooks και Jarman, σύμφωνα με 

τις μετρήσεις των Ηνωμένων Εθνών για την Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Φύλου 

(GEM), οι άνδρες υπερτερούν σε μία κοινωνία λόγω των στερεοτύπων και των 

κοινωνικών προτύπων, που ισχύουν ανά τους αιώνες για την κοινωνική θέση και το 

ρόλο των δύο φύλων9. Εξετάζοντας τις μετρήσεις της Ενδυνάμωσης του Κοινωνικού 

Φύλου, μπορεί κάποιος να διακρίνει, ότι οι γυναίκες υποαντιπροσωπεύονται στις 

θέσεις του κοινοβουλίου και σε εργασίες διοικητικού, διευθυντικού και τεχνικού 

χαρακτήρα, λαμβάνοντας χαμηλές αμοιβές10.  

Η συμβολή της πατριαρχικής θεωρίας στην κατανόηση της κατά φύλα 

διαίρεσης της εργασίας και των επαγγελμάτων έγκειται στο γεγονός, ότι απέδειξε, ότι 

τα χαρακτηριστικά των αποκαλούμενων «γυναικείων» επαγγελμάτων αντανακλούν 

τα κοινωνικά στερεότυπα που αφορούν τις γυναίκες και τις δυνατότητές τους. Κάτι 

παρόμοιο συμβαίνει και με τα χαρακτηριστικά των «ανδρικών» επαγγελμάτων, τα 

οποία περιβάλλονται από τις ίδιες έμφυλες στερεοτυπικές αντιλήψεις περί εξουσίας 

και κύρους. Για την εξάλειψη του παραπάνω διαχωρισμού η θεωρία της Πατριαρχίας 

προτείνει την υπέρβαση των κοινωνικών στερεοτύπων και αντιλήψεων που 
                                                 
8 Paukert, L., «Economic transition and women’s employment in four Central European countries, 
1984-1994», Labour Market Paper, No. 7, Geneva: ILO, 1995. 
9  Blackburn, R., Browne, J., Brooks, B. and Jarman, J., «Explaining gender segregation», British 
Journal of Sociology, vol. No.53, Issue No.4, December 2002. 
10 United Nations, «Human Development Report 2001», Oxford and New York: Oxford University 
Press, 2001, for the United Nations Development Programme στο: ό.π., pp. 513-536.  
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συνδέονται με τα φύλα, καθώς επίσης και την ενσωμάτωση των ανδρών σε 

επαγγέλματα φροντίδας, που θεωρούνται κατεξοχήν «γυναικεία» και των γυναικών 

σε τεχνικά επαγγέλματα τα οποία ασκούνται, κυρίως, από τους άνδρες11. 

 

 

Αδυναμίες της Θεωρίας της Πατριαρχίας 

 

Για τη θεωρία της Πατριαρχίας έχει ασκηθεί σημαντική κριτική, τόσο από 

τους υποστηριχτές της θεωρίας της Κοινωνικής Αναπαραγωγής, όσο και από τη 

θεωρία της Προτίμησης, οι οποίες υποστηρίζουν, ότι η πατριαρχική προσέγγιση 

στηρίζεται σε απλές περιγραφές. Οι Blackburn, Browne, Brooks και Jarman 

ισχυρίζονται, ότι η συγκεκριμένη θεωρία, αν και προσπαθεί να εξηγήσει τον κάθετο 

επαγγελματικό διαχωρισμό των φύλων, καταλήγει να αποτελεί απλώς μία κάθετη 

μέτρηση. Έτσι αυτή η διαφορά τείνει να εξομοιώνεται με την ανισότητα και να την 

αναπαριστά12. 

Ένα βασικό πρόβλημα με τη θεωρία της Πατριαρχίας είναι, ότι προσπαθεί να 

εξηγήσει την ανδρική κυριαρχία στηριζόμενη, στο ότι οι άνδρες κυριαρχούν στην 

κοινωνία, αντί να επικεντρώνει την ανάλυσή της στο γυναικείο φύλο. Μία τέτοια 

θεωρητική προσέγγιση έχει συνέπεια να υποτιμούνται οι δράσεις των γυναικών και 

να υπερεκτιμούνται αυτές των ανδρών. Οι γυναίκες παρουσιάζονται ως παθητικά 

θύματα στις σχέσεις τους με τους άνδρες και αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης 

και στην ιδιωτική αλλά και στη δημόσια σφαίρα ζωής.  

Συν τοις άλλοις, το επιχείρημα της πατριαρχικής εκμετάλλευσης τείνει να 

βασίζεται σε μία επιλεκτική διασκευή της ιστορίας και σε μία ερμηνεία του 

παρελθόντος από μία σύγχρονη πλευρά. Η πατριαρχική θεώρηση δεν φαίνεται να 

ταιριάζει με την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, όπου οι αλλαγές που 

διαδραματίζονται μέσα σ’ αυτή καταστρέφουν τις παραδοσιακές ανδρικές θέσεις 

εργασίας, αφού η εξασθένιση του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας  επηρέασε σε 

σημαντικό βαθμό αρνητικά την ανδρική απασχόληση, ενώ η ανάπτυξη του 

τριτογενούς τομέα έχει συγκεντρώσει στους κόλπους του την πλειοψηφία των 

εργαζόμενων γυναικών.  

                                                 
11 Βιτσιλάκη, Χ., «Ο λόγος για την κατά φύλα διαίρεση των επαγγελμάτων», στο Βιτσιλάκη, Χ., 
Φώκιαλη, Π., «Φύλο και Απασχόληση», Αθήνα: Ατραπός, 2007, σελ. 81-100.  
12 ό.π., υποσημείωση 8. 
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Κατά τη γνώμη τους, ο διαχωρισμός των θέσεων εργασίας και των 

διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες, δεν οφείλεται στον παράγοντα «κοινωνικό 

φύλο» αλλά στα γεγονότα που διαδραματίζονται σε μία κοινωνία μία δεδομένη 

χρονική στιγμή και στις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν και επηρεάζουν άμεσα 

τους ανθρώπους.  

 

 

Θεωρία της Προτίμησης 

 

Σε αντίθεση με τη θεωρία της Πατριαρχίας, η θεωρία της Προτίμησης 

διατυπώθηκε και αναπτύχθηκε από την Catherine Hakim, η οποία οραματίστηκε τη 

συγκεκριμένη θεωρία σαν ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ των βιολογικών θεωριών13 και 

των αρχών της πατριαρχίας, κάνοντας παράλληλα μία διάκριση από τη θεωρία της 

ορθολογικής επιλογής και του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η θεωρία της Προτίμησης, 

σύμφωνα με τη Hakim, συνιστά μία θεωρία βασισμένη σε ερευνητικά δεδομένα και 

αποτελέσματα για τις επιλογές και τις προτιμήσεις ζωής των γυναικών στις σύγχρονες 

κοινωνίες τις δεκαετίες μετά την επανάσταση της αντισύλληψης τη δεκαετία του 

1960. Η επανάσταση των ίσων ευκαιριών τη δεκαετία του ’70 αποτέλεσε το 

εφαλτήριο για να επιλέξουν πραγματικά οι γυναίκες τον τρόπο, σύμφωνα με τον 

οποίο θα χειριστούν τη ζωή τους14. 

Κατά τη Hakim, η Θεωρία της Προτίμησης είναι μία θεωρία, η οποία έχει 

αναπτυχθεί με αναφορά στη γυναίκα παρά στον άνδρα, προσπαθώντας να εξηγήσει 

τους τύπους της γυναικείας απασχόλησης, όχι βάσει της ανδρικής απασχόλησης αλλά 

βάσει της γυναικείας15. 

Η συγκεκριμένη θεωρία διαμορφώνεται με βάση τέσσερα αξιώματα: Το 

πρώτο αξίωμα αναφέρει, ότι πέντε ξεχωριστές ιστορικές αλλαγές στην κοινωνία και 

στην αγορά εργασίας, οι οποίες ξεκίνησαν στα τέλη τα 20ου αιώνα, επέφεραν ένα 

                                                 
13 Οι Blackburn, R., Browne, J., Brooks, B.και Jarman J. υποστηρίζουν ότι : «Η Hakim χρησιμοποιεί 
ως τροφοδοτική πηγή της θεωρίας της το συγγραφικό έργο του Goldberg (1973, 1979, 1993), 
περιγράφοντας τη θεωρία του ως «απρόσβλητη» (1996: 212) και «ότι δεν μπορεί να αντικρουστεί με 
αποδείξεις» (2000: 282). Ωστόσο, αν και η βιολογία έχει άμεση σχέση, αυτή αποτελεί μία απλή 
κατηγορία, η οποία δεν μπορεί να εξηγήσει το κοινωνικό σε σχέση με τη βιολογία.» στο Blackburn, R., 
Browne, J., Brooks, B. and Jarman, J., ό.π., pp.532. 
14 Hakim, C., «Dancing with the Devil ? Essentialism and other feminist heresies», The British Journal 
of Sociology, 2007, vol. 58, Issue 1. 
15 Hakim, C., «Developing a Sociology for the Twenty-First Century: Preference Theory», The British 
Journal of Sociology, Vol. 49, No.1, (Mar., 1998). 
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ποιοτικό και διαφορετικό νέο σενάριο επιλογών και ευκαιριών για τις γυναίκες. Οι 

πέντε αυτές αλλαγές δεν σημαίνει απαραίτητα, ότι λαμβάνουν χώρα σε όλες τις 

σύγχρονες κοινωνίες. Δεν γίνονται πάντοτε ταυτόχρονα, και τα αποτελέσματά τους 

είναι αθροιστικά. Αυτές είναι: 1) Η επανάσταση της αντισύλληψης, η οποία ξεκίνησε 

περίπου από το 1965 και μετά, και έδωσε ένα σεξουαλικά ενεργό έλεγχο στις 

γυναίκες σε σχέση με τη γονιμότητα τους για πρώτη φορά στην ιστορία. 2) Η 

επανάσταση των ίσων ευκαιριών διασφάλισε στις γυναίκες για πρώτη φορά ίση 

πρόσβαση σε όλες τις θέσεις απασχόλησης και καριέρας στην αγορά εργασίας. 3) Η 

ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα της οικονομίας, η οποία είναι περισσότερο 

ελκυστική για το γυναικείο φύλο, απ’ ότι ο δευτερογενής τομέας οικονομίας. 4) Η 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τα άτομα, τα οποία δεν επιθυμούν να δώσουν 

προτεραιότητα στη μισθωτή εργασία αλλά σε άλλα ενδιαφέροντα της ζωής τους, 

όπως η οικογένεια, και 5) η αύξουσα σημασία στάσεων, αξιών και προσωπικών 

προτιμήσεων στις ευκαιρίες ζωής των σύγχρονων κοινωνιών. 

Το δεύτερο αξίωμα της θεωρίας της Προτίμησης συνίσταται στην 

ετερογένεια, που υπάρχει στις γυναίκες σχετικά με τις προτιμήσεις και τις 

προτεραιότητές τους μεταξύ οικογένειας και εργασίας. Επιπλέον, αυτές 

παρουσιάζουν ετερογένεια και στα πρότυπα απασχόλησης. Αυτές οι προτιμήσεις, 

κατά τη Hakim, συνιστούν τρεις ιδεατούς τύπους γυναικών σε σχέση με τις 

υποχρεώσεις τους μεταξύ εργασίας και οικογένειας. Τον τύπο της γυναίκας, η οποία 

είναι επικεντρωμένη στην οικογένεια (home-centred), τον τύπο της γυναίκας, η 

οποία είναι εστιασμένη απολύτως στην εργασία της (work-centred) και ένα 

ενδιάμεσο τύπο γυναικών, τις «προσαρμόσιμες» (adaptive), οι οποίες προτιμούν να 

συνδυάζουν, ταυτοχρόνως, τις υποχρεώσεις και της οικογένειας και της εργασίας 

τους. Το μέγεθος των τριών αυτών ομάδων διαφέρει στις σύγχρονες βιομηχανικές 

κοινωνίες, λόγω του ό,τι οι δημόσιες πολιτικές ευνοούν περισσότερο κάποια ή 

κάποιες από αυτές τις τρεις ομάδες. 

Σχετικά με την τριπλή τυπολογία των εργασιακών προτιμήσεων και των 

μοντέλων απασχόλησης στον 21ο αιώνα, η Hakim υποστηρίζει ότι το 20% των 

γυναικών στις σύγχρονες κοινωνίες είναι επικεντρωμένο στην οικογένεια (home-

centred). Τα παιδιά και η οικογένεια αποτελούν την κύρια προτεραιότητα στη ζωή 

αυτού του τύπου των γυναικών. Αυτές προτιμούν να μην εργάζονται και να μένουν 

σπίτι να φροντίζουν τα παιδιά τους. Τα προσόντα και οι ικανότητές τους δεν 

υπηρετούν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική 
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απασχόλησης και ο καταμερισμός εργασίας συνιστά γι’ αυτές ζήτημα, σε περίπτωση 

μόνο που επιχειρήσουν να αποτελέσουν εργατικό δυναμικό σε προσωρινές, ευέλικτες 

και part-time εργασίες16. 

Στο ακριβώς αντίθετο άκρο από το προηγούμενο μοντέλο βρίσκεται το 

μοντέλο των γυναικών, το οποίο είναι προσανατολισμένο στην εργασία και την 

καριέρα του (work-centred), και καταλαμβάνει το 20% του συνολικού πληθυσμού 

των γυναικών των σύγχρονων κοινωνιών. Οι προτεραιότητες αυτών των γυναικών 

είναι εστιασμένες αποκλειστικά στη δημόσια σφαίρα. Συνήθως, αυτές τείνουν να 

έχουν αρκετές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις στην εργασία τους και ελάχιστες στην 

οικογένεια. Αρκετές από αυτές δεν αποκτούν οικογένεια και παιδιά και δεν 

ενδιαφέρονται για τις κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές που είναι φιλικές προς 

την οικογένεια. Αντιθέτως, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις οικονομικές, πολιτικές και 

καλλιτεχνικές ευκαιρίες, που ενδέχεται να προσφέρονται. Ο τύπος αυτός των 

γυναικών, τις περισσότερες φορές, επιλέγει και είναι ικανός να συναγωνιστεί τους 

άνδρες επί ίσοις όροις, και συχνά απασχολείται σε επιχειρήσεις, στις οποίες υπάρχει 

ίδιος αριθμός ανδρών και γυναικών εργαζομένων. Ο κατά φύλο επαγγελματικός 

διαχωρισμός για αυτές τις γυναίκες κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο η Hakim 

ισχυρίζεται, ότι επειδή αυτό το μοντέλο γυναικών συμμετέχει ισότιμα με τους άνδρες, 

τείνει να υφίσταται περισσότερες διακρίσεις. Κάτι τέτοιο συμβάλλει στον κάθετο 

διαχωρισμό εργασίας.  

Κατ’ αντιδιαστολή με τις δύο προηγούμενες ομάδες, οι οποίες αποτελούν η 

κάθε μία από αυτές το 20% του ποσοστού των γυναικών, η πλειοψηφία των γυναικών 

βρίσκεται στην ομάδα των «προσαρμόσιμων γυναικών» (adaptive) σε ποσοστό που 

αγγίζει το 60%. Αυτή η ομάδα είναι η πιο διαιρεμένη από τις υπόλοιπες δύο και 

περιλαμβάνει τις γυναίκες που θέλουν να συνδυάσουν οικογένεια και εργασία, εάν οι 

λόγοι είναι οικονομικής φύσεως ή ενδιαφέροντος. Επίσης, η κατηγορία αυτή 

αποτελείται από εκείνες τις γυναίκες, που δεν έχουν μία ξεκάθαρη στρατηγική για το 

πώς θα οργανώσουν και θα συνδυάσουν καριέρα και οικογένεια. Αυτές είναι οι 

λεγόμενες «περιπλανώμενες» (drifters). Αυτή η ομάδα επηρεάζεται αρκετά από τις 

κυβερνητικές κοινωνικές πολιτικές, την πολιτική απασχόλησης, την πολιτική ίσων 

ευκαιριών κ.λπ. Σε αντίθεση με τις γυναίκες, οι οποίες είναι προσανατολισμένες στην 

εργασία, το μοντέλο των «προσαρμόσιμων» γυναικών δεν έχει φιλοδοξίες για μία 
                                                 
16 ό.π., υποσημείωση 13.  
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επιτυχημένη καριέρα. Απεναντίας, μπορεί να συμβιβαστεί με λιγότερο απαιτητικές 

«γυναικείες» εργασίες. Πολλές γυναίκες επιδιώκουν να συνδυάζουν εργασία και 

οικογένεια με το να ημιαπασχολούνται συμβάλλοντας, έτσι, στη διατήρηση του 

οριζόντιου και του κάθετου διαχωρισμού εργασίας17. 

Το τρίτο αξίωμα αναφέρεται στην ετερογένεια των γυναικείων προτιμήσεων 

και προτεραιοτήτων, η οποία δημιουργεί συγκρουόμενα ενδιαφέροντα μεταξύ των 

ομάδων των γυναικών, π.χ. μεταξύ των γυναικών, που είναι επικεντρωμένες στην 

οικογένεια και στις γυναίκες που είναι εστιασμένες στην εργασία τους κ.λπ. Τα 

διαφορετικά ενδιαφέροντα των γυναικών δίνουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα στους 

άνδρες, των οποίων τα ενδιαφέροντα είναι συγκριτικά ομογενοποιημένα. Σύμφωνα με 

τη Hakim, τα παραπάνω «συνιστούν μία αιτία για να υφίσταται, ακόμη και στις μέρες 

μας, η πατριαρχία και η δυσανάλογη επιτυχία της.»18.  

Στο τέταρτο και τελευταίο αξίωμα, η Hakim υποστηρίζει, ότι η ετερογένεια 

των γυναικών αποτελεί τη βασική αιτία της γυναικείας ευμετάβλητης συμπεριφοράς 

στα μέτρα των κοινωνικών πολιτικών στο νέο αυτό σενάριο των σύγχρονων 

κοινωνιών. Η μελέτη της πολιτικής και οι μελλοντικές προβλέψεις για τις γυναικείες 

επιλογές θα είναι πιο επιτυχημένες μελλοντικά, εάν οι γυναίκες ενστερνιστούν τη 

θεώρηση της Θεωρίας της Προτίμησης και ενεργήσουν βάσει της κατανομής των 

προτιμήσεων μεταξύ της δημόσιας και της ιδιωτικής σφαίρας σε κάθε κοινωνία, 

δηλαδή μεταξύ εργασίας και οικογένειας.  

Στόχος της Hakim, σε αντίθεση με άλλες θεωρίες, οι οποίες ισχυρίζονται, ότι 

οι επιλογές των ατόμων είναι κοινωνικά κατασκευασμένες, είναι να αποδείξει, ότι η 

θεωρία της Προτίμησης είναι μία θεωρία, η οποία επιχειρεί να καταδείξει, ότι στις 

σύγχρονες κοινωνίες το βιολογικό φύλο (sex) και το κοινωνικό φύλο (gender) 

αποτελούν πλέον περιττές έννοιες. Παύουν να είναι σημαντικοί παράγοντες και έχουν 

ήδη αντικατασταθεί από τις προτιμήσεις ζωής των ατόμων, ως τα αποφασιστικά 

χαρακτηριστικά στο χώρο εργασίας και ως καθοριστικοί παράγοντες των κοινωνικών 

δραστηριοτήτων και ρόλων γενικότερα. Μπορεί τα κοινωνικά συστήματα να κάνουν 

τη διαφορά, αλλά οι άνθρωποι πάντα έχουν ευκαιρίες μέσα στις κοινωνίες. Αυτοί 

                                                 
17 Σχετικά με τη Θεωρία της Προτίμησης και την τριπλή τυπολογία των προτιμήσεων των γυναικών 
στην απασχόληση και την οικογένεια, βλέπε περισσότερα στο: Hakim, C., «Developing a Sociology 
for the Twenty-First Century: Preference Theory», The British Journal of Sociology, Vol. 49, No.1, 
(Mar., 1998), pp. 139-140 και στο: Hakim, C., «Dancing with the Devil ? Essentialism and other 
feminist heresies», The British Journal of Sociology, 2007, vol. 58, Issue 1, pp. 123-128. 
18 ό.π., Hakim, C., 2007, pp. 124.  
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αποφασίζουν για τη μοίρα τους και τον προορισμό τους και οι προτιμήσεις μπορεί να 

αλλάξουν μέσα από τον κύκλο ζωής του ανθρώπου.  

 

 

Αδυναμίες της Θεωρίας της Προτίμησης  

 

Μία από τις κριτικές που έχει δεχθεί η Hakim για τη θεωρητική προσέγγιση 

των προτιμήσεων, είναι ότι στην προσπάθειά της να συνδυάσει πολλές διαφορετικές 

θεωρητικές προσεγγίσεις με τον βιολογικό ντετερμινισμό, έχει ως αποτέλεσμα να 

συγκεντρώνονται στη θεωρία της Προτίμησης όλες οι αδυναμίες κάθε θεωρητικής 

προσέγγισης. Και αυτό, γιατί όλες ανεξαιρέτως οι θεωρητικές προσεγγίσεις 

εμφανίζουν στο περιεχόμενό τους μία αδυναμία ή ένα πρόβλημα, που τις καθιστά 

αυτομάτως αντικείμενο σχολαστικών συζητήσεων και κριτικής. 

Επιπλέον, η θεωρία της Προτίμησης έχει την τάση, όπως και η θεωρία της 

Πατριαρχίας, του Ανθρώπινου Κεφαλαίου και της Ορθολογικής Επιλογής, να 

αντιμετωπίζει τους άνδρες και τις γυναίκες σαν δύο χωριστές ομοιογενείς κατηγορίες. 

Στην περίπτωση, μάλιστα, της συγκεκριμένης θεωρητικής προσέγγισης ο αριθμός των 

κατηγοριών των γυναικών έχει διευρυνθεί, από μία σε τρεις κατηγορίες. Έτσι, αν και 

αυτή η τυπολογία έχει αποδειχτεί χρήσιμη για τις διαφορετικές πλευρές της 

γυναικείας εμπειρίας, δεν αντιπροσωπεύει και την ποικιλία των προσανατολισμών 

και εμπειριών των ανθρώπων στις σύγχρονες κοινωνίες. 

Δριμύτατη κριτική στη θεωρία των προτιμήσεων έχει ασκηθεί, επίσης, από 

τους οπαδούς της θεωρίας της Κοινωνικής Αναπαραγωγής και για το περιεχόμενό 

της, στο οποίο μπορεί να διακρίνει κανείς έντονα το στοιχείο του ατομικισμού με το 

να δίνει έμφαση στην επιλογή των ατόμων. Οι υποστηριχτές της συγκεκριμένης 

θεωρητικής προσέγγισης ισχυρίζονται, ότι, ναι μεν οι άνθρωποι επιλέγουν την 

κατεύθυνση της δράσης τους, αλλά οι επιλογές τους περιορίζονται σε σημαντικό 

βαθμό από τις κοινωνικές συνθήκες και περιστάσεις που επικρατούν σε μία δεδομένη 

χρονική περίοδο. Οι επιλογές τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, μπορεί να μην 

είναι, απαραιτήτως, οι πραγματικές τους προτιμήσεις, αλλά αυτές που είναι δυνατόν 

να επιτευχθούν.  

Εν κατακλείδι, η θεωρία της Προτίμησης έχει επικριθεί και για το ό,τι δεν 

δίνει ιδιαίτερη έμφαση και αξία στη δύναμη και στις επιλογές των εργοδοτών. Αν και 

λαμβάνει υπόψη το ανθρώπινο κεφάλαιο ή τη δράση των ατόμων με πατριαρχικούς 
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τρόπους, ωστόσο δεν αναφέρεται στις επιδράσεις, που έχουν οι οικονομικές και 

κοινωνικές επιδιώξεις των εργοδοτών, αφού τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες τους σε 

σχέση με τους υπαλλήλους μεταβάλλονται εξαιτίας των διαφορετικών κοινωνικών 

και οικονομικών γεγονότων, που διαδραματίζονται στις σύγχρονες κοινωνίες. 

 

 

 

Θεωρία της Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αλλαγής των Σχέσεων του Κοινωνικού 

Φύλου 

 

 Οι υποστηριχτές της θεωρίας της Κοινωνικής Αναπαραγωγής θεωρούν, ότι 

για να γίνει κατανοητός ο καταμερισμός της εργασίας βάσει φύλου, πρέπει να γίνει 

μέσω της διερεύνησης και εξέτασης της κοινωνικής αναπαραγωγής και της αλλαγής 

των σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων. Οι συγκεκριμένοι τονίζουν, ότι είναι πολύ 

σημαντικό να αναγνωριστεί, ότι όλες οι πλευρές της κοινωνικής και τεχνικής αλλαγής 

συμβάλλουν στην αλλαγή των προτύπων του κοινωνικού φύλου στην απασχόληση. 

Σκοπός τους είναι να διερευνήσουν, πώς και γιατί υφίσταται και διατηρείται, ακόμη 

και στις μέρες μας, ο φυλετικός καταμερισμός της εργασίας. 

 Η εξέταση της κοινωνικής αναπαραγωγής βασίζεται πάνω σε τρεις 

διαδικασίες, των οποίων ο συνδυασμός τους επιδρά σε σημαντικό βαθμό στον 

φυλετικό διαχωρισμό και στην ανισότητα. Η πρώτη διαδικασία σχετίζεται με την 

ανάπτυξη της εκπαίδευσης. Επιπλέον, το ό,τι  η δομή της απασχόλησης έχει αλλάξει 

σε μεγάλο βαθμό και το ό,τι η ενήλικη γυναικεία συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό 

έχει γίνει πιο προσβάσιμη, ιδιαίτερα για τις παντρεμένες γυναίκες με παιδιά, 

επέδρασαν  στο διαχωρισμό των φυλών και στην ανισότητα.  

Αυτές οι διαδικασίες, σύμφωνα με τους Blackburn, Browne, Brooks και 

Jarman, αποτελούν τη βάση για μία θεωρητική εξήγηση των προτύπων του φυλετικού 

διαχωρισμού στην απασχόληση, που υπάρχουν στις σύγχρονες βιομηχανικές 

κοινωνίες19. 

 Οι συγκεκριμένοι συγγραφείς ισχυρίζονται, ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει 

στην εκπαίδευση, στον τρόπο ζωής της οικογένειας και στην υγεία, σε συνδυασμό με 

το μετασχηματισμό της δομής της εργασίας, έχουν συμβάλλει στον οριζόντιο 

                                                 
19 ό.π., υποσ. 16, Blackburn, R., Browne, J., Brooks, B. and Jarman, J., pp. 526. 
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επαγγελματικό διαχωρισμό των φύλων. Η εξάλειψη της εφηβικής απασχόλησης, στα 

τέλη του 20ου αιώνα στη Βρετανία, αναπόφευκτα επηρέασε τα κατεστημένα πρότυπα 

της ανδρικής απασχόλησης, αλλά μετασχημάτισε τα γυναικεία. Συν τοις άλλοις, η 

παρακμή των οικιακών υπηρεσιών (domestic service) επηρέασε και αυτή με τη σειρά 

της τον οριζόντιο καταμερισμό των φύλων στην απασχόληση, όχι όμως και τον 

κάθετο διαχωρισμό.  

 Όσον αφορά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, οι Blackburn, 

Browne, Brooks και Jarman υποστηρίζουν, ότι υπάρχει μία σημαντική διαφορά 

μεταξύ της «ανδρικής» και της «γυναικείας» απασχόλησης. Εξαιτίας του ό,τι οι 

γυναίκες απέκτησαν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, όπου οι άνδρες είχαν τη 

αποκλειστικότητα, αυτομάτως αυτό σήμαινε, ότι και τα επίπεδα των μισθών θα ήταν 

χαμηλότερα από εκείνα των ανδρών, οι οποίοι υπερίσχυαν στις συγκεκριμένες θέσεις 

απασχόλησης. Επιπλέον, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν 

συνιστά μία νέα κατάσταση, αλλά υφίσταται εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα με τις 

κοινωνικές αντιλήψεις και τους ρόλους των δύο φύλων στην κοινωνία, οι γυναίκες 

κοινωνικοποιήθηκαν για να αποδέχονται το χαμηλό μισθό, που λαμβάνουν από τους 

εργοδότες τους. Η νομοθεσία για ίση αμοιβή ορίζεται μόνο για την ισότητα στο 

εσωτερικό της εργασίας τους.  

 Η θεωρία της Κοινωνικής Αναπαραγωγής τονίζει, ότι υπάρχει και στους 

άνδρες και στις γυναίκες ένα στοιχείο επιλογής. Οι περισσότεροι άνδρες τείνουν να 

έχουν ως κύρια προτεραιότητά τους υψηλές χρηματικές απολαβές. Γι’ αυτό το λόγο, 

εργάζονται σε θέσεις απασχόλησης, που θα τους προσφέρουν αυτό που επιζητούν. Σε 

αντίθεση με τους άνδρες, οι γυναίκες, συνήθως, προτιμούν επαγγέλματα κοινωνικά 

αποδεκτά, που τους προσδίδουν γοητεία, ακόμα και αν η αμοιβή τους δεν 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Παρόλα αυτά, οι συγγραφείς, επιφυλάσσονται 

στο εάν οι συγκεκριμένες επιλογές αντανακλούν την πραγματική επιλογή των δύο 

φύλων ή απλώς αποτελούν εξαναγκασμένες επιλογές με απώτερο σκοπό την 

προστασία από τις διακρίσεις στην απασχόληση20. 

 

 

 

 
                                                 
20 Ό.π. 
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1.2 Νέοκλασικές οικονομικές θεωρίες 

 

 
Θεωρία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου  

 

 Η νεοκλασική οικονομική θεωρία του «Ανθρώπινου Κεφαλαίου» 

παρουσιάζει μία αρκετά διαδεδομένη προσέγγιση των διαφορών και των ανισοτήτων 

στην απασχόληση. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αναπτύχθηκε μέσα από το χώρο των 

οικονομικών επιστημών 

 Οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι ξεκινούν με την υπόθεση, ότι οι 

εργαζόμενοι/ες και οι εργοδότες σκέπτονται και δρουν ορθολογικά και οι αγορές 

εργασίας λειτουργούν αποτελεσματικά. Με βάση αυτή τη θεωρία, οι εργαζόμενοι/ες 

αναζητούν εργασίες με υψηλές αμοιβές έχοντας υπόψη τόσο τα τυπικά και 

ουσιαστικά τους προσόντα (εκπαίδευση και εμπειρία), όσο και τους περιορισμούς 

που αντικειμενικά αντιμετωπίζουν (π.χ. φροντίδα μικρού παιδιού), καθώς και τις 

προσωπικές τους προτιμήσεις για το είδος και τις συνθήκες εργασίας.  

Από την άλλη πλευρά, οι εργοδότες επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη 

με τη διαρκή αύξηση της αποδοτικότητας των συντελεστών παραγωγής και την 

ελαχιστοποίηση των δαπανών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό 

στην αγορά εργασίας συμπιέζει τις αμοιβές προς τα κάτω, αφού οι εργοδότες 

καταφέρνουν να μεγιστοποιήσουν το κέρδος στο σημείο, όπου το οριακό έξοδο 

συμπίπτει με το οριακό κόστος. 

 Όσον αφορά τη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας, οι 

συγκεκριμένες θεωρίες ισχυρίζονται, ότι οι γυναίκες συνιστούν εργατικό δυναμικό 

κατώτερης ποιότητας σε σχέση με τους άνδρες, τόσο σε επίπεδο προσόντων και 

δεξιοτήτων (επίπεδο/είδος μόρφωσης, επαγγελματική εμπειρία κ.λπ.), όσο και σε 

επίπεδο εργασιακής απόδοσης (λόγω των πολλαπλών οικογενειακών τους ρόλων και 

της μητρικής τους ιδιότητας). Ειδικότερα, οι εργοδότες θεωρούν, πως οι γυναίκες 

έχουν πιο υψηλά ποσοστά συστηματικής αποχής από την εργασία σε σχέση με τους 

άνδρες λόγω των αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων, όπως επίσης αυτές 

εγκαταλείπουν πολύ πιο εύκολα την εργασία τους από τους άνδρες (πάλι πιθανώς 

εξαιτίας οικογενειακών υποχρεώσεων). Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα έμμεσα 

κόστη για την εργοδοσία από την αναζήτηση και εκπαίδευση νέων εργαζομένων, 
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λόγω του ό,τι οι γυναίκες εγκαταλείπουν την εργασία τους για την φροντίδα μικρών 

παιδιών. Τέλος, ένας άλλος παράγοντας, που επηρεάζει τις προτιμήσεις των 

εργοδοτών, είναι ότι το γυναικείο εργατικό δυναμικό παρουσιάζει λιγότερη ευελιξία 

και είναι λιγότερο πρόθυμο από το ανδρικό στο να παρατείνει το ωράριό του, να 

εργαστεί ημέρες αργίας κ.λπ.21. 

 Συν τοις άλλοις, οι νεοκλασικές θεωρίες τονίζουν το γεγονός, ότι οι γυναίκες 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για τη φροντίδα των παιδιών και τα οικιακά. Οι 

οικογενειακές ευθύνες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την περιορισμένη 

επαγγελματική εμπειρία, που διαθέτουν οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Αυτό 

μπορεί να αποδοθεί είτε στην πρόωρη και μόνιμη απόσυρσή τους από το εργατικό 

δυναμικό (π.χ. λόγω γάμου), είτε στην προσωρινή τους απόσυρση για τη φροντίδα 

των παιδιών. Κατά τους νεοκλασικούς, το γεγονός αυτό υπονοεί, ότι οι γυναίκες θα 

επέλεγαν επαγγέλματα με χαμηλή αξιολόγηση, χωρίς ιδιαίτερη επαγγελματική 

εμπειρία και κατά συνέπεια με χαμηλούς μισθούς. Η αναγνώριση, ότι η παρουσία 

διακρίσεων στη βάση του φύλου στην αγορά εργασίας αποτελεί συνέπεια της 

ορθολογικής συμπεριφοράς των ατόμων, συνιστά μία έμμεση αποδοχή των 

ανισοτήτων και ανισορροπιών, που υπάρχουν στην απασχόληση μεταξύ ανδρών και 

γυναικών. 

Σε ότι αφορά τις θεωρητικές ερμηνείες των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ 

των δύο φύλων, οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν, ότι οι γυναίκες 

αμείβονται κατά μέσο όρο λιγότερο από τους άνδρες, διότι οι τελευταίοι υπερέχουν 

ως προς το «ανθρώπινο κεφάλαιο» που κατέχουν (προσόντα, ικανότητες 

επαγγελματική εμπειρία). Επιπλέον, αυτές αμείβονται λιγότερο από τους 

αντίστοιχους άνδρες με το ίδιο «ανθρώπινο κεφάλαιο», λόγω του ό,τι υφίστανται 

διακρίσεις από την πλευρά των εργοδοτών στη βάση του φύλου τους.  

Για την ερμηνεία των μισθολογικών διακρίσεων στην αγορά εργασίας έχουν 

αναπτυχθεί διαφορετικά θεωρητικά σχήματα, τα οποία συγκροτούν ένα ιδιαίτερο 

πεδίο της οικονομικής επιστήμης, την «οικονομική θεωρία των διακρίσεων». Η άνιση 

μισθολογική μεταχείριση ατόμων διαφορετικού φύλου με τα ίδια προσόντα μπορεί να 

είναι απόρροια διαφορετικών μορφών μισθολογικής διάκρισης.  

                                                 
21 Βιτσιλάκη, Χ., «Ο λόγος για την κατά φύλα διαίρεση των επαγγελμάτων», στο Βιτσιλάκη, Χ., 
Φώκιαλη, Π., «Φύλο και Απασχόληση», Αθήνα: Ατραπός, 2007, σελ. 81-100. 
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Ο Becker22 όρισε τρεις τύπους μισθολογικής διάκρισης, που οφείλονται στις 

προτιμήσεις των εργοδοτών, των εργαζομένων και των καταναλωτών (διακρίσεις 

προκατάληψης). Ένας εργοδότης μπορεί να μην επιθυμεί να προσλάβει γυναίκες 

στην επιχείρησή του λόγω προσωπικής προκατάληψης εναντίον τους. Δεδομένης της 

προτίμησης του εργοδότη για άνδρες, για να προσληφθεί μία γυναίκα θα πρέπει να 

δεχθεί να εργαστεί με κατώτερο μισθό από αυτόν του άνδρα συναδέλφου της στην 

ίδια δουλειά. Συν τοις άλλοις, λόγω προκατάληψης, μερικοί εργαζόμενοι, υπάρχει 

πιθανότητα να μην επιθυμούν να εργαστούν με γυναίκες στον ίδιο χώρο ή να έχουν 

γυναίκα προϊσταμένη. Αν επιμείνουν στην απασχόληση γυναικών, οι εργοδότες θα 

πρέπει να αυξήσουν τους ανδρικούς μισθούς για να προσελκύσουν άνδρες στην 

επιχείρησή τους. Τέλος, αρκετοί καταναλωτές μπορεί να προτιμούν να 

εξυπηρετούνται από άνδρες σε υπηρεσίες υψηλού επιστημονικού ή τεχνικού 

περιεχομένου και από γυναίκες σε υπηρεσίες χαμηλού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι 

άνδρες να συγκεντρώνονται στις καλά αμειβόμενες εργασίες και οι γυναίκες στις 

χαμηλά αμειβόμενες.   

Μισθολογικές διακρίσεις μπορεί να προκύπτουν και από τις διαφορετικές  

εκτιμήσεις των εργοδοτών για την παραγωγικότητα των δύο φύλων στην πρόσληψή 

τους σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Οι διακρίσεις αυτές προκύπτουν από τη 

γνώση της υπαρκτής διαφοράς της μέσης παραγωγικότητας των ανδρών από αυτή 

των γυναικών (στατιστικές διακρίσεις). Οι εργοδότες βασίζονται σε στατιστικές 

πιθανότητες, ότι οι υποψήφιοι για πρόσληψη άνδρες και γυναίκες θα παρουσιάσουν 

τα ίδια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, που παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι άνδρες 

και γυναίκες γενικά. Αν όλοι ή οι περισσότεροι εργοδότες προσλαμβάνουν άτομα με 

τον ίδιο τρόπο, τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, να υποεκτιμηθεί συστηματικά η 

παραγωγικότητα των γυναικών και να αμείβονται χαμηλότερα από τους άνδρες 

συναδέλφους τους με τα ίδια προσόντα.  

Η άνιση μεταχείριση των γυναικών ως προς τις αμοιβές υπάρχει περίπτωση να 

οφείλεται, στο ό,τι οι γυναίκες έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες από τους άνδρες 

να αντιμετωπίσουν μονοψωνιστικές23 συνθήκες στην αγορά εργασίας, επειδή 

περιορίζονται περισσότερο στις επιλογές τους από τους άνδρες λόγω οικογενειακών 
                                                 
22 Becker, S., G., «Human Capital, a theoretical and empirical analysis, with special reference to 
education», second edition, The University of Chicago Press: United States of America, 1980. 
23 Μονοψώνιο: «κατάσταση της αγοράς, κατά την οποία υπάρχει ένας μόνο από την πλευρά της ζήτησης, 
ένας αγοραστής εμφανίζεται στους συντελεστές παραγωγής, στα έτοιμα αγαθά και στις κάθε μορφής 
υπηρεσίες.» στο Μπαμπινιώτης, Γ., «Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας», Γ΄ έκδοση, Κέντρο 
Λεξικολογίας: Αθήνα, 2008, σελ. 1121. 
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υποχρεώσεων. Συνεπώς, είναι πιο εύκολο να τις «εκμεταλλευτούν» οι εργοδότες, 

δηλαδή στο να αμείβονται λιγότερο από την οριακή τους παραγωγικότητα. Με αυτό 

τον τρόπο, ο καταμερισμός της εργασίας κατά φύλο συνεχίζει να υφίσταται 

(μονοψωνιστικές διακρίσεις). 

Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου προσπαθεί να εξηγήσει το μισθολογικό  

χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, λόγω του ό,τι θεωρεί, ότι αποτελεί τον καθοριστικό 

παράγοντα των αμοιβών ανδρών και γυναικών στην εργασία. Αρκετοί ερευνητές 

θεωρούν, ότι η μεγαλύτερη συνεισφορά της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, 

βρίσκεται στην ικανοποιητική εκτέλεση ενός ρόλου της απασχόλησης, δηλαδή ο 

απασχολούμενος καλό θα είναι να έχει ένα απαιτούμενο επίπεδο ανθρώπινου 

κεφαλαίου. Ακόμα και αν υπάρχει ένα κόστος στην απόκτηση ανθρώπινου 

κεφαλαίου, αυτό θα έχει μία σπάνια αξία. Γι’ αυτό το λόγο, οι κανόνες της αγοράς 

εξασφαλίζουν, ότι τα επίπεδα των αμοιβών θα  έχουν άμεση σχέση με τα επίπεδα του 

ανθρώπινου κεφαλαίου. 

 

 

Προβλήματα με τη Θεωρία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου  

 

Η θεωρία του «ανθρώπινου κεφαλαίου» έχει υποστεί σημαντικές κριτικές από 

την εμφάνισή της τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα. Τρία είναι τα βασικά σημεία 

κριτικής. Κατ’ αρχήν, η παραγωγικότητα ενός εργαζομένου δεν εξαρτάται μόνο από 

το «ανθρώπινο κεφάλαιο» που κατέχει, αλλά και από τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά 

της επιχείρησης και του κλάδου, όπου απασχολείται και της θέσης εργασίας που 

καταλαμβάνει. Επιπλέον, οι αμοιβές των εργαζομένων δεν εξαρτώνται μόνο από την 

ατομική τους παραγωγικότητα, αλλά και από τη δύναμη που έχει η επιχείρηση στην 

οποία απασχολούνται στην αγορά εργασίας να διανέμει μονοπωλιακές προσόδους, 

όπως και από τον συνδικαλισμό στον κλάδο, το επάγγελμα ή την επιχείρησή τους. 

Τέλος, οι διαφορετικές απαιτήσεις των επαγγελμάτων σε χρόνο εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και εμπειρίας δεν είναι ο μοναδικός ερμηνευτικός παράγοντας των 

διαφορών ανάμεσα στα επαγγέλματα. Οι διαφορετικές απαιτήσεις σε ειδίκευση και 

δεξιότητες και η κοινωνική αξιολόγησή τους αποτελεί ένα επιπλέον παράγοντα 

διαφοροποίησης των αμοιβών των επαγγελμάτων. 

Εν κατακλείδι, όσον αφορά την ερμηνεία του μισθολογικού χάσματος μεταξύ 

των δύο φύλων, η θεωρία του «ανθρώπινου κεφαλαίου» και των «διακρίσεων» δεν 



 35

έλαβε υπόψη το γεγονός, ότι δεν υπάρχει ίση πρόσβαση μεταξύ των δύο φύλων στην 

αγορά εργασίας και οι θέσεις απασχόλησης που καταλαμβάνουν οι γυναίκες είναι 

κατά μέσο όρο χαμηλότερα αμειβόμενες απ’ αυτές των ανδρών. Με άλλα λόγια, η 

θεωρητική  προσέγγιση του «ανθρώπινου κεφαλαίου» αγνόησε το φαινόμενο του 

διαχωρισμού της απασχόλησης βάσει φύλου, ο οποίος σύμφωνα με τις μέχρι τώρα 

εμπειρικές έρευνες, αποτελεί το βασικό προσδιοριστικό παράγοντα του μισθολογικού 

χάσματος στην απασχόληση μεταξύ ανδρών και γυναικών24. 

 

 

 

Θεωρία της Ορθολογικής Συμπεριφοράς 

 

 Σύμφωνα με τη θεωρία της Ορθολογικής Συμπεριφοράς, κάθε άτομο, 

άνδρας ή γυναίκα, αποφασίζει ελεύθερα, αν θα εργαστεί και για πόσο χρονικό 

διάστημα θα εργαστεί εκτιμώντας αφενός τα οφέλη που προσδοκά από την εργασία 

και αφετέρου το κόστος που προέρχεται από τη «θυσία» του ελεύθερου χρόνου. Από 

την άλλη πλευρά, κάθε παραγωγική μονάδα (επιχείρηση) αποφασίζει, επίσης 

ελεύθερα, για την ποσότητα της εργασίας, την οποία θα ενσωματώσει στην 

παραγωγική διαδικασία, και συγκεκριμένα κατά πόσον θα προσλάβει 

εργαζόμενους/ες, εκτιμώντας το όφελος, που προσδοκά από την παραγωγή των 

εργαζομένων σε σχέση με το αναμενόμενο κόστος. 

 Τόσο στην περίπτωση των εργαζομένων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την 

προσφορά εργασίας, όσο και στην περίπτωση των εργοδοτών, που αντιπροσωπεύουν 

τη ζήτηση εργασίας, υπάρχει ένα καθαρό κέρδος, το οποίο μεγιστοποιείται: Οι 

εργαζόμενοι, από τη μία πλευρά, επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τη χρησιμότητα 

από το συνδυασμό εργασίας και ελεύθερου χρόνου ή τη διαφορά μεταξύ οφέλους από 

την εργασία (αμοιβή, μισθός) και θυσίας του ελεύθερου χρόνου. Από την άλλη, οι 

εργοδότες επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τη διαφορά μεταξύ εσόδων και κόστους. 

Και στις δύο περιπτώσεις, ο μισθός αποτελεί σημαντική μεταβλητή: Με άλλα λόγια, 

το άτομο, που εργάζεται ενδιαφέρεται να προσφέρει εργασία επιδιώκοντας όσο το 

δυνατόν υψηλότερες αποδοχές, με όσο το δυνατό μικρότερο περιορισμό του 
                                                 
24Καραμεσίνη, Μ., Ιωακείμογλου, Η., μελέτη για λογαριασμό του Κέντρου Έρευνας Θεμάτων 
Ισότητας (ΚΕΘΙ), «Προσδιοριστικοί παράγοντες του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και 
γυναικών», Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Κέντρο 
Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ), Ιανουάριος, 2003.  
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ελεύθερου χρόνου. Συγχρόνως, η παραγωγική μονάδα επιδιώκει όσο το δυνατόν 

υψηλότερα έσοδα με χαμηλό κόστος, κατά συνέπεια, έχει λόγους να επιδιώκει να 

κρατά τα επίπεδα του μισθού σε χαμηλά επίπεδα25.    

 Το μοντέλο της Ορθολογικής Συμπεριφοράς θεωρεί, ότι ο μισθός δεν συνιστά 

απλώς μία αμοιβή, η οποία καταβάλλεται στον/ην εργαζόμενο/η για τη θυσία του 

ελεύθερου χρόνου, αλλά συνιστά και απόδοση στην επένδυση, που έχει γίνει 

παλαιότερα σε γνώσεις και δεξιότητες. Με βάση τα παραπάνω, ο/η εργαζόμενος/η 

θεωρεί, ότι η επένδυση σε εκπαίδευση, η οποία είναι και αυτή θυσία χρόνου, θυσία 

διαφυγόντων εισοδημάτων και δαπάνη, είναι ορθολογική όταν αποδίδει. Με αυτό το 

σκεπτικό συσχετίζει το διεκδικούμενο μισθό με τις σπουδές. 

 Αντιστοίχως, και ο εργοδότης είναι διατεθειμένος να προσφέρει υψηλότερο 

μισθό στο άτομο, που έχει επενδύσει σε γνώσεις, καθώς αυτό αναμένεται να είναι 

περισσότερο παραγωγικό σε σχέση με το άτομο, που δεν έχει προβεί σε μία τέτοιου 

είδους επένδυση. 

 Η συγκεκριμένη θεωρία υποστηρίζει, ότι εκτός από την «ευαισθησία» της 

προσφερόμενης και ζητούμενης ποσότητας εργασίας στις μεταβολές της αμοιβής, μία 

σειρά πρόσθετων παραγόντων υπεισέρχονται στη συνάρτηση προσφοράς και ζήτησης 

εργασίας τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες. Από την πλευρά της 

προσφοράς, οι παράγοντες αυτοί εξειδικεύονται σε ατομικά χαρακτηριστικά και 

προτιμήσεις, σε επιπλέον εισοδηματικές πηγές καθώς και στο οικογενειακό, θεσμικό, 

κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει τις αποφάσεις των ατόμων 

όσον αφορά την επαγγελματική τους επιλογή. Από την πλευρά της ζήτησης, οι 

παράγοντες αυτοί σχετίζονται με την τεχνολογία, τις αμοιβές των υπόλοιπων 

συντελεστών παραγωγής καθώς και με τις διακρίσεις, οι οποίες προσδιορίζονται από 

το οικονομικό, κοινωνικό και θεσμικό περιβάλλον.26 

 Βάσει των παραπάνω, το μοντέλο της ορθολογικής συμπεριφοράς στηρίζεται 

αφενός στην υπόθεση μίας αντικειμενικά ορθολογικής συμπεριφοράς, η οποία 

αντιπροσωπεύει το μέσο όρο συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων, τόσο ανδρών 

όσο και γυναικών, και αφετέρου μίας επίσης αντικειμενικά ορθολογικής 

συμπεριφοράς, που αντιπροσωπεύει τη μέση συμπεριφορά των εργοδοτών. 

                                                 
25 Δεδουσόπουλος, Α., «Η Προσφορά Εργασίας, Θεωρίες Πολιτικές και Ερευνητικές Αναζητήσεις», 
Αθήνα: Τυπωθήτω, 2001. 
26 Φώκιαλη, Π., «Φύλο και Σύγχρονες Οικονομικές Προσεγγίσεις της Εργασίας», στο Βιτσιλάκη, Χ., 
Φώκιαλη, Π., «Φύλο και Απασχόληση», Αθήνα: Ατραπός, 2007, σελ. 101-127. 
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 Στο βαθμό που ισχύει αυτή η θεωρία, οποιαδήποτε απόκλιση από τη μέση 

συμπεριφορά των εργαζομένων θα πρέπει να χαρακτηριστεί τυχαία, μη σημαντική 

και να εκφράζει μεμονωμένα άτομα και όχι ομάδες ατόμων. Αντιστοίχως για τις 

επιχειρήσεις, οι επιμέρους αποκλίσεις θα πρέπει να είναι, και σε αυτή την περίπτωση, 

τυχαίες, μη σημαντικές και να χαρακτηρίζουν μεμονωμένες παραγωγικές ομάδες και 

όχι ολόκληρους κλάδους. 

 

Προβλήματα με τη Θεωρία της Ορθολογικής Συμπεριφοράς 

 

 Οι επικριτές της συγκεκριμένης θεωρίας ισχυρίζονται, ότι αυτή η υπόθεση-

θεμέλιο περί μίας ορθολογικής συμπεριφοράς, τόσο από την πλευρά των 

εργαζομένων, όσο και από την πλευρά των εργοδοτών, τίθεται εξ’ αρχής υπό 

αμφισβήτηση στα στοιχεία της γυναικείας συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Σ’ 

αυτήν, κάποια ειδικά χαρακτηριστικά και τάσεις, που φαίνεται να υφίστανται, παρά 

τις εξελίξεις, δημιουργούν την αίσθηση, ότι η γυναικεία αγορά εργασίας 

διαφοροποιείται σε σημαντικό βαθμό από αυτή των ανδρών.  

 Οι διαφορές μεταξύ της γυναικείας και ανδρικής εργασίας μπορούν να 

αναζητηθούν τόσο στη μικρότερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, 

όσο και στη συγκέντρωσή τους σε συγκεκριμένους τομείς , κλάδους και ορισμένες 

κατηγορίες επαγγελμάτων, που συνιστούν τα λεγόμενα «γυναικεία» επαγγέλματα. 

Επιπλέον, οι γυναίκες απασχολούνται σε σχήματα εργασίας διαφορετικά από τους 

άνδρες, τα οποία περιλαμβάνουν τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης (μερική 

απασχόληση, εργασία από απόσταση κ.λπ.). 

 Συν τοις άλλοις, η κριτική που ασκήθηκε στη θεωρία της ορθολογικής 

συμπεριφοράς ήταν, ότι δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός, ότι οι γυναίκες δεν 

εξελίσσονται στην επαγγελματική ιεραρχία σε σχέση με τους άνδρες, παραμένοντας 

«δέσμιες» της λεγόμενης «γυάλινης οροφής»27, και αμείβονται λιγότερο, ακόμα και 

αν προσφέρουν εργασία ίσης αξίας με αυτούς. Τέλος, αποτελούν ομάδα εργαζομένων 

με υψηλό κίνδυνο ανεργίας, ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης στην κοινωνία. 

                                                 
27 Σχετικά με το φαινόμενο της «Γυάλινης Οροφής» (Glass Ceiling) δες: Meyerson, D., Fletcher, J. 
«A Modest Manifesto for Shattering the Glass Ceiling», Harvard Business Review, January-February, 
2000, pp. 127-136, http:www.google.com. Επίσης: Wright, E., Baxter, J. «The Glass Ceiling 
Hypothesis: A Reply to Critics», Gender and Society, vol. 14, No 6, Dec., 2000, pp. 814-821, 
http://www.jstor.org/stable/190377, (τελευταία πρόσβαση 18/06/2008).   
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 Όσον αφορά την προσφορά εργασίας, η συγκεκριμένη θεωρία επικρίθηκε για 

το ό,τι δεν εξηγεί, πώς οι παραπάνω διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο φύλων 

μπορούν να ερμηνευθούν, όταν για το εργαζόμενο άτομο, είτε είναι άνδρας είτε 

γυναίκα, το μοντέλο αυτό προϋποθέτει μία και μόνο αντικειμενικά ορθολογική 

συμπεριφορά. Από την άλλη πλευρά, τίθεται το ερώτημα, πώς από την πλευρά της 

ζήτησης αυτές οι διαφοροποιήσεις είναι δυνατόν να ερμηνευτούν βάσει αυτής της 

θεωρίας, όταν η συγκεκριμένη υποστηρίζει, ότι ο εργοδότης αποφασίζει να 

προσλάβει στην επιχείρησή του εργαζόμενους, άνδρες και γυναίκες, βασίζοντας την 

επιλογή του σε μία και μόνο ορθολογική συμπεριφορά28. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Ό.π., υποσ. 26. 
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1.3 Συμπεράσματα 

 
Συμπερασματικά, όσον αφορά τις κοινωνιολογικές προσεγγίσεις σε σχέση με 

τη γυναίκα και την εργασία, οι δύο από τις τρεις προαναφερθείσες θεωρήσεις 

στηρίζουν τις διακρίσεις του «κοινωνικού φύλου» στη βιολογία. Η «βιολογική 

προσέγγιση» είναι ντετερμινιστική και θεωρεί, ότι η συμπεριφορά των γυναικών στο 

εργατικό δυναμικό είναι βιολογικά προσδιορισμένη από τον «όρο». Ισχυρίζεται, ότι 

υπάρχει μία αιτιώδης σχέση μεταξύ του βιολογικού και του κοινωνικού, με τις 

βιολογικές διαφορές να επηρεάζουν άμεσα τις κοινωνικές σχέσεις. Η δεύτερη 

προσέγγιση «Το φύλο ως μία μεταβλητή από ένα σύνολο μεταβλητών» αναλύει τις 

συσχετίσεις που υπάρχουν μεταξύ των βιολογικών χαρακτηριστικών και της 

κοινωνικής συμπεριφοράς. Σ’ αυτή την προσέγγιση, η βιολογία συνιστά μία 

σημαντική μεταβλητή, η οποία εξηγεί τον αποκλεισμό των γυναικών από τη 

συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό. Τέλος, αναφορικά με τη νεομαρξιστική, 

διακρίνονται δύο τάσεις: Η μία τονίζει τη μεταφορά των οικιακών χαρακτηριστικών 

στο χώρο της αμειβόμενης εργασίας, ενώ η άλλη προτείνει μία προσέγγιση, η οποία 

βασίζεται στη σύνδεση της οικιακής και της αμειβόμενης εργασίας. Σε γενικές 

γραμμές, η νεομαρξιστική θεώρηση καταπιάνεται με το ζήτημα των σχέσεων 

ανάμεσα στην παραγωγή και την αναπαραγωγή. 

Οι φεμινιστικές προσεγγίσεις, από την άλλη, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην 

εκμετάλλευση του γυναικείου φύλου από το ανδρικό. Η θεωρία της Πατριαρχίας 

υποστηρίζει, ότι τα χαρακτηριστικά των «γυναικείων» επαγγελμάτων αντανακλούν 

τα κοινωνικά στερεότυπα περί της «φυσικής» κατωτερότητας των γυναικών, ενώ η 

θεωρία της Προτίμησης τονίζει, ότι οι προτιμήσεις και οι επιλογές των γυναικών 

στη ζωή τους, γενικότερα, συνιστούν εκείνους τους παράγοντες, που καθορίζουν τις 

επαγγελματικές αλλά και κοινωνικές τους επιλογές. Σχετικά, τώρα, με τη θεωρία της 

Κοινωνικής Αναπαραγωγής, οι υποστηριχτές της ισχυρίζονται, ότι οι αλλαγές που 

έχουν γίνει στην εκπαίδευση και στον τρόπο ζωής της οικογένειας σε συνδυασμό με 

το μετασχηματισμό της δομής της εργασίας, έχουν συμβάλλει αρνητικά στον κάθετο 

επαγγελματικό διαχωρισμό των φύλων, καθώς επίσης και στη μισθολογική ανισότητα 

εις βάρος των γυναικών.  

Σε αντίθεση με τις κοινωνιολογικές και φεμινιστικές προσεγγίσεις, η 

νεοκλασική θεωρία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου επισημαίνει, πως οι γυναίκες είναι 
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λιγότερο κατάλληλες από τους άνδρες για ορισμένα επαγγέλματα εξαιτίας των 

υπαρκτών διαφορών των δύο φύλων στην εκπαίδευση και την εργασιακή τους 

εμπειρία, ενισχύοντας, έτσι, περισσότερο τις κοινωνικές αντιλήψεις για την κατώτερη 

φύση της γυναικείας εργασίας. Όσον αφορά τη θεωρία της Ορθολογικής 

Συμπεριφοράς, αυτή στηρίζεται αφενός στην υπόθεση μίας αντικειμενικά 

ορθολογικής συμπεριφοράς, η οποία αντιπροσωπεύει το μέσο όρο συμπεριφοράς 

όλων των εργαζομένων, τόσο ανδρών όσο και γυναικών, και αφετέρου μίας, επίσης, 

αντικειμενικά ορθολογικής συμπεριφοράς, που αντιπροσωπεύει τη μέση 

συμπεριφορά των εργοδοτών. Έτσι, τόσο οι γυναίκες, όσο και οι άνδρες σκέπτονται 

και δρουν ορθολογικά, ενώ οι εργοδότες επιλέγουν τους εργαζόμενους βάσει 

αντικειμενικών κριτηρίων. 

Εν κατακλείδι, με την αναφορά των παραπάνω θεωρητικών προσεγγίσεων 

επιχείρησα να περιγράψω, περιληπτικά, τα βασικά εκείνα χαρακτηριστικά, στα οποία 

δίνουν έμφαση οι προαναφερθείσες θεωρίες για τη σχέση του γυναικείου φύλου με 

την αγορά εργασίας και πώς η κάθε θεωρία ερμηνεύει την ανισότητα μεταξύ των δύο 

φύλων στο εργασιακό πεδίο. Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα επιχειρήσω να 

συνδέσω τις συγκεκριμένες θεωρητικές προσεγγίσεις για τη γυναικεία εργασία με την 

κατάσταση που επικρατεί, στις μέρες μας, σχετικά με την ανισότητα των δύο φύλων 

στην αγορά εργασίας. Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσω να αποδείξω, αν όλες αυτές οι 

θεωρήσεις περί ανισότητας των δύο φύλων στην εργασία δεν συνιστούν απλούς 

ισχυρισμούς, αλλά σκιαγραφούν την πραγματική θέση των γυναικών στη σφαίρα της 

παραγωγής. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί και απόψεις περί ανισότητας και 

διακρίσεων μεταξύ των δύο φύλων στην εργασία αποδεικνύονται και επαληθεύονται, 

εμπράκτως, μέσα από το πρίσμα της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας και τις 

πραγματικές εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας; Αποτελούν 

απλές θεωρήσεις ή αντικατοπτρίζουν την αληθινή εικόνα και θέση των γυναικών 

στον εργασιακό χώρο; Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να δείξω, ότι οι παραπάνω 

θεωρίες συνδέονται με την γυναικεία απασχόληση, επηρεάζουν τις κοινωνικές 

αντιλήψεις και στερεότυπα για τις γυναίκες και τη θέση τους στην εργασία και στην 

οικογένεια και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
  

 Το κεφάλαιο περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την ισότητα των 

δύο φύλων στην απασχόληση και την αρχή της ισότητας των αμοιβών, (Κοινοτικές 

Κατευθύνσεις, Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Ελληνικό Σύνταγμα, Ελληνική Νομοθεσία και 

Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας).  

 

 

 

2.1 Κοινοτικές Κατευθύνσεις-Θεσμικό Πλαίσιο για την Ισότητα των Δύο Φύλων 

στην Απασχόληση και την Αρχή της Ισότητας των Αμοιβών 

  

 Η ισότητα των γυναικών και των ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της 

δημοκρατίας. Ωστόσο, στην πράξη οι διακρίσεις με βάση το φύλο εξακολουθούν να 

υφίστανται. Έτσι, παρατηρείται, ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της 

ανεργίας συχνότερα από τους άνδρες. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό καταλαμβάνουν 

θέσεις προσωρινής εργασίας και αποτελούν την πλειονότητα των ατόμων, που 

εργάζονται με μερική απασχόληση. 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία μακρόχρονη δέσμευση για την προώθηση της 

ισότητας των φύλων, η οποία περιλαμβάνεται στη Συνθήκη της Ρώμης (ή αλλιώς 

ιδρυτική Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) από το 1957 (άρθρο 119)29. Έτσι, 

την 10η Φεβρουαρίου 1975, το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε την 

οδηγία 75/117/ΕΟΚ30 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, που 

αφορούν «την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ 

εργαζομένων ανδρών και γυναικών». Η οδηγία αυτή θέσπισε, ότι η αρχή της 

ισότητας των αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 119 

στης Συνθήκης της Ρώμης, θα ονομαζόταν «αρχή της ισότητας των αμοιβών», και 

συνεπάγεται για την ίδια εργασία ή για εργασία, στην οποία αποδίδεται ίση αξία, την 

                                                 
29 Σχετικά με την ιστορική εξέλιξη της εφαρμογής του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 
ισότητα δες: Κραβαρίτου, Γ., «Εργασία και δικαιώματα της γυναίκας», Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, 1992, 
σελ. 176-180. 
30Cyberspace: Οδηγία 75/117/ΕΟΚ. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο,  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics_en.html  
 



 42

κατάργηση για το σύνολο των στοιχείων και όρων αμοιβής κάθε διακρίσεως που 

βασίζεται στο φύλο. Ιδιαίτερα, όταν χρησιμοποιείται σύστημα επαγγελματικής 

κατάταξης για τον καθορισμό των αμοιβών, αυτό το σύστημα θα πρέπει να βασίζεται 

σε κοινά κριτήρια για τους εργαζομένους άνδρες και γυναίκες και να επιβάλλεται με 

τέτοιο τρόπο, που να αποκλείει τις διακρίσεις, οι οποίες βασίζονται στο φύλο.   

Πάντως, το βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση 

της προώθησης της ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων, αποτέλεσε 

μέχρι σήμερα η οδηγία 76/207 της 9ης Φεβρουαρίου 1976, η οποία καθιέρωνε την 

ισότητα μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Η παρούσα οδηγία αποσκοπούσε στην 

εφαρμογή, εντός των Κρατών μελών, της αρχής της ίσης μεταχειρίσης μεταξύ 

ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, 

συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής προωθήσεως και την επαγγελματική 

εκπαίδευση, καθώς και τις συνθήκες εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση. Η αρχή 

αυτή από τότε καλείται «αρχή της ίσης μεταχειρίσεως»31. Σκοπός της, βάσει του 

άρθρου 2, §1, ήταν να εφαρμοστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης, που «συνεπάγεται 

την απουσία κάθε διακρίσεως, που βασίζεται στο φύλο είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε 

συσχετισμό, ιδίως, με την οικογενειακή κατάσταση.»32. 

Σ’ αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να οριστεί η έννοια των διακρίσεων, ούτως 

ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό το περιεχόμενο της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ. Έτσι 

λοιπόν, οι διακρίσεις με βάση την εν λόγω οδηγία διακρίνονται σε άμεσες και 

έμμεσες. 

«Άμεση διάκριση θεωρείται ότι υπάρχει όταν ένα πρόσωπο υφίσταται ,για λόγους 

φύλου μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται, υπέστη ή υφίστατο 

ένα άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση. 

Έμμεση διάκριση θεωρείται ότι υπάρχει όταν μία εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, 

κριτήριο ή πρακτική θα έθετε σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση τους εκπροσώπους του 

ενός φύλου σε σύγκριση με τους εκπροσώπους του άλλου φύλου, εκτός αν αυτή η 

διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικώς από νόμιμο στόχο και 

τα μέσα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι πρόσφορα και αναγκαία.»33 Η εν 

λόγω οδηγία τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2002/73/ΕΚ της 

23ης Σεπτεμβρίου 2002 με στόχο να εμπλουτιστεί και να εκσυγχρονιστεί, εξαιτίας των 
                                                 
31 Cyberspace: Οδηγία 76/207/ΕΟΚ, ό.π.  
32Για τα προβλήματα εφαρμογής της οδηγίας 76/207 στα κράτη-μέλη δες: ό.π. υποσ. 29, κεφ. ΙΙ, σελ. 
56. 
33 Cyberspace: Οδηγία 76/207/ΕΟΚ, άρθρο 2, § 2, σελ. 3, ό.π. υποσ. 31.  
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ποικίλων δικαστικών αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και των αλλαγών 

στις συνθήκες της αγοράς εργασίας34.  

Για την καλύτερη εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης 

μεταχείρισης των δύο φύλων στην εργασία και την απασχόληση, η παραπάνω οδηγία 

αναδιατυπώνεται από την οδηγία 2006/54/ΕΚ35 της 5ης Ιουλίου 2006. Η 

συγκεκριμένη οδηγία περιείχε διατάξεις για την εφαρμογή της αρχής της 

μεταχείρισης ως προς: α) την πρόσβαση στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης 

και της επαγγελματικής εξέλιξης και στην επαγγελματική κατάρτιση, β) τους όρους 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής, και γ) τα επαγγελματικά 

συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον, περιλάμβανε διατάξεις με σκοπό να 

εξασφαλίζεται, ότι η εφαρμογή αυτή θα ήταν πιο αποτελεσματική μέσω της θέσπισης 

κατάλληλων διαδικασιών.  

Με την απόφαση 33/2008 της 14ης Μαρτίου της Μεικτής Επιτροπής του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) η εν λόγω οδηγία τροποποιείται, με σκοπό 

να καταργήσει, με ισχύ από τις 15 Αυγούστου 2009, τις Οδηγίες του Συμβουλίου 

75/117/ΕΟΚ, 76/207/ΕΟΚ, 86/378/ΕΟΚ (βλ. παρακάτω) και 97/80/ΕΚ36 και 

αντικαθιστά το κείμενο του άρθρου 3 της οδηγίας 2006/54/ΕΚ με το εξής κείμενο: 

«Προκειμένου να εξασφαλιστεί εμπράκτως η πλήρης ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών στην επαγγελματική ζωή, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν εμποδίζει τα 

κράτη-μέλη να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν μέτρα που προβλέπουν ειδικά 

πλεονεκτήματα με σκοπό να διευκολύνουν το λιγότερο εκπροσωπούμενο φύλο να 

ασκήσει μία επαγγελματική δραστηριότητα ή να αποτρέψουν ή να αντισταθμίσουν τυχόν 

μειονεκτήματα κατά την επαγγελματική σταδιοδρομία.»37. 

 

 

                                                 
34 Μούσης, Ν., «Η Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Αθήνα: Παπαζήσης, 2002. 
35Cyberspace: Οδηγία 2006/54/ΕΚ. ό.π. υποσ. 33.  
36 Η οδηγία 97/80/ΕΚ της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετιζόταν με το βάρος αποδείξεως σε περιπτώσεις 
διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου. Στόχος της ήταν να εξασφαλίσει: «ότι καθίστανται 
αποτελεσματικότερα τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, κατ’ εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, τα οποία επιτρέπουν σε κάθε άτομο που κρίνει ότι θίγεται από τη μη εφαρμογή υπέρ αυτού 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης να διεκδικεί τα δικαιώματά του δια της δικαστικής οδού ύστερα, 
ενδεχομένως, από την προσφυγή σε άλλες αρμόδιες αρχές.», οδηγία 97/80/ΕΚ, άρθρο 1. Ό.π. 
37 Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, αριθ. 33/2008, άρθρο 1, σελ.1 στο: Cyberspace: 
Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, αριθ. 33/2008. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο, ό.π. Το 
άρθρο 3 της οδηγίας 2006/54 αναφερόταν στο ό,τι τα κράτη-μέλη μπορούν να εξασφαλίζουν 
εμπράκτως πλήρη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στην επαγγελματική ζωή.  
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Ίση μεταχείριση των δύο φύλων στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής 

ασφάλισης 

 

 Όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων στα επαγγελματικά συστήματα 

κοινωνικής ασφάλισης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, με την 

οδηγία 76/207/ΕΟΚ προώθησε την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και 

γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, ενώ το περιεχόμενο αυτής 

εμπλουτίστηκε με την οδηγία 79/7/ΕΟΚ38 της 19ης Δεκεμβρίου 1978. Η 

συγκεκριμένη οδηγία αποσκοπούσε στην προοδευτική εφαρμογή της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης μεταξύ των δύο φύλων στον τομέα της κοινωνικής ασφαλίσεως και των 

άλλων στοιχείων κοινωνικής προστασίας. Εφαρμόστηκε επί του ενεργού πληθυσμού, 

συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητα εργαζομένων, των εργαζομένων, των 

οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί λόγω ασθένειας, ατυχήματος ή μη ηθελημένης 

ανεργίας και επί των ατόμων που αναζητούν εργασία, καθώς και επί των 

συνταξιούχων και των αναπήρων εργαζομένων. Επιπλέον, εφαρμόστηκε στα νομικά 

συστήματα , τα οποία εξασφαλίζουν προστασία σε περίπτωση ασθένειας, αναπηρίας, 

γήρατος, εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας, ανεργίας, καθώς και 

στις διατάξεις που αφορούσαν την κοινωνική πρόνοια, στο μέτρο που προορίζονταν 

να συμπληρώσουν ή να υποκαταστήσουν τα παραπάνω συστήματα. Αντιθέτως, η 

παρούσα οδηγία δεν θα εφαρμοζόταν στις διατάξεις περί παροχών προς επιζώντες, 

ούτε στις διατάξεις περί οικογενειακών παροχών. 

 Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης οδηγίας έρχεται να εμπλουτίσει η οδηγία 

86/378/ΕΟΚ39 της 24ης Ιουλίου 1986, η οποία αναφερόταν στην εφαρμογή της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής 

ασφάλισης40. Η οδηγία θα εφαρμοζόταν στα επαγγελματικά συστήματα που είχαν 

οριστεί από την οδηγία 79/7/ΕΟΚ, καθώς επίσης ορίστηκαν και τα πεδία στα οποία 

δεν θα εφαρμοζόταν, όπως π.χ. στις ατομικές συμβάσεις των αυτοαπασχολούμενων. 

                                                 
38 Cyberspace: Οδηγία 79/7/ΕΟΚ.  Ό.π.    
39 Cyberspace: Οδηγία 86/378/ΕΟΚ.  Ό.π.  
40 «Ως «επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης» θεωρούνται τα συστήματα, τα οποία δεν 
διέπονται από την οδηγία 79/7/ΕΟΚ και έχουν ως αντικείμενο τη χορήγηση στους εργαζόμενους 
μισθωτούς ή αυτοαπασχολούμενους, μέσα στο πλαίσια μιας επιχείρησης ή ομάδας επιχειρήσεων, ενός 
οικονομικού κλάδου ή επαγγελματικού ή διεπαγγελματικού τομέα, παροχών, οι οποίες προορίζονται να 
συμπληρώνουν ή να υποκαθιστούν τις παροχές των εκ του νόμου συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
είτε η υπαγωγή στα συστήματα αυτά είναι υποχρεωτική είτε είναι προαιρετική.» (οδηγία 86/378/ΕΟΚ, 
άρθρο 2, §1). 
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 Η παραπάνω οδηγία τροποποιήθηκε από την οδηγία 96/97/ΕΚ41 του 

Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1996, ενώ η οδηγία 2006/54/ΕΚ έρχεται λίγο 

αργότερα να αναδιατυπώσει το περιεχόμενο της αρχής της ίσης μεταχείρισης των δύο 

φύλων στην εργασία, συμπεριλαμβανομένου και των επαγγελματικών συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης και να καταργήσει σύμφωνα με απόφαση της Μεικτής 

Επιτροπής του ΕΟΧ, αριθ. 33/2008, με ισχύ από τις 15 Αυγούστου 2009, 

προηγούμενες οδηγίες, όπως οι 86/378/ΕΟΚ και 76/207/ΕΟΚ (βλ. παραπάνω).   

 

 

Προστασία της μητρότητας 

  

 Σχετικά με την προστασία της μητρότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση από την 

ίδρυσή της έχει εξαγγείλει διατάξεις περί προστασίας των γυναικών ιδίως για την 

εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, όπως η οδηγία 92/85/ΕΟΚ42 του Συμβουλίου της 3ης 
Οκτωβρίου 1992, η οποία σχετίζεται με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη 

βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και 

γαλουχούσων εργαζομένων. 

 Η γυναίκα, που έχει λάβει άδεια μητρότητας δικαιούται μετά το πέρας της 

άδειας αυτής, να επιστρέψει στην εργασία της ή σε ανάλογη θέση με όρους και 

συνθήκες, που δεν είναι δυσμενείς γι’ αυτήν και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την οποία θα εδικαιούτο κατά την απουσία της. 

Τυχόν λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση της γυναίκας εξαιτίας εγκυμοσύνης ή άδειας 

μητρότητας αποτελεί διάκριση κατά την έννοια της συγκεκριμένης οδηγίας. 

 Επιπλέον, με την οδηγία 96/34/ΕΚ43 της 3ης Ιουνίου 1996, με βάση τη 

συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια των UNICE,  CEEP και CES, ορίστηκαν οι 

κανόνες για τη γονική άδεια και την απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας 

βίας, με σκοπό τη διευκόλυνση του συνδυασμού της επαγγελματικής και της 

οικογενειακής ζωής και της προαγωγής της ισότητας των ευκαιριών και μεταχείρισης 

μεταξύ των δύο φύλων. Η παρούσα συμφωνία θα εφαρμοζόταν σε όλους τους 

εργαζομένους, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι είχαν σύμβαση ή σχέση εργασίας 

                                                 
41  Cyberspace: Οδηγία 96/97/ΕΚ. Ό.π. υποσ. 39. 
42 Cyberspace: Οδηγία 92/85/ΕΟΚ. Ό.π.  
43 Cyberspace: Οδηγία 96/34/ΕΚ. Ό.π. 
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προσδιοριζόμενη από τη νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή πρακτικές, που 

ίσχυαν σε κάθε κράτος-μέλος. 

 Από την άλλη, η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 18344, τον Ιούνιο του 2000, 

αναθεωρεί την ήδη αναθεωρημένη σύμβαση για την προστασία της μητρότητας του 

1952, προκειμένου να προωθήσει περισσότερο την ισότητα όλων των εργαζόμενων 

γυναικών, καθώς επίσης την υγεία και την ασφάλεια της μητέρας και του παιδιού. Η 

σύμβαση αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις απασχολούμενες γυναίκες, 

συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών που εντάσσονται στο πλαίσιο των άτυπων 

μορφών εξαρτημένης εργασίας. 

 Αξίζει να τονιστεί, ότι όλες οι διατάξεις, που αφορούν την ίση μεταχείριση 

των δύο φύλων στην εργασία περιλαμβάνουν στο περιεχόμενο τους την προστασία 

της μητρότητας και της γονικής άδειας, και οι όποιες τροποποιήσεις και 

αναθεωρήσεις διατάξεων δεν θίγουν τις διατάξεις περί προστασίας των γυναικών 

ιδίως για την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα.  

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κρίνοντας ότι η εφαρμογή των νόμων δεν αρκεί από 

μόνη της για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στην πράξη, προσπάθησε 

μέσω διαδοχικών πολυετών προγραμμάτων δράσης, τα οποία σχεδίασε και υλοποίησε 

από κοινού με τα κράτη-μέλη, να προωθήσει συγκεκριμένες ενέργειες με σκοπό την 

προώθηση της ισότητας των γυναικών και των ανδρών στην εργασία και την 

απασχόληση45. 

Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ46, το 1997, ορίστηκε, ότι μία από τις 

πρωταρχικές αποστολές της Κοινότητας είναι και η προώθηση της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών. Πιο συγκεκριμένα τα άρθρα 2, 3, 141 και 13 της Συνθήκης 

αυτής ενισχύουν την κοινοτική δράση, στοχεύοντας στην προώθηση της ένταξης της 

                                                 
44 Cyberspace: Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 183. Ό.π. 
45 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις. Η κατάσταση στις 15 Οκτωβρίου 
1999», Λουξεμβούργο: Υπηρεσία εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000. 
46 Η Συνθήκη του Άμστερνταμ υπογράφηκε τον Ιούνιο του 1997 και αναγνώρισε την εργασία ως ένα 
«ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος» σε κοινοτικό επίπεδο. Οι τέσσερις κοινοί πυρήνες δράσεις, γύρω από 
τους οποίους συντόνισαν τις πολιτικές απασχόλησής τους τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ήταν: 1) να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης για το σύνολο της οικονομίας και για όλες τις 
κατηγορίες της αγοράς εργασίας, 2) η υπέρβαση της παθητικής αντιμετώπισης της ανεργίας και η 
υιοθέτηση πολιτικών, που να είναι σε θέση να συντηρούν την ικανότητα προς απασχόληση του 
εργατικού δυναμικού, 3) ο ορισμός μία νέας αντίληψης για την οργάνωση της εργασίας, ο οποίος να 
επιτρέπει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις οικονομικές αλλαγές, και 4) η 
προώθηση της ισότητας των δύο φύλων σχετικά με τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και την 
πρόσβαση στην εργασία.  
Επιπλέον, για το «Κοινωνικό Κεφάλαιο» της Συνθήκης του Άμστερνταμ δες: Σπυρόπουλος, Γ., 
«Εργασιακές Σχέσεις, εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Διεθνή χώρο», Αθήνα-Κομοτηνή: 
Σάκκουλα, 1998, σελ. 300-305. 
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ισότητας σε όλες τις πολιτικές (άρθρα 2 και 3), την προώθηση των θετικών δράσεων 

υπέρ των γυναικών (άρθρο 141), όπως επίσης και την καταπολέμηση των διακρίσεων 

λόγω του φύλου, της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή πεποίθηση, 

της αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού. 

 Γι’ αυτό το λόγο, ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την απασχόληση 

συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο στις 20 και 21 Νοεμβρίου 1997. Συμφώνησε να 

καθορίζονται από το 1998 και έπειτα κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση 

και υπογράμμισε την ανάγκη κινητοποίησης των διαφόρων κοινοτικών πολιτικών 

υπέρ της απασχόλησης. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα βοηθούσαν τα κράτη-

μέλη να καταστρώσουν τις δικές τους στρατηγικές, διατηρώντας τη διάρθρωση σε 

τέσσερις πυλώνες: α) βελτίωση της απασχολησιμότητας47, δηλαδή παροχή στους 

ανέργους και στους εργαζομένους γενικότερα των καλύτερων δυνατών ευκαιριών για 

να βρουν απασχόληση, ιδίως μέσω μιας κατάλληλης κατάρτισης, β) ανάπτυξη του 

επιχειρηματικού πνεύματος, γ) ενθάρρυνση της ικανότητας προσαρμογής, και δ) 

ενίσχυση των πολιτικών ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτοί οι 

τέσσερις πυλώνες συνεχίζουν να υφίστανται έως σήμερα και αποτελούν τη βάση 

πάνω στην οποία στηρίζονται όλες οι πολιτικές και δράσεις υπέρ της απασχόλησης48. 

Παρακάτω, θα αναφερθούν περιληπτικά οι πιο πρόσφατες δράσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων και την καταπολέμηση 

των διακρίσεων και των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας. 

 

 

Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής49 

 

Η ατζέντα για την κοινωνική πολιτική ορίζει τις προτεραιότητες, που θα 

πρέπει να προσανατολίζουν τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ανάπτυξη 

του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Επιπλέον, αυτή αποβλέπει στο να προαχθεί η 

κοινωνική συνοχή ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής υπέρ της βιώσιμης 

                                                 
47 Απασχολησιμότητα: «Η ικανότητα εύρεσης και διατήρησης μίας θέσης εργασίας ή, με άλλα λόγια, ως 
την ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας – κυρίως μέσα από τη 
διαρκή και δια βίου μάθηση, - υπό την έννοια των προϋποθέσεων που πρέπει να εκπληρώνει 
προκειμένου να βρει μια εργασία ή ακόμα και να διατηρήσει αυτήν την οποία ήδη κατέχει.», στο 
Καρακιουλάφη, Χ., «Μεταμορφώσεις της Εργασίας και της Απασχόλησης: Σύγχρονο εργασιακό τοπίο 
και οι εκφάνσεις της (επανα)εμπορευματοποίησης της εργασιακής σχέσης», στο Σ. Κατσικίδης (επιμ.), 
Κοινωνικά Φαινόμενα: Αναλυτικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Gutenberg, 2006, σελ. 163.  
48 Μούσης, Ν., «Η Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Αθήνα: Παπαζήσης, 2002.  
49Cyberspace: Η Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής. Ό.π. υποσ. 44. 
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ανάπτυξης. Κύριος στόχος της ατζέντας, τόσο για την περίοδο 2000-2005, όσο και 

για την περίοδο 2006-2010 είναι η επίτευξη «της κοινωνικής Ευρώπης στην 

παγκόσμια οικονομία: θέσεις απασχόλησης και νέες ευκαιρίες για όλους». Γι’ 

αυτό το λόγο, η ατζέντα αναπτύσσει μία διπλή στρατηγική: πρώτον, προβάλλει το 

ρόλο της για να αυξήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, και δεύτερον, παρουσιάζει τις 

βασικές ενέργειες γύρω από τους δύο κυριότερους άξονες, οι οποίοι είναι η 

απασχόληση και η ισότητα ευκαιριών50. 

Έτσι λοιπόν, η διπλή στρατηγική για την ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών συνίσταται στην ένταξη του στόχου της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων 

στις πολιτικές που έχουν άμεση ή έμμεση επίδραση στη ζωή και των γυναικών και 

των ανδρών, όπως επίσης και στην ανάπτυξη ειδικών ενεργειών υπέρ των γυναικών. 

Ως προς αυτό, η Ε.Ε. διατηρεί μία διττή προσέγγιση συνδέοντας ειδικές 

ενέργειες με το λεγόμενο «gender mainstreaming»51. Την πολιτική αυτή, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή την είχε ορίσει ήδη από το 1996 ως μία πολιτική, η οποία δεν 

προωθεί την ισότητα με την εφαρμογή ειδικών μέτρων, που βοηθούν τις γυναίκες, 

αλλά κινητοποιεί όλο το σύνολο των πολιτικών και των μέτρων για να επιτευχθεί η 

ισότητα. Το συγκεκριμένο ζήτημα παίρνει, συν τοις άλλοις, διεθνείς διαστάσεις όσον 

αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις 

υπηρεσίες υγείας, τη συμμετοχή στην οικονομία και στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, τα δικαιώματα των γυναικών ως ανθρώπινων δικαιωμάτων.  

Στις ειδικές αυτές ενέργειες συμπεριλαμβάνονται και οι λεγόμενες «Θετικές 

Δράσεις» (βλ. παρακάτω), οι οποίες αποτελούν εργαλεία για την εξάλειψη των 

ανισοτήτων και των συνεπειών, που υφίστανται οι γυναίκες, που εργάζονται και οι 

οποίες προκύπτουν από τη στάση, τη συμπεριφορά και τις δομές της κοινωνίας. 

 

 

 

 

 

                                                 
50Cyberspace: Ατζέντα για την κοινωνική πολιτική (2006-2010). Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο, 
F:\SCADPlus.Europa.htm  
51 Η αρχή του «gender mainstreaming» (ενσωμάτωση της ισότητας των δύο φύλων) συνίσταται 
στον συνυπολογισμό, συστηματικά, των ανισοτήτων στις συνθήκες, καταστάσεις και ανάγκες των 
γυναικών και των ανδρών στο σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και ενεργειών. 
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 Σχέδια Θετικών Δράσεων και Σχέδια Ισότητας υπέρ των Γυναικών52 

 

Την υιοθέτηση των Κατευθυντήριων Γραμμών για την απασχόληση από τους 

ευρωπαίους ηγέτες ακολούθησε η κατάστρωση από τα κράτη-μέλη των «Εθνικών 

Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση» (National Action Plans-NAPs) και η υποβολή 

τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 1998.   

Οι «Θετικές Δράσεις»53 συνιστούν νομοθετικά και διοικητικά μέτρα, τα 

οποία απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες πολιτών, στην προκειμένη περίπτωση στις 

γυναίκες, σε βάρος των οποίων υφίστανται και λειτουργούν κοινωνικοοικονομικές 

διακρίσεις, οι οποίες παρεμποδίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Συγκεκριμένα, η 

προώθηση θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών περιγράφεται για πρώτη φορά στη 

σχετική Σύσταση του Συμβουλίου της 13.12.1984 (84/635/ΕΟΚ).  

Οι «Θετικές Δράσεις» στην επαγγελματική ζωή, αφορούν μέτρα, τα οποία 

προσφέρουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και είναι σχεδιασμένα να διευκολύνουν 

την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων από το λιγότερο εκπροσωπούμενο 

φύλο (στην προκειμένη, τις γυναίκες), ή να αποφεύγουν ή να αντισταθμίζουν 

εργασιακά μειονεκτήματα προκειμένου να εξασφαλίζουν στην πράξη την πλήρη 

ισότητα των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα Σχέδια Ισότητας (Equality Plans) συνιστούν 

ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με σειρά αλληλένδετων δράσεων (Θετικών Δράσεων) 

για να ενταχθεί η διάσταση της ισότητας στους στόχους, τη λειτουργία και την 

οργανωτική δομή μίας επιχείρησης54. Αυτά περιλαμβάνουν θετικές δράσεις, που 

αφορούν την οργάνωση της εργασίας, τη διαμόρφωση εργασιακών σχέσεων, το 

σχεδιασμό μισθολογικής πολιτικής κ.α., και οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την 

προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις διαστάσεις της. Πιο συγκεκριμένα, 

για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική, στις οποίες οι 

                                                 
52 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Σχέδια Θετικών Δράσεων υπέρ των γυναικών, τα 
Σχέδια Ισότητας των Φύλων και την εφαρμογή τους δες: Αλιτζόγλου, Ε., Κουτσιβίτου, Α., Λιάπη, Μ., 
Σερέτη, Ν., (συντονισμός) Στρατηγάκη, Μ., «Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών 
και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις μεγάλες επιχειρήσεις», συμβολή του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ανάπτυξη του 
Μέτρου 5.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», 
Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι., Απρίλιος, 2002.     
53 Ο γενικός ορισμός της «θετικής δράσης» αφορά μέτρα, που έχουν στόχο, να διευκολύνουν την 
πρόσβαση συγκεκριμένων μελών μίας κατηγορίας ανθρώπων, στην προκειμένη περίπτωση τις 
γυναίκες, σε κατοχυρωμένα δικαιώματα, στον ίδιο βαθμό κατοχύρωσης που είναι για τα μέλη μίας 
άλλης κατηγορίας ανθρώπων, στην παρούσα περίπτωση τους άνδρες.  
54 Ο όρος «Σχέδιο Ισότητας», νοείται ως η ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ένταξη της διάστασης 
του φύλου και την προώθηση της ισότητας μέσα στην επιχείρηση. 
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θετικές δράσεις έχουν εφαρμοστεί αργότερα από τις υπόλοιπες κοινωνίες και 

εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, οι θετικές δράσεις 

κρίνονται αναγκαίες στο βαθμό που εξασφαλίζουν άμεση εξισορρόπηση έναντι των 

προηγούμενων διακρίσεων. 

 

 

 Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL 

 

 Η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL αποσκοπούσε στην προώθηση νέων 

πρακτικών καταπολέμησης όλων των μορφών διακρίσεων και ανισοτήτων στην 

αγορά εργασίας, μέσα σε πλαίσιο εθνικής συνεργασίας, για τα έτη 2000-2006. 

Θεσπίστηκε στις 14 Απριλίου 2000. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, κυρίως λόγω 

φύλου ή γενετήσιου προσανατολισμού, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας 

ή πεποιθήσεων, αναπηρίας ή ηλικίας. Η πρωτοβουλία EQUAL επικέντρωσε τις 

ενέργειές της στην αγορά εργασίας. 

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσισαν τη στρατηγική τους για την 

πρωτοβουλία EQUAL σε ειδικούς θεματικούς τομείς, οι οποίοι ενέπιπταν στους 

τέσσερις άξονες των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση και τον θεματικό 

τομέα «αιτούντες άσυλο». Αυτοί οι τομείς ήταν: 

 

Άξονας 1: ικανότητα επαγγελματικής ένταξης 

Βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ατόμων, που δυσκολεύονται 

να ενταχθούν ή να επανενταχθούν σ’ αυτή, καθώς και καταπολέμηση του ρατσισμού 

και της ξενοφοβίας στην αγορά εργασίας.  

 

Άξονας 2: επιχειρηματικό πνεύμα 

Πρόσβαση όλων των ατόμων στη διαδικασία δημιουργίας μίας επιχείρησης. 

Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας του τριτογενούς τομέα και, συγκεκριμένα, των 

υπηρεσιών, που δίνουν έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας.  
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Άξονας 3: ικανότητα προσαρμογής 

Προώθηση της δια βίου μάθησης και των εργασιακών πρακτικών 

ενσωμάτωσης, οι οποίες ενθαρρύνουν την πρόσληψη και τη διατήρηση της 

απασχόλησης των ατόμων, που υφίστανται διακρίσεις ή ανισότητες στην εργασία. 

 

Άξονας 4: ισότητα ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες 

Συνδυασμός της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, καθώς και 

επανένταξη των γυναικών και των ανδρών, που εγκατέλειψαν την αγορά εργασίας, 

μέσω της ανάπτυξης πιο αποτελεσματικών και πιο ευέλικτων μορφών οργάνωσης της 

εργασίας και υπηρεσιών παροχής βοήθειας στους ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, 

μείωση των διαφορών στη μεταχείριση μεταξύ των δύο φύλων και προώθηση της 

κατάργησης του επαγγελματικού διαχωρισμού. 

 

Άξονας 5: Παροχή βοήθειας για την ένταξη των αιτούντων άσυλο 

Η βοήθεια στους αιτούντες άσυλο αφορούσε, είτε νέα μέσα για την 

διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, είτε την παροχή κατάρτισης στα 

άτομα αυτά, των οποίων η αίτηση δεν έγινε δεκτή, πριν από την αναχώρησή τους από 

τη χώρα. 

Κλείνοντας, την αναφορά για την Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL αξίζει να 

επισημανθεί, ότι ανάλογα με το εθνικό πλαίσιο, στο οποίο στηριζόταν ο καθορισμός 

των προτεραιοτήτων των ενεργειών, τα κράτη-μέλη υποχρεούνταν να επιλέξουν 

τουλάχιστον ένα τομέα δράσης σε κάθε άξονα. Η προώθηση της ισότητας μεταξύ των 

δύο φύλων θα αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του συνόλου των σημαντικών τομέων 

που θα επιλέγονταν, εκτός των ειδικών ενεργειών, οι οποίες υπάγονταν σε αυτό τον 

τομέα στο πλαίσιο του άξονα 455.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Cyberspace: Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο, F:\SCADPlus 
Europa.htm 
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Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2006-2010)56 

 

Αυτός ο χάρτης πορείας περιγράφει έξι τομείς που έχουν προτεραιότητα στη 

δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων την περίοδο 2006-2010: 

1) οικονομική ανεξαρτησία επί ίσοις όροις για γυναίκες και άνδρες, 2) συμφιλίωση 

της ιδιωτικής και της επαγγελματικής ζωής, 3) ίση εκπροσώπηση στη λήψη 

αποφάσεων, 4) εξάλειψη όλων των μορφών βίας με βάση το φύλο, 5) εξάλειψη των 

στερεοτύπων των φύλων και 6) προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στις 

εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές. 

  Ο συγκεκριμένος χάρτης πορείας στηρίζεται και διαδέχεται τη στρατηγική-

πλαίσιο για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών την περίοδο 2001-2005 και 

συνδυάζει τη δρομολόγηση νέων ενεργειών και την ενίσχυση των υπαρχουσών 

δραστηριοτήτων. Επιβεβαιώνει τη διπλή προσέγγιση της ισότητας των φύλων, η 

οποία βασίζεται αφενός στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, προώθηση της 

ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες των πολιτικών, και 

αφετέρου σε συγκεκριμένα μέτρα. 

 

1) Επίτευξη της οικονομικής ανεξαρτησίας επί ίσοις όροις για τις γυναίκες και 

τους άνδρες. 

Δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη. Σύμφωνα με τους στόχους της 

Λισσαβόνας, η απασχόληση πρέπει να φτάσει το 60% μέχρι το 2010. Επιπλέον, 

εξάλειψη των διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων, αύξηση της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας, ισότητα των δύο φύλων στην κοινωνική προστασία και στην 

καταπολέμηση της φτώχειας, αναγνώριση της διάστασης των δύο φύλων σε θέματα 

υγείας και τέλος καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδίως σε βάρος των μεταναστριών 

και των γυναικών που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες.   

 

2) Συμφιλίωση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής 

 Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει την 

ενίσχυση των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας τόσο για τις γυναίκες, όσο και για τους 

                                                 
56 Cyberspace: Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2006-2010). Ό.π. 
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άνδρες57, αύξηση των υπηρεσιών φροντίδας, τόσο για παιδιά, όσο και για 

ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, καθώς και βελτίωση των πολιτικών 

συμφιλίωσης και για τα δύο φύλα 

 

3)Ίση εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων 

 Για την προώθηση της ίσης συμμετοχής των δύο φύλων στη λήψη αποφάσεων 

προβλέπεται συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, στον τομέα των επιστημών και 

της τεχνολογίας, όπως επίσης και μεγαλύτερη συμμετοχή του γυναικείου φύλου στη 

λήψη αποφάσεων στον οικονομικό τομέα. 

 

4) Η εξάλειψη κάθε μορφής βίας βασισμένη στο φύλο 

 Άμεση δραστηριοποίηση για την αποβολή συνηθισμένων ή παραδοσιακών 

επιβλαβών συμπεριφορών και πρακτικών (π.χ. ακρωτηριασμός των γυναικείων 

γεννητικών οργάνων, εγκλήματα τιμής), καθώς και εξάλειψη του ανθρώπινου 

εμπορίου.  

 

5) Η εξάλειψη των στερεοτύπων φύλου 

 Εξάλειψη των στερεοτύπων των φύλων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και 

τον πολιτισμό, την αγορά εργασίας και τα μέσα ενημέρωσης. 

 

6) Προώθηση της ισότητας των φύλων εκτός Ε.Ε.  

Εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσχωρούσες 

υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες χώρες. Προώθηση της ισότητας των φύλων 

στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, στις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές58.  

   

  

 

  

 

 
                                                 
57 Εντούτοις, το γεγονός, ότι πολύ περισσότερες γυναίκες από άνδρες χρησιμοποιούν τέτοιες 
ρυθμίσεις, δημιουργεί διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, οι οποίες δυσχεραίνουν τη θέση των γυναικών 
στον εργασιακό χώρο και πλήττουν την οικονομική ανεξαρτησία τους. 
58 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Χάρτη Πορείας για την ισότητα μεταξύ των δύο 
φύλων, βλ.: Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010. Διαθέσιμο στον 
δικτυακό τόπο, http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics_en.html 
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2.2 Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο για την Ισότητα των Δύο Φύλων στην Εργασία  

 

 
Στην Ελλάδα η ισότητα των φύλων, η ίση αμοιβή και η απαγόρευση των 

διακρίσεων κατοχυρώνεται συνταγματικά ήδη από το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα της 

μεταπολίτευσης του 1975 στο άρθρο 4, παρ.2, το οποίο ορίζει ότι «Έλληνες και 

Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις» και στο άρθρο 22, παρ.1, το 

οποίο αφορά ειδικότερα στην απαγόρευση διακρίσεως ως προς το ζήτημα της 

αμοιβής, «όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από το φύλο ή άλλη διάκριση έχουν 

δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας»59. Επιπλέον 

κατοχυρώνεται και από την κυρωμένη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 34/180/1979 «για 

την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών». Η συγκεκριμένη σύμβαση 

κυρώθηκε από την Ελλάδα με το νόμο 1342/198360, ο οποίος έθεσε το πλαίσιο για τη 

διασφάλιση της ισότητας των δικαιωμάτων των ανδρών και των γυναικών στην 

κοινωνία και την οικογένεια. Η εν λόγω Σύμβαση αποτελεί την πρώτη ειδική 

συνθήκη, που περιλαμβάνει ατομικά, κοινωνικά, οικονομικά και μορφωτικά 

δικαιώματα για τις γυναίκες. Βάσει αυτής, όλα τα κράτη-μέλη καταδικάσαν τις 

διακρίσεις κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές της και συμφώνησαν να 

υιοθετήσουν νομοθετικά και άλλα συνδυασμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και 

κυρώσεων, τα οποία θα απαγόρευαν κάθε διάκριση κατά των γυναικών. 

 Ωστόσο, η εναρμόνιση της Ελλάδας με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την ισότητα, μετά την ένταξή της στην Ε.Ο.Κ., έγινε με το νόμο 1414/84 για την 

εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις και το νόμο 

1483/84 για την προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές 

υποχρεώσεις. Οι παραπάνω νόμοι συνιστούν τη βάση του ελληνικού εργατικού 

δικαίου για την ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις, ενώ δευτερευόντως οι 

Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ρυθμίζουν, συμπληρώνουν και 

εμπλουτίζουν το περιεχόμενο και την ένταξη της ισότητας στις εργασιακές σχέσεις61.  

 Με την εφαρμογή της ισότητας των ευκαιριών που για πρώτη φορά 

καθιερώνεται με το νόμο 1414/84, προωθούνται στην πράξη μία σειρά από θετικά 
                                                 
59Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Σ., «Ισότητα των φύλων στην απασχόληση και στην κοινωνική 
ασφάλιση», Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε θέματα Σεξουαλικής Αγωγής και 
Ισότητας των Φύλων ‘ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ’, σελ.51-52, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1995.  
60Cyberspace: Νόμος 1342/1983. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 
61 Ό.π., υποσ. 59. 
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προγράμματα και ενέργειες, που στοχεύουν στην κατάργηση όλων των διακρίσεων, 

οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση της μειονεκτικής θέσης της γυναίκας στην 

εργασία. Τέτοιες διακρίσεις αφορούν στις κοινωνικές αντιλήψεις, που επικρατούν για 

τον περιθωριακό χαρακτήρα και τη φύση της γυναικείας εργασίας, καθώς επίσης και 

τη νοοτροπία των εργοδοτών/τριών να μην προσλαμβάνουν γυναίκες σε υπεύθυνες 

θέσεις και σε ορισμένα επαγγέλματα. Παράλληλα καλλιεργείται σε πολλές γυναίκες 

μία νοοτροπία, η οποία απορρέει από την παραδοσιακή εκπαίδευσή τους, η οποία 

τους καλλιεργεί αισθήματα ανασφάλειας σε σχέση με τις ικανότητές τους και 

υποτίμησης από τους άνδρες συναδέλφους τους. 

 Βάσει του παραπάνω νόμου καθιερώνονται ουσιαστικά ίσες ευκαιρίες για 

άνδρες και γυναίκες, α) στον επαγγελματικό προσανατολισμό, β) στην 

επαγγελματική κατάρτιση και γ) στην πρόσβαση στην απασχόληση. 

 

α) Ίσες ευκαιρίες στον επαγγελματικό προσανατολισμό 

 Παρόλο που δεν υφίσταται κανένας νομικός περιορισμός για την άσκηση 

οποιουδήποτε επαγγέλματος από τις γυναίκες, η διάκριση των επαγγελμάτων 

εξακολουθεί να υφίσταται. Η καθιέρωση της ισότητας των ευκαιριών στον 

επαγγελματικό προσανατολισμό με το συγκεκριμένο νόμο, είχε σαν αποτέλεσμα να 

ληφθούν μία σειρά από θετικά μέτρα με στόχο την αξιοποίηση των πραγματικών 

δυνατοτήτων και ικανοτήτων των γυναικών και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για 

επαγγελματική αποκατάσταση με βάση τα πραγματικά προσόντα του ατόμου και όχι 

βάσει του φύλου ή της οικογενειακής κατάστασης. 

 Ειδικότερα τα μέτρα αυτά είχαν σκοπό την κατάργηση του επαγγελματικού 

προσανατολισμού με κριτήριο το φύλο και την ψυχολογική ενθάρρυνση των 

γυναικών, ώστε να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους. Επιπλέον 

στόχευαν στην προετοιμασία τους για την εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και την 

επιδότηση των εργοδοτών/τριών για την πρόσληψη γυναικών σε μη παραδοσιακά 

γυναικεία επαγγέλματα. 

β) Ίσες ευκαιρίες στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση 

Για την επίτευξη της ισότητας στην επαγγελματική κατάρτιση και 

εκπαίδευση, ο ν.1414/84 κατήργησε, από νομοθετικής πλευράς, όλες εκείνες τις 

πρακτικές και μεθόδους, οι οποίες εμπόδιζαν τις γυναίκες να είναι ισότιμες με τους 

άνδρες σε όλες τις βαθμίδες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και στη συμμετοχή 

τους σε εξετάσεις σε όλες τις σχολές της επαγγελματικής εκπαίδευσης.  
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γ) Ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην απασχόληση 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, η κατοχύρωση των ίσων ευκαιριών 

πρόσβασης στην απασχόληση και η απαγόρευση οποιασδήποτε διάκρισης με βάση το 

φύλο σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας και σε όλες τις 

βαθμίδες της επαγγελματικής ιεραρχίας σημαίνει η πρόσληψη να γίνεται με 

αντικειμενικά και κοινωνικά κριτήρια και όχι με κριτήρια που βασίζονται στο φύλο. 

Συν τοις άλλοις, απαγορεύτηκε οποιαδήποτε διάκριση, η οποία σχετιζόταν με την 

πρόσβαση στην απασχόληση σε βάρος εγκύου γυναίκας, όπως είναι η άρνηση 

πρόσληψης από τον εργοδότη/τρια λόγω εγκυμοσύνης. Υπάρχουν, όμως, και 

περιπτώσεις, στις οποίες δεν εφαρμόζεται η αρχή της ισότητας των ευκαιριών, όσον 

αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση για λόγους προστασίας της μητρότητας, π.χ. 

η εργασία σε μεταλλεία62.  

 

 

Η συνταγματική και νομική κατοχύρωση της αρχής ισότητας των αμοιβών 

 

 Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς εργασίας και διαμόρφωσης των 

αμοιβών φαίνεται, ότι επιδρά άμεσα στις μισθολογικές ανισότητες στη βάση του 

φύλου. Παρόλο, που το ελληνικό σύστημα προστασίας των μισθών εμφανίζεται 

τυπικά ισχυρό, ωστόσο, η αποτελεσματικότητά του στην πράξη υπονομεύεται από 

παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Επιπλέον, η απορρύθμιση της αγοράς 

εργασίας, πρακτικά, διευρύνει τις μισθολογικές ανισότητες στη βάση του φύλου και 

εμποδίζει τη μείωση του μισθολογικού χάσματος. 

 Μία από τις διαστάσεις του ελληνικού θεσμικού πλαισίου διαμόρφωσης των 

αμοιβών είναι και η νομοθεσία για την ίση αμοιβή. Η νομοθεσία για την ίση αμοιβή 

είχε θετική επίδραση στη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων 

τις δεκαετίες 1970 και 1980, μέσω της εφαρμογής της ίσης αμοιβής για ίδια εργασία. 

Από την άλλη πλευρά, η αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας δεν έχει 

προσδιοριστεί συγκεκριμένα από τη νομολογία, διότι αναπόφευκτα τίθεται το θέμα 

της αξιολόγησης των εργασιών και του τρόπου αξιολόγησης του περιεχομένου τους. 

Σ’ αυτό το σημείο έγκειται και η δυσκολία να εντοπιστούν τα αντικειμενικά κριτήρια, 

τα οποία θα κρίνουν το ισάξιο της εργασίας. 
                                                 
62 Υπουργείο Προεδρίας: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Δύο Φύλων, «Δικαιώματα και υποχρεώσεις 
της εργαζόμενης γυναίκας στη μισθωτή εργασία», Αθήνα: Επτάλοφος Α.Β.Ε.Ε., 1985.  
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Το άρθρο 22, παρ.1, εδάφιο β, ορίζει, ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα 

ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη 

διάκριση. Αυτή η συνταγματική διάταξη μπορεί να χαρακτηριστεί διπλά καινοτόμα: 

πρώτον, διότι δεν περιορίζει την ισότητα στις αμοιβές μόνο μεταξύ των δύο φύλων. 

Αντιθέτως, την επεκτείνει και μεταξύ όλων των εργαζομένων και απαγορεύει τις 

διακρίσεις λόγω θρησκείας, φυλής ή άλλης εθνικότητας. Δεύτερον, διότι απαγορεύει 

τις μισθολογικές διακρίσεις, όχι μόνο όταν παρέχεται ίδια ή όμοια εργασία, αλλά και 

όταν παρέχεται εργασία ίσης αξίας63. 

 Μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1981, τέθηκαν 

αυτόματα σε εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 119 της Συνθήκης της Ρώμης (τώρα 

άρθρο 141 της Συνθήκης). Το συγκεκριμένο άρθρο αποκλείει κάθε διαφοροποίηση 

των προϋποθέσεων ή του ύψους της αμοιβής μεταξύ των δύο φύλων για εργασία ίσης 

αξίας. Περιέχει, μάλιστα, και ορισμό αμοιβής. Έτσι λοιπόν, βάσει του παραπάνω 

άρθρου: «Αμοιβή αποτελούν όχι μόνο οι βασικοί και κατώτατοι μισθοί ή αποδοχές, 

αλλά και όλα τα άλλα οφέλη  που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα σε χρήμα ή είδος από τον 

εργοδότη στον εργαζόμενο, λόγω της σχέσης εργασίας ή εξαιτίας της απασχόλησης»64.  

Για το άρθρο αυτό, η κοινοτική νομολογία του Δ.Ε.Κ. (Δικαστήριο 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) έχει αποφανθεί, ότι δεν χρειάζεται ειδική νομοθετική 

ρύθμιση για να εφαρμοστεί, καθώς εισάγει απευθείας στο εσωτερικό δίκαιο κάθε 

κράτους-μέλους, ότι άνδρες και γυναίκες πρέπει να λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια 

εργασία. Αυτή την αρχή έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν κατευθείαν ενώπιον 

των δικαστηρίων οι έλληνες εργαζόμενοι/ες, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των 

εθνικών διατάξεων και να ζητήσουν την άρση των μισθολογικών διακρίσεων, είτε 

αυτές προβλέπονται σε νόμο και σε συλλογική σύμβαση εργασίας, είτε αποτελούν 

μία πραγματική κατάσταση σε μία επιχείρηση ή υπηρεσία , δημόσια ή ιδιωτική. 

 Η συνταγματική αρχή της ίσης αμοιβής εξειδικεύτηκε περαιτέρω με τον νόμο 

1414/84 (άρθρο 4), που προσπάθησε να προσαρμόσει το ελληνικό δίκαιο προς το 

κοινοτικό ως προς την αρχή της ισότητας των φύλων. Παρόλα αυτά, όμως ενώ το 

άρθρο 119 της Συνθήκης της ΕΟΚ εφαρμόζεται σε εργαζόμενους, που 

                                                 
63 Η έννοια της ίσης αξίας είναι ευρύτατη. Και αυτό, γιατί δεν καλύπτει μόνο ίδιες, αλλά και 
διαφορετικές εργασίες. Η εργασία ίσης αξίας αναφέρεται στο συγκεκριμένο περιεχόμενο της εργασίας. 
Με άλλα λόγια, αναφέρεται στα συγκεκριμένα επιμέρους έργα, που εκτελεί ο εργαζόμενος/η. Για 
παράδειγμα, τα αγγλικά δικαστήρια αναγνωρίζουν ισάξιες τις εργασίες συσκευάστριας και εργάτη, 
μαγείρισσας και ελαιοχρωματιστή, και έχουν εξισώσει τις αντίστοιχες αμοιβές των γυναικών με 
εκείνες των ανδρών. 
64 Ό.π. υποσ. 61, σελ. 53. 
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απασχολούνται τόσο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όσο και με σχέση 

δημοσίου δικαίου, ο νόμος 1414/84 καλύπτει μόνο τους μισθωτούς του ιδιωτικού 

δικαίου και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σε αυτούς με νεότερη διάταξη 

(ν.1835/89, άρθρο 7) προστέθηκαν οι παρέχοντες ανεξάρτητες υπηρεσίες.  

 Ωστόσο, ο ορισμός της αμοιβής, που υιοθετεί ο συγκεκριμένος νόμος, 

παρουσιάζει προβλήματα στο περιεχόμενό του, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τους 

διεθνείς και κοινοτικούς κανόνες. Ο νόμος (άρθρο 4, παρ.2) εκλαμβάνει την αμοιβή 

ως αντιπαροχή θεωρώντας, ότι η αμοιβή περιλαμβάνει το μισθό και κάθε άλλη 

πρόσθετη παροχή, που καταβάλλεται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο είτε 

άμεσα είτε έμμεσα σε χρήμα ή είδος ως αντάλλαγμα της προσφερόμενης 

εργασίας. Ο ορισμός αυτός είναι περιοριστικός και έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 

119 ΣυνθΕΟΚ, το οποίο συμπληρώνει και εξειδικεύει τη συγκεκριμένη διάταξη (βλ. 

παραπάνω). 

 

 

Νόμος 3488/200665 

 

 Περαιτέρω, ο νόμος 3488/2006, ο οποίος ψηφίστηκε το 2006, έρχεται να 

καταργήσει και να αντικαταστήσει το νόμο 1414/84. Ο παρόν νόμος αφορά την 

εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην 

πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους 

όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις. Επί των 

συγκεκριμένων διατάξεων αξίζει να τονιστεί, ότι ο νόμος 3488/2006 δεν δημιουργεί 

ένα σύνολο απαγορεύσεων, που απλώς προστατεύουν τον εργαζόμενο από διακρίσεις 

λόγω φύλου, αλλά δημιουργεί ένα πλαίσιο «παιδαγωγικό» για την κοινωνία, με το 

να προάγει τις αξίες της ισότητας σαν κοινωνικό αγαθό, έχοντας σκοπό τη μεταβολή 

νοοτροπιών και συμπεριφορών. Επιπλέον, καθιερώθηκαν, με δόκιμους ορισμούς, 

νέες νομικές έννοιες, στην ελληνική έννομη τάξη, όπως αυτή της παρενόχλησης και 

της σεξουαλικής παρενόχλησης66. Το αποτέλεσμα είναι η ρεαλιστική και 

                                                 
65 Cyberspace: Νόμος 3488/2006. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο, http://www,gsee.gr 
66 «Παρενόχληση»: όταν εκδηλώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνδεόμενη με το φύλο ενός 
προσώπου, με σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη 
δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.» 
«Σεξουαλική παρενόχληση»: όταν εκδηλώνεται οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής 
ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της 
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αποτελεσματική αντιμετώπιση υπαρκτών ηθικά και κοινωνικά αποδοκιμαστέων 

συμπεριφορών στο χώρο της εργασίας και, εν τέλει, η βελτίωση της θέσης του 

εργαζομένου και ειδικότερα της γυναίκας. Σχετικά με την έννοια της σεξουαλικής 

παρενόχλησης, όπως ορίζεται από τον παρόν νόμο, δεν συνιστά οποιοδήποτε σχόλιο 

ερωτικού ενδιαφέροντος, αλλά μία συμπεριφορά, η οποία είναι, αφενός ανεπιθύμητη 

και, αφετέρου αναφέρεται στους όρους εργασίας ή την απασχόληση και δημιουργεί 

εκφοβιστικό και εχθρικό περιβάλλον67. 

 

 

Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας68 

 

 Στο ελληνικό σύστημα, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας69 διαδραμάτιζαν, 

παραδοσιακά, δευτερεύοντα ρόλο στη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Αυτό 

οφείλεται στο ό,τι υπάρχει παράδοση έντονου κρατικού παρεμβατισμού στα 

εργασιακά θέματα, με αποτέλεσμα ο νόμος να αποτελεί ένα εργαλείο ρύθμισής τους. 

Επιπλέον, μέχρι το 1990, η δομή των συλλογικών διαπραγματεύσεων ήταν αρκετά 

συγκεντρωτική και ιεραρχικά δομημένη και το περιεχόμενό τους, σε μεγάλο βαθμό, 

περιορισμένο εν συγκρίσει με των υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων 

στη διαμόρφωση της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Αυτό μπορεί να 

διακριθεί και στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (στο εξής Ε.Γ.Σ.Σ.Ε). Η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε νομοθετεί με 

                                                                                                                                            
αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, 
ταπεινωτικού η επιθετικού περιβάλλοντος.», στο: ό.π., άρθρο 3, § 1β, 1γ. 
67 Cyberspace: Γνώμη της Ο.Κ.Ε. «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση, στους 
όρους και στις συνθήκες εργασίας» (Σχέδιο Νόμου). Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
http://www.oke.gr 
68 «Οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας και 
δεσμεύουν τους εργαζόμενους όλης της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εργάζονται με 
σχέση ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης.» στο: Γιαννακούρου, Μ., Σουμέλη, Ε.(μελέτη για λογαριασμό του Κ.Ε.Θ.Ι.) 
«Ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις», Αθήνα: 
Κ.Ε.Θ.Ι., Οκτώβριος, 2002, σελ. 27-28. 
69 «Σύμβαση εργασίας είναι η σύμβαση, δυνάμει της οποίας ο μισθωτός υποχρεούται να παρέχει την 
εργασία του για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, στον εργοδότη, αυτός δε καταβάλει στον μισθωτό των 
συμφωνηθέντα ή ειθισμένο μισθό.», (άρθρο 648 του Αστικού Κώδικα) στο: Γαμβρούδης, Β., «Το 
Δίκαιο στις Εργασιακές Σχέσεις», Αθήνα: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΑΕΔ), 2006, σελ. 35. 
 
 



 60

πρωτοποριακό τρόπο, με το να εισάγει μέτρα κοινωνικής πολιτικής, τα οποία εκ των 

υστέρων θεσπίζονται και με τυπικό νόμο, ο οποίος επικυρώνει τις ρυθμίσεις της 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Εξέχουσα θέση κατέχουν τα θέματα που αφορούν την προστασία της 

μητρότητας, της πατρότητας και εν γένει την προστασία της οικογένειας και την 

ουσιαστική προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στην οικογένεια και την εργασία. 

Για παράδειγμα, το 2001 το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με 

εγκύκλιό του (εγκύκλιος 2213/2001) γνωστοποίησε, ότι κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ 

νόμου η διάταξη του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-200170 (βλ. Παράρτημα 1), με 

την οποία χορηγήθηκε μία επιπλέον εβδομάδα ως άδεια λοχείας στις εργαζόμενες, 

ανερχόμενη η συνολική διάρκεια της μητρότητας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε 17 

εβδομάδες, (άρθρο11, §1). Επίσης, όρισε, ότι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί. που 

εντάσσονταν στην αρμοδιότητα αυτού του Υπουργείου, και οι οποίοι ασφάλιζαν 

μισθωτές, θα κατέβαλαν επίδομα λοχείας για μία επιπλέον εβδομάδα, με σκοπό να 

χορηγείται το επίδομα λοχείας για 9 εβδομάδες συνολικά, (άρθρο 11, §2)71.    

Ήδη, με την πρώτη Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 197572 (βλ. Παράρτημα 2) προβλέφθηκαν 

ρυθμίσεις για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής σε άνδρες και γυναίκες 

εργαζόμενους, ενώ με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 198473ορίστηκε, για πρώτη φορά, ότι η 

συνολική διάρκεια άδειας μητρότητας 14 εβδομάδων, για γυναίκες, οι οποίες 

απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 

Πέντε χρόνια αργότερα, με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 198974 η συνολική άδεια μητρότητας 

ορίστηκε σε 15 εβδομάδες, ενώ με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 199375, ο χρόνος αυτής της άδειας 

αυξήθηκε κατά μία εβδομάδα ,(συνολική άδεια μητρότητας 16 εβδομάδες). Μέχρι και 

σήμερα, ισχύει η χορήγηση άδειας μητρότητας 17 εβδομάδων, όπως ορίστηκε από 

την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001, (βλ. παραπάνω). 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993 και τις επόμενες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

παρατηρούνται σημαντικές ρυθμίσεις, που αφορούν θέματα ισότητας σε θεσμικό 

επίπεδο, όπου η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. συνιστά πρότυπο για τα υπόλοιπα είδη συλλογικών 

συμβάσεων εργασίας (κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές, επιχειρηματικές), ιδιαίτερα σε 

ζητήματα αδειών, μειωμένου ωραρίου για γονείς μικρών παιδιών και αδειών 

                                                 
70 Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2000-2001. Ό.π. υποσ. 65. 
71 Cyberspace: Εγκύκλιος επί των σχετικών διατάξεων του Ν. 2874/200 για θέματα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2213/2001. Όπ. 
72 Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1975. Ό.π. 
73 Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1984. Ό.π. 
74 Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1989. Ό.π. 
75 Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1993. Ό.π. 
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μητρότητας, όπως προαναφέρθηκε, (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003: άρθρο 676, 2004-2005: 

άρθρα 7-977, 2006-2007: άρθρο778) καθώς και σεξουαλικής και ηθικής 

παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005: άρθρο 18).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2002-2003. Ό.π. 
77 Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2004-2005. Ό.π. 
78 Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2006-2007. Ό.π. 



 62

2.3 Συμπεράσματα 

 

  Συμπερασματικά, όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση 

των δύο φύλων στην απασχόληση και την αρχή της ίσης αμοιβής παρατηρείται, τόσο 

από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, όσο και από το ελληνικό νομοθετικό σύστημα και τις 

Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μία αξιοσημείωτη προσπάθεια να 

εφαρμοστεί η αρχή της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα μέσα στον εργασιακό 

χώρο. Σημαντικά βήματα προόδου παρατηρούνται, κυρίως, σε θέματα κατάργησης 

των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών (αμοιβές, ίση μεταχείριση) και προστασίας 

της μητρότητας και ένταξης και των γονικών αδειών. 

 Σχετικά με την ισότητα στις αμοιβές, καταγράφεται, ήδη από το 1975, ένα 

σχετικά πλήρες και επαρκές θεσμικό πλαίσιο, το οποίο σταδιακά συμπληρώθηκε και 

με σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Παρόλα αυτά όμως, η ύπαρξη ενός νομοθετικού 

πλαισίου, όσο πλήρες και επαρκές και εάν είναι αυτό, σε καμία χώρα δεν αρκεί από 

μόνη της για να εξαλείψει τις μισθολογικές ανισότητες σε βάρος των γυναικών. Αυτό 

που καθιστά μία νομοθεσία αποτελεσματική είναι η έκταση και ο τρόπος εφαρμογής 

της, αλλά και οι κυρώσεις που προβλέπονται. Στην Ελλάδα, η νομοθεσία περί 

ισότητας παραβιάζεται συστηματικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε 

ορισμένους κλάδους, όπως το εμπόριο και ο τουρισμός, και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί 

του κράτους δεν μπορούν να παρέμβουν αποτελεσματικά. 

Από την άλλη πλευρά, η νομολογία σε σχέση με τα θέματα των μισθολογικών 

διακρίσεων είναι περιορισμένη. Από αυτό εμμέσως διαπιστώνεται, ότι οι γυναίκες, 

είτε από άγνοια για το ό,τι υφίστανται μισθολογική διάκριση, είτε από ανασφάλεια 

για τη θέση εργασίας τους, δεν διεκδικούν δικαστικά την άρση της όποιας 

μισθολογικής διάκρισης και την εξίσωση των αμοιβών τους προς τα πάνω. Σε αυτό 

όμως συμβάλλει και το γεγονός, ότι είναι δύσκολο να αποδειχτούν οι έμμεσες 

μισθολογικές διακρίσεις, που υφίστανται οι γυναίκες εργαζόμενες, και οι οποίες, 

πρακτικά, συνιστούν τη συνηθέστερη μορφή διάκρισης. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει 

καμία ελληνική δικαστική απόφαση με αντικείμενο έμμεση διάκριση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ –
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 
Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται, εκτενέστερα, η συμμετοχή των 

γυναικών στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, με έμφαση περισσότερο στον τριτογενή 

τομέα οικονομίας, καθώς και οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στην 

απασχόληση. 

  

3.1 Η συμμετοχή των γυναικών στην ελληνική αγορά εργασίας. Μεταβολές στην 

κατάσταση απασχόλησης των γυναικών την περίοδο 1993-2008 

 

Η δεκαετία 1981-1990 υπήρξε καθοριστική, όσον αφορά τη συμμετοχή των 

γυναικών στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας. Από τη μία, υπάρχει μία αύξηση του 

ρυθμού της γυναικείας απασχόλησης, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών, και από 

την άλλη, διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις κατοχυρώνουν τα δικαιώματα της 

γυναίκας, προάγοντας την ισότητα των φύλων στην αμειβόμενη εργασία. Η αύξηση 

της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό υπήρξε αποτέλεσμα σε μεγάλο 

βαθμό της αυξανόμενης συμμετοχής τους στα συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και συμπορεύτηκε με τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από τις εξελίξεις 

και τους μετασχηματισμούς στις κοινωνικές δομές, στην οικονομική ανάπτυξη και 

στην οργάνωση της εργασίας. 

 Στους ίδιους ρυθμούς αλλαγών κυλάει και η δεκαετία 1991-2000, η οποία 

χαρακτηρίζεται από επιπλέον μεταβολές στην επαγγελματική απασχόληση των 

γυναικών. Η απασχόληση στη βιομηχανία και στον αγροτικό τομέα ακολουθεί 

πτωτικές τάσεις, ενώ η μείωση αυτή καλύπτεται από την αύξηση των θέσεων 

εργασίας στον τριτογενή τομέα.  

 Ειδικότερα, όπως μπορεί κάποιος να διακρίνει στο διάγραμμα 179, τα 

δεδομένα του οποίου αποτελούν στοιχεία Έρευνας Εργατικού Δυναμικού80 για την 

                                                 
79 Τα διαγράμματα και οι πίνακες, που παρουσιάζονται στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, 
αποτελούν δεδομένα, τα οποία προέρχονται από δευτερογενείς πηγές μέσω της ανασκόπησης της ήδη 
υπάρχουσας βιβλιογραφίας.  
80 Ζερβού, Μ., (μελέτη και επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό του Κ.Ε.Θ.Ι.), «Βασικά 
χαρακτηριστικά της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Πρώτος σχολιασμός επεξεργασμένων 
δεδομένων 1993-1999», Αθήνα: ΚΕΘΙ, 2000.  
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περίοδο 1993-1999, η οποία διεξήχθη από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας 

(ΕΣΥΕ), παρουσιάζεται μείωση της απασχόλησης και για τα δύο φύλα στον 

πρωτογενή τομέα οικονομίας της τάξεως του 16,1% για τους άνδρες και 13,6% για τις 

γυναίκες. Σχετικά με την μεταβολή στην απασχόληση στο δευτερογενή τομέα, 

παρατηρείται μείωση της  γυναικείας απασχόλησης κατά 3,5%, ενώ το ποσοστό της 

ανδρικής σημειώνει ελάχιστη αύξηση 1,5%. Αντιθέτως, στον τριτογενή τομέα 

οικονομίας, κατά τα έτη 1993-1999, τα ποσοστά απασχόλησης τόσο για τους άνδρες, 

όσο και για τις γυναίκες αυξάνονται. Η μεταβολή αυτή σε ποσοστά μεταφράζεται σε 

9,4% για τους άνδρες και 29,1% για τις γυναίκες.  

 

Διάγραμμα 1 

 

Μεταβολή της απασχόλησης κατά φύλο στους βασικούς Παραγωγικούς Τομείς 
1993-1999 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1993,1999 
Επεξεργασία: ΚΕΘΙ 

 

 

Συνολικά, η ποσοστιαία μεταβολή στην κλαδική σύνθεση της απασχόλησης 

των γυναικών για την εξεταζόμενη περίοδο είναι 13,4% και 2,1% για τους άνδρες 

αντίστοιχα. Έτσι, το 1999 οι γυναίκες απασχολούνται κατά 19% στη γεωργία, κατά 

13% στο δευτερογενή τομέα και κατά 68% στον τριτογενή. Για τους άνδρες, τα 

αντίστοιχα ποσοστά απασχόλησης είναι 16% στον πρωτογενή τομέα, 28% στον 

δευτερογενή και 55% στον τριτογενή τομέα οικονομίας.  
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Περίοδος 1993-1999 

 

 

Μεταβολή της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό 

 

Σύμφωνα με στοιχεία Έρευνας Εργατικού Δυναμικού81 1993-1999, η 

συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό της χώρας παρουσιάζει μία αύξηση 

της τάξεως του 17,2% την περίοδο 1993-1999, ενώ αυτή των ανδρών αυξάνεται κατά 

3,4%. Τα ποσοστά συμμετοχής κατά φύλο, με βάση τον πληθυσμό ηλικίας από 15 

έως 64 ετών το 1999 είναι 51% για τις γυναίκες και 79% για τους άνδρες.  

 

Διάγραμμα 2 

 

Μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής στο Εργατικό Δυναμικό κατά ηλικιακή 
ομάδα και φύλο, 1993-1999 

 
 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1993, 1999 
Επεξεργασία: ΚΕΘΙ 

 

 

Από το παραπάνω γράφημα φαίνεται ότι το ποσοστό της συμμετοχής των 

γυναικών στο εργατικό δυναμικό την περίοδο 1993-1999 αυξάνεται σε όλες τις 

ηλικιακές ομάδες από 20 έως 64 ετών και μειώνεται στις ομάδες 15 έως 19 ετών και 

άνω των 65 ετών. Αντιστοίχως, το ποσοστό συμμετοχής των ανδρών παρουσιάζει μία 

                                                 
81 Ό.π. 
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οριακή μεταβολή στις ηλικιακές ομάδες από 20 έως 64 ετών και μειώνεται σε μεγάλο 

βαθμό στις ομάδες 15 έως 19 ετών και άνω των 65 ετών. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 29 ετών παρατηρείται η 

μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών, κατά 10 ποσοστιαίες 

μονάδες, η συμμετοχή της οποίας από 63% το 1993 αυξάνεται σε 73% το 1999. Στην 

κατηγορία των ανδρών, η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στην ίδια ηλικιακή 

ομάδα και είναι της τάξεως του 0,8%.  

 

 

 

 

 

Αύξηση της απασχόλησης των γυναικών 

 

Κατά την περίοδο 1993-1999 δημιουργήθηκαν συνολικά περίπου 357.000 

θέσεις εργασίας στον τριτογενή τομέα οικονομίας και μειώθηκαν κατά 137.000 οι 

θέσεις εργασίας στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Η μεταβολή στις θέσεις 

απασχόλησης την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 220.000 θέσεις και η αύξηση των 

θέσεων απασχόλησης των γυναικών αντιπροσωπεύει το 78% της αύξησης αυτής, ενώ 

αυτή των ανδρών το 22%. Η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών την περίοδο 

1993-1999 είναι 13,3%, ενώ αυτή των ανδρών είναι 1,9%. Το τελευταίο έτος 1998-

1999, οι γυναίκες κατέλαβαν 10.300 νέες θέσεις εργασίας ενώ οι άνδρες 

απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 37.700. 

Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζεται η συμμετοχή των δύο φύλων ανά ηλικιακή 

ομάδα στην αύξηση της απασχόλησης. 
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Διάγραμμα 3 

 
 

Ποσοστιαία συμμετοχή των φύλων στη μεταβολή των 
απασχολούμενων κατά ηλικιακές ομάδες, 1993-1999 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1993, 1999 
Επεξεργασία: ΚΕΘΙ 

 
 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, η συμμετοχή των γυναικών στην 

απασχόληση αυξάνεται στις περισσότερες ηλικιακές ομάδες, με τη μεγαλύτερη 

αύξηση να σημειώνεται στην ηλικιακή ομάδα 20 έως 24 ετών σε ποσοστό 201%. 

Ωστόσο, η συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση στις ομάδες 15 έως 19 ετών 

και άνω των 65 ετών παρουσιάζει μία μείωση της τάξεως του 39% και 42% 

αντίστοιχα.   

Σχετικά με την ανδρική συμμετοχή, παρατηρείται, για την περίοδο 1993-1999, 

μία μείωση στη συμμετοχή τους στην απασχόληση στις ηλικιακές ομάδες 15 έως 19 

ετών, 20 έως 24 ετών και άνω των 65 ετών, με τη μεγαλύτερη μείωση να σημειώνεται 

στην ηλικιακή ομάδα 20 έως 24 ετών κατά 101 %. Οι  υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες 

παρουσιάζουν μία σχετική αύξηση της συμμετοχής τους στην απασχόληση.  
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Επίπεδο εκπαίδευσης γυναικών και απασχόληση 1993-1999 

  

 Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης του γυναικείου πληθυσμού της Ελλάδος, 

ιδιαίτερα των οικονομικά ενεργών γυναικών, κατά την εξεταζόμενη περίοδο 1993-

1999, αυτό παρουσιάζεται αρκετά βελτιωμένο εν συγκρίσει με τα προηγούμενα 

χρόνια. Οι γυναίκες με ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης έχουν αυξηθεί αρκετά, ενώ 

παρουσιάζουν μείωση οι ομάδες στα χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης. Όπως 

φαίνεται στον πίνακα, που ακολουθεί, η ομάδα με τη μεγαλύτερη μεταβολή είναι 

αυτή των γυναικών, οι οποίες κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

Η αύξηση αυτή είναι της τάξεως του 275,4%. Το ίδιο ισχύει και για τους άνδρες της 

κατηγορίας αυτής, οι οποίοι αυξάνονται κατά 142,4%. Η επόμενη πιο σημαντική 

μεταβολή είναι η αύξηση του ποσοστού των γυναικών, οι οποίες κατέχουν πτυχίο 

Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά 136,4% και των ανδρών 

κατά 98,2%. Οι γυναίκες κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ αυξάνονται κατά 34,5% και οι άνδρες 

κατά 18,5% 

 

Πίνακας 1 

 

Ποσοστιαία μεταβολή πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του, 
κατά το επίπεδο εκπαίδευσης και φύλο, 1993-1999 

 
   Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1993, 1999 
    Επεξεργασία: ΚΕΘΙ 
 
 
 
 Αξίζει να τονιστεί, ότι και στα δύο φύλα παρατηρείται μία μείωση του 

πληθυσμού, το οποίο έχει απολυτήριο δημοτικού ή χαμηλότερη εκπαίδευση, καθώς 

και των φοιτητών/τριών, που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο.   
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 Αναμφίβολα, σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 1, το επίπεδο εκπαίδευσης 

του γυναικείου πληθυσμού έχει βελτιωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό κατά την περίοδο 

1993-1999. Κατά συνέπεια, αυτή η βελτίωση έχει θετικό αντίκτυπο και στη 

συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό της χώρας. Και αυτό, διότι όσο υψηλότερο 

είναι το επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών, τόσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή 

τους σ’ αυτό. Άρα, η μεταβολή, που παρατηρείται αυτή την περίοδο σε σχέση με τη 

συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό κατά επίπεδο εκπαίδευσης, είναι η 

συνεχώς μειωμένη συμμετοχή αυτών, που κατέχουν απολυτήριο δημοτικού ή 

χαμηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης. 

 Ωστόσο, παρά τη βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου του γυναικείου 

φύλου, το ποσοστό των ανέργων γυναικών την περίοδο 1993-1999 αυξήθηκε κατά 

2,7% και από 15,2% άγγιξε το 17,9%. Από τη άλλη πλευρά, η ανεργία των ανδρών 

αυξήθηκε κατά 1,2% και έφθασε το 7,6%82. 

 Το 1999, από το σύνολο των ανέργων γυναικών, το 39% κατέχει απολυτήριο 

Λυκείου και το 28% των γυναικών έχουν ανώτερο ή ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης. 

Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους άνδρες είναι 37% και 23%, (βλ. Πίνακα 2). 

 

 

Πίνακας 2 

 

Επίπεδο εκπαίδευσης ανέργων κατά φύλο, έτος 1999 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1999 
Επεξεργασία: ΚΕΘΙ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Για μία πιο λεπτομερή μελέτη των χαρακτηριστικών της ανεργίας των γυναικών κατά ηλικιακές 
ομάδές σε συσχέτιση με το εκπαιδευτικό επίπεδο για την περίοδο 1993-1999, βλ.: ό.π. 
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Περίοδος 2000-2007  

 

Στο διάστημα 2000 έως 2007, το ποσοστό των γυναικών, που συμμετέχει στο 

εργατικό δυναμικό της χώρας, εξακολουθεί να αυξάνεται, συνεχίζοντας, έτσι, την 

ανοδική πορεία, που σημείωσε το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην 

απασχόληση κατά τα προηγούμενα έτη. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat83 για τα 

έτη 2000-2007, το ποσοστό συμμετοχής του γυναικείου φύλου από 15 έως 64 ετών 

στο εργατικό δυναμικό παρουσιάζει αύξηση, από 41,7% το 2000 σε 47,9% το 2007 

(σε όλες τις ηλικιακές ομάδες από 15-64 ετών), ενώ αυτό των ανδρών αυξάνεται από 

71,5% σε 74.9% για τα αντίστοιχα έτη. Η αύξηση του συνολικού ποσοστού 

απασχόλησης την περίοδο 2000-2007 ήταν αποτέλεσμα, κυρίως, της αύξησης της 

συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό (βλ. Πίνακα 3). 

Από την παράθεση των παραπάνω στατιστικών στοιχείων διαφαίνεται, ότι η 

θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας παρουσιάζεται ποσοτικά βελτιωμένη για 

την περίοδο 2000-2007. Αναφορικά με την γυναικεία ανεργία την παρούσα περίοδο, 

αξίζει να σημειωθεί, ότι παρουσιάζει μείωση της τάξεως του 4%. Έτσι, ενώ το 2000 

το ποσοστό ανεργίας των γυναικών άγγιζε το 16,8%, το 2007 μειώθηκε στο 12,8% 

για τη συγκεκριμένη περίοδο Ωστόσο, παρά την ποσοτική αύξηση του γυναικείου 

φύλου στο εργατικό δυναμικό, δεν παρατηρείται ιδιαίτερη μείωση του ποσοστού της 

γυναικείας ανεργίας, το οποίο εξακολουθεί να παραμένει μεγαλύτερο από εκείνο των 

ανδρών (βλ. Πίνακα 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη, «Δείκτες Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2000-2008, 
αποτίμηση εξελίξεων», Αθήνα, Ιούλιος 2008. 
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Πίνακας 3 

 

Απασχόληση και Ανεργία ανδρών-γυναικών 2000-2007 

Πηγή: Eurostat, ΕΣΥΕ 
Επεξεργασία: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη 
 

 

 Έτος 2008 

 

 Πιο πρόσφατα, με βάση την τελευταία έρευνα Εργατικού Δυναμικού, που 

διενεργήθηκε από την ΕΣΥΕ για το δεύτερο τρίμηνο του 2008, διαπιστώθηκε, ότι 

μειώθηκαν τα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό της χώρας, τόσο των 

ανδρών, όσο και των γυναικών. Για τους άνδρες 59,2% και για τις γυναίκες 40,8% 

αντίστοιχα. Το ποσοστό των ανδρών που εργάζονταν ανήλθε στο 60,9% και των 

γυναικών στο 39,1%. Εν αντιθέσει με τα παραπάνω, η ανεργία, και για το έτος 2008, 

συνεχίζει να πλήττει περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες, 62% και 38% 

αντίστοιχα, καθώς επίσης το γυναικείο φύλο κυριαρχεί και στο μη εργατικό δυναμικό 

με ποσοστό 63,2% έναντι των ανδρών (36,8%), (βλ. Πίνακα 4).  
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Πίνακας 4 

 

Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης και φύλο 
(Β΄ τρίμηνο 2008)84 

Φύλο Εργατικό δυναμικό Μη Εργατικό 
δυναμικό 

 Σύνολο Απασχολούμενοι Άνεργοι  
Άνδρες 59,2% 60,9% 38% 36,8% 
Γυναίκες 40,8% 39,1% 62% 63,2% 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
 

Μάλιστα, όσον αφορά τη γυναικεία ανεργία, προκαλεί εντύπωση το γεγονός 

ότι το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (42,3%), σημειώνεται στην ηλικιακή ομάδα 30-

44 ετών (θα εξηγήσω παρακάτω). Ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 25-29 ετών 

(21,8%), 45-64 (16,4%) και 20-24 (15,6%). Από την άλλη, τα ποσοστά της ανεργίας 

των ανδρών φαίνεται να μοιράζονται ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες 30-44 και 25-29 

ετών, 31,7% και 25,7% αντίστοιχα (βλ. Πίνακα 5). 

  

Πίνακας 5 

 

Άνεργοι ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά ομάδες ηλικιών και φύλο 
(Β΄ τρίμηνο 2008)85 

ΑΝΔΡΕΣ Άνεργοι ΓΥΝΑΙΚΕΣ Άνεργες 

15-19 ετών 3,8% 15-19 ετών 3,2% 

20-24 ετών 17,7% 20-24 ετών 15,6% 

25-29 ετών 25,7% 25-29 ετών 21,8% 

30-44 ετών 31,7% 30-44 ετών 42,3% 

45-64 ετών 19,1% 45-64 ετών 16,4% 

65 και άνω 0,7% 65 και άνω _ 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
 

 

 

                                                 
84Cyberspace: Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης, επίπεδο 
εκπαίδευσης και φύλο. Β΄ τρίμηνο 2008. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο, http://www.statistics.gr  
85Cyberspace: Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης, ομάδες ηλικιών και 
φύλο. Β΄ τρίμηνο 2008.Ό.π.  
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Που οφείλεται, όμως το γεγονός, ότι η ανεργία πλήττει περισσότερο τις 

γυναίκες από 30 έως 44 ετών και όχι κάποιες άλλες, οι οποίες εντάσσονται σε κάποια 

άλλη ηλικιακή ομάδα; Αυτό μπορεί να εξηγηθεί εύκολα με τη βοήθεια του παρακάτω 

πίνακα ( βλ. Πίνακα 6). 

 

Πίνακας 6 

 

Γυναικεία ανεργία κατά ομάδες ηλικιών και οικογενειακή κατάσταση 
(Β΄ τρίμηνο 2008)86 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ Άνεργες ΕΓΓΑΜΕΣ 
(άνεργες 
γυναίκες) 

47,3% Μη 
Εργατικό 
Δυναμικό 
(έγγαμων 
γυναικών) 

15-19 ετών 3,2% 15-19 ετών ≈ 0,7% 0,2% 

20-24 ετών 15,6% 20-24 ετών 1,9% 1,3% 

25-29 ετών 21,8% 25-29 ετών 10,8% 3,7% 

30-44 ετών 42,3% 30-44 ετών 60,9% 19,8% 

45-64 ετών 16,4% 45-64 ετών 25% 40,9% 

65 και άνω _ 65 και άνω _ 34,1% 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
 

 Ο συγκεκριμένος πίνακας περιέχει στατιστικά στοιχεία για το β΄ τρίμηνο του 

2008, όσον αφορά τη γυναικεία ανεργία και την οικογενειακή κατάσταση των 

ανέργων γυναικών, καθώς και αυτές που δεν αποτελούν εργατικό δυναμικό και είναι 

παντρεμένες. Όπως προαναφέρθηκε, το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικείας ανεργίας 

(42,3%) συγκεντρώνεται στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών. Στην ίδια επίσης ηλικιακή 

ομάδα εμφανίζονται και τα υψηλότερα ποσοστά άνεργων γυναικών, οι οποίες όμως 

είναι παντρεμένες. Πιο συγκεκριμένα, από το σύνολο των γυναικών, οι οποίες ήταν 

άνεργες, κατά το έτος 2008, το 47,3% ήταν έγγαμες. Σχετικά με την ανεργία των 

έγγαμων γυναικών παρατηρείται, ότι η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο 

από άλλες ηλικιακές ομάδες ήταν η 30-44 με ποσοστό 60,9% και ακολουθεί η 45-64 

ετών με ποσοστό ανεργίας 25%. 

 Σε σχέση, τώρα, με τις έγγαμες γυναίκες, που δεν αποτελούν εργατικό 

δυναμικό της χώρας, η ηλικιακή ομάδα με το υψηλότερο ποσοστό μη συμμετοχής 

                                                 
86 Ό.π. 
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ήταν η 45-64 ετών με 40,9% και στη δεύτερη θέση βρίσκουμε την ηλικιακή ομάδα 65 

και άνω με 34,1%. 

Από τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία, είναι δυνατόν να υποθέσει κάποιος, 

ότι ο λόγος, που οι γυναίκες ηλικίας από 30 έως 44 ετών βρίσκονται άνεργες είναι η 

δημιουργία οικογένειας και κατά πάσα πιθανότητα η απόκτηση και η φροντίδα 

παιδιών. Στις μέρες μας, τα όρια ηλικίας γάμου έχουν αλλάξει απ’ ότι στο παρελθόν, 

κυρίως λόγω σπουδών και εύρεσης εργασίας. Έτσι, οι περισσότερες γυναίκες 

αποφασίζουν να παντρευτούν και να αποκτήσουν παιδιά μετά τα 30 έτη. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, είτε να διακόπτουν για λίγο την καριέρα τους, είτε μετά από λίγα χρόνια 

να την εγκαταλείπουν εντελώς, κυρίως λόγω αυξημένων υποχρεώσεων στην 

οικογένεια ή δεν μπορούν να συνδυάσουν, συγχρόνως, καριέρα και οικογένεια. 

Αυτό έχει ως συνέπεια, ένα ποσοστό γυναικών να μη συμμετέχει στο εργατικό 

δυναμικό της χώρας (βλ. παραπάνω, πίνακα 6). Από την άλλη, όπως διαπιστώθηκε, ο 

γάμος και η οικογένεια αποτελούν εμπόδιο για τις γυναίκες, οι οποίες είναι άνεργες 

και θέλουν να εργαστούν. Και αυτό διότι, όπως προαναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο 

(θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου), οι εργοδότες πολλές φορές αρνούνται να 

προσλάβουν έγγαμες γυναίκες στην επιχείρησή τους λόγω προσωπικών 

προκαταλήψεων, οι οποίες σχετίζονται με τη συστηματική αποχή από την εργασία, τη 

μειωμένη παραγωγικότητα και εργασιακή ευελιξία σε σχέση με τους άνδρες.  

Ειδικότερα, επικρατεί η αντίληψη, ότι οι γυναίκες, κυρίως όμως οι έγγαμες, 

παρουσιάζουν πιο υψηλά ποσοστά συστηματικής αποχής από την εργασία σε σχέση 

με τους άνδρες εξαιτίας των αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων και φροντίδας 

παιδιών. Αυτό έχει ως συνέπεια μειωμένη παραγωγικότητα, λιγότερη επαγγελματική 

εμπειρία και ευελιξία στην εργασία εν συγκρίσει με τους άνδρες, άρα και λιγότερη 

μεγιστοποίηση των κερδών από την πλευρά της επιχείρησης. Γι’ αυτό το λόγο, ένα 

αρκετά μεγάλο ποσοστό εργοδοτών δεν επιθυμεί να απασχολούνται έγγαμες γυναίκες 

στην επιχείρησή του. Απόρροια όλων αυτών των αντιλήψεων και προκαταλήψεων 

είναι οι γυναίκες ηλικίας 30-44 ετών να έχουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε 

σχέση με τις άνεργες γυναίκες που ανήκουν σε άλλες ηλικιακές ομάδες.   
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3.2 Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών απασχολούμενων στον 

τριτογενή τομέα οικονομίας 

 
 

Οι γυναίκες εισήλθαν μαζικά στην αγορά εργασίας τα τελευταία 30 χρόνια. 

Μόνο, όμως, από τη δεκαετία του 1990 και ύστερα το χάσμα ανάμεσα στις αμοιβές 

των ανδρών και των γυναικών περιορίστηκε σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Βέβαια, η 

συρρίκνωση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στις αμοιβές δεν αφορά όλους τους 

τομείς οικονομίας και όλα τα επαγγέλματα. Στα επαγγέλματα, στα οποία δεν 

απαιτούνται ιδιαίτερες εκπαιδευτικές γνώσεις και εξειδίκευση, το μισθολογικό 

χάσμα, που καταγράφεται, είναι μεγαλύτερο σε σχέση με επαγγέλματα, τα οποία 

απαιτούν αρκετά  προσόντα. 

Πιο αναλυτικά, οι μέσες ακαθάριστες ωριαίες αμοιβές των γυναικών για τα 

έτη 1996-1998 ανήλθαν σε 80% περίπου των αμοιβών των ανδρών (έναντι 53% το 

1972) στον τριτογενή τομέα οικονομίας, συγκεκριμένα στο λιανικό και χονδρικό 

εμπόριο και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Σε επαγγέλματα, στα οποία απαιτείται 

μεγαλύτερη ειδίκευση, όπως αυτά των ανώτερων στελεχών, των διευθυντών, κτλ., το 

μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων ήταν μικρότερο. Αντίθετα, σε 

επαγγέλματα, που απαιτούν λιγότερη ειδίκευση, όπως το λιανικό εμπόριο και την 

ανειδίκευτη εργασία στη βιομηχανία, το χάσμα ήταν μεγαλύτερο.  

Η Ελλάδα εμφανίζει εύρος μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών-γυναικών 

και είναι παραπλήσιο με το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

ελαφρώς μικρότερο από τον αντίστοιχο των χωρών του ΟΟΣΑ87. Εκτός από τις 

διαφορές στα χαρακτηριστικά της γυναικείας και ανδρικής μισθωτής απασχόλησης 

και τις διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, το μέγεθος 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 βάσει φύλου. 

 Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ (OECD 2002)88, το μισθολογικό 

χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 13 ποσοστιαίες 

μονάδες και είναι το έβδομο μικρότερο μεταξύ των 19 πιο ανεπτυγμένων χωρών του 
                                                 
87 Συντομογραφία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. 
88 Καραμεσίνη, Μ., Ιωακείμογλου, Η., μελέτη για λογαριασμό του Κέντρου Έρευνας Θεμάτων 
Ισότητας (ΚΕΘΙ), «Προσδιοριστικοί παράγοντες του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και 
γυναικών», Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Κέντρο 
Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ), Ιανουάριος, 2003. 
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ΟΟΣΑ και το έκτο μικρότερο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πίνακας 

7). 

 Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας προκύπτει, ότι για την Ελλάδα, 

το 1998, η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών-γυναικών στον ιδιωτικό τομέα 

ανερχόταν σε 21 ποσοστιαίες μονάδες και ήταν μεγαλύτερο από το μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά στο δημόσιο τομέα, το μισθολογικό χάσμα ήταν 

μικρότερο από το μέσο όρο της Ε.Ε. και ανερχόταν σε 9 ποσοστιαίες μονάδες. Από 

στοιχεία της Ευρωπαϊκής Έρευνας Διάρθρωσης Αμοιβών89 (European Structure of 

Earnings Survey), η οποία διεξήχθη στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. το 1995 και κάλυπτε 

κυρίως κλάδους του ιδιωτικού τομέα, το μισθολογικό χάσμα στην Ελλάδα, εκείνη τη 

χρονιά ανερχόταν, σε 23 ποσοστιαίες μονάδες (Πίνακας 8). 

 

Πίνακας 7 

 

Μέσος γυναικείος προς ανδρικό μισθό (%), 
ωριαίες αποδοχές μισθωτών 20-54 ετών (έτος 1998) 

 
Πηγή: OECD (2002) 

 

 

 

                                                 
89 Η Ευρωπαϊκή Έρευνα Διάρθρωσης Αμοιβών διεξήχθη στην Ελλάδα από την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία. Στη συγκεκριμένη έρευνα παρέχονται συνδυασμένα στοιχεία εργοδοτών και εργαζομένων 
για τις ακαθάριστες μηνιαίες και ετήσιες αποδοχές του έτους 1995, τα οποία συγκεντρώθηκαν από ένα 
δείγμα επιχειρήσεων, που απασχολούσαν από 10 άτομα και άνω. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τη μεθοδολογία της συγκεκριμένης έρευνας δες : ό.π.  
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Πίνακας 8 

 
Μέσος γυναικείος προς ανδρικό μισθό (%), 
ωριαίες αποδοχές μισθωτών 20 ετών και άνω 

 
* ΕΕΝ= Ευρωπαϊκή Έρευνα Νοικοκυριών 
** ΕΕΔΑ= Ευρωπαϊκή Έρευνα Διάρθρωσης Αμοιβών 
Πηγές: European Commission (2002), Barry et al. (2001)  
 
 
 
 
 
 

Παράγοντες δημιουργίας μισθολογικού χάσματος  μεταξύ ανδρών και γυναικών 
 
 
 Ποιοι όμως είναι οι παράγοντες, οι οποίοι ευθύνονται για τις μισθολογικές 

διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα και προσδιορίζουν το υπάρχον μισθολογικό χάσμα 

μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων στην Ελλάδα;  

 Παρά το γεγονός, ότι δεν έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες στον ελλαδικό 

χώρο, που να έχουν ως αντικείμενο προς διερεύνηση τους παράγοντες, που 

επηρεάζουν τις διαφορές στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων, η μελέτη των 

Καραμεσίνη και Ιωακείμογλου90 συνιστά μία πολύ καλή προσπάθεια για τη 

διερεύνηση του συγκεκριμένου κοινωνικού φαινομένου, διότι αναλύει με διεξοδικό 

τρόπο τη συμβολή κάθε προσδιοριστικού παράγοντα στις διαφορές των μισθών 

μεταξύ ανδρών και γυναικών και παρουσιάζει πως λειτουργούν οι διακρίσεις φύλου 

στη διαμόρφωση του μισθολογικού χάσματος. 

 

                                                 
90 Ό.π. 
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Γράφημα 1 

 
Ανάλυση μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών στις υπηρεσίες 

 
 

 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης (Γράφημα 1) ο επαγγελματικός 

και κλαδικός διαχωρισμός της απασχόλησης είναι ο σημαντικότερος 

προσδιοριστικός παράγοντας για τη μισθολογική ανισότητα των ανδρών και των  

γυναικών στην εργασία.  

 Η άνιση πρόσβαση των φύλων στα επαγγέλματα και τους κλάδους 

περιλαμβάνει δύο διαστάσεις: πρώτον, η σύνθεση της απασχόλησης κατά φύλο στα 

επαγγέλματα και τους κλάδους κάνει ώστε μερικοί κλάδοι, επαγγέλματα και μορφές 

απασχόλησης να είναι ανδροκρατούμενοι και άλλοι γυναικοκρατούμενοι, ανάλογα με 

το αν η πλειοψηφία, που εργάζεται σε αυτούς, είναι άνδρες ή γυναίκες. Δεύτερον, 

άνδρες και γυναίκες μισθωτοί δεν κατανέμονται ομοιόμορφα μεταξύ επαγγελμάτων, 

κλάδων και μορφών απασχόλησης. Από τη μία, οι άνδρες συγκεντρώνονται 

περισσότερο στα επαγγέλματα, τα οποία εξασφαλίζουν υψηλότερες αποδοχές και από 

την άλλη, οι γυναίκες συγκεντρώνονται σε θέσεις απασχόλησης με χαμηλή ειδίκευση 

και χαμηλές αμοιβές. Όπως υποστηρίζει η Bergmann «ο επαγγελματικός διαχωρισμός 

έχει άμεση σύνδεση με το μισθολογικό χάσμα, εφόσον οι φραγμοί εισόδου στα πιο 

προνομιούχα επαγγέλματα εξαναγκάζουν τις γυναίκες να συγκεντρώνονται σε λιγότερα 
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επαγγέλματα απ’ ότι οι άνδρες. Έτσι, η μεγάλη προσφορά γυναικείας εργασίας που 

δημιουργείται, μειώνει τους γυναικείους μισθούς και κατά συνέπεια διευρύνει το 

μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών»91.  

Έτσι λοιπόν, η άνιση πρόσβαση των φύλων στα επαγγέλματα και τους 

κλάδους ευθύνεται για το 50,8% του συνολικού χάσματος μισθών μεταξύ ανδρών και 

γυναικών στον τριτογενή τομέα οικονομίας.  

Ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας, ο οποίος επιδρά αρνητικά στη 

μείωση της μισθολογικής ψαλίδας ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες είναι οι 

μισθολογικές διακρίσεις λόγω φύλου. Οι διακρίσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά τις 

διαφορές, που υπάρχουν στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων και ευθύνονται σε 

ποσοστό 24,2% για το άνοιγμα της μισθολογικής ψαλίδας ανάμεσα στους 

εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στον τριτογενή τομέα (Γράφημα 1). Οι 

μισθολογικές διακρίσεις είναι αποτέλεσμα, τόσο των εργοδοτικών πρακτικών, όσο 

και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που καθορίζουν τους βασικούς μισθούς στα 

επαγγέλματα και τους κλάδους και είναι επηρεασμένες από τις κοινωνικές 

αντιλήψεις, που επικρατούν περί κατώτερης αξίας της γυναικείας εργασίας σε σχέση 

με την ανδρική. 

 Οι διαφορές των δύο φύλων στην επαγγελματική εμπειρία αποτελούν τον 

τρίτο, κατά σειρά, πιο σπουδαίο παράγοντα, 16,2%, για το χάσμα στις αμοιβές των 

φύλων (Γράφημα 1). Ο όρος της συνεχούς υπηρεσίας είναι ενδεχομένως δυσμενής 

για τις γυναίκες, οι οποίες πολλές φορές αναγκάζονται να διακόψουν την καριέρα 

τους λόγω αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων ή επιθυμούν από μόνες τους 

προσωρινή διακοπή λόγω του ρόλου τους ως μητέρες. Συνέπεια αυτής της αποχής 

των γυναικών από την εργασία είναι λιγότερη επαγγελματική προϋπηρεσία 

συγκριτικά με τους άνδρες εργαζόμενους. Έτσι, όταν αποφασίζουν να εργαστούν 

ξανά, επανεντάσσονται στην εργασία με υποβαθμισμένους μισθούς και όρους 

απασχόλησης, αφού οι αμοιβές συνδέονται άμεσα με την εργασιακή εμπειρία. Όσο 

πιο πολλά έτη έχει κάποιος εργαζόμενος επαγγελματική  προϋπηρεσία, τόσο 

υψηλότερες είναι και οι χρηματικές απολαβές του στην εργασία.  

 Οι υπόλοιποι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά, αλλά όχι σε τόσο 

μεγάλο βαθμό, όπως οι παραπάνω παράγοντες, την ανισότητα στους μισθούς σε 
                                                 
91 Bergamnn, B., «Occupational Segregation, Wages and Profits when Employers Discriminate by 
Race or Sex», Eastern Economic Journal, vol. 1, 1974, pp. 103-110, στο ό.π., σελ. 82.  
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βάρος των γυναικών σχετίζονται με τις αλλαγές στα χαρακτηριστικά της θέσης 

απασχόλησης (καθήκοντα επίβλεψης, υπερωρίες, βάρδιες, συμβάσεις αορίστου ή 

ορισμένου χρόνου), κατά 5,2%, καθώς επίσης, και στο επίπεδο ανάπτυξης του 

εργατικού συνδικαλισμού και στο μέγεθος που έχει μία επιχείρηση με ποσοστό 3,1%. 

Αν και το εκπαιδευτικό επίπεδο ανδρών και γυναικών έχει σχεδόν εξισωθεί 

και δεν επηρεάζει αρνητικά το μισθολογικό χάσμα (0,6%), φαίνεται ότι οι 

διαφορετικές εκπαιδευτικές επιλογές των δύο φύλων ως προς την κατεύθυνση, την 

επιστήμη και τη ειδίκευση στην τεχνική και ανώτατη εκπαίδευση συνδέονται άμεσα 

με τις διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές των φύλων και τον διαχωρισμό των 

επαγγελμάτων με βάση το φύλο. Εντούτοις, από την ανάλυση και επεξεργασία των 

δεδομένων προκύπτει, ότι σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα92, υπήρχε το 1995 μία 

διαφορά μεταξύ των αμοιβών ανδρών και γυναικών στις υπηρεσίες και ιδιαίτερα στο 

τελευταίο ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης (Διάγραμμα 4). 

 

Διάγραμμα 4 

 

 
 

Επανερχόμενη στις μισθολογικές διακρίσεις φύλου αξίζει να σημειωθεί, ότι οι 

άμεσες διακρίσεις φαίνεται να έχουν εξαλειφθεί στην Ελλάδα, τουλάχιστον τυπικά. 

Στην πράξη, βέβαια, υπάρχει πάντοτε περιθώριο για άμεσες διακρίσεις από την 

πλευρά των εργοδοτών, ιδιαίτερα στην περίπτωση, που αυτές ξεπερνούν τις βασικές 
                                                 
92 Κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο εκφράζει τις τυπικές εκπαιδευτικές γνώσεις που έχει κάθε 
εργαζόμενος/η, τις δεξιότητες και την ικανότητα να εκτελεί σύνθετα καθήκοντα. 
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αποδοχές, που ορίζουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό συμβαίνει, διότι οι 

γυναίκες έχουν μικρότερη δύναμη κατά την ατομική διαπραγμάτευση των μισθών  

από τους άνδρες.  

Πέραν τούτου, περιθώριο για άμεσες διακρίσεις στις αμοιβές καταγράφεται να 

υπάρχει περισσότερο στις μικρές απ’ ό,τι στις μεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτό, επειδή 

η διάρθρωση των αμοιβών στις μικρές επιχειρήσεις συνηθίζεται να είναι αδιαφανής, 

υπάρχει ελλιπής και ανοργάνωτη συνδικαλιστική δύναμη και οι συνάδελφοι είναι 

απρόθυμοι να καταθέσουν στα δικαστήρια υπέρ μίας εργαζόμενης, η οποία υφίσταται 

διάκριση, λόγω του ό,τι φοβούνται αντίποινα από τον εργοδότη.  

Εν κατακλείδι, χαρακτηριστικό παράδειγμα άμεσης διάκρισης σε βάρος των 

γυναικών ταυτίζοντας τη γυναικεία απασχόληση με θέσεις χαμηλής ευθύνης και 

αμοιβής, αποτελεί η περίπτωση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας 

(22.05.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις 

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας. Παρά τις διακηρύξεις περί ισότητας 

των φύλων στην εργασία, ο καθορισμός των ειδικοτήτων της τέταρτης κατηγορίας 

παραμένει γένους θηλυκού. «Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 για τις «Κατηγορίες 

Μισθωτών», «οι μισθωτοί…σύμφωνα με την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως 

φύλου…κατατάσσονται στην τέταρτη κατηγορία ως: πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια 

κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια, λαντζέρης, λουτρονόμος, προϊστάμενος 

και βοηθός ιατρών»»93. Σημειώνεται, ότι η τέταρτη κατηγορία συνιστά τη 

χαμηλότερη κατηγορία στην κλίμακα των μισθών με βασικό μηνιαίο μισθό 588,12 

ευρώ, από την 01.07.2002. Στην τρίτη, δεύτερη και πρώτη κατηγορία, ο βασικός 

μισθός διαμορφώνεται σε 615,40€, 627,84€ και 641,38€ αντίστοιχα. Από τα 

προαναφερόμενα, προκύπτει και άμεση μισθολογική διάκριση σε βάρος των 

γυναικών, αφού αυτές συμμετέχουν σχεδόν αποκλειστικά στην τέταρτη κατηγορία. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
93 Γιαννακούρου, Μ., Σουμέλη, Ε., μελέτη για λογαριασμό του Κ.Ε.Θ.Ι., «Ισότητα των αμοιβών μεταξύ  
γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις», Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι., Οκτώβριος, 2002, σελ. 38. 
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3.3 Συμπεράσματα 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, σε αντίθεση με προηγούμενες δεκαετίες, η δεκαετία 

1980-1990 υπήρξε καθοριστική για τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό 

δυναμικό της Ελλάδας. Η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό 

δυναμικό ήταν αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της αύξησης της συμμετοχής τους στα 

συστήματα εκπαίδευσης και εξελίχθηκε βάσει των αναγκών, που δημιουργήθηκαν 

από τις εξελίξεις και τους μετασχηματισμούς στις κοινωνικές δομές, στην οικονομική 

ανάπτυξη και στην οργάνωση της εργασίας. Συν τοις άλλοις, διάφορες νομοθετικές 

ρυθμίσεις συνέβαλλαν θετικά στην κατοχύρωση των γυναικείων δικαιωμάτων, 

προάγοντας την ισότητα των φύλων στην αμειβόμενη εργασία.  

 Για τα εξεταζόμενα έτη 1993-2008, το ποσοστό της γυναικείας συμμετοχής 

στο εργατικό δυναμικό της χώρας παρουσιάζει μία σημαντική αύξηση, ενώ 

παράλληλα μεταβάλλονται και τα ποσοστά της γυναικείας απασχόλησης στους 

κλάδους παραγωγής, με τον τριτογενή τομέα οικονομίας να συγκεντρώνει το 68% 

των απασχολούμενων γυναικών για το έτος 1999. Στους άλλους δύο τομείς της 

οικονομίας παρουσιάζεται μείωση της γυναικείας απασχόλησης ως αποτέλεσμα της 

συγκέντρωσης των γυναικών στις υπηρεσίες. Έτσι για το έτος 2008, η γυναικεία 

απασχόληση στην Ελλάδα αγγίζει το 40,8%.  

Ωστόσο, παρά την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό 

δυναμικό, για τα εξεταζόμενα έτη 1993- 2008, και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 

τους επιπέδου, τα ποσοστά της γυναικείας ανεργίας, παρόλο που παρουσίασαν 

κάποια μείωση, εξακολουθούν να είναι υπερδιπλάσια από εκείνα των ανδρών 

επηρεάζοντας, έτσι, αρνητικά την εργασιακή ανισότητα των δύο φύλων. 

Συγκεκριμένα, για το έτος 2008, β΄ τρίμηνο, το ποσοστό της γυναικείας ανεργίας 

αγγίζει το 62%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι μόλις 38%. 

Συν τοις άλλοις, η ανεργία φαίνεται να πλήττει περισσότερο τις έγγαμες 

γυναίκες απ’ ότι τις άγαμες. Από το 62% της συνολικής γυναικείας ανεργίας για το 

2008, το 47,3% είναι έγγαμες, κυρίως ηλικίας από 30-44 ετών. Σ’ αυτή την ηλικιακή 

ομάδα εμφανίζονται και τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας έγγαμων γυναικών, 

εξαιτίας διαφόρων προκαταλήψεων από την πλευρά των εργοδοτών, που σχετίζονται 

με την οικογένεια και την απόκτηση παιδιών σ’ αυτή την ηλικία (μειωμένη 

παραγωγικότητα, λιγότερη εργασιακή ευελιξία, συχνή συστηματική αποχή από την 

εργασία).  
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Κατά συνέπεια ο γάμος και η οικογένεια λειτουργούν αντιστρόφως ανάλογα 

για τις γυναίκες όσον αφορά την απασχόληση, διευρύνοντας την εργασιακή 

ανισότητα των δύο φύλων, καθώς αποτελούν εμπόδιο στη συμμετοχή τους στο 

εργατικό δυναμικό, είτε λόγω αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων, από την 

πλευρά τους, είτε λόγω άρνησης των εργοδοτών να προσλάβουν έγγαμες γυναίκες για 

τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Επιπλέον, το μισθολογικό χάσμα, που υπάρχει, μεταξύ ανδρών και γυναικών 

στην απασχόληση, επιδρά αρνητικά στην εξάλειψη της εργασιακής ανισότητας 

ανάμεσα στα δύο φύλα. 

Ο επαγγελματικός και κλαδικός διαχωρισμός της απασχόλησης με βάση το 

φύλο, οι μισθολογικές διακρίσεις, που υφίστανται οι γυναίκες λόγω φύλου, εξαιτίας 

διάφορων κοινωνικών αντιλήψεων περί κατώτερης αξίας της γυναικείας εργασίας σε 

σχέση με την ανδρική, καθώς επίσης και η διαφορετική εργασιακή εμπειρία των δύο 

φύλων συνιστούν τους τρεις πιο σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες 

διεύρυνσης των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην 

απασχόληση, όπως και της μεγαλύτερης συγκέντρωσης των γυναικών σε  θέσεις 

χαμηλής ειδίκευσης και αμοιβών.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει εισέλθει, εδώ και αρκετά 

χρόνια, σε μία φάση σοβαρών αλλαγών και ανακατατάξεων, οι οποίες σχετίζονται με 

τις γενικές τάσεις της απασχόλησης στον τραπεζικό τομέα και την ανάπτυξη ενός 

νέου μοντέλου εργασίας, που χαρακτηρίζεται από χρονική και γεωγραφική 

διαθεσιμότητα, καθώς επίσης και από την προσαρμοστικότητα και ευελιξία των 

εργαζομένων στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των Τραπεζών. Άραγε αυτές 

αλλαγές του σύγχρονου τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα επηρεάζουν την 

απασχόληση των γυναικών τραπεζοϋπαλλήλων; Οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης περί ίσης μεταχείρισης και ισότητας των αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, 

που προαναφέρθηκαν στο 2ο κεφάλαιο, συνέβαλαν στην άρση των έμφυλων 

διακρίσεων και ανισοτήτων στον τραπεζικό κλάδο;  

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστούν, αν οι ευρωπαϊκοί και ελληνικοί νόμοι και 

διατάξεις για ίση μεταχείριση και ίση αμοιβή ανάμεσα στους άνδρες και στις 

γυναίκες εφαρμόζονται, και στην πράξη, όχι μόνο θεωρητικά, από το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα και αν τα χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης στον 

τραπεζικό κλάδο συμφωνούν ή έρχονται σε αντίθεση με τα γενικότερα 

χαρακτηριστικά της ελληνικής γυναικείας εργασίας. 

 

 

4.1 Τα χαρακτηριστικά των απασχολούμενων του τραπεζικού κλάδου  

 

 Ο τραπεζικός κλάδος θεωρείται ένας ιδιαίτερα ελκυστικός χώρος, κυρίως 

όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη του ατόμου. Οι 

προοπτικές απασχόλησης και το κύρος, που απορρέει από την απασχόληση στην 

Τράπεζα, αποτελούν κάποια από τα κίνητρα, που ωθούν στην επιλογή του 

συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Η γυναικεία απασχόληση στον κλάδο μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970 

έφθανε μόλις στο 20% του συνόλου των απασχολούμενων. Με την πάροδο των 

χρόνων, όμως, αυξήθηκε σημαντικά φθάνοντας το 35% το 1980. Το 2000 άγγιζε το 
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47% περίπου, ενώ το 2005 η γυναικεία απασχόληση στον τραπεζικό κλάδο ήταν 

48%94. 

Το 1995 η συνολική απασχόληση στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών 

έφτανε στις 66.000 άτομα, ενώ για το έτος 2000 αυξήθηκε στις 78.000. Βάσει 

δεδομένων της Έρευνας Διάρθρωσης και Κατανομής των Αμοιβών 1995, 200095, η 

οποία διεξήχθη από την ΕΣΥΕ, περίπου τα ¾ των νέων θέσεων εργασίας που 

δημιουργήθηκαν στον τραπεζικό κλάδο, την ίδια περίοδο τις κατέλαβαν γυναίκες. 

Έτσι, η συμμετοχή τους αυξήθηκε στη συνολική απασχόληση στις τραπεζικές 

υπηρεσίες από το 42% το 1995, στο 47% το 2000. Επιπλέον, η γυναικεία 

απασχόληση στον κλάδο των Τραπεζών, ως ποσοστό στη συνολική τους απασχόληση 

αυξήθηκε κατά την περίοδο 1995-2000, από 2,1% το 1995, σε 2,5% το 2000, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 0,1% (Διάγραμμα 

5). Αντιθέτως, για την ίδια περίοδο, η απασχόληση των γυναικών στις Τράπεζες, ως 

ποσοστό στη συνολική τους απασχόληση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

παρουσίασε μείωση κατά 1%, από 3,1% το 1995, σε 3% το 2000. Το ίδιο συνέβη και 

στο αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών, το οποίο μειώθηκε κατά 0,1% (βλ. Διάγραμμα 

5). 

Διάγραμμα 5 
Η απασχόληση στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών κατά φύλο στην Ελλάδα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995 & 2000 
 (% της συνολικής απασχόλησης στο κάθε φύλο) 

 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ: Έρευνα Διάρθρωσης και Κατανομής Αμοιβών, 1995, 2000 

                                                 
94 Πετροπουλάκη, Χ., «Γυναικεία Απασχόληση στον Τραπεζικό Τομέα», Ημερίδα Προγράμματος 
Ισότητας των Φύλων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2006. 
95 Ντερμανάκης, Ν., (μελέτη για λογαριασμό του Κ.Ε.Θ.Ι., στο πλαίσιο του ερευνητικού 
προγράμματος «Ίση Αμοιβή-Προσοχή στο κενό!»), «Η ανισότητα των αμοιβών ανδρών και γυναικών 
σε επιλεγμένους κλάδους και επαγγέλματα στην Ελλάδα», Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι., Μάρτιος, 2003. 
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Σχεδόν στο σύνολο τους, στον κλάδο των Τραπεζών, οι απασχολούμενοι είναι 

μισθωτοί. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1995-2000, η μισθωτή απασχόληση στον 

κλάδο αυξήθηκε περισσότερο στις ηλικίες κάτω των 30 ετών και άνω των 45 ετών 

και στα δύο φύλα. Εντούτοις, η ηλικιακή διάρθρωση της μισθωτής απασχόλησης των 

φύλων διαφέρει, κυρίως στις μικρότερες και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Έτσι, το 2000, 

το 35% της γυναικείας μισθωτής απασχόλησης ήταν ηλικίας κάτω των 30 ετών, 

έναντι 19% των ανδρών. Αντίστοιχα, το 38% των ανδρών έναντι του 19% των 

γυναικών ήταν άνω των 45 ετών, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών 

συγκεντρωνόταν το 46% των γυναικών και το 43% των ανδρών. 

Έχοντας ως οδηγό την αύξηση των γυναικών στον τραπεζικό κλάδο, κρίνεται 

σκόπιμο να αναφερθούν, ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι, που οδηγούν μία γυναίκα να 

εργαστεί στο συγκεκριμένο κλάδο. 

Ο πρώτος και, ίσως, ο κυριότερος λόγος είναι η σταθερότητα, που προσφέρει 

η εργασία σε μία Τράπεζα. Λόγω του ό,τι η ανεργία πλήττει περισσότερο το 

γυναικείο φύλο απ’ ότι το ανδρικό, οι γυναίκες αισθάνονται περισσότερη 

επαγγελματική σιγουριά και ασφάλεια στην Τράπεζα απ’ ότι σε μία ιδιωτική 

επιχείρηση. 

Συγχρόνως το πολύ καλό ωράριο εργασίας που υπάρχει (07:45π.μ.-15:15μ.μ.), 

ανεξαρτήτως αν η Τράπεζα είναι δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος, συνιστά άλλο 

ένα παράγοντα γυναικείας επιλογής απασχόλησης στο συγκεκριμένο κλάδο. Η 

γυναίκα λόγω των πολλαπλών της ρόλων, εργαζόμενη, σύζυγος, μητέρα νοικοκυρά, 

έχει αυξημένες υποχρεώσεις. Γι’ αυτό ένα σχετικά σταθερό ωράριο διευκολύνει 

αρκετά τις καθημερινές δραστηριότητές της. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθούν οι ειδικές προστατευτικές διατάξεις και οι 

παροχές που επικράτησαν από νωρίς στις Τράπεζες, όπως η πρόωρη συνταξιοδότηση 

των γυναικών με ανήλικα τέκνα με 25 χρόνια υπηρεσίας,(και παλαιότερα ακόμη και 

με 15 χρόνια εργασίας), το μειωμένο ωράριο της νέας μητέρας, επιδόματα γάμου, 

τοκετού κ.λπ. Συγχρόνως από το 2004, με τη σ.σ.ε. 2004-2005, η ΟΤΟΕ θέσπισε 

9μηνη άδεια96, η οποία χορηγείται μετά το τέλος της νόμιμης άδειας λοχείας στις νέες 

μητέρες, εφόσον δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση μειωμένου ωραρίου. Συν τοις 

άλλοις, με τη συγκεκριμένη σ.σ.ε., για πρώτη φορά, χορηγείται επίδομα γάμου και 

στους δύο συζύγους «ακόμη και αν αυτοί απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση και 
                                                 
96 Cyberspace: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε. 2004-2005. Διαθέσιμο στον 
δικτυακό τόπο, http://www.otoe.gr 
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οπωσδήποτε ανεξάρτητα από το εάν εργάζεται, συνταξιοδοτείται ή λαμβάνει επίδομα 

στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση ο έτερος σύζυγος. Το επίδομα αυτό χορηγείται επίσης 

και με αυτούς τους όρους στους χήρους-ες και τους διαζευγμένους-ες χωρίς να 

προϋποτίθεται η επιμέλεια ή η ύπαρξη παιδιού, καθώς και στους άγαμους γονείς.»97, 

(βλ. Παράρτημα 3). 

Αναφορικά με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (σ.σ.ε.) του τραπεζικού 

κλάδου αξίζει να σημειωθεί, ότι οι πολιτικές ίσων ευκαιριών αν και απασχόλησαν το 

συνδικαλιστικό κίνημα στο χώρο των Τραπεζών ήδη από τις αρχές του 1980, 

απέκτησαν ουσιαστική μορφή μόλις τη δεκαετία του 1990. Πριν το 1990, οι 

ρυθμίσεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σχετικά με την ισότητα αφορούσαν 

στην κατάργηση των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων σε βάρος του γυναικείου 

φύλου και στην επίτευξη της ισότητας των δικαιωμάτων. Στην κλαδική σ.σ.ε. του 

1990 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος «ισότητα ευκαιριών» και αφορούσε την 

εξέλιξη του προσωπικού ανεξαρτήτως φύλου, ενώ συστήνεται πενταμελής Κλαδική 

Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών με συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων. 

Στη συνέχεια, ακολούθησε η κλαδική σ.σ.ε. 1994-1995, η οποία σύστησε τις 

Ισομερείς Επιτροπές Ίσων Ευκαιριών ανά τράπεζα με μελετητική αρμοδιότητα. Η 

κλασική σ.σ.ε.  1997-1998 διεύρυνε τις αρμοδιότητες των Επιτροπών μέσω της 

προσθήκης υποβολής αιτιολογημένης γνώμης στα οικεία υπηρεσιακά όργανα για 

κάθε θέμα, το οποίο αφορά την παραβίαση της ισότητας των φύλων. Αυτές οι 

ρυθμίσεις καθιστούν τις Επιχειρησιακές Επιτροπές Ισότητας σημαντικό όργανο 

χάραξης και παρακολούθησης πολιτικής ίσων ευκαιριών μέσα στους εργασιακούς 

χώρους των Τραπεζών. Συν τοις άλλοις, η κλαδική σ.σ.ε. 1997-1998 εξειδίκευσε τις 

αρμοδιότητες της Κλαδικής Επιτροπής Ισότητας και την προσανατόλισε προς 

ενέργειες θετικών δράσεων. Έτσι, η Επιτροπή αυτή ανέλαβε να μελετήσει μεταξύ 

άλλων την άρση τυχόν δυσμενών διακρίσεων των γυναικών τραπεζοϋπαλλήλων στις 

αποδοχές ή και στη μισθολογική τους εξέλιξη εξαιτίας πλασματικών βαθμολογικών 

προωθήσεων, οι οποίες ισχύουν μόνο για τους άνδρες συναδέλφους τους, αλλά και 

την οργάνωση ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, στοχεύοντας στην επίτευξη της 

                                                 
97 Ό.π., άρθρο 5. 
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ομαλής υπηρεσιακής επανένταξης των γυναικών, που απουσιάζουν για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα από την εργασία τους98. 

Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί, ότι όλες οι κλαδικές συμβάσεις περιέχουν 

προωθημένες ρυθμίσεις για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της 

οικογενειακής ζωής. Ωστόσο, οι διατάξεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που 

αφορούν στη μητρότητα, στην άδεια τοκετού, άδεια θηλασμού, μειωμένο ωράριο 

εργασίας κ.λπ. τηρούνται μόνο στις Τράπεζες του «δημόσιου» τομέα. Αντιθέτως, στις 

Τράπεζες ιδιωτικού συμφέροντος, οι οποίες καταλαμβάνουν πλέον, μετά από 

συγχωνεύσεις και εξαγορές, μεγάλο κομμάτι του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, 

πολλές φορές αυτές οι διατάξεις καταστρατηγούνται. 

Σε γενικές γραμμές, μπορεί να πει κανείς, ότι η ισότητα ευκαιριών έχει 

προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, χωρίς, όμως, αυτό να 

σημαίνει, ότι η πρόοδος αυτή συνδέεται απαραίτητα με τη συλλογική 

διαπραγμάτευση. Ο ρόλος της διαπραγμάτευσης και των συλλογικών συμβάσεων 

εργασίας στην Ελλάδα καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς οι σ.σ.ε. του κλάδου 

δρουν βελτιωτικά προς το νόμο και δεν συνιστούν προϊόν νομοθετικής ώθησης99.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
98 Γιαννακούρου, Σ., «Η ισότητα ευκαιριών ανδρών και γυναικών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και 
στις συλλογικές συμβάσεις: μελέτη στο επίπεδο του κλάδου», Μέρος Ι, Συνθετική Έκθεση, Αθήνα: 
Κέντρο Γυναικείων Ερευνών και Μελετών ΔΙΟΤΙΜΑ,, Ιούλιος, 1999. 
99 Ό.π.  
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4.2 Δυσκολίες της γυναικείας απασχόλησης στις Τράπεζες 

 

 

Παρόλο, που ο τραπεζικός τομέας συνιστά ένα χώρο ιδιαίτερα ελκυστικό για 

το γυναικείο φύλο, λόγω των προαναφερθέντων παροχών και των διευκολύνσεων, 

όπως η πρόωρη συνταξιοδότηση, ωστόσο πολλές φορές λειτουργούν ως ένα 

μηχανισμό νομιμοποίησης των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών στις Τράπεζες, 

παρά την τυπική αποδοχή από τους εργοδότες της θεσμοθετημένης ισότητας ανδρών 

και γυναικών. 

Το ποσοστό των γυναικών, που εργάζονται στις ελληνικές Τράπεζες, έχει 

αυξηθεί σημαντικά, όπως προαναφέρθηκε, τα τελευταία 25 χρόνια. Ωστόσο 

παρατηρείται μία ανισότητα πρόσβασης των γυναικών σε υψηλόβαθμες 

στελεχιακές100 θέσεις, οι οποίες εξακολουθούν να κατέχονται από τους άνδρες. 

Πρωτεύοντα ρόλο, φαίνεται να διαδραματίζουν οι αυξημένες απαιτήσεις των 

Τραπεζών σε απόδοση, σχεδόν απεριόριστη χρονική δέσμευση, κινητικότητα, 

προσαρμοστικότητα και ευελιξία, παράγοντας έτσι έμμεσες διακρίσεις σε βάρος των 

γυναικών. Και αυτό, διότι οι απαιτήσεις αυτές φαίνεται να συνιστούν ένα ιδιαίτερα 

επιβαρυντικό παράγοντα για τις γυναίκες εργαζόμενες, που τις εμποδίζουν πρακτικά 

να αναλάβουν την ευθύνη στελεχιακών θέσεων εξαιτίας αυξημένων οικογενειακών 

υποχρεώσεων, οι οποίες δεν τους επιτρέπουν να διαθέτουν πλήρως και με απόλυτη 

ευελιξία όλο το χρόνο τους στην εργασία τους. 

Η ευελιξία του χρόνου εργασίας, που απαιτείται από τις τραπεζικές υπηρεσίες, 

«πιέζει όλους τους εργαζόμενους, άνδρες και γυναίκες, να προσαρμόσουν τη ζωή τους 

στο πρότυπο στέλεχος της νέας οικονομίας. Το ιδανικό στέλεχος, λοιπόν, είναι ο 

άφυλος επαγγελματίας, ο υπεράνω οικογενειακών σχέσεων και φροντίδων, ο άτρωτος 

                                                 
100 Σύμφωνα με τους ορισμούς της ΕΣΥΕ, στελέχη μπορούν να θεωρηθούν οι παρακάτω κατηγορίες 
απασχολούμενων: α) Μέλη των βουλευομένων σωμάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη της 
δημόσιας διοίκησης και οργανισμών ειδικών συμφερόντων. 
β) Διευθύνοντες και ανώτερα διοικητικά στελέχη μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και 
οργανισμών με απασχόληση 10 πρόσωπα και άνω. 
γ) Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων με 
απασχόληση μέχρι 9 πρόσωπα.  
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στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υπηρεσιακής εξέλιξης και ο διαρκώς διαθέσιμος στις 

μεταβολές της εργασιακής, της κοινωνικής και της προσωπικής ζωής.»101.  

Για τις γυναίκες η ανάγκη να συνδυάσουν την «αναπαραγωγική» εργασία 

(σπίτι, οικογένεια) με την «παραγωγική» εργασία στην Τράπεζα, οδηγούσε 

αναπόφευκτα στην περιορισμένη υποκειμενική και αντικειμενική διαθεσιμότητά τους 

για «ανδρικές θέσεις εργασίας, και επομένως στην καθήλωσή τους σε «γυναικείες 

θέσεις». 

Η μόνη δυνατότητα πρόσβασης των γυναικών σε στελεχιακές θέσεις εργασίας 

παρέχεται, όταν οι θέσεις αυτές απλοποιούνται ή υποβαθμίζονται εξαιτίας τεχνικο-

οργανωτικών αναδιαρθρώσεων και καινοτομιών102. Έτσι, ενώ πριν από αρκετά 

χρόνια, η εισαγωγή στοιχείων και ο τυποποιημένος χειρισμός Η/Υ στους τομείς της 

τραπεζικής μηχανογράφησης θεωρείτο, ως επί το πλείστον, γυναικεία υπόθεση 

(απαιτώντας ταχύτητα, συνέπεια, πειθαρχία, τα οποία κατ’ εξοχήν είναι γυναικεία 

χαρακτηριστικά), ο προγραμματισμός και η ανάλυση (τα οποία απαιτούσαν 

εξειδικευμένη γνώση, αυξημένη ευθύνη και χρονική διαθεσιμότητα) θεωρείτο, 

κυρίως, ανδρική. Στις μέρες μας, με την τυποποίηση της εργασίας του 

προγραμματιστή-αναλυτή, η πρόσβαση των γυναικών στις θέσεις αυτές έχει αυξηθεί. 

 Όπως και σε άλλους χώρους, έτσι και στον τραπεζικό κλάδο παρουσιάζονται: 

από τη μία πλευρά, το μοντέλο της εργαζόμενης, η οποία δεν ενδιαφέρεται 

ιδιαίτερα για την επαγγελματική της εξέλιξη, για πρόσθετες ευθύνες και 

προαγωγές, αλλά ενδιαφέρεται περισσότερο για το σπίτι και τη φροντίδα της 

οικογένειας, και από την άλλη, η «γυναίκα-καριέρας», η οποία επιζητά και 

προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε θέσεις εργασίας υψηλής ευθύνης και κύρους, 

καθώς και σε «ανδρικά πρότυπα» απόδοσης επαγγελματικής κινητικότητας και 

ευελιξίας, απαρνούμενη το διπλό της ρόλο σύμφωνα με την κατεστημένη κοινωνική 

ιεραρχία των φύλων στην «αναπαραγωγική και «παραγωγική» σφαίρα. 

Μεταξύ αυτών των δύο άκρων, «η μέση γυναίκα τραπεζοϋπάλληλος είναι 

υποχρεωμένη να ακροβατεί συνεχώς ανάμεσα σε καριέρα, οικογένεια και σπίτι, 

αντιμετωπίζοντας ποικίλες αντιξοότητες, τυπικές και άτυπες διακρίσεις και 

αναγκαζόμενη να θυσιάσει πότε τον ένα και πότε τον άλλο ρόλο της, στο βωμό της 

                                                 
101 Γεωργακοπούλου, Β., Ιωακείμογλου, Η., Μυζηθρά, Μ., Ντότσικα, Μ., (μελέτη για λογαριασμό του 
ΙΝΕ/ΟΤΟΕ), «Τα Στελέχη του Τραπεζικού Τομέα στην Ελλάδα: όροι αμοιβής & εργασίας, ρόλος & 
προοπτικές», Αθήνα: ΙΝΕ/ΟΤΟΕ, σελ. 247. 
102 Στρατηγάκη, Μ., «Φύλο, Εργασία, Τεχνολογία», Αθήνα: ο Πολίτης, 1996. 
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απαραίτητης διπλής παρουσίας της στη σφαίρα της παραγωγής και της 

αναπαραγωγής.»103. 

Αυτός ο διαχωρισμός των γυναικών σε τρεις κατηγορίες έρχεται να 

επαληθεύσει τη θεωρία της Προτίμησης της Hakim, για την κατηγοριοποίηση των 

γυναικών σε τρεις τύπους βάσει των προτιμήσεων και των επιλογών τους. Η πρώτη 

κατηγορία εργαζόμενης στις Τράπεζες ανήκει στο μοντέλο των γυναικών, οι οποίες 

ενδιαφέρονται περισσότερο για την οικογένειά τους (home-centred), χωρίς να 

έχουν βλέψεις για επαγγελματική εδραίωση και ανέλιξη στην εργασία τους και είναι 

περισσότερο εστιασμένες στη φροντίδα της οικογένειας και του σπιτιού. Από την 

άλλη πλευρά, βρίσκεται το μοντέλο των «εργασιομανών» γυναικών (work-

centred), οι οποίες είναι επικεντρωμένες στην εργασία τους και επιζητούν και 

προσπαθούν να αναρριχηθούν στα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας των Τραπεζών. Ο 

τύπος αυτών των γυναικών έχει απαρνηθεί τη σφαίρα της αναπαραγωγής και όλες τις 

υποχρεώσεις που συνεπάγονται, δίνοντας έμφαση μόνο στην καριέρα τους. Συνήθως 

αυτές οι γυναίκες δεν παντρεύονται και δεν αποκτούν παιδιά.  

Το τρίτο μοντέλο γυναικών είναι οι λεγόμενες «προσαρμόσιμες» (adaptive), 

που προσπαθούν να συνδυάσουν, ταυτόχρονα, καριέρα και οικογένεια. Στην 

κατηγορία αυτή συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των γυναικών (στην προκειμένη 

περίπτωση η πλειοψηφία των γυναικών τραπεζοϋπαλλήλων), οι οποίες, ως επί το 

πλείστον, αντιμετωπίζουν περισσότερες αντιξοότητες εν συγκρίσει με τις άλλες δύο 

κατηγορίες τόσο στο εργασιακό όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Και αυτό 

διότι στην προσπάθειά τους να τα συνδυάσουν όλα μαζί παραμελούν πότε τη σφαίρα 

της παραγωγής και πότε τη σφαίρα της αναπαραγωγής. (βλ. κεφάλαιο 1, Hakim: 

θεωρία της Προτίμησης). 

Αυτή η «διπλή παρουσία»-κατάσταση, η οποία δεν υφίσταται για τους άνδρες, 

δημιουργεί για τη γυναίκα τραπεζοϋπάλληλο μία διαφορετική άνιση κατάσταση 

απασχόλησης και υπηρεσιακής εξέλιξης. Αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τις 

υφιστάμενες προκαταλήψεις, επιχειρησιακές σκοπιμότητες και πρακτικές 

καταλήγοντας στις λεγόμενες άνισες ευκαιρίες ή διακρίσεις φύλου στην πράξη. 

Ουσιαστικά, με την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, το δίλλημα 

εργασία ή οικογένεια, μετατράπηκε στο δίλημμα «εργασία σε γυναικείες θέσεις» ή 

«εργασία σε ανδρικές θέσεις». 
                                                 
103 Γεωργακοπούλου, Β., «Ευελιξίες της Εργασίας & Γυναικεία Απασχόληση στον Τραπεζικό Τομέα», 
Αθήνα: ΙΝΕ/ΟΤΟΕ, Φεβρουάριος 1998, σελ.23. 
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 Όπως είναι γενικά αποδεκτό, στην Ελλάδα η τραπεζική απασχόληση 

αντιστοιχούσε κατά κανόνα σε ένα γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης. Κύρια 

στοιχεία ήταν οι ανεπτυγμένες ιεραρχικές θέσεις, ο έντονος συγκεντρωτισμός, οι 

ποικίλοι διοικητικοί κανόνες, που άφηναν ελάχιστα περιθώρια για την ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών, γρήγορης και αξιοκρατικής υπηρεσιακής εξέλιξης. Παράλληλα, η 

απασχόληση στον τραπεζικό κλάδο χαρακτηριζόταν και συνεχίζει να χαρακτηρίζεται 

από μία διάκριση ανάμεσα σε «ανδρικές» και «γυναικείες» θέσεις εργασίας104. 

 Οι διευθυντικές θέσεις, οι θέσεις υψηλής ειδίκευσης, τα νέα εξειδικευμένα 

επαγγέλματα, γενικώς όλες οι θέσεις εργασίας που απαιτούν αυξημένη διαθεσιμότητα 

(χρονική, ποιοτική), εξειδίκευση και υψηλή ευθύνη, θεωρείται φυσιολογικό να 

καταλαμβάνονται από άνδρες. 

 Αντιθέτως, οι εργασίες καθαριότητας, οι πιο τυποποιημένες διοικητικές, 

συναλλακτικές και διεκπεραιωτικές εργασίες θεωρήθηκαν, ότι πρέπει να 

καταλαμβάνονται από τις γυναίκες. Αυτές οι θέσεις απαιτούσαν χαμηλότερη χρονική, 

ποιοτική και γεωγραφική διαθεσιμότητα, καθώς και σχετικά περιορισμένη 

εξειδίκευση και ευθύνη, παρέχοντας αντίστοιχα περιορισμένες προοπτικές καριέρας, 

αμοιβής και επαγγελματικής ανέλιξης. 

 Αυτή η διάκριση μεταξύ «ανδρικών» και «γυναικείων» θέσεων εργασίας και 

γυναικείας κατωτερότητας στην εργασία μπορεί να ερμηνευτεί βάσει των 

οικονομικής νεοκλασικής του ανθρώπινου κεφαλαίου, όπως αναφέρθηκε στο πρώτο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, η οποία διαχωρίζει τα επαγγέλματα σε «γυναικεία» 

και «ανδρικά», υποβαθμίζοντας τη γυναικεία απασχόληση και θεωρώντας τη γυναίκα 

υποδεέστερη των ανδρών και ανίκανη να αναλάβει θέσεις εργασίας υψηλής ευθύνης. 

Ειδικότερα, με βάση την κατανομή της μισθωτής απασχόλησης των δύο 

φύλων στις επαγγελματικές ομάδες των τραπεζικών υπηρεσιών, προκύπτει, ότι οι 

άνδρες συμμετέχουν περισσότερο από τις γυναίκες σε επαγγελματικές ομάδες, οι 

οποίες βρίσκονται υψηλότερα στην ιεραρχία των επιχειρήσεων και αντιστοίχως 

αμείβονται περισσότερο. Ειδικότερα, το 2000, οι έξι πιο σημαντικές επαγγελματικές 

ομάδες στη μισθωτή απασχόληση των ανδρών στον κλάδο ήταν οι «υπάλληλοι 

εξυπηρέτησης πελατών» (31%), οι «υπάλληλοι γραφείου» (25,5%), οι «λοιποί 

επαγγελματίες» (14,5%), οι «διευθυντές και ανώτερα στελέχη μεγάλων 

επιχειρήσεων» (13%), οι «ειδικευμένοι στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση 

                                                 
104 Ό.π. 



 93

επιχειρήσεων» (7,2%) και οι «τεχνολόγοι-τεχνικοί βοηθοί των επιστημών της 

φυσικής και της μηχανικής» (2,1%) (βλ. Διάγραμμα 6). 

Αντίστοιχα, το ίδιο έτος, οι γυναίκες μισθωτές συγκεντρώνονταν περισσότερο 

στη επαγγελματική ομάδα «υπάλληλοι γραφείου», σε ποσοστό 39%. Ακολουθούν οι 

επαγγελματικές ομάδες «υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών» (25%), οι «ειδικευμένοι 

στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων» (11,3%), οι «λοιποί 

επαγγελματίες» (10,3%) και οι «ανειδίκευτοι υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλήσεων» 

(7%) και τελευταία η επαγγελματική ομάδα «διευθυντές και ανώτερα στελέχη 

μεγάλων επιχειρήσεων», στην οποία παρατηρείται υποαντιπροσώπευση των 

γυναικών σε ποσοστό μόλις 6,3% (βλ. Διάγραμμα 7). 

 

 

Διάγραμμα 6 

 
Τα έξι πιο σημαντικά επαγγέλματα της απασχόλησης των ανδρών μισθωτών στον κλάδο των 

τραπεζών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995 & 2000 
(% της μισθωτής απασχόλησης των ανδρών) 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ: Έρευνα Διάρθρωσης και Κατανομής Αμοιβών, 1995, 2000 
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Διάγραμμα 7 

 
Τα έξι πιο σημαντικά επαγγέλματα της απασχόλησης των γυναικών μισθωτών στον κλάδο των 

τραπεζών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995 & 2000 
(% της μισθωτής απασχόλησης των γυναικών) 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ: Έρευνα Διάρθρωσης και Κατανομής Αμοιβών, 1995, 2000 

 
 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες μισθωτοί στον 

κλάδο των Τραπεζών συγκεντρώνονται περισσότερο στην επαγγελματική ομάδα 

«υπάλληλοι γραφείου». Όμως, παρά την ομοιότητα αυτή μεταξύ των δύο φύλων στον 

τραπεζικό κλάδο, από τα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται, ότι αυτοί, που 

συγκεντρώνονται περισσότερο σε επαγγελματικές ομάδες υψηλής ειδίκευσης και 

κατά συνέπεια υψηλών αποδοχών, είναι οι άνδρες και όχι οι γυναίκες. Επιπλέον, 

αξίζει να σημειωθεί, ότι οι άνδρες μισθωτοί, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελλαδικό 

επίπεδο, δεν εργάζονται ως «ανειδίκευτοι υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλήσεων», κάτι 

που φαίνεται να ισχύει για τις γυναίκες του κλάδου αυτού. 

Η ίδια κατάσταση φαίνεται να επικρατεί και το έτος 2002. Σύμφωνα με τα 

δεδομένα της έρευνας «Η Θέση των Γυναικών στις Τράπεζες»105, η οποία διεξήχθη 

από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας της ΟΤΟΕ, το 2003, παρά το υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο και των δύο φύλων, η συμμετοχή των γυναικών στα ανώτερα κλιμάκια της 

επιχειρησιακής ιεραρχίας εξακολουθεί να είναι μικρότερη από εκείνη των ανδρών. Οι 

                                                 
105 Η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας της ΟΤΟΕ, 2003, με 
ερωτηματολόγιο σε εννέα αντιπροσωπευτικές Τράπεζες του κλάδου.  
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ανισότητες ανδρών-γυναικών, όσον αφορά την κατανομή στη μισθωτή απασχόλησης, 

διευρύνονται όσο ανεβαίνουμε την ιεραρχική κλίμακα (βλ. Πίνακα 9). 

 

Πίνακας 9 

 

Ποσοστιαία Συμμετοχή Γυναικών και Δείκτες Ανισότητας 
(με βάση το κλιμάκιο ευθύνης, Τράπεζες 2002) 

Κλιμάκιο Ευθύνης % Συμμετοχή Γυναικών Δείκτης Ανισότητας 

01  
(ανώτατο) 

5,26 9,08 

02 7,75 6,16 

03 16,48 2,89 

04 15,82 3,02 

05 33,39 1,43 

06 30,28 1,58 

07 37,77 1,26 

08 40,66 1,17 

09 43,08 1,11 

10 48,17 0,99 

11 54,09 0,88 

Πηγή: Έρευνα Γραμματείας Ισότητας ΟΤΟΕ, 2003 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, με μέγιστο δείκτη ανισότητας 9 στο 

πρώτο (ανώτατο) κλιμάκιο Διευθυντών, 6 στο αμέσως επόμενο και 3 στο τρίτο και 

τέταρτο κλιμάκιο αντίστοιχα, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τραπεζικό 

κλάδο έρχεται στο δέκατο (κατώτερο) κλιμάκιο ευθύνης, δηλαδή στις θέσεις 

κατώτερων στελεχών106. Από τον συγκεκριμένο πίνακα, επίσης, μπορεί να 

διαπιστώσει κάποιος, ότι οι γυναίκες συγκεντρώνονται περισσότερο στα κλιμάκια 

οχτώ έως έντεκα, τα οποία συνιστούν τα κατώτερα κλιμάκια ευθύνης του τραπεζικού 

                                                 
106 Όσο περισσότερο οι δείκτες ανισότητας είναι μεγαλύτεροι της μονάδας, τόσο μεγαλύτερη 
ανισότητα-διάκριση σε βάρος των γυναικών παρατηρείται για το συγκεκριμένο μέγεθος, με 
υποαντιπροσώπευση των γυναικών στην εξεταζόμενη κατηγορία. Το αντίθετο ισχύει, όταν ο δείκτης 
ανισότητας είναι μικρότερος της μονάδας. 
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κλάδου. Μάλιστα, το 54,09% των απασχολούμενων γυναικών συγκεντρώνεται στο 

εντέκατο (κατώτατο) κλιμάκιο της επιχειρησιακής ιεραρχίας. 

H έκταση του φαινομένου γίνεται πιο κατανοητή, αν παρατηρήσει κάποιος τα 

ποσοστά του παρακάτω πίνακα (Πίνακας 10) σχετικά με τη διάρθρωση του 

προσωπικού σε μία μεγάλη κρατική Τράπεζα. Ο πίνακας αυτός έρχεται να 

επιβεβαιώσει τα παραπάνω για την απασχόληση των γυναικών στις Τράπεζες σε 

χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας και περιορισμένων καθηκόντων και κύρους107.  

 

Πίνακας 10 

 

Συμμετοχή των δύο φύλων στις διάφορες κατηγορίες και επίπεδα της 
ιεραρχίας από στατιστικό δείγμα σε τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΝΔΡΕΣ 
(% συνόλου της κατηγορίας) 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
(% συνόλου της κατηγορίας) 

Διευθυντικά στελέχη 88,3% 12,7% 

Προϊστάμενοι 64% 36% 

Εξειδικευμένοι 68,5% 31,5% 

Απλοί υπάλληλοι 53,6% 46,4% 

Βοηθητικό προσωπικό 55,1% 44,9% 

Προσωπικό καθαριότητας 3,2% 96,8% 
Πηγή: ΟΤΟΕ, 2003 

 

Η υποεκπροσώπηση αυτή των γυναικών στα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας 

των Τραπεζών οφείλεται στην ελλιπή τους εκπαιδευτική κατάρτιση εν συγκρίσει με 

τους άνδρες συναδέλφους τους ή είναι αποτέλεσμα άλλων παραγόντων;  

Σύμφωνα με εμπειρική έρευνα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ108 το 1995 σε μεγάλη ελληνική 

Τράπεζα, με εξαίρεση τους μεταπτυχιακούς τίτλους, το μερίδιο των πτυχιούχων ΑΕΙ-

ΤΕΙ ήταν αντίστοιχο στις γυναίκες και στους άνδρες. Μάλιστα, το ποσοστό των 

γυναικών με ανώτερη-ανώτατη και μεταπτυχιακή εκπαίδευση ήταν υψηλότερο (37%) 

από αυτό των ανδρών συναδέλφων τους (34%). Η υπεροχή των γυναικών αποφοίτων 

Δημοτικού (15,1%) ήταν συνέπεια της επίδρασης του προσωπικού καθαριότητας, στο 

οποίο ανήκουν κατ’ εξοχήν γυναίκες αυτού του μορφωτικού επιπέδου (βλ. Πίνακα 

11). 
                                                 
107 Πετροπουλάκη, Χ., «Γυναικεία Απασχόληση στον Τραπεζικό Τομέα», Ημερίδα Προγράμματος 
Ισότητας των Φύλων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2006. 
108 Ό.π., υποσ. 104. 
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 Με το πέρασμα των χρόνων, βάσει στατιστικών στοιχείων έρευνας, η οποία 

διεξήχθη από την ΟΤΟΕ109 το 2003,  το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης των μισθωτών του 

τραπεζικού κλάδου παρουσιάζεται να είναι αρκετά υψηλό και έχει βελτιωθεί αισθητά. 

Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των απασχολούμενων, τόσο των ανδρών όσο και των 

γυναικών, έχει γνώσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 35,1% των ανδρών και το 

37,1% των γυναικών ήταν απόφοιτοι ανώτατης και ανώτερης σχολής (ΑΕΙ-ΤΕΙ). Ένα 

μικρό ποσοστό της τάξεως του 6,6% για τους άνδρες και 5% για τις γυναίκες 

κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ το 47% των ανδρών και το 48,6% των 

γυναικών ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γενικό Λύκειο, ΙΕΚ, 

τεχνικές-επαγγελματικές σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ.). Τέλος, ένα 

σχετικά μικρό ποσοστό ανδρών και γυναικών, είχε γνώσεις πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, 11,3% και 9,2% αντίστοιχα ( βλ. Πίνακα 12). 

 

Πίνακας 11 

 

Κατανομές ανδρών και γυναικών ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο σε μεγάλη ελληνική 
τράπεζα (1995) 

Μορφωτικό 

Επίπεδο 

ΑΝΔΡΕΣ 

(% του συνόλου) 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

(% του συνόλου) 

Μεταπτυχιακός 

τίτλος 

2,4% 1,4% 

Πτυχίο ΑΕΙ 26,6% 30,7% 

Πτυχίο ΤΕΙ 5% 4,9% 

Πτυχίο ΙΕΚ 1,3% 0,1% 

Απολυτ. Λυκείου ή 

6τάξιου Γυμνάσιου 

40,8% 39,2% 

Απολυτ. Γυμνασίου 

νέου τύπου 

10,8% 4,8% 

Απολυτ. Δημοτικού 12,6% 15,1% 

Λοιποί 0,5% 3,8% 

Σύνολο κατηγοριών 100% 100% 
             Πηγή: Εμπειρική Έρευνα ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 1995  

                                                 
109 Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ), «Εθνικό Report Προγράμματος 
‘‘Communicate’’», Απρίλιος, 2007. 
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Πίνακας 12 
 

Κατανομή των απασχολούμενων στις Τράπεζες, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης 
(κατεχόμενο πτυχίο) 

 
Πηγή: Έρευνα Γραμματείας Ισότητας ΟΤΟΕ, 2003 

 
 
 
 

 
Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνεται, ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

γυναικών τραπεζοϋπαλλήλων δεν ευθύνεται για την άνιση εκπροσώπησή τους στις 

στελεχιακές θέσεις εργασίας. Οι ουσιαστικές διακρίσεις εντοπίζονται, μάλλον, στην 

πραγματική αξιοποίηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των δύο φύλων. 

Αυτές οι διακρίσεις μπορεί να διογκώνονται με την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, 

πόσο μάλλον με την περαιτέρω αναγνώριση-αξιοποίησή της στην καριέρα της 

εργαζόμενης. Όπως επισημαίνει η εμπειρική έρευνα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, η εκπαίδευση 

που λαμβάνουν οι περισσότερες γυναίκες εξειδικευμένες ή στελέχη, αφορά, ως επί το 

πλείστον, την καλύτερη εκτέλεση της εργασίας, που κατέχουν ήδη και όχι τη 

δημιουργία προοπτικών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για υπηρεσιακή 

ανέλιξη. 

Ουσιαστικά, η διάρθρωση της απασχόλησης στις Τράπεζες ανάμεσα στις 

γυναίκες και στους άνδρες εξαρτάται από τις διαφορετικές εργασιακές και κοινωνικές 

τροχιές, οι οποίες χαρακτηρίζουν τις γυναίκες εργαζόμενες σε σχέση με τους άνδρες 

συναδέλφους τους. Οι τροχιές αυτές είναι αποτέλεσμα τριών κατηγοριών 
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παραγόντων: α) παραγόντων εργασιακού τύπου, β) παραγόντων γενιάς, και γ) 

παραγόντων κοινωνικού τύπου110. 

Οι παράγοντες γενιάς σχετίζονται με τις διαφορετικές αξίες και πιστεύω, που 

έχουν οι γυναίκες από τους άνδρες, τις στάσεις και πρακτικές απέναντι στην 

οικογένεια και την εργασία σύμφωνα με την ηλικία, τις γνώσεις και την εμπειρία των 

εργαζόμενων γυναικών. Η αντίληψη αυτή, θεωρητικά, στηρίζεται στις 

κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, κυρίως στη βιολογική προσέγγιση, που υποστηρίζει, 

ότι το φύλο και η ταυτότητά του είναι βιολογικά προσδιορισμένα. Ανάμεσα στο 

βιολογικό και το κοινωνικό υπάρχει μία αιτιώδης σχέση με τις βιολογικές διαφορές 

του κάθε φύλου να προσδιορίζουν και να επηρεάζουν άμεσα τις κοινωνικές σχέσεις 

και την εργασία των ανδρών και των γυναικών (βλ. Κεφάλαιο 1: Κοινωνιολογικές 

θεωρίες).  

Οι παράγοντες κοινωνικού τύπου αφορούν στερεότυπα και αντιλήψεις για 

την κοινωνική κατανομή των ρόλων ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι κοινωνικές 

αντιλήψεις που επικρατούν, ως τις μέρες μας, για τις δυνατότητες, τις υποχρεώσεις 

και το ρόλο των γυναικών στην σφαίρα της παραγωγής και της αναπαραγωγής 

δημιουργούν μία διαφορετικότητα της γυναικείας εργασίας, η οποία διαφορετικότητα 

φαίνεται να εμποδίζει, πρακτικά, οποιαδήποτε τυπική εφαρμογή πολιτικών ισότητας 

και ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών απασχολούμενων.  

Οι παράγοντες κοινωνικού τύπου έρχονται σε πλήρη συσχέτιση με τις 

φεμινιστικές θεωρήσεις, που περιγράφονται στο πρώτο κεφάλαιο. Οι κοινωνικές 

αντιλήψεις που επικρατούν για το γυναικείο φύλο και του ρόλου και υποχρεώσεών 

του στο πεδίο της εργασίας και της οικογένειας επιβεβαιώνουν κυρίως τη Θεωρία της 

Πατριαρχίας και παράλληλα καθρεπτίζουν τους ισχυρισμούς της, ότι τα 

χαρακτηριστικά των γυναικείων επαγγελμάτων αντανακλούν κοινωνικά στερεότυπα 

περί φυσικής κατωτερότητας των γυναικών στην εργασία και την οικογένεια (βλ. 

Φεμινιστικές θεωρίες, κεφάλαιο 1).  

Οι παράγοντες εργασιακού τύπου φαίνεται να επηρεάζουν περισσότερο τη 

γυναικεία απασχόληση στις Τράπεζες, αφού σχετίζονται με τις γενικές τάσεις, που 

επικρατούν στην απασχόληση, με τις αλλαγές στην οργάνωση και στο περιεχόμενο 

της εργασίας, με τα επιχειρησιακά κριτήρια πρόσληψης, υπηρεσιακής ανέλιξης κ.λπ. 

                                                 
110 Ό.π., υποσ. 106, σελ. 25-48. 
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Γενικότερα, παρατηρείται, ότι το κυρίαρχο «κλασικό εργασιακό πρότυπο» 

αλλάζει βαθμιαία και σταθερά και δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ευελιξία των 

εργαζομένων, στην εργασιακή αυτονομία και πρωτοβουλία και στην 

προσαρμοστικότητα του εργαζόμενου στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες 

παραγωγής και εργασίας. 
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4.3 Πολιτικές και Συστήματα Αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων στον κλάδο των 

Τραπεζών  

 

 

Η διεθνής εμπειρία 

 

 Οι διεθνείς τάσεις στο πεδίο των αμοιβών και των διάφορων μισθολογικών 

κινήτρων δείχνουν, ότι οι Τράπεζες προσανατολίζονται όλο και περισσότερο στην 

αμφισβήτηση της αρχαιότητας, του βαθμού, των τυπικών προσόντων και των 

κοινωνικών αναγκών των εργαζόμενων ως βασικών παραγόντων προσδιορισμού των 

αμοιβών, όπως αυτοί ίσχυαν στα παραδοσιακά συστήματα αμοιβής των 

τραπεζοϋπαλλήλων, καθώς και στην απόδοση συνεχώς μεγαλύτερης σημασίας στην 

αξία της θέσης εργασίας για την επιχείρηση, στο ομαδικό και κυρίως στο ατομικό 

αποτέλεσμα του εργαζομένου. 

 Έτσι, αναπτύσσονται «αξιοκρατικά» συστήματα αξιολόγησης των αμοιβών, 

τα όποια βασίζονται στην ατομική αξιολόγηση του εργαζομένου για την απόδοσή του 

στα καθήκοντα κάθε θέσης. Η ατομική αξιολόγηση προσδιορίζει κάθε φορά την 

αμοιβή του εργαζομένου σε μία ζώνη «ελάχιστης-μέγιστης αμοιβής», η οποία 

αντιστοιχεί στην αξία, που έχει η θέση εργασίας του στην επιχείρηση. Αυτή, με τη 

σειρά της, αποτιμάται λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα δεδομένα της αγοράς για 

ανάλογες θέσεις. 

 Αυτή η πρακτική και σε συνδυασμό με τα διάφορα εφάπαξ κίνητρα (ατομικά-

συλλογικά bonus σε μετρητά ή σε μετοχές της Τράπεζας ή ακόμα και παροχές σε 

είδος), που χορηγούνται πάντοτε υπό προϋποθέσεις οδηγεί σε εξατομικευμένες 

μισθολογικές πρακτικές και παροχές στην επιχείρηση, υποσκάπτει την εφαρμογή της 

ίσης μεταχείρισης και αμοιβής για εργασία ίσης αξίας και δυσκολεύει τον 

παρεμβατικό ρόλο των συνδικάτων για τη συλλογική ρύθμιση των αμοιβών σε 

κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο111. 

 

 

 

 

                                                 
111 Ό.π., υποσ. 107. 
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Η κατάσταση στην Ελλάδα 

 

Γενικώς, επικρατεί η αντίληψη, ότι αμοιβή των γυναικών στις Τράπεζες είναι 

ικανοποιητική. Μισθολογικές διαφορές σε σύγκριση με τους άνδρες για την ίδια 

προσφορά εργασίας φαίνεται να μην υφίστανται. Συγχρόνως η εργαζόμενη μητέρα 

ενισχύεται οικονομικά από τα διάφορα επιδόματα γάμου, τοκετού, τέκνων και ειδικής 

γονικής μέριμνας, που της παρέχονται από την Τράπεζα, τα οποία κάθε χρόνο 

αυξάνονται, όπως δείχνουν  οι τραπεζικές σ.σ.ε., παλιές και πρόσφατες112.  

 

 

Μισθολογικές ανισότητες ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες 

τραπεζοϋπαλλήλους 

 

Ωστόσο, η άνιση αντιπροσώπευση των φύλων στις διάφορες επαγγελματικές 

ομάδες  του τραπεζικού κλάδου έχει συνέπειες και στις κατανομές των αποδοχών 

μεταξύ ανδρών και γυναικών, αφού οι μισθοί παρουσιάζονται να κατανέμονται 

διαφορετικά μεταξύ των δύο φύλων. Ειδικότερα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από 

την Έρευνα Διάρθρωσης και Κατανομής των Αμοιβών 1995113 στα χαμηλότερα 

κλιμάκια αμοιβών η συμμετοχή των γυναικών εμφανίζεται μεγαλύτερη από τη 

συμμετοχή των ανδρών. Αντιθέτως, στα ανώτερα κλιμάκια αμοιβών η συμμετοχή των 

ανδρών είναι πολύ μεγαλύτερη από τη συμμετοχή των γυναικών. 

Πιο αναλυτικά, το 1995, η μισθολογική ανισότητα στις Τράπεζες και στις 

θέσεις πλήρους απασχόλησης του κλάδου ήταν κατά μέσο όρο 23%. 

Στον συγκεκριμένο κλάδο, η επαγγελματική πορεία των γυναικών ξεκινά σε 

μικρότερη ηλικία από αυτή των ανδρών. Το γεγονός αυτό, παρατηρείται στις 

περιπτώσεις, όπου η ανάληψη μίας θέσης εργασίας απαιτεί την εκπλήρωση των 

στρατιωτικών υποχρεώσεων των ανδρών. Έτσι λοιπόν, το 20% των γυναικών έναντι 

του 10% των ανδρών απασχολούμενων συγκεντρώνονται στις ηλικίες κάτω των 30 

ετών, ενώ η διαφορά, που υπάρχει, στις αμοιβές είναι πολύ μικρή. Στις ηλικίες 30-44 

ετών, η αντιπροσώπευση των γυναικών συνεχίζει να είναι μεγαλύτερη από εκείνη των 

                                                 
112 Cyberspace: Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε. 1999-2000, 2001, 2002-2003, 
2004-2005, 2006-2007, 2008-2009. Όλα διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο, http://www.otoe.gr  
113 Ντερμανάκης, Ν., (μελέτη για λογαριασμό του Κ.Ε.Θ.Ι., στο πλαίσιο του ερευνητικού 
προγράμματος «Ίση Αμοιβή-Προσοχή στο κενό!»), «Η ανισότητα των αμοιβών ανδρών και γυναικών 
σε επιλεγμένους κλάδους και επαγγέλματα στην Ελλάδα», Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι., Μάρτιος, 2003. 
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ανδρών, 64% έναντι 54% αντίστοιχα. Ωστόσο, παρά τη μεγάλη συγκέντρωση των 

γυναικών σ’ αυτή την ηλικιακή ομάδα, το μισθολογικό χάσμα παρατηρείται, ότι 

διευρύνεται φθάνοντας το 10% από 7% που ήταν στην προηγούμενη ηλικιακή ομάδα. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, μετά το 45ο έτος της ηλικίας των 

απασχολούμενων, οι αμοιβές των γυναικών παρουσιάζουν διακυμάνσεις, ενώ οι 

αμοιβές των ανδρών εξακολουθούν να αυξάνονται σταθερά, με αποτέλεσμα η 

μισθολογική ψαλίδα μεταξύ των δύο φύλων να ανοίγει περισσότερο φθάνοντας στο 

32% και ακόμα περισσότερο. 

Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στις ανώτερες ιεραρχικά θέσεις έχει ως 

συνέπεια μεγάλες μισθολογικές αποκλίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών 

τραπεζοϋπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα, η μισθολογική διαφορά που σημειώνεται 

μεταξύ των δύο φύλων στην επαγγελματική ομάδα των «διευθυντών και ανώτερων 

στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων» είναι αρκετά μεγάλη, της τάξεως του 25,5%. Η 

ίδια κατάσταση φαίνεται να επικρατεί και στις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες, 

στις οποίες συγκεντρώνεται και η πλειοψηφία των μισθωτών. Έτσι, στους 

«υπαλλήλους γραφείου», στους «υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών» και στους 

«ειδικευμένους στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων», τα ποσοστά της 

μισθολογικής διαφοράς παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, 11%, 16%, 22% και 28% 

αντίστοιχα, διευρύνοντας, έτσι, το μισθολογικό χάσμα, που υπάρχει, ανάμεσα στους 

άνδρες και τις γυναίκες μισθωτούς του κλάδου των τραπεζών. 

Περαιτέρω, βάσει στοιχείων του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης του 

Τραπεζικού Τομέα (έτος 2002)114, από 2200 ευρώ και άνω, (που, σύμφωνα με τα 

ελληνικά δεδομένα, θεωρείται αρκετά υψηλός μισθός), μηνιαίως λαμβάνουν 1047 

άνδρες και μόνο 67 γυναίκες, από 1760 έως 2200 ευρώ, 1751 άνδρες και μόνο 232 

γυναίκες. Όσο η μισθολογική κλίμακα κατεβαίνει, όπως προαναφέρθηκε, τόσο 

αυξάνεται η γυναικεία συμμετοχή, με αποκορύφωμα το χαμηλότερο μισθολογικό 

κλιμάκιο των 440 ευρώ και κάτω, στο οποίο σε σύνολο 2187 ατόμων, οι 1463 είναι 

γυναίκες και οι 724 άνδρες.  

Από τα παραπάνω, διαπιστώνεται, ότι παρά την εφαρμογή «αξιοκρατικών» 

μισθολογικών συστημάτων στις Τράπεζες, υφίσταται ανισότητα στις αμοιβές μεταξύ 

των δύο φύλων, τόσο στα ανώτερα, όσο και στα κατώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας 

                                                 
114 Γιαννακούρου, Μ., Σουμέλη, Ε.(μελέτη για λογαριασμό του Κ.Ε.Θ.Ι.) «Ισότητα των αμοιβών μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις», Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι., Οκτώβριος, 2002. 
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του χώρου, με τη συγκέντρωση της γυναικείας συμμετοχής στο χαμηλότερο κλιμάκιο 

των 440 ευρώ και κάτω.  

 

 

Συστήματα πρόσθετων αμοιβών 

 

 Είναι γνωστό, ότι στις μέρες μας εφαρμόζεται στον τραπεζικό κλάδο μεγάλος 

αριθμός συστημάτων, κινήτρων, bonus, πριμ, παροχών σε είδος και διαφόρων 

πρόσθετων αμοιβών, που χορηγούνται επιπλέον των τακτικών αποδοχών και 

συνήθως κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Τα συστήματα των πρόσθετων αμοιβών 

στην Ελλάδα φαίνεται να ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους, ανεξάρτητα από το 

φύλο τους. Η γυναίκα, που απασχολείται στην Τράπεζα, αμείβεται εξίσου το ίδιο με 

τον άνδρα συνάδελφό της απολαμβάνοντας όλες τις παροχές των υπαρχόντων 

δικαιωμάτων και παροχών. Εάν η απόδοση της εργασίας μίας γυναίκας τραπεζικής 

υπαλλήλου χαρακτηρίζεται από ποιότητα και είναι υψηλού επιπέδου, είναι σίγουρο, 

ότι κάποια στιγμή θα ανελιχθεί ιεραρχικά και θα ανταμειφθεί μισθολογικά αναλόγως. 

 Ωστόσο, οι αμοιβές αυτές, παρά το δηλωμένο σκοπό τους (αξιολογική 

αμοιβή, σύνδεση αμοιβής με την παραγωγικότητα) σπάνια πληρούν τις προϋποθέσεις 

της συστηματικότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατικής αναγνώρισης της 

ατομικής και συλλογικής συμβολής των εργαζομένων στο παραγωγικό και 

οικονομικό αποτέλεσμα της Τράπεζας. 

 Όπως διαπιστώθηκε από έρευνα της ΟΤΟΕ115, η κατάσταση που επικρατεί 

διεθνώς παρατηρείται και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα με μία χρονική 

υστέρηση. Επιπλέον, οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές (πριμ, bonus, προμήθειες, 

κ.λπ.), αν και είναι λιγότερο ανεπτυγμένες στην Ελλάδα απ’ ότι στο εξωτερικό δεν 

είναι καθόλου αμελητέες. 

 Ειδικότερα, το ποσοστό των συνολικών δαπανών προσωπικού, το οποίο 

απευθύνεται σε πρόσθετες αμοιβές εμφανίζεται ανοδικό και κυμαίνεται από 12% έως 

22% στις Τράπεζες κρατικού ενδιαφέροντος. Από 15% έως 26% στις ιδιωτικές 

ελληνικές Τράπεζες, και από 20% έως 36% στα υποκαταστήματα των ξένων 

Τραπεζών116. 

                                                 
115 Γεωργακοπούλου, Β. (2007) ‘‘Πολιτικές και Συστήματα Πρόσθετων Αμοιβών στον Τραπεζικό 
Κλάδο’’, http://www.otoe.gr, (τελευταία πρόσβαση 17/02/2009). 
116 Ό.π. 
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 Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων πρόσθετων αμοιβών, που εφαρμόζονται 

στην Ελλάδα από τις ιδιωτικές ελληνικές Τράπεζες προσεγγίζουν περισσότερο αυτά 

που εφαρμόζονται στο εξωτερικό. 

 

 Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν:   

• αξιολογικές αμοιβές: με τη μορφή προσαυξήσεων ανάλογα με την 

αξία που έχει μία θέση για την επιχείρηση και την απόδοση του 

κατόχου της στη θέση αυτή. 

• Εφάπαξ/bonus: Απευθύνονται, ως επί το πλείστον, στα στελέχη 

σύμφωνα με την εξέλιξη των κερδών ή/ και ανάλογα με την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων  πωλήσεων και κερδών. 

• Πρόσθετα οφέλη κοινωνικής προστασίας: πρόσθετη ατομική 

ασφάλιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.λπ. 

• Άλλες πρόσθετες παροχές: κυρίως σε είδος, (όπως αυτοκίνητο, 

δάνεια με ευνοϊκούς όρους, ταξίδια αναψυχής κ.λπ.). Αυτές οι παροχές 

συνδέονται, συνήθως, με μετρήσιμα αποτελέσματα και απευθύνονται 

στα στελέχη. 

 

Από την άλλη, οι Τράπεζες κρατικού ενδιαφέροντος, οι οποίες εφαρμόζουν, 

ως επί το πλείστον το παραδοσιακό σύστημα αμοιβών, τα τελευταία χρόνια έχουν 

αρχίσει να εφαρμόζουν: 

• Σχήματα bonus: αυτά συνδέονται κυρίως με την επίτευξη στόχων στα 

συνολικά μεγέθη ισολογισμού της Τράπεζας και λιγότερο με 

αποτελέσματα και στόχους σε επίπεδο μονάδας ή ανάλογα με την 

υπηρεσιακή αξιολόγηση των εργαζομένων. 

• Πρόσθετα οφέλη κοινωνικής προστασίας: συνδέονται με τις 

ισχύουσες βαθμίδες της υπηρεσιακής ιεραρχίας. 

• Άλλες πρόσθετες παροχές: υπολογίζονται τόσο με βάση τα 

μετρήσιμα αποτελέσματα, όσο και με την οικογενειακή κατάσταση και 

τη συνολικότερη εικόνα των υπαλλήλων. 

Στην Ελλάδα δεν έχουν εφαρμοστεί, ακόμα, ακραίες μορφές συστημάτων 

πρόσθετων αμοιβών, που να ελαστικοποιούν και το βασικό μισθό συνδέοντάς τον με 

μεγέθη, όπως η παραγωγικότητα, τα κέρδη ή η υπηρεσιακή αξιολόγηση. Ο λόγος 
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έγκειται στο γεγονός, ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας δεν επιτρέπει 

δυσμενέστερες μισθολογικές ρυθμίσεις από τα όρια που θέτει το Ενιαίο Κλαδικό 

Μισθολόγιο, ούτε αποσταθεροποίηση των βασικών αποδοχών των εργαζόμενων. Ως 

επί το πλείστον, στην Ελλάδα υπάρχουν «συστήματα» αμοιβών, τα οποία είναι μη 

δομημένα, αδιαφανή, απευθύνονται, κυρίως, στα στελέχη, είναι συνδεδεμένα με τα 

συνολικά μεγέθη της Τράπεζας, και συνδέονται πολύ λιγότερο με δομημένα 

αξιολογικά συστήματα παροχών βάσει στόχων, που να διασφαλίζουν την διαφάνεια, 

ισότητα μεταξύ των εργαζομένων και την ουσιαστική συμμετοχή τους. 

Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι του τραπεζικού κλάδου δεν απορρίπτουν 

εντελώς τις πρόσθετες αμοιβές, αλλά φαίνεται να είναι διστακτικοί στην εμφάνιση 

και εφαρμογή τους. Αυτός ο προβληματισμός είναι περισσότερο έντονος στους 

υπαλλήλους κρατικού ενδιαφέροντος και επικεντρώνεται στη δημιουργία μεγάλων 

μισθολογικών ανισοτήτων, στην υπερεντατικοποίηση της εργασιακής προσπάθειας, 

στην αδιαφάνεια του τρόπου διανομής των πρόσθετων αμοιβών και στην 

υποκειμενικότητα που χαρακτηρίζει, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κριτήρια 

αξιολόγησης της απόδοσης117.  

Η εξέλιξη αυτή της εφαρμογής πρόσθετων αμοιβών επιδρά αρνητικά για τις 

εργαζόμενες του κλάδου, κυρίως στις έγγαμες με παιδιά, καθώς είναι δύσκολο, λόγω 

των αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων, να υπερεντατικοποιήσουν την 

εργασιακή τους προσπάθεια και να είναι περισσότερο ευέλικτες, εργασιακά, με 

σκοπό καλύτερες πρόσθετες αμοιβές πέραν του βασικού μισθού. Από την άλλη, το 

σύστημα πρόσθετων αμοιβών φαίνεται να ευνοεί περισσότερο τους άνδρες 

εργαζόμενους, καθώς είναι περισσότερο πρόθυμοι να ανταπεξέλθουν σε περισσότερο 

ευέλικτα ωράρια και πιο αυξημένες υποχρεώσεις και καθήκοντα στην εργασία απ’ ότι 

οι γυναίκες, οι οποίες επωμίζονται, περισσότερο από αυτούς, τις οικογενειακές 

ευθύνες και την φροντίδα των παιδιών. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 Ό.π. 
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4.4 Συμπεράσματα 

 

 Συμπερασματικά, παρόλο, που η συμμετοχή των γυναικών στον κλάδο των 

τραπεζικών υπηρεσιών έχει αυξηθεί τα τελευταία έτη, οι ανισότητες σε βάρος τους 

συνεχίζουν να υφίστανται. 

 Αν και το εκπαιδευτικό μορφωτικό επίπεδο και των δύο φύλων έχει βελτιωθεί 

σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, με τους περισσότερους εργαζομένους να 

κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ), παρατηρείται αυξημένη 

συμμετοχή των ανδρών σε επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες βρίσκονται υψηλότερα 

στην ιεραρχία των τραπεζικών επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες 

συγκεντρώνονται περισσότερο σε θέσεις απασχόλησης χαμηλής επαγγελματικής 

ευθύνης, όπως υπάλληλοι γραφείου, και κατά συνέπεια χαμηλών αποδοχών. 

Η άνιση αντιπροσώπευση των φύλων στις διάφορες επαγγελματικές ομάδες  

του τραπεζικού κλάδου έχει συνέπειες και στις κατανομές των αποδοχών μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, αφού οι μισθοί παρουσιάζονται να κατανέμονται διαφορετικά 

μεταξύ των δύο φύλων.  

 Αυτή η ανισότητα πρόσβασης των γυναικών σε θέσεις ιεραρχίας υψηλής 

ευθύνης και υψηλών αποδοχών μπορεί να ερμηνευτεί από τις μεγάλες απαιτήσεις των 

τραπεζικών επιχειρήσεων, οι οποίες «επιβάλλουν» στους εργαζομένους τους 

απεριόριστη χρονική δέσμευση και προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις του 

σύγχρονου οικονομικού συστήματος. Μ’ αυτό τον τρόπο, παράγονται έμμεσες 

διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, αφού οι απαιτήσεις αυτές συνιστούν ανασταλτικό 

παράγοντα για την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών λόγω των αυξημένων 

οικογενειακών υποχρεώσεων, οι οποίες δεν τους επιτρέπουν να διαθέτουν εξ’ 

ολοκλήρου το χρόνο τους στην εργασία τους. 

 Σήμερα, αναζητούνται περισσότερο καινοτόμοι, δημιουργικοί και 

ανεξάρτητοι συνεργάτες, παρά υπάκουοι, υπηρεσιακά τυπικοί, αλλά περιορισμένων 

καθηκόντων και πρωτοβουλίας διοικητικοί υπάλληλοι και στελέχη. Αυτό το νέο 

εργασιακό μοντέλο ενισχύει τις παλιές ανισότητες και τροφοδοτεί νέες για τις 

γυναίκες εργαζόμενες στις Τράπεζες118. 

                                                 
118 Αρχοντάκης, Α., Γεωργακοπούλου, Β., «Πρόγραμμα AFETT, Basic Document ‘‘Τεχνικο-
οργανωτική Αναδιάρθρωση των Τραπεζών’’», Αθήνα: ΙΝΕ/ΟΤΟΕ, 1998.  
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 Η «διαθεσιμότητα» αποτελεί τον όρο-κλειδί για την ομαλή υπηρεσιακή 

ένταξη και εξέλιξη κάθε εργαζόμενου στη σύγχρονη Τράπεζα. Αυτή αντανακλά τη 

γενικότερη θετική στάση του εργαζόμενου-ης απέναντι στην επιχείρηση και στους 

στόχους της. Κυρίως, όμως, αντανακλά αν ο εργαζόμενος-η έχει τη χρονική 

διαθεσιμότητα,  πέρα από τα τυπικά ωράρια και πλαίσια της εργασίας. Αντανακλά, 

επίσης, τη γεωγραφική διαθεσιμότητα/κινητικότητά του, καθώς είναι αναγκασμένος 

να κινείται και να παρέχει υπηρεσίες ακόμα και έξω από τα πλαίσια του τραπεζικού 

καταστήματος, και τέλος, αντανακλά τη δυνατότητα της συνεχούς και ομαλής 

προσαρμογής του σε νέα περιεχόμενα, συνθήκες, περιβάλλοντα και όρους εργασίας 

(προσαρμοστικότητα, ευελιξία).  

 Αυτή η διαθεσιμότητα, που για τους άνδρες θεωρείται φυσιολογικά 

αναμενόμενη και γιατί όχι δεδομένη, για τις γυναίκες αμφισβητείται, εξαιτίας της 

αναγκαστικής διπλής παρουσίας τους στον εργασιακό χώρο και στο χώρο 

αναπαραγωγής (σπίτι, οικογένεια). Κάθε γυναίκα που επιθυμεί να κάνει καριέρα στη 

σύγχρονη Τράπεζα, είναι υποχρεωμένη να προτάξει την παραγωγική σε σχέση με την 

αναπαραγωγική της εργασία, επιδεικνύοντας και αποδεικνύοντας, ότι δεν διαθέτει 

μόνο γνώσεις και προσόντα, αλλά διαθέτει και την ανάλογη ευελιξία και 

διαθεσιμότητα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες συναδέλφους της119. Ως 

αντάλλαγμα, θα έχει τη δυνατότητα να ανελιχθεί υπηρεσιακά πολύ ταχύτερα σε 

σχέση με το παρελθόν και να έχει πρόσβαση σε πρόσθετες παροχές στελεχών. 

 Πόσο εύκολο είναι όμως για μία γυναίκα περίπου 30-40 ετών ( συνηθισμένη 

ηλικία στελεχοποίησης στις σύγχρονες τραπεζικές πρακτικές) να επιλέξει μεταξύ 

καριέρας και οικογένειας ή να θέσει σε δεύτερη μοίρα την οικογένεια και τα παιδιά, 

όταν ο ίδιος ο κοινωνικός καταμερισμός των ρόλων, κατά κανόνα, είναι 

απαγορευτικός για μία τέτοιου είδους επιλογή; Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η 

γυναικεία απασχόληση σε θέσεις ευθύνης του τραπεζικού κλάδου εξακολουθεί να 

αποτελεί εξαίρεση. Και αυτό, παρά το γεγονός, ότι αναγνωρίζονται τυπικά από τις 

Τράπεζες οι αρχές ισότητας και τονίζεται, κυρίως από τις νεότερες γυναίκες, η 

σημασία της εργασίας για την επίτευξη της ανεξαρτησίας και την ολοκλήρωση της 

προσωπικότητας. 

                                                 
119 Στρατηγάκη, Μ., «Φύλο, Εργασία, Τεχνολογία», Αθήνα: ο Πολίτης, 1996. 
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 Εκτός της «διαθεσιμότητας», η τραπεζική απασχόληση είχε μέχρι πρόσφατα 

ως κυρίαρχα χαρακτηριστικά της την αρχαιότητα και τη σταθερότητα. Τη 

χαρακτήριζαν «τροχιές απασχόλησης και υπηρεσιακής εξέλιξης», οι οποίες ήταν 

καθορισμένες από διάφορα πλαίσια μονιμότητας., τα οποία παρείχαν ασφάλεια για 

την υπηρεσιακή εξέλιξη, τη μορφή της εργασιακής σχέσης, τους όρους αμοιβής, 

εργασίας και εξέλιξης. Αυτές οι τροχιές αφορούσαν, κυρίως, τους άνδρες 

τραπεζοϋπαλλήλους, οι οποίοι χωρίς να έχουν περιορισμούς από την οικογενειακή 

απασχόληση μπορούσαν να εκμεταλλευτούν, πλήρως, τις παρεχόμενες ευκαιρίες και 

να φθάσουν στα ανώτατα κλιμάκια της ιεραρχίας. Οι Τράπεζες, από την άλλη, 

εξασφάλιζαν την απαιτούμενη στο επάγγελμα εμπειρία, αφοσίωση, εχεμύθεια και 

σχέση εμπιστοσύνης με την πελατεία.  

 Στις μέρες μας, η αμφισβήτηση της σημασίας της αρχαιότητας, της εμπειρίας 

και της πολυετούς παραμονής στην εργασία, προς όφελος πιο ευέλικτων επιλογών 

καριέρας, δεν πραγματοποιεί απαραίτητα και τους όρους διασφάλισης ίσων 

ευκαιριών απασχόλησης και εξέλιξης για τις γυναίκες. Πιθανών, η 

υποβάθμιση/ευελικτοποίηση αρκετών «ανδρικών» θέσεων εργασίας εξακολουθεί να 

είναι η αιτία, που καθιστά αυτές τις θέσεις πιο προσιτές για τις γυναίκες. 

  Συν τοις άλλοις, «στο πλαίσιο εφαρμογής μίας σύνθετης και επιλεκτικής 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, αλλάζουν οι όροι και τα κριτήρια υπηρεσιακής 

εξέλιξης και για τα δύο φύλα. Οι παλαιότεροι τυπικοί και γραφειοκρατικοί κανόνες 

παρείχαν στον εργοδότη και σε κάθε προϊστάμενο κατάλληλα «κενά κριτηρίων», 

ευχέρεια υποκειμενικής αξιολόγησης των προσόντων, της αφοσίωσης στην επιχείρηση 

και της απόδοσης. Αυτά τα «κενά» χρησίμευαν ως μηχανισμός διάκρισης σε βάρος των 

γυναικών, με πρόσχημα την ιδιαιτερότητά τους, ακόμα και τα ειδικά κεκτημένα τους 

(μειωμένο ωράριο, άδειες για φροντίδα παιδιών κ.λπ.)»120. 

 Σήμερα υπάρχει, θεωρητικά τουλάχιστον στροφή προς τα 

αντικειμενικοποιημένα συστήματα αξιολόγησης απόδοσης, ανάδειξης στελεχών 

επιμόρφωσης, προαγωγών αμοιβών και πρόσθετων κινήτρων. Όλα αυτά πρέπει να 

αποδεικνύουν, ότι τηρούν και διασφαλίζουν τις αρχές των ισότητας των δύο φύλων 

σε όλα τα επίπεδα.  

 Αυτό, όμως, από μόνο του δεν αρκεί. Οι απαιτήσεις απόδοσης, υψηλής 

χρονικής δέσμευσης, κινητικότητας και ευελιξίας, επιδρούν διπλά σε βάρος των 

                                                 
120 Ό.π., σελ. 40. 
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γυναικών, ακόμα και εκείνων που απασχολούνται, τυπικά τουλάχιστον, με κανονικά 

ωράρια και σχέσεις εργασίας. 

 Ο κύριος λόγος έγκειται στο γεγονός, ότι η άνιση κοινωνική κατανομή των 

ρόλων μεταξύ των δύο φύλων προϋπάρχει της ένταξης των γυναικών στη σφαίρα 

εργασίας και δημιουργεί από μόνη της μία διαφορετικότητα της γυναικείας εργασίας. 

Αυτή η διαφορετικότητα ακυρώνει, πρακτικά, κάθε μηχανιστική-τυπική εφαρμογή 

πολιτικών ισότητας και ίσων ευκαιριών. 

 Για το σκοπό αυτό απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες, μέτρα και ρυθμίσεις 

υπέρ των γυναικών, έτσι ώστε να αρθούν, εν μέρει, όλοι αυτοί οι επιβαρυντικοί 

παράγοντες, οι οποίοι απορρέουν από τον αυξημένο ρόλο των γυναικών στη σφαίρα 

της αναπαραγωγικής εργασίας, από τη «διπλή παρουσία» τους στο χώρο της 

παραγωγής και της αναπαραγωγής. 

 Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι:  

• ειδικής προστασίας/σεβασμού της προσωπικότητας,  

• ελέγχου των όρων απόδοσης, επιμόρφωσης και ανάδειξης των εργαζόμενων 

γυναικών, 

• βελτίωσης των συνθηκών εργασίας τους  

• κάλυψης των αναγκών και των δύο γονέων σε παιδικούς σταθμούς, κέντρα 

δημιουργικής απασχόληση παιδιών, σε δίκτυα οικιακής υποστήριξης κ.λπ. 

Τέτοιου είδους μέτρα θα επιτρέψουν στις γυναίκες να αφιερώσουν 

περισσότερο χρόνο για την εργασία και την επαγγελματική τους ανέλιξη, αλλά και 

περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό τους, την κοινωνική τους παρουσία και 

συμμετοχή. Συγχρόνως, θα επέλθει και για τους δύο γονείς ένας πιο ισόρροπος 

καταμερισμός των οικογενειακών ευθυνών και της αναπαραγωγικής εργασίας, που 

χωρίς αυτόν είναι άσκοπο να μιλάει κάποιος για ισότητα δικαιωμάτων και ευκαιριών 

μεταξύ των δύο φύλων121.   

 

 

 

 

 

                                                 
121 Πετροπουλάκη, Χ., «Γυναικεία Απασχόληση στον Τραπεζικό Τομέα», Ημερίδα Προγράμματος 
Ισότητας των Φύλων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2006. 



 111

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Με την παρούσα μεταπτυχιακή εργασία επεδίωξα να παρουσιάσω την 

ανισότητα των δύο φύλων στον τριτογενή τομέα, συγκεκριμενοποιώντας την στις 

Τράπεζες, οι οποίες αποτελούν ένα ιδιαίτερο κλάδο, που ευνοεί εργασιακά τις 

γυναίκες λόγω του καλά οργανωμένου λειτουργικού του συστήματος.  

Γι’ αυτή την παρουσίαση, αρχικά, ανέφερα διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις 

(κοινωνιολογικές, φεμινιστικές και οικονομικές), οι οποίες μελετούν και αναλύουν, 

από διαφορετική σκοπιά, το φαινόμενο της ανισότητας στην εργασία σε βάρος των 

γυναικών, με σκοπό να τις συνδέσω με τα υπόλοιπα κομμάτια της εργασίας, και να 

επαληθεύσω, ότι οι απόψεις που υποστηρίζουν αντανακλούν την πραγματική εικόνα 

της σύγχρονης γυναικείας εργασίας στις Τράπεζες. Εν συνεχεία, παρουσίασα τους πιο 

σημαντικούς ευρωπαϊκούς και ελληνικούς νόμους, που έχουν ψηφιστεί για την ίση 

μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εργασία και την ίση αμοιβή, και αν αυτοί, 

στην πράξη, έχουν εφαρμοστεί και έχει επέλθει ουσιαστική αλλαγή στην εργασιακή 

ανισότητα και διακρίσεις.  

Το ερώτημα αυτό απαντήθηκε στο τρίτο κεφάλαιο, στο οποίο αποδόθηκαν τα 

βασικά χαρακτηριστικά και τάσεις της γυναικείας εργασίας στις υπηρεσίες, μέσα από 

την παράθεση στατιστικών στοιχείων διαφόρων ερευνών και μελετών, που έχουν 

διεξαχθεί. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά της 

απασχόλησης των γυναικών τραπεζοϋπαλλήλων και οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν, κυρίως, με την υπηρεσιακή τους εξέλιξη στον κλάδο τους. Σ’ αυτό 

το κομμάτι γίνεται μία σύνδεση με τα προηγούμενα κεφάλαια και πώς όλα όσα 

προαναφέρθηκαν επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά τη γυναικεία εργασία στις Τράπεζες 

και διογκώνουν ή συρρικνώνουν την εργασιακή ανισότητα των δύο φύλων 
Έτσι, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:  

Η δεκαετία 1980-1990 υπήρξε καθοριστική για τη συμμετοχή των γυναικών 

στο εργατικό δυναμικό της Ελλάδας. Η αύξηση της συμμετοχής τους στην 

απασχόληση ήταν απόρροια, σε μεγάλο βαθμό, της βελτίωσης του μορφωτικού τους 

επιπέδου, καθώς και των αναγκών που δημιουργήθηκαν από τις κοινωνικές εξελίξεις, 

την οικονομική ανάπτυξη και τις αλλαγές στη οργάνωση της εργασίας. Επιπλέον, οι 

διάφορες αλλαγές, που πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική νομοθεσία, συνέβαλαν 
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στη βελτίωση της θέσης τους στο χώρο της εργασίας προάγοντας την ισότητα μεταξύ 

των δύο φύλων. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη από τα πρώτα χρόνια ιδρύσεώς της, έχει 

επικυρώσει, τροποποιήσει και αναθεωρήσει ένα αρκετά μεγάλο όγκο νόμων και 

διατάξεων, που αφορούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων στην 

απασχόληση και την αρχή της ίσης αμοιβής στοχεύοντας στην απαγόρευση και 

κατάργηση των διακρίσεων, άμεσων και έμμεσων, ανάμεσα στους άνδρες και στις 

γυναίκες, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη γυναικεία ανισότητα και εκμετάλλευση σε 

σχέση με τους άνδρες, όχι μόνο στη σφαίρα της εργασίας αλλά ευρύτερα στην 

κοινωνία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι όλες οι διατάξεις και νόμοι προστατεύουν τη 

μητρότητα και κατακρίνουν και απαγορεύουν κάθε είδους διάκριση που σχετίζεται με 

το φύλο.  

Ωστόσο, από την παράθεση στατιστικών στοιχείων, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο 

και σε ελλαδικό επίπεδο, διαπιστώνεται, ότι οι περισσότεροι νόμοι (ευρωπαϊκής και 

ελληνικής νομοθεσίας)  για την ίση μεταχείριση των δύο φύλων και την ισότητα στις 

αμοιβές στην εργασία δεν έχουν ενσωματωθεί, πλήρως, στις εργασιακές σχέσεις και  

δεν φαίνεται να εφαρμόζονται με ιδιαίτερη επιτυχία, στην πράξη, από τους εργοδότες 

και τις επιχειρήσεις και αρκετές φορές παραβλέπονται. Το γεγονός αυτό επιδρά 

άμεσα και αρνητικά στην πρόληψη και κατάργηση των ανισοτήτων και των 

διακρίσεων σε βάρος των εργαζόμενων γυναικών στην Ελλάδα αποτελώντας 

ανασταλτικό παράγοντα στην επαγγελματική πρόσβαση και ανέλιξη του γυναικείου 

φύλου σε ανώτερες, στελεχιακά και μισθολογικά, θέσεις εργασίας. 

  Σημαντικό ρόλο, επίσης, για την άνιση συμμετοχή των γυναικών στην 

απασχόληση, διαδραματίζουν και τα στερεότυπα και αντιλήψεις, που επικρατούν 

στην κοινωνία, χρόνια τώρα, για την υποδεέστερη θέση της γυναίκας στη δημόσια 

και ιδιωτική σφαίρα και για τον κοινωνικό και βιολογικό της ρόλο (βιολογική 

προσέγγιση). Έτσι, η θεώρηση, που επικρατούσε παλαιότερα για τη γυναίκα, ότι αυτή 

είναι κατώτερη από τον άνδρα και ο βασικός της ρόλος βρίσκεται στη σφαίρα της 

αναπαραγωγής και δευτερευόντως στο πεδίο της εργασίας, δεν φαίνεται να έχει 

σταματήσει να πλανιέται, ακόμα και εν έτη 2009 (πατριαρχική θεωρία). Με άλλα 

λόγια, τα πρωταρχικά της καθήκοντα πρέπει να περιστρέφονται γύρω από την 

οικογένεια και τη γέννηση και ανατροφή των παιδιών. Οι θέσεις εργασίας, που 

καταλαμβάνει, πρέπει να είναι θέσεις περιορισμένης ευθύνης και καθηκόντων, λόγω 
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της «φυσικής» της κατωτερότητας και εξαιτίας των αυξημένων οικογενειακών 

υποχρεώσεών της (νεοκλασική θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου).   

Αν και η συμμετοχή των γυναικών στον τριτογενή τομέα οικονομίας 

εμφανίζεται ποσοτικά βελτιωμένη (55% των απασχολούμενων) τις δύο τελευταίες 

δεκαετίες και το αισθητά βελτιωμένο εκπαιδευτικό τους επίπεδο, η γυναικεία 

ανεργία, παρόλο που έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να 

διατηρεί σταθερά το προβάδισμα σε σχέση με την ανδρική, αγγίζοντας το 62% το 

έτος 2008.  

 Συν τοις άλλοις, εκτός από τη δυσκολία πρόσβασης στην απασχόληση που 

σημειώνεται στις γυναίκες, όπως διαπιστώνεται από το ποσοστό των άνεργων 

γυναικών, το οποίο είναι διπλάσιο από αυτό των ανδρών, ανισότητα διαπιστώνεται να 

υπάρχει και στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων, παρά τις νομοθετικές διατάξεις περί 

ισότητας στις αμοιβές και κατάργησης των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών 

και γυναικών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, για το έτος 2002, ανερχόταν σε 13 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ τείνει να 

είναι μεγαλύτερη σε επαγγέλματα και κλάδους, τα οποία δεν απαιτούν υψηλή 

εξειδίκευση και πληθώρα προσόντων. 

 Ο παράγοντας, ο οποίος, όπως αποδείχτηκε, φαίνεται να επηρεάζει στο 

μέγιστο βαθμό τη μισθολογική ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων, είναι ο 

επαγγελματικός και κλαδικός διαχωρισμός της απασχόλησης. Η άνιση πρόσβαση 

των φύλων στα διάφορα επαγγέλματα και κλάδους ευθύνεται για το 50,8% του 

συνολικού μισθολογικού χάσματος στον τριτογενή τομέα, ενώ οι μισθολογικές 

διακρίσεις λόγω φύλου συνιστούν τον δεύτερο, κατά σειρά σπουδαιότητας σε 

ποσοστό 24,2%, προσδιοριστικό παράγοντα του μισθολογικού χάσματος. Οι 

διακρίσεις αυτές προκύπτουν από τις διάφορες πρακτικές των εργοδοτών και από τις 

συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες καθορίζουν τους βασικούς μισθούς και είναι 

αποτέλεσμα των κοινωνικών στερεοτύπων περί κατώτερης αξίας της γυναικείας 

εργασίας σε σχέση με την ανδρική.  

 Τέλος, ο τρίτος, κατά σειρά, παράγοντας διεύρυνσης της μισθολογικής 

ανισότητας συνίσταται στις διαφορές των δύο φύλων στην επαγγελματική  

προϋπηρεσία, σε ποσοστό 16,2%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ό,τι οι γυναίκες, 

συχνά αναγκάζονται να διακόψουν την εργασία τους εξαιτίας αυξημένων 

οικογενειακών υποχρεώσεων (σφαίρα αναπαραγωγής). Συνέπεια αυτής της διακοπής 

είναι η μικρότερη προϋπηρεσία σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Έτσι, 
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όταν αποφασίσουν να επανενταχθούν στην εργασία, προσλαμβάνονται με 

υποβαθμισμένους μισθούς, καθώς οι αμοιβές συνδέονται άμεσα με την εργασιακή 

προϋπηρεσία. Όσα περισσότερα έτη προϋπηρεσίας έχει κάποιος εργαζόμενος σε μία 

συγκεκριμένη θέση εργασίας, τόσο υψηλότερος είναι και ο μισθός του. 

 

 

Γυναικεία Απασχόληση στις Τράπεζες  

   

 Σε ότι αφορά, τη γυναικεία απασχόληση στον κλάδο των τραπεζικών 

υπηρεσιών, σε αντίθεση με τη γενικότερη εικόνα της απασχόλησης, που δείχνει τη 

γυναικεία ανεργία να υπερέχει της ανδρικής, παρατηρείται αύξηση της γυναικείας 

συμμετοχής, και από 42% που ήταν το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στο 

πεδίο αυτό, να αυξάνεται στο 48% για το έτος 2005. Ωστόσο, παρά την  αυξημένη 

συμμετοχή, οι γυναίκες απασχολούμενες στον κλάδο αυτό υφίστανται ανισότητες σε 

βάρος τους, τόσο στην κατανομή της απασχόλησης στις διάφορες επαγγελματικές 

ομάδες του κλάδου αυτού και στην πρόσβασή τους, κυρίως, στα ανώτερα κλιμάκια 

ιεραρχίας, όσο και σε μισθολογικό επίπεδο.   

 Όσον αφορά την αμοιβή των γυναικών στις Τράπεζες, αυτή κυμαίνεται σε ένα 

αρκετά καλό επίπεδο. Συγχρόνως η εργαζόμενη μητέρα ενισχύεται οικονομικά από τα 

διάφορα επιδόματα γάμου, τέκνων και ειδικής γονικής μέριμνας, που της παρέχονται 

από την Τράπεζα. Σε γενικές γραμμές, κυριαρχεί η αντίληψη, ότι δεν υπάρχουν  

μισθολογικές διαφορές σε σύγκριση με τους άνδρες για την ίδια προσφορά εργασίας. 

Στην πραγματικότητα, όμως, η κατάσταση, σε σχέση με τις αμοιβές των δύο φύλων 

είναι πολύ διαφορετική από την πρώτη εντύπωση που δίνει το λεγόμενο 

«αξιοκρατικό» σύστημα αμοιβών των Τραπεζών. 

Όπως παρατηρείται μισθολογική ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα σε άλλους 

κλάδους του τριτογενούς τομέα και, γενικότερα, της απασχόλησης, βάσει πάντα 

στατιστικών στοιχείων, έτσι και στον τραπεζικό κλάδο, οι γυναίκες απασχολούμενες 

αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για εργασία ίσης αξίας. Αυτή η μισθολογική 

ανισότητα πηγάζει από την άνιση αντιπροσώπευση των δύο φύλων στις βαθμίδες της 

τραπεζικής ιεραρχίας. Έτσι, για εργασία ίσης αξίας, οι άνδρες αμείβονται 

περισσότερο από τις γυναίκες συναδέλφους τους, στις οποίες παρατηρείται, ότι όσο η 

μισθολογική κλίμακα κατεβαίνει τόσο αυξάνεται η γυναικεία συμμετοχή, με 

αποκορύφωμα το χαμηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο των 440 ευρώ και κάτω, στο 
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οποίο, βάσει στατιστικών στοιχείων, σε σύνολο 2187 ατόμων, οι 1463 ήταν γυναίκες 

και οι 724 άνδρες.  

 Από την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε, ότι το 

υψηλό μορφωτικό επίπεδο των γυναικών δεν φαίνεται να λειτουργεί ως βοηθητικός 

παράγοντας στην επαγγελματική τους ανέλιξη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και 

καθηκόντων στις τραπεζικές επιχειρήσεις. Αξίζει να αναφερθεί, ότι το ποσοστό των 

γυναικών, που κατείχαν πτυχίο ανώτατης και ανώτερης σχολής (ΑΕΙ-ΤΕΙ), ανερχόταν 

σε 37,1% για το 2002. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν 35,1%. 

 Έτσι, για το έτος 2003 παρατηρείται, ότι οι άνδρες συμμετέχουν με ποσοστό 

88,3% σε θέσεις διευθυντικών στελεχών, ενώ η γυναικεία συμμετοχή στις ίδιες θέσεις 

φθάνει, μόλις το 12,7%. Αντιθέτως, στο κατώτερο κλιμάκιο της επαγγελματικής 

ιεραρχίας, το οποίο είναι το προσωπικό καθαριότητας, στη συντριπτική του 

πλειοψηφία απαρτίζεται από γυναίκες σε ποσοστό 96,8% με το αντίστοιχο των 

ανδρών, μόλις, 3,2%. Η πλειοψηφία της γυναικείας συμμετοχής συγκεντρώνεται σε 

θέσεις απλών υπαλλήλων και βοηθητικού προσωπικού (91,3%), ενώ οι άνδρες 

εργαζόμενοι σε εξειδικευμένες θέσεις (68,5%). 

 Έρευνες έδειξαν, ότι η διάρθρωση της απασχόλησης στις Τράπεζες ανάμεσα 

στα δύο φύλα σχετίζεται άμεσα από τις διαφορετικές εργασιακές και κοινωνικές 

τροχιές, που χαρακτηρίζουν τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες στην απασχόληση.  

Οι τροχιές αυτές απορρέουν από τρεις κατηγορίες παραγόντων: α) 

παραγόντων εργασιακού τύπου, β) παραγόντων γενιάς, και γ) παραγόντων 

κοινωνικού τύπου. 

Οι παράγοντες γενιάς σχετίζονται με τις διαφορετικές αξίες και πιστεύω, που 

έχουν οι γυναίκες από τους άνδρες, τις στάσεις και πρακτικές απέναντι στην 

οικογένεια και την εργασία σύμφωνα με την ηλικία, τις γνώσεις και την εμπειρία των 

εργαζόμενων γυναικών. Η αντίληψη αυτή, θεωρητικά, στηρίζεται στις 

κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, κυρίως στη βιολογική προσέγγιση, οι οποίες 

υποστηρίζουν, ότι το φύλο και η ταυτότητά του είναι βιολογικά προσδιορισμένα. 

Ανάμεσα στο βιολογικό και το κοινωνικό υπάρχει μία αιτιώδης σχέση με τις 

βιολογικές διαφορές του κάθε φύλου να προσδιορίζουν και να επηρεάζουν άμεσα τις 

κοινωνικές σχέσεις και την εργασία των ανδρών και των γυναικών. 

 Οι παράγοντες κοινωνικού τύπου αφορούν στερεότυπα και αντιλήψεις για 

την κοινωνική κατανομή των ρόλων ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι κοινωνικές 

αντιλήψεις που επικρατούν, ως τις μέρες μας, για τις δυνατότητες, τις υποχρεώσεις 
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και το ρόλο των γυναικών στην σφαίρα της παραγωγής και της αναπαραγωγής 

δημιουργούν μία διαφορετικότητα της γυναικείας εργασίας. Αυτή η διαφορετικότητα 

αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για οποιαδήποτε τυπική εφαρμογή πολιτικών 

ισότητας και ίσων ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων στην εργασία. 

 Οι παράγοντες κοινωνικού τύπου έρχονται σε πλήρη συσχέτιση με τις 

φεμινιστικές θεωρίες για τη σχέση της γυναίκας με την εργασία. Οι κοινωνικές 

αντιλήψεις, που επικρατούν για το γυναικείο φύλο και του ρόλου και υποχρεώσεών 

του στο πεδίο της εργασίας και της οικογένειας, επιβεβαιώνουν κυρίως τη Θεωρία 

της Πατριαρχίας και παράλληλα καθρεπτίζουν τους ισχυρισμούς της, ότι τα 

χαρακτηριστικά των γυναικείων επαγγελμάτων αντανακλούν τα κοινωνικά 

στερεότυπα περί φυσικής κατωτερότητας των γυναικών στην εργασία και την 

οικογένεια. 

Οι παράγοντες εργασιακού τύπου επηρεάζουν περισσότερο τη γυναικεία 

απασχόληση στις Τράπεζες, αφού σχετίζονται με τις γενικές τάσεις που επικρατούν 

στην απασχόληση, με τις αλλαγές στην οργάνωση και στο περιεχόμενο της εργασίας, 

με τα επιχειρησιακά κριτήρια πρόσληψης, υπηρεσιακής ανέλιξης κ.λπ.  

Γενικότερα, παρατηρείται, ότι το κυρίαρχο «κλασικό εργασιακό πρότυπο» 

αλλάζει βαθμιαία και σταθερά και δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ευελιξία των 

εργαζομένων, στην εργασιακή αυτονομία και πρωτοβουλία και στην 

προσαρμοστικότητα του εργαζομένου στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες 

παραγωγής και εργασίας. 

 Βασικός παράγοντας της άνισης πρόσβασης των γυναικών σε θέσεις στελεχών 

φαίνεται να είναι οι αυξημένες απαιτήσεις των τραπεζικών επιχειρήσεων προς τους 

εργαζομένους για απεριόριστη χρονική δέσμευση, ευελιξία και προσαρμογή στις 

εξελίξεις και τις ανάγκες του οικονομικού συστήματος. Οι απαιτήσεις, όμως, αυτές 

δημιουργούν έμμεσες διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, καθώς αυτές, λόγω του 

διπλού ρόλου τους στη σφαίρα της παραγωγής και της αναπαραγωγής, εργαζόμενες, 

σύζυγοι και μητέρες συγχρόνως, δυσκολεύονται πρακτικά να διαθέσουν όλο το χρόνο 

τους στο επάγγελμά τους. Συνέπεια των παραπάνω είναι ο αποκλεισμός τους από τις 

θέσεις απασχόλησης, που βρίσκονται στα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας των 

τραπεζών. 

Όπως και σε άλλους χώρους, έτσι και στον τραπεζικό κλάδο παρουσιάζονται: 

από τη μία πλευρά, το πρότυπο της εργαζόμενης, η οποία δεν ενδιαφέρεται 

ιδιαίτερα για την επαγγελματική της εξέλιξη, για πρόσθετες ευθύνες και 
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προαγωγές, αλλά ενδιαφέρεται περισσότερο για το σπίτι και τη φροντίδα της 

οικογένειας, και από την άλλη, τη «γυναίκα-καριέρας», η οποία επιζητά και 

προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε θέσεις εργασίας υψηλής ευθύνης και κύρους, 

καθώς και σε «ανδρικά πρότυπα» απόδοσης, επαγγελματικής κινητικότητας και 

ευελιξίας, απαρνούμενη το διπλό της ρόλο σύμφωνα με την κατεστημένη κοινωνική 

ιεραρχία των φύλων στην «αναπαραγωγική και «παραγωγική» σφαίρα. 

Μεταξύ αυτών των δύο άκρων, η μέση γυναίκα τραπεζοϋπάλληλος, στην 

κατηγορία της οποίας συγκεντρώνεται και η πλειοψηφία των γυναικών 

τραπεζοϋπαλλήλων, είναι αναγκασμένη να ακροβατεί συνεχώς ανάμεσα σε καριέρα 

και οικογένεια, αντιμετωπίζοντας τυπικές και άτυπες διακρίσεις και θυσιάζοντας πότε 

τον ένα και πότε τον άλλο ρόλο της, για να δηλώνει παρούσα τόσο στη σφαίρα της 

παραγωγής όσο και της αναπαραγωγής. 

Αυτός ο διαχωρισμός των γυναικών σε τρεις κατηγορίες έρχεται να 

επαληθεύσει τη θεωρία της Προτίμησης της Hakim, για την κατηγοριοποίηση των 

γυναικών σε τρεις τύπους βάσει των επιλογών τους. Η πρώτη κατηγορία εργαζόμενης 

στις Τράπεζες ανήκει στο μοντέλο των γυναικών, οι οποίες ενδιαφέρονται 

περισσότερο για την οικογένειά τους (home-centred), χωρίς να έχουν βλέψεις για 

επαγγελματική εδραίωση και ανέλιξη στην εργασία τους και είναι περισσότερο 

εστιασμένες στη φροντίδα της οικογένειας και τους σπιτιού. Από την άλλη πλευρά, 

βρίσκεται το μοντέλο των «εργασιομανών» γυναικών (work-centred), οι οποίες 

είναι επικεντρωμένες στην εργασία τους και προσπαθούν να αναρριχηθούν στα 

ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας των Τραπεζών. Ο τύπος αυτών των γυναικών έχει 

απαρνηθεί τη σφαίρα της αναπαραγωγής και όλες τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται, 

δίνοντας έμφαση μόνο στην καριέρα τους. Συνήθως αυτές οι γυναίκες δεν 

παντρεύονται και δεν αποκτούν παιδιά.  

Το τρίτο μοντέλο γυναικών είναι οι λεγόμενες «προσαρμόσιμες» (adaptive), 

που προσπαθούν να συνδυάσουν, ταυτόχρονα, καριέρα και οικογένεια. Στην 

κατηγορία αυτή συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των γυναικών (στην προκειμένη 

περίπτωση η πλειοψηφία των γυναικών τραπεζοϋπαλλήλων), οι οποίες, ως επί το 

πλείστον, αντιμετωπίζουν περισσότερες αντιξοότητες εν συγκρίσει με τις άλλες δύο 

κατηγορίες τόσο στο εργασιακό όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Και αυτό 

διότι στην προσπάθειά τους να τα συνδυάσουν όλα μαζί παραμελούν πότε την 

καριέρα τους και πότε την οικογένειά τους. 
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Αυτή η «διπλή παρουσία»-κατάσταση, η οποία δεν υπάρχει στους άνδρες, 

προκαλεί στη γυναίκα τραπεζοϋπάλληλο άνισες καταστάσεις απασχόλησης και 

υπηρεσιακής ανέλιξης. Αυτές διογκώνονται ακόμη περισσότερο από τις υφιστάμενες 

προκαταλήψεις, τις επιχειρησιακές σκοπιμότητες και πρακτικές καταλήγοντας στις 

λεγόμενες άνισες ευκαιρίες ή διακρίσεις φύλου στην πράξη. 

Ειδικότερα, με την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, το δίλλημα 

εργασία ή οικογένεια, μετατράπηκε στο δίλημμα «εργασία σε γυναικείες θέσεις» ή 

«εργασία σε ανδρικές θέσεις». 

Η «διαθεσιμότητα» αποτελεί τον όρο-κλειδί για την ομαλή υπηρεσιακή 

ένταξη και εξέλιξη κάθε εργαζομένου στη σύγχρονη Τράπεζα. Αυτή αντανακλά τη 

γενικότερη θετική στάση του εργαζομένου-ης απέναντι στην επιχείρηση και στους 

στόχους της. Κυρίως, όμως, αντανακλά, αν ο εργαζόμενος-η έχει τη χρονική 

διαθεσιμότητα  πέρα από τα τυπικά ωράρια και πλαίσια της εργασίας. Αντανακλά, 

επίσης, τη γεωγραφική διαθεσιμότητα/κινητικότητά του, καθώς είναι υποχρεωμένος 

να κινείται και να παρέχει υπηρεσίες ακόμα και έξω από τα πλαίσια του τραπεζικού 

καταστήματος. Τέλος, αντανακλά τη δυνατότητα της συνεχούς και ομαλής 

προσαρμογής του σε νέα περιεχόμενα, συνθήκες, περιβάλλοντα και όρους εργασίας 

(προσαρμοστικότητα, ευελιξία).  

 Αυτή η διαθεσιμότητα, που για τους άνδρες θεωρείται αναμενόμενη, για τις 

γυναίκες έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση, εξαιτίας της αναγκαστικής διπλής παρουσίας 

τους στον εργασιακό χώρο και στο χώρο του σπιτιού και της οικογένειας. Κάθε 

γυναίκα, που επιδιώκει να κάνει καριέρα στη σύγχρονη Τράπεζα, υποχρεούται να 

προτάξει την παραγωγική σε σχέση με την αναπαραγωγική της εργασία 

αποδεικνύοντας, ότι δεν διαθέτει μόνο γνώσεις και προσόντα, αλλά διαθέτει και την 

ανάλογη ευελιξία και διαθεσιμότητα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες 

συναδέλφους της. Ως αντάλλαγμα, θα έχει τη δυνατότητα να ανελιχθεί υπηρεσιακά 

πολύ ταχύτερα σε σχέση με το παρελθόν και να έχει πρόσβαση σε πρόσθετες παροχές 

στελεχών. 

 Πόσο εύκολο είναι όμως για μία γυναίκα περίπου 30-40 ετών ( συνηθισμένη 

ηλικία στελεχοποίησης στις σύγχρονες Τράπεζες) να επιλέξει μεταξύ καριέρας και 

οικογένειας ή να θέσει σε δεύτερη μοίρα την οικογένεια, όταν ο ίδιος ο κοινωνικός 

καταμερισμός των ρόλων, κατά κανόνα, απαγορεύει μία τέτοιου είδους επιλογή; Δεν 

είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η γυναικεία απασχόληση σε θέσεις ευθύνης του τραπεζικού 

κλάδου εξακολουθεί να αποτελεί εξαίρεση. Και αυτό, παρά το γεγονός, ότι 



 119

αναγνωρίζονται τυπικά από τις Τράπεζες οι αρχές ισότητας και τονίζεται, κυρίως από 

τις νεότερες γυναίκες, η σημασία της εργασίας για την επίτευξη της ανεξαρτησίας και 

την ολοκλήρωση της προσωπικότητας. 

 Εκτός της «διαθεσιμότητας», η τραπεζική απασχόληση είχε μέχρι πρόσφατα 

ως κυρίαρχα χαρακτηριστικά της την αρχαιότητα και τη σταθερότητα. Τη 

χαρακτήριζαν «τροχιές απασχόλησης και υπηρεσιακής εξέλιξης», οι οποίες ήταν 

καθορισμένες από διάφορα πλαίσια μονιμότητας, τα οποία παρείχαν ασφάλεια για 

την υπηρεσιακή εξέλιξη, τη μορφή της εργασιακής σχέσης, τους όρους αμοιβής, 

εργασίας και εξέλιξης. Αυτές οι τροχιές αφορούσαν, κυρίως, τους άνδρες 

τραπεζοϋπαλλήλους, οι οποίοι χωρίς να περιορίζονται από την οικογενειακή 

απασχόληση, είχαν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν, πλήρως, τις παρεχόμενες 

ευκαιρίες και να φθάσουν στα ανώτατα κλιμάκια της ιεραρχίας. Οι Τράπεζες, από την 

άλλη, εξασφάλιζαν την απαιτούμενη στο επάγγελμα εμπειρία, αφοσίωση, εχεμύθεια 

και σχέση εμπιστοσύνης με την πελατεία.  

 Στις μέρες μας, η αμφισβήτηση της σημασίας της αρχαιότητας, της εμπειρίας 

και της πολυετούς παραμονής στην εργασία, προς όφελος πιο ευέλικτων επιλογών 

καριέρας, δεν πραγματοποιεί απαραίτητα και τους όρους διασφάλισης ίσων 

ευκαιριών απασχόλησης και εξέλιξης για τις γυναίκες. Πιθανών, η ευελικτοποίηση 

αρκετών «ανδρικών» θέσεων εργασίας εξακολουθεί να είναι η αιτία, που καθιστά 

αυτές τις θέσεις πιο προσιτές για τις γυναίκες. 

  Επιπλέον, με απώτερο σκοπό την εφαρμογή μίας σύνθετης και επιλεκτικής 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, μεταβάλλονται οι όροι και τα κριτήρια 

υπηρεσιακής εξέλιξης και για τα δύο φύλα. Οι τυπικοί και γραφειοκρατικοί κανόνες, 

που ίσχυαν παλαιότερα, παρείχαν στον εργοδότη και σε κάθε προϊστάμενο 

κατάλληλα «κενά κριτηρίων», ευχέρεια υποκειμενικής αξιολόγησης των προσόντων, 

της αφοσίωσης και απόδοσης στην επιχείρηση. Αυτά τα «κενά» λειτουργούσαν ως 

ένα μηχανισμό διάκρισης των γυναικών, με πρόφαση την ιδιαιτερότητά τους, ακόμα 

και τα ειδικά κεκτημένα τους, όπως λ.χ. το μειωμένο ωράριο, τις άδειες για τη 

φροντίδα παιδιών κ.λπ. 

 Πλέον, θεωρητικά τουλάχιστον, οι Τράπεζες έχουν στραφεί προς τα 

αντικειμενικοποιημένα συστήματα αξιολόγησης απόδοσης, ανάδειξης στελεχών, 

επιμόρφωσης, συστημάτων αμοιβών και πρόσθετων κινήτρων. Όλα αυτά πρέπει να 

αποδεικνύουν, ότι τηρούν και διασφαλίζουν τις αρχές των ισότητας των δύο φύλων 

σε όλα τα επίπεδα.  
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 Αυτό, όμως, από μόνο του δεν αρκεί. Οι μεγάλες απαιτήσεις απόδοσης, 

υψηλής χρονικής δέσμευσης, κινητικότητας και ευελιξίας, επιδρούν διπλά σε βάρος 

των γυναικών, ακόμα και εκείνων που απασχολούνται, τυπικά τουλάχιστον, με 

κανονικά ωράρια και σχέσεις εργασίας. 

 Ο κύριος λόγος έγκειται στο γεγονός, ότι η άνιση κοινωνική κατανομή των 

ρόλων μεταξύ των δύο φύλων προϋπάρχει από την ένταξη των γυναικών στη σφαίρα 

εργασίας και δημιουργεί από μόνη της μία διαφορετικότητα της γυναικείας εργασίας. 

Αυτή η διαφορετικότητα ακυρώνει, πρακτικά, κάθε μηχανιστική-τυπική εφαρμογή 

πολιτικών ισότητας και ίσων ευκαιριών. 

 Για το σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες 

ενέργειες και να εφαρμοστούν θετικά μέτρα και ρυθμίσεις υπέρ των γυναικών, ούτως 

ώστε να εξαλειφθούν εν μέρει όλοι αυτοί οι επιβαρυντικοί παράγοντες, οι οποίοι 

πηγάζουν από τη «διπλή παρουσία» των γυναικών στο χώρο της παραγωγής και της 

αναπαραγωγής και να τους διανοιχθούν, στην πράξη, ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας. 

 Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι:  

• ειδικής προστασίας/σεβασμού της προσωπικότητας,  

• ελέγχου των όρων απόδοσης, επιμόρφωσης και ανάδειξης των εργαζόμενων 

γυναικών, 

• βελτίωσης των συνθηκών εργασίας τους, 

• μείωσης του χρόνου εργασίας χωρίς, όμως μείωση αποδοχών, 

• ανάδειξης του ρόλου και των ευθυνών της πατρότητας στις σύγχρονες 

κοινωνίες, 

• κάλυψης των αναγκών και των δύο γονέων σε παιδικούς σταθμούς, κέντρα 

δημιουργικής απασχόληση παιδιών, σε δίκτυα οικιακής υποστήριξης κ.λπ. 

Τέτοιου είδους μέτρα και ενέργειες θα επιτρέψουν στις γυναίκες να 

αφιερώσουν περισσότερο χρόνο για την εργασία και την επαγγελματική τους ανέλιξη, 

αλλά και περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό τους, την κοινωνική τους 

παρουσία και συμμετοχή. Συγχρόνως, θα επέλθει και για τους δύο γονείς ένας πιο 

ισόρροπος καταμερισμός των οικογενειακών ευθυνών και της αναπαραγωγικής 

εργασίας, που χωρίς αυτόν είναι άσκοπο να μιλάει κάποιος για ισότητα δικαιωμάτων 

και ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων.   
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F:\SCADPlus.Europa.htm  

 

Cyberspace: Ένταξη της ισότητας ευκαιριών στις κοινοτικές πολιτικές. Διαθέσιμο στο 

δικτυακό τόπο, F:\SCADPlus.Europa.htm  

 

Cyberspace: Οδηγία 75/117/ΕΟΚ. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο,  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics_en.html  

 

Cyberspace: Οδηγία 76/207/ΕΟΚ. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο,  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics_en.html 

 

Cyberspace: Οδηγία 2006/54/ΕΚ. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο,  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics_en.html  

 

Cyberspace: Οδηγία 86/378/ΕΟΚ. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο,  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics_en.html 

 

Cyberspace: Οδηγία 97/80/ΕΚ. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο,  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics_en.html 

 

Cyberspace: Οδηγία 92/85/ΕΟΚ. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο,  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics_en.html 

 

Cyberspace: Οδηγία 96/34/ΕΚ. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο,  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics_en.html 

 

Cyberspace: Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 183. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο,  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics_en.html 

 

Cyberspace: Η Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο, 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics_en.html 
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Cyberspace: Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010. 

Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο, 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics_en.html 

 

Cyberspace: Νόμος 1342/1983. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Νόμος 2952/2001. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Νόμος 3488/2006. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Γνώμη της Ο.Κ.Ε. «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών 

και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και προώθηση, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας» (Σχέδιο Νόμου). 

Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.oke.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1975. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1976. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1977. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1978. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1979. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1980. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 
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Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1981. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1982. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1983. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1984. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1985. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1986. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1987. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1988. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1989. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1990. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1991-1992. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 
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Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1993. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1994-1995. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1996-1997. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1998-1999. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2000-2001. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2002-2003. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2004-2005. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2006-2007. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2008-2009. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Εγκύκλιος επί των σχετικών διατάξεων του Ν. 2874/200 για θέματα 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2213/2001. 

Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο, http://www.gsee.gr 

 

Cyberspace: Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης, 

επίπεδο εκπαίδευσης και φύλο. Β΄ τρίμηνο 2008. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο, 

http://www.statistics.gr 
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Cyberspace: Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης, 

ομάδες ηλικιών και φύλο. Β΄ τρίμηνο 2008. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο, 

http://www.statistics.gr  

 

Cyberspace: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε. 1999-2000.Διαθέσιμο 

στον δικτυακό τόπο, http://www.otoe.gr 

 

Cyberspace: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε. 2001.Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο, http://www.otoe.gr 

 

Cyberspace: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε. 2002-2003.Διαθέσιμο 

στον δικτυακό τόπο, http://www.otoe.gr 

 

Cyberspace: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε. 2004-2005.Διαθέσιμο 

στον δικτυακό τόπο, http://www.otoe.gr 

 

Cyberspace: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε. 2006-2007.Διαθέσιμο 

στον δικτυακό τόπο, http://www.otoe.gr 

 

Cyberspace: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Τραπεζών-Ο.Τ.Ο.Ε. 2008-2009.Διαθέσιμο 

στον δικτυακό τόπο, http://www.otoe.gr 
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Παράρτημα 2 
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Παράρτημα 3 
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