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ΔΙΑΓΩΓΗ                         

 

 

       Δίλαη γεγνλφο πσο νη πιένλ νξαηέο θαη εληππσζηαθέο αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή 

ζέζε ησλ γπλαηθψλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία παξνπζηαζηήθαλ ζηνλ ρψξν ηεο 

νηθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Αλαθέξνκαη θπζηθά ζηελ καδηθή 

έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηελ ακεηβνκέλε απαζρφιεζε θαη ζηελ βειηίσζε ηεο επεκεξίαο, 

ηφζν ησλ λνηθνθπξηψλ φζν θαη ζηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκίαο θαζψο ην εηζφδεκα ησλ 

γπλαηθψλ ήιζε λα πξνζηεζεί ζηελ έηζη θη αιιηψο ζπλερηδφκελε νηθηαθή παξαγσγή 

αμηψλ ρξήζεο απφ ηηο γπλαίθεο. 

        Έηζη κε αθνξκή ην γεγνλφο απηφ, ζηελ εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

ζεσξεηηθήο  πξνζέγγηζεο  ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζπκθψλα κε ηελ λενθιαζηθή ζεσξία 

θαζψο θαη ηεο  ζέζεο  ησλ γπλαηθψλ κέζα ζε απηήλ. Γίλεηαη αλαθνξά  ζηελ πξνζθνξά 

εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ , ζηηο δηαθξίζεηο θαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηέο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ηελ ζπλέρεηα επηρεηξείηαη κηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο  

αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα ζην ρξνληθφ πιαίζην ησλ 3 ηειεπηαίσλ  

δεθαεηηψλ θαη  κηα απεηθφληζε απηήο  βάζε θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ  ηεο  φπσο ε 

ειηθία ,ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ν θιάδνο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε  ζέζε 

πνπ θαηαιακβάλνπλ ζην επάγγεικα. Καζψο είλαη γλσζηφ πσο γηα λα γίλεη θαιχηεξε 

αλάιπζε κηαο αγνξάο εξγαζίαο θαη αθνινχζσο ηεο αλεξγίαο  είλαη απαξαίηεην λα γίλεη 

δηαρσξηζκφο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ βάζε θάπνησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

Δδσ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ γίλεηαη ζηελ εξγαζία 

ζηεξίδεηαη ζε ζηνηρεηά ηεο ΔΤΔ, ηεο Eurostat θαη άιισλ ζηαηηζηηθψλ πεγψλ πνπ 

αλαθέξνληαη θάησ απφ θάζε πίλαθα ε δηάγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Σέινο ζα ΄ζεια 

λα ζεκεηψζσ πσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε κέηξεζε ηεο αλεξγίαο θαη ε 

απνηχπσζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, παξνπζηάδεη κηα δπζθνιία θαη ελδερνκέλσο  

κηα απφθιηζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ πεγψλ .Απηφ νθείιεηαη ζην φηη κεγάια ηκήκαηα 

ηνπ πιεζπζκνχ βξίζθνληαη ζε ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο, κεηαμχ εξγαζίαο, αλελεξγνχ 

πιεζπζκνχ (αδξάλεηαο) θαη αλεξγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα ην πξφβιεκα 

εζηηάδεηαη ζηνλ κεγάιν αξηζκφ απηναπαζρνινχκελσλ (αγξνηψλ, ειεχζεξσλ 

επαγγεικαηηψλ, έκπνξσλ θ.ιπ.) γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη ζηαηηζηηθά εχθνιν λα 

πξνζδηνξηζηεί πνηέ είλαη άλεξγνη θαη πνηέ φρη. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : Η ΝΔΟΚΛΑΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ 

 

1.1 Η αγορά εργαζίας 
 

      Ωο αγνξά εξγαζίαο ζεσξείηαη ζπλήζσο ν κεραληζκφο  κέζσ ηνπ νπνίνπ ε 

πξνζθνξά θαη ε δήηεζε εξγαζίαο πξνζδηνξίδνπλ ηηο ακνηβέο ηεο εξγαζίαο ,ην κέγεζνο 

θαη ηνπο φξνπο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ρξήζεσλ ηεο (Mankiw G, 2002). 

       Ωζηφζν, ζηα πιαίζηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο εξγαζίαο ν φξνο αγνξά εξγαζίαο έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιινχο ηξφπνπο θαη αλαθέξεηαη ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ζε 

θιαδηθέο θαη επαγγεικαηηθέο  ελφηεηεο, αιιά θαη ζε εζληθέο θαη θπιεηηθέο νκάδεο. 

Καηά ζπλέπεηα έλαο κεγάινο αξηζκφο νξηζκψλ επηρεηξεί λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα  

ηεο. Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θάπνηνη απφ απηνχο: 

       Ο Kerr ππνζηεξίδεη φηη αγνξά εξγαζίαο είλαη κία πεξηνρή, πξνζδηνξηδφκελε 

επαγγεικαηηθά, θιαδηθά θαη γεσγξαθηθά, κέζα ζηελ νπνία νη εξγαδφκελνη είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα κεηαθηλεζνχλ ζρεηηθά ειεχζεξα, απφ κία εξγαζία ζε κία άιιε. Ο 

Freedman ζεσξεί φηη ε αγνξά εξγαζίαο είλαη κία ″αξέλα ″, κέζα ζηελ νπνία έλα ή 

πεξηζζφηεξα  απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο (απαζρφιεζε, κηζζνί, θηλεηηθφηεηα 

αλάκεζα ζηηο εξγαζίεο, αλάπηπμε θαη δηαθνξνπνίεζε δεμηνηήησλ)είλαη νκνηφκνξθα 

δνκεκέλα. Ο Elliot ζεσξεί φηη ε αγνξά εξγαζίαο ζπληζηά έλα αλαιπηηθφ 

θαηαζθεχαζκα, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ην πιαίζην, κέζα 

ζην νπνίν πσιεηέο θαη αγνξαζηέο ηεο εξγαζίαο ζπλαληψληαη γηα λα πξνζδηνξίζνπλ 

ηελ ηηκή θαη ηελ θαηαλνκή ησλ εξγαηηθψλ ππεξεζηψλ. 

       Σέινο, ν Γεδνπζφπνπινο ζεσξεί φηη ε αγνξά εξγαζίαο είλαη ην θνηλσληθφ πιαίζην, 

κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη ηα ζπκβφιαηα εξγαζίαο (labour contracts) ή νη 

αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, πνπ θαηαλέκνπλ ηα άηνκα-ηδηψηεο ζε ζέζεηο κηζζσηήο 

απαζρφιεζεο. Ο νξηζκφο απηφο αλαδεηθλχεη δχν βαζηθά ζηνηρεία ζηε ζπγθξφηεζε ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο: Πξψηνλ, φηη ε αγνξά εξγαζίαο νξίδεηαη απφ ηε ζχλαςε ή ηελ 

πξφζεζε γηα ζχλαςε ζρέζεσλ κηζζσηήο απαζρφιεζεο θαη δεχηεξνλ φηη ε αγνξά 

εξγαζίαο ζπγθξνηείηαη απφ κία ζρέζε αληαιιαγήο αλάκεζα ζηνλ εξγνδφηε θαη ηνλ 

εξγαδφκελν. Η αληαιιαθηηθή απηή ζρέζε θαζηζηά ηελ εξγαζία εκπφξεπκα. Σν 

πξαγκαηηθφ αληηθείκελν ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο είλαη φηη ν εξγαδφκελνο ζέηεη ζηε 

δηάζεζε ηνπ εξγνδφηε, έλαληη κηζζνχ, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα εξγάδεηαη (εξγαηηθή 

δχλακε)   ππφ ην δηεπζπληηθφ δηθαίσκα ηνπ εξγνδφηε. Γειαδή, ν εξγαδφκελνο επηηειεί 

ηα εξγαζηαθά ηνπ θαζήθνληα ππφ ηνπο φξνπο θαη κε ηνπο ξπζκνχο πνπ επηβάιιεη ν 
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εξγνδφηεο, ζηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη ηo δηθαίσκα νξγάλσζεο ηεο εξγαζηαθήο 

δηαδηθαζίαο.         

    Οη ζχγρξνλεο αγνξέο εξγαζίαο παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηηο 

εηδηθεχζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηελ ηνπνζεζία, ην θχιν θ.ά. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη ππάξρνπλ ζηελ νπζία δηαθνξεηηθέο αγνξέο εξγαζίαο. Απηέο δελ είλαη φκσο 

αζχλδεηεο κεηαμχ ηνπο αθνχ νη κεηαβνιέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα  ζε κία επηκέξνπο 

αγνξά έρνπλ επηπηψζεηο θαη ζε άιιεο αγνξέο. Με ηελ αλαθνξά ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

κίαο ρψξαο λνείηαη ζπλήζσο ην πιέγκα ησλ αιιεινζπλδεφκελσλ επηκέξνπο αγνξψλ 

εξγαζίαο πνπ ππάξρνπλ ζε απηήλ. 

 

Υαραθηερηζηηθά ηες αγοράς εργαζίας 
 

 Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

κία αγνξά εξγαζίαο: 

        α) Οη ηερληθέο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο δειαδή φινη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε δήηεζε ελφο εξγνδφηε γηα κηζζσηή εξγαζία κίαο ζπγθεθξηκέλεο 

εηδηθφηεηαο. Οη ηερληθέο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο αληαλαθινχλ ηηο ζπλζήθεο 

παξαγσγήο(ηερλνινγία) θαη δήηεζεο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. Δμαξηψληαη απφ ηνλ 

θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

θνηλσληθή αμίσζε ηεο εξγαζίαο, θξηηήξην πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γηα θάζε  εηδηθή 

κνξθή νξγάλσζεο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο(ηξφπνπ παξαγσγήο). 

Οη ηερληθέο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο είλαη θνηλσληθά θαζνξηδφκελεο. Απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ηερλνινγίαο, πνπ δειψλεη ζε κία δεδνκέλε ζηηγκή ηηο ελαιιαθηηθέο 

δπλαηφηεηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Η ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη νη 

θαηλνηνκίεο δελ είλαη κία δηαδηθαζία γξακκηθή, επηζψξεπζεο γλψζεσλ πνπ βξίζθνπλ 

ζηε ζπλέρεηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Η εηζαγσγή λέαο 

ηερλνινγίαο δελ έρεη κφλν θνηλσληθέο ζπλέπεηεο αιιά θαη θνηλσληθέο  πξνυπνζέζεηο.      

Πξνυπνζέηεη θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο θαη νδεγεί ζε θνηλσληθέο αλαδηαξζξψζεηο: 

ζηελ πην απιή κνξθή κε ηελ εκθάληζε λέσλ εηδηθνηήησλ ή ζηελ πην ζχλζεηε κε ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ή αθφκα θαη κε ηελ εκθάληζε λέσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Οη 

ηερληθέο παξαγσγήο είλαη θνηλσληθά θαζνξηδφκελεο θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο 

γηα πξντφληα. Ο ηξφπνο ηθαλνπνίεζεο θαη νη κνξθέο ησλ πξντφλησλ πνπ ηθαλνπνηνχλ  

βηνινγηθέο αλάγθεο είλαη επίζεο απνηειέζκαηα θνηλσληθψλ θαζνξηζκψλ. Η 

παξαηήξεζε απηή δελ αθνξά κφλν ηε δηαθήκηζε αιιά θαη ηηο κεηαβνιέο ζην πξφηππν 
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θνηλσληθήο θαηαλάισζεο πνπ δελ πξνθχπηνπλ κφλν κέζα απφ ηελ παζεηηθή δηεξγαζία 

δεκηνπξγίαο λέσλ αλαγθψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε δηαθήκηζε. 

 

    β)  Η δηαζεζηκφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ λα αλαιάβεη κηζζσηή απαζρφιεζε.  

    Η δηαζεζηκφηεηα απηή εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ πξνυπνζέηεη ηελ αλάιεςε κηζζσηήο απαζρφιεζεο. Με ηε 

ζεηξά ηνπ απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην βαζκφ εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη εθρξεκαηηζκνχ 

ηεο νηθνλνκίαο, απφ ηε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο εξγαζίαο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ επηβίσζε ρσξίο ηελ αλάιεςε κηζζσηήο απαζρφιεζεο, απφ ηελ 

εγθαζίδξπζε ελφο πξνηχπνπ θαηαλάισζεο θαη θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο ηνπ 

πιεζπζκνχ, απφ ην δπλακηζκφ ή ηε ζηαηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην πξφηππν 

θαηαλάισζεο. Δπίζεο απφ κία ζεηξά δεπηεξεπφλησλ παξαγφλησλ φπσο νη 

δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ην ζχζηεκα ακνηβψλ. Σέινο 

ζεκαληηθνί είλαη θαη  νη ηδενινγηθνί παξάγνληεο, δειαδή έλα πιήζνο πξνζδηνξηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ εξγαηηθνχ θξνλήκαηνο, ηεο ζηάζεο αιιηψο ησλ εξγαδνκέλσλ έλαληη ηνπ 

ζεζκνχ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Σέηνηνο παξάγνληαο είλαη ε κνξθή θαη ε ζπλνρή ηεο 

νηθνγέλεηαο. εκαληηθφ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ 

λα αλαιάβεη κηζζσηή απαζρφιεζε δηαδξακαηίδεη θαη ε θνηλσληθή πνιηηηθή. 

    γ) Σν ζεζκηθφ πιαίζην. Πξφθεηηαη γηα ην ζχλνιν ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ 

πνπ κε ξεηφ ή έκκεζν ηξφπν δηέπνπλ ηε ζρέζε κηζζσηήο απαζρφιεζεο φπσο είλαη νη 

λφκνη, νη ινηπέο θξαηηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, ε νξγαλσηηθή δνκή ησλ 

επηρεηξήζεσλ, νη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί ησλ επηρεηξήζεσλ, ε χπαξμε θαη ε 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο, νη ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο θ.ιπ. 

    δ)Σα γεσγξαθηθά φξηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

    Απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε, ε ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο είλαη ε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή κέζα ζηα φξηα ηεο νπνίαο απεπζχλεηαη γηα λα εμαζθαιίζεη ηε κηζζσηή 

εξγαζία πνπ ρξεηάδεηαη. Σν εχξνο απηήο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο κπνξεί λα 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ην κέγεζφο ηεο, ηνλ θιάδν ζηνλ 

νπνίν αλήθεη θαη ηε δεηνχκελε εηδηθφηεηα εξγαδνκέλσλ. 

   Απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγαδνκέλνπ, ε ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο είλαη ε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή κέζα ζηα φξηα ηεο νπνίαο αλαδεηεί εξγαζία ή είλαη δηαζέζηκνο λα αλαιάβεη 

εξγαζία, εθφζνλ ηνπ πξνζθεξζεί. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ ακνηβή ηεο εξγαζίαο ζε 
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ζρέζε κε ην θφζηνο ηεο κεηαθίλεζεο ή ηεο κεηνίθεζεο, ηα νηθηζηηθά θαη 

πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο θαη ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο, ην 

ρξφλν, ν νπνίνο απαηηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε, ην δίθηπν ζπγθνηλσληψλ θαη ηηο ινηπέο 

επθνιίεο κεηαθίλεζεο. Δμαξηάηαη, επίζεο, απφ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ηε δπλαηφηεηα πνιηηηζηηθήο θαη θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο 

πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη. 

    Δλψ ζηηο παιαηφηεξεο κειέηεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ε ηνπηθή αγνξά νξηδφηαλ ζε 

ζρέζε, κε ηε δπλαηφηεηα θπζηθήο πξφζβαζεο (γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα, δίθηπν 

ζπγθνηλσληψλ ), ζηηο πην ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ε ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο νξίδεηαη ζε 

ζρέζε κε ηελ χπαξμε ηνπηθνχ δηθηχνπ πιεξνθφξεζεο.  

   Σν δίθηπν απηφ πιεξνθφξεζεο εμαξηάηαη απφ κία ζεηξά ηππηθψλ (ζεζκηθψλ) ή 

άηππσλ παξαγφλησλ, ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ ραξαθηήξα. Δλδεηθηηθά   αλαθέξνπκε: α. 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ην θηιηθφ πεξηβάιινλ β. ηνλ έληππν θαη ειεθηξηθφ ηχπν γ. ηα 

ηδησηηθά θαη δεκφζηα γξαθεία εξγαζίαο (ΟΑΔΓ), ηα νπνία ηείλνπλ ζηε δηεχξπλζε ησλ 

γεσγξαθηθψλ νξίσλ ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ κε ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο. 

   Δκπεηξηθά, ππάξρνπλ ηξεηο κέζνδνη γηα ηνλ νξηζκφ ησλ νξίσλ κηαο ηνπηθήο αγνξάο 

εξγαζίαο. Πξψηνλ, ε δπλαηφηεηα πξνζπέιαζεο ζηνλ ηφπν εξγαζίαο απφ ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο. πκβαηηθά θαη πάιη, ηα φξηα ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο νξίδνληαη σο ην 

εχξνο κηαο πεξηνρήο πνπ απέρεη, ην κέγηζην, κηα ψξα απφ ην ρψξν εξγαζίαο κε 

δεκφζηα κέζα κεηαθνξάο ζε ψξα αηρκήο, πνπ ζπλήζσο ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμε-ιήμε 

ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο. Γεχηεξνλ, ηα φξηα κηαο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο κπνξνχλ λα 

νξηζηνχλ – ιηγφηεξν επαθξηβψο – κε ηελ εθηίκεζε ηνπ θφξηνπ κεηαθηλήζεσλ θαηά ηηο 

ψξεο έλαξμεο θαη πεξάησζεο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο. Σξίηε κέζνδνο είλαη ε 

εμαθξίβσζε, βάζεη εξσηεκαηνινγίσλ, ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο κηαο πεξηνρήο.  

 

Λεηηοσργηές ηες αγοράς εργαζίας 

 

    Η αγνξά εξγαζίαο σο ζεζκφο ηζηνξηθά θαζνξηζκέλνο, ππάξρεη σο απνηέιεζκα 

θνηλσληθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ, ζπγθξνηείηαη θαη εκπεδψλεηαη κε ηελ θπξηαξρία ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο (Γεδνπζφπνπινο.Α,1998:21), θαιείηαη δε λα 

επηηειέζεη δχν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Η πξψηε ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαλνκή ησλ αηφκσλ 
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αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο, δειαδή λα εμαζθαιίζεη ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ηελ θαηάιιειε εξγαηηθή δχλακε (θαηαλεκεηηθή ιεηηνπξγία) θαη ε δεχηεξε 

ζηελ θαηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο, αλάκεζα ζε απηνχο πνπ εξγάδνληαη θαη, δηα κέζνπ ησλ 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ δαπαλψλ, ζε απηνχο πνπ ″λφκηκα″ δελ εξγάδνληαη. Η αγνξά 

εξγαζίαο, ζεσξνχκελε σο αγνξά πξντφληνο, ηξνθνδνηεί ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα 

θξαηηθά ηδξχκαηα κε εξγαηηθή δχλακε θαη ηα λνηθνθπξηά κε εηζφδεκα. 

    Η απνηειεζκαηηθή επηηέιεζε ηεο κίαο φκσο ιεηηνπξγίαο δελ ζπλεπάγεηαη θαη’ 

αλάγθε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή επηηέιεζε ηεο άιιεο. Ο κεραληζκφο ηεο αγνξάο 

ζπλήζσο επηηειεί ηθαλνπνηεηηθά ηελ πξψηε ιεηηνπξγία, κέζα απφ ην θίλεηξν ηνπ 

κηζζνχ, δειαδή ηεο ηηκήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Η επηηέιεζε ηεο δεχηεξεο 

ιεηηνπξγίαο, ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, αθήλεηαη ζε ζπζηήκαηα εθηφο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ δελ βαζίδεηαη ζε ζρέζεηο αληαιιαγήο 

νχηε ππφθεηηαη ζηε ινγηθή ηεο θεξδνθνξίαο. 

 

1.2  Οη λεοθιαζηθές ζεωρίες ηες αγοράς εργαζίας. 

  

 1.2.1 Σα βαζηθά ταραθηερηζηηθά ηωλ λεοθιαζηθώλ  σποδεηγκάηωλ. 

  

        Σα ππνδείγκαηα απηά βαζίδνληαη ζηελ  ππφζεζε φηη ππάξρεη πιήξεο 

αληαγσληζκφο.  Όζνλ αθνξά ζηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο γίλεηαη ε ππφζεζε 

φηη νη εξγαδφκελνη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ ακνηβψλ, ησλ ππαξρνπζψλ επθαηξηψλ, 

θελψλ  ζέζεσλ, ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο θαη φισλ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ζπκπεξηθέξνληαη νξζνινγηθά, πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη ζε 

ζέζε λα αληηδξνχλ ζηηο κηζζνινγηθέο δηαθνξέο κεηαθηλνχκελνη ειεχζεξα απφ κία 

εξγαζία ζε άιιε, θαη παίξλνπλ κφλνη ηνπο ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο (δελ ππάξρνπλ 

εξγαηηθά ζπλδηθάηα). Όζν αθνξά ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο γηα εξγαζία γίλεηαη ε 

ππφζεζε φηη νη εξγνδφηεο έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, 

ζπκπεξηθέξνληαη νξζνινγηθά επηδηψθνληαο ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηνπο, θαη 

ελεξγνχλ αλεμάξηεηα ν έλαο απφ ηνλ άιιν ρσξίο λα έρεη θαλέλαο ηε δχλακε λα 

επεξεάζεη ηελ αγνξά.  
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1.2.2. Σο βαζηθό λεοθιαζηθό  σπόδεηγκα . 

  

 

    Η ζεσξία ηεο νξηαθήο παξαγσγηθφηεηαο κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζηελ δήηεζε 

φισλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. ηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο ππνζέηεη φηη νη 

επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζ’ έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ αγνξά πξντφληνο θαη 

ζηελ αγνξά ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη αληηκεησπίδνπλ κία απφιπηα ειαζηηθή 

θακπχιε πξνζθνξάο εξγαζίαο. Οη επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ 

θεξδψλ ηνπο, έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

αληηκεησπίδνπλ ζηαζεξή θαη γλσζηή δήηεζε γηα ηα πξντφληα. Σν κφλν θφζηνο ζηελ 

απαζρφιεζε πεξηζζφηεξσλ εξγαδνκέλσλ είλαη ην χςνο ηνπ κηζζνχ, ην νπνίν θάλεη ηελ 

εξγαζία έλα απφιπην κεηαβιεηφ ζπληειεζηή παξαγσγήο. Η ηερλνινγία είλαη δεδνκέλε 

θαη ελζσκαησκέλε ζηελ ζπλάξηεζε παξαγσγήο φπνπ νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο δελ 

κπνξνχλ λα ππνθαηαζηαζνχλ πιήξσο κεηαμχ ηνπο (είλαη αηειή ππνθαηάζηαηα). Η 

εξγαζία ζεσξείηαη σο απφιπηα νκνηνγελήο θαη θαζψο ε επηρείξεζε ελδηαθέξεηαη γηα 

ηελ  παξαγσγηθφηεηα ηεο, νη εξγαδφκελνη κε ηα ίδηα πξνζφληα αληηκεησπίδνληαη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν. Σαπηφρξνλα, ε επηρείξεζε απαζρνιεί δηάθνξνπο ζπληειεζηέο θαη 

δηάθνξεο εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο, ζε αλαινγίεο, πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ. Η επηπξφζζεηε εξγαζία ππάξρεη κέρξη ηνπ ζεκείνπ φπνπ ην νξηαθφ 

θφζηνο πξφζιεςεο ηζνδπλακεί κε ην νξηαθφ έζνδν απφ ηελ πψιεζε ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο ηεο εξγαζίαο απηήο . 

        Με ηνπο ινηπνχο παξάγνληεο   ζηαζεξνχο κία πηψζε ησλ κηζζψλ ζα νδεγήζεη 

ζηελ αχμεζε ηεο δεηνχκελεο εξγαζίαο. Σν γεγνλφο απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο χπαξμεο 

ηνπ απνηειέζκαηνο ππνθαηάζηαζεο (substitution effect), θαζψο ε ππνθαηάζηαζε 

άιισλ ζπληειεζηψλ κε εξγαζία γίλεηαη ζρεηηθά θζελφηεξε. Σαπηφρξνλα, φκσο ην 

απνηέιεζκα θιίκαθαο απμάλεη ηελ δήηεζε εξγαζίαο (θαη ησλ άιισλ ζπληειεζηψλ), σο 

απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πηψζε ηεο 

ηηκήο ηεο εξγαζίαο.  

        Η πξνζθνξά εξγαζίαο, ζην βαζηθφ λενθιαζηθφ ππφδεηγκα, πξνθχπηεη απφ ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ απφ ηελ 

θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ ηνπο αλάκεζα ζηελ εξγαζία θαη ηελ ζρνιή. Σα άηνκα επηζπκνχλ 

λα αληιήζνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ  

(πνπ αγνξάδνπλ κε ην εηζφδεκα ηνπο) θαη απφ ηεο ζρφιεο, έρνπλ δε ζηαζεξέο 
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πξνηηκήζεηο αλάκεζα ζηα αγαζά θαη ζηε ζρνιή, θαζψο θαη πιήξε γλψζε ησλ 

επθαηξηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Οη εξγαζίεο, ζε θάζε επίπεδν απαζρφιεζεο εμεηδίθεπζεο, είλαη ηδαληθέο θαη 

πξνζθέξνπλ ηνλ ίδην αθξηβψο κηζζφ. Σν θάζε άηνκν πξνζθέξεη επηπξφζζεηεο ψξεο 

εξγαζίαο, κέρξη ηνπ ζεκείνπ φπνπ ν νξηαθφο ιφγνο ππνθαηάζηαζεο αγαζψλ θαη 

ζρνιήο, κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ηζνδπλακεί κε ηνλ σξηαίν κηζζφ. Μία άλνδνο ηνπ 

κηζζνχ ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ δηαθπγφλησλ εζφδσλ απφ ηελ θαηαλάισζε ζρνιήο  

(ζα θαηαζηήζεη ηελ ζρνιή πεξηζζφηεξν αθξηβή). Ο εξγαδφκελνο απφ ηελ κία πιεπξά 

ζα εξγαζζεί πεξηζζφηεξν ζε βάξνο ηεο ζρνιήο, αιιά ηαπηνρξφλσο  ε άλνδνο ηνπ 

κηζζνχ ζα νδεγήζεη ζην εηζνδεκαηηθφ απνηέιεζκα, δειαδή ζα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε 

θαηαλάισζεο ζρνιήο, ζην βαζκφ πνπ ν εξγαδφκελνο ζεσξεί ηελ ζρνιή θαλνληθφ 

αγαζφ. Σν απνηέιεζκα ππνθαηάζηαζεο ζα απμήζεη ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο ελψ ην 

εηζνδεκαηηθφ απνηέιεζκα ζα ηελ κεηψζεη. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα δελ είλαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηφ θαη εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε  θαη ηελ επηθξάηεζε άιισλ 

παξαγφλησλ.  

      Οη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, πξνζδηνξηδφκελεο πνζφηεηεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

δήηεζεο εξγαζίαο νδεγνχλ ζην πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ηζνξξνπίαο ηεο 

απαζρφιεζεο, θάησ απφ ηελ βαζηθή ππφζεζε, φηη ε αγνξά βξίζθεηαη ζε πιήξε 

αληαγσληζκφ. Η ηζνξξνπία επηηπγράλεηαη απφ ηηο πηέζεηο, πνπ δεκηνπξγνχλ ε 

ππεξβάιινπζα δήηεζε θαη πξνζθνξά. Οη κηζζνί ζα πξέπεη λα είλαη ίδηνη παληνχ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο  θαη λα ηζνδπλακνχλ ζην ζεκείν ηζνξξνπίαο, κε ην νξηαθφ έζνδν ηνπ 

πξντφληνο. 

        Άξα ππνδείγκαηα ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο είλαη: ε ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ, ηεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαη ησλ ζπκβάζεσλ. 

    Η λενθιαζηθή ζεσξία έρεη επηθξηζεί γηα ηελ απιντθφηεηα ή ην κε ξεαιηζκφ 

νξηζκέλσλ παξαδνρψλ ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ακθηζβεηείηαη φηη ηζρχεη πάληνηε ε 

παξαδνρή ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο, αθνχ νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο πιεξψλνπλ 

πςειφηεξεο ακνηβέο απ’ φηη είλαη αλαγθαίν. Δπίζεο ππνζηεξίδεηαη φηη δελ είλαη 

βάζηκε ε παξαδνρή φηη ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά γηα εξγαζία είλαη αλεμάξηεηεο 

κεηαμχ ηνπο π.ρ. κεηά απφ κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ακνηβήο ηεο εξγαζίαο ε δήηεζε 

γηα εξγαζία  κπνξεί λα απμεζεί ιφγσ αχμεζεο ηεο δήηεζεο πξντφλησλ ή ιφγσ 

βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο. Γεληθψο, αλ θαη ε λενθιαζζηθή ζεσξία είλαη πνιχ 

ρξήζηκε γηα ηελ εξκελεία πνιιψλ θαηλνκέλσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη δπλαηφηεηεο 
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εθαξκνγήο ηεο πεξηνξίδνληαη απφ ηηο παξαδνρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη. Δπηπιένλ, ζηε 

ζεσξία απηή δε ιακβάλεηαη ππφςε ε χπαξμε ζεζκηθψλ παξαγφλησλ πνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθνί ζηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο.  

    ρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο έρεη πξνηαζεί φηη 

πξέπεη λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο 

(internal and external labour markets). Σα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε 

λενθιαζζηθή ζεσξία νδήγεζαλ ζηε δηαηχπσζε κίαο άιιεο θαηεγνξίαο ζεσξηψλ, πνπ 

είλαη γλσζηέο σο ζεσξίεο ηεο ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Απφ ηηο ελ ιφγσ 

ζεσξίεο πξψηε δηαηππψζεθε ε ζεσξία γηα ηε ″δπαδηθή αγνξά εξγαζίαο″. 

    πκπιεξσκαηηθέο ηεο παξαπάλσ ζεσξίαο είλαη νη ζεσξίεο ηεο πνιιαπιήο 

ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο  , νη νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε ην φηη κπνξεί λα 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνκείο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1 Η ζέζε ηες γσλαηθάς ζηελ  ΔΔ. 

 

    Οη πξφζθαηεο έξεπλεο θαη ζηαηηζηηθέο ζε επξσπατθφ επίπεδν απνδεηθλχνπλ φηη ε 

ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο δελ έρεη επηηεπρζεί παξά ηελ λνκηθή 

θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ κε ηηο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ απφ ηα θξάηε-κέιε. 

    Απηφ θαίλεηαη θπξίσο απφ ηελ κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. ’ φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ειηθίαο 14 

κέρξη 64 εηψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη πνιχ ρακειφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηα 

αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ αλδξψλ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη ην 1991 ζηελ ΔΔ-12 ην 

κέζν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αλδξψλ ήηαλ 67,5% θαη γηα ηηο γπλαίθεο ην 42,6%. Σν 

2001 ε δηαθνξά ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ησλ δχν θχισλ θπκαίλνληαλ ζην 20% ελψ 

ην 2005 ζηελ ΔΔ ησλ 25 ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αλδξψλ ήηαλ 72,9% θαη ησλ 

γπλαηθψλ 55,5%. 

    εκαληηθή είλαη θαη ε δηαθνξά ησλ κηζζψλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ (κηζζνινγηθφ 

ράζκα) φπσο θαη ηα κεγάια πνζνζηά αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. 

Καηά ην έηνο 1993 ην κέζν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ ζηηο 12 ρψξεο ηεο ΔΔ  

ήηαλ 12,3% ελψ γηα ηνπο άλδξεο ην αληίζηνηρν ήηαλ 9,3%. Δπίζεο ην 2002 ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ αλέξρνληαλ ζην 15% ελψ ην αληίζηνηρν ησλ αλδξψλ αλήιζε 
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ζην 6,4%. Σν πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα νμχ γηα ηηο γπλαίθεο 

θάησ ησλ 25 εηψλ. Ιδηαίηεξα ζηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ (Ιηαιία, Ιζπαλία, Διιάδα) ε 

αλεξγία απηήο ηεο νκάδαο ησλ γπλαηθψλ βξίζθεηαη ζε πνιχ ςειά επίπεδα. Έηζη, ην 

πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο είλαη έλα θαηεμνρήλ ″γπλαηθείν″ πξφβιεκα. Μάιηζηα νη 

γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ φρη κφλν κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα κείλνπλ άλεξγεο αιιά 

θαη κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ιάβνπλ επηδφκαηα αλεξγίαο ή άιιε νηθνλνκηθή 

βνήζεηα. 

    Η δπζκελήο ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαίλεηαη θαη απφ ηελ 

ζπγθέληξσζή ηνπο ζε νξηζκέλνπο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο, επαγγέικαηα ή ζέζεηο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειά εηζνδήκαηα, πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο γηα εμέιημε 

θαη αζηαζή απαζρφιεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά απνπζηάδνπλ πιήξσο ή 

ππνεθπξνζσπνχληαη  ζε θάπνηνπο άιινπο. Παξ’ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψζεθε 

αχμεζε ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο ην πξφβιεκα ηεο ζρεηηθά κεγάιεο ζπγθέληξσζεο 

ησλ γπλαηθψλ δελ ακβιχλζεθε. Αληίζεηα ε ζπγθέληξσζε απηή έγηλε εληνλφηεξε γηαηί 

ηα επαγγέικαηα θαη νη θιάδνη πνπ παξαδνζηαθά απαζρνινχληαλ πεξηζζφηεξεο 

γπλαίθεο παξνπζίαζαλ κεγάιε αλάπηπμε (εθπαίδεπζε, πγεία, εζηηαηφξηα θαη 

μελνδνρεία, αζθάιεηεο θαη άιια). 

    Η ζπγθέληξσζε ησλ γπλαηθψλ είλαη φρη κφλν νξηδφληηα, δειαδή αλαθνξηθά κε 

νξηζκέλνπο ηνκείο θαη θιάδνπο,  αιιά θαη θάζεηε. Παξά ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ζην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπο νη γπλαίθεο ζπγθεληξψλνληαη ζπλήζσο ζηηο 

ρακειφηεξεο βαζκίδεο ηεο ηεξαξρίαο θαη εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θζάζνπλ ζε πςειφηεξεο ζέζεηο. Σν πξφβιεκα 

απηφ έρεη απνθιεζεί ″θαηλφκελν ηεο γπάιηλεο νξνθήο″.  

    Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο είλαη ε παξνπζία ησλ 

γπλαηθψλ ζε επαγγέικαηα επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο (κεξηθή απαζρφιεζε, θαη’ 

νίθνλ εξγαζία, πξνζσξηλή ή επνρηαθή εξγαζία) ε κε θάιπςε ηνπο απφ ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο, ε έιιεηςε επθαηξηψλ απαζρφιεζεο, ε αδπλακία ελαξκφληζεο 

επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο θαζψο θαη ε κεησκέλε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε απνπζία ηνπο απφ ζέζεηο επζχλεο. χκθσλα κε 

άξζξν ηνπ economist ην 2005 ε γεληθφηεξε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ εμνπζία 

είλαη ρακειή. 

    Παξά ηελ αχμεζε ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο ηα πνζνζηά ζην ζχλνιν ησλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ (ΔΔ-27) εμαθνινπζνχλ λα είλαη ρακειφηεξα απφ απηά ησλ 
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αλδξψλ, ελψ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ν δηαρσξηζκφο ησλ επαγγεικάησλ ζε ″αλδξηθά″ 

θαη ″γπλαηθεία″. Έηζη, παξά ηελ παξνπζία ηνπο ζήκεξα ζε επαγγέικαηα ζηα νπνία ζην 

παξειζφλ θπξηαξρνχζαλ νη άλδξεο φπσο (κεραληθνί, ςπθηηθνί θαη άιια) παξαηεξείηαη 

θαη κηα απμεκέλε ζπγθέληξσζή ηνπο ζε επαγγέικαηα γξαθείνπ, πσιήζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ, θπξίσο ζε θιάδνπο φπσο ε πγεία θαη ε εθπαίδεπζε. 

    Άιιν έλα ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο ζην ρψξν εξγαζίαο 

είλαη ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε. Έξεπλεο ζηελ ΔΔ έδεημαλ πσο ην 40% κε 50% ησλ 

εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ έρνπλ ππνζηεί ζεμνπαιηθή παξελφριεζε. Σν θαηλφκελν απηφ 

παξαηεξείηαη ζε φινπο ηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο. Οη ιεθηηθέο κνξθέο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο είλαη νη πιένλ δηαδεδνκέλεο θαη εθηηκάηαη φηη ηηο πθίζηαληαη ηα 2/3 ησλ 

εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ. Η ππνδεέζηεξε ζέζε ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή ηεξαξρία θαη ε 

κεγάιε αλεξγία ησλ γπλαηθψλ απνζαξξχλνπλ ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ θαηαγγειία 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη γπλαίθεο ζεσξνχλ πσο έηζη ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε ζέζε εξγαζίαο 

ηνπο ή ηηο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο πνπ κπνξεί λα ηνπο 

παξνπζηαζηνχλ. 

    Παξάιιεια, ε κεηξφηεηα θαη ε κε δηεπθφιπλζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο απμεκέλεο 

νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαζηζηά ηελ εχξεζε θαη ηε δηαηήξεζε ζέζεσλ 

ακεηβφκελεο εξγαζίαο ηδηαίηεξα δπζρεξή. Η θνηλσληθά απνδεθηή θαη ζε κεγάιν βαζκφ 

επηβαιιφκελε πξνηεξαηφηεηα ησλ νηθνγελεηαθψλ ξφισλ γηα ηηο γπλαίθεο αλαπαξάγεη 

ηνλ ″ζπκπιεξσκαηηθφ″ νηθνλνκηθφ ηνπο ξφιν.       

 

2.1.1. Προζδηορηζηηθοί παράγοληες ηες γσλαίθεηας απαζτόιεζες. 

 
    Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην πνζνζηφ ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο είλαη 

νηθνλνκηθνί, ζεζκηθνί θαη θνηλσληθνί. Σν πςειφ επίπεδν ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο 

κίαο ρψξαο επεξεάδεη ζε θάπνην βαζκφ ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ (θπξίσο ησλ 

λέσλ) ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, αθνχ ιεηηνπξγεί απνζαξξπληηθά ζηε δηαδηθαζία 

επξέζεσο εξγαζίαο. Οη ρψξεο ηνπ Βνξξά, φπσο ε Φηιαλδία, ε νπεδία, ε Ιξιαλδία, ε 

Γεξκαλία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην παξνπζηάδνπλ ηηο κηθξφηεξεο αληζφηεηεο ζηα 

πνζνζηά αλεξγίαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ελψ ζηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ φπσο ζηελ 

Ιζπαλία, ηελ Ιηαιία θαη ηελ Διιάδα, θαηαγξάθνληαη κεγαιχηεξεο αληζφηεηεο. Έηζη, ε 

ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ επεξεάδεηαη απφ ην βαζκφ αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ ή άιισλ θιάδσλ πνπ δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ηηο 

γπλαίθεο, κέζσ θαη ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο. Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηνχο 
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ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο επεξεάδνπλ ηφζν ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 

ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ φζν θαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο θαη αλεξγίαο. 

      Σν ζεζκηθφ πιαίζην ησλ αγνξψλ εξγαζίαο παίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

βαζκφ ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο. Γεληθά, ε ζεζκνζεηεκέλε πξνζηαζία πνπ 

παξέρεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο είλαη πςειφηεξε ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα απφ 

φηη ζηηο ΗΠΑ, κε ζπλέπεηα ν βαζκφο αθακςίαο ησλ αγνξψλ εξγαζίαο ζηελ Δπξψπε 

θαη ζηελ Διιάδα λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ απηφ ησλ ΗΠΑ, παξά ηηο φπνηεο 

βειηηψζεηο έρνπλ ζεκεησζεί ζηηο δχν ηειεπηαίεο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο. Γεληθά, νη 

ρψξεο νη νπνίεο δηαρξνληθά ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλεο δπζθακςίεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα πνιχ ρακειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 

ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη πςειά πνζνζηά αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ. Σέηνηνπ είδνπο 

παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ην πςειφ θφζηνο απμνκείσζεο ηεο απαζρφιεζεο 

αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά, κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ 

εθαξκνγή ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο, αδπλακία δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, 

πςειά επηδφκαηα αλεξγίαο, πςειέο ζπληάμεηο γηα πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε ησλ 

γπλαηθψλ, απνζχλδεζε ησλ ακνηβψλ απφ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, 

κεγάιε επηξξνή ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ, θ.α. Αληίζεηα, ρψξεο πνπ έρνπλ 

πξνρσξήζεη ζηελ εθινγίθεπζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ θαη ηελ 

ελίζρπζε ηνπ βαζκνχ ειαζηηθφηεηαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο (κεηξηαζκφο ηεο επηξξνήο 

ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ, θαιχηεξνο ζπλδπαζκφο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, 

δπλαηφηεηα επειημίαο ηεο επηρείξεζεο, απζηεξφηεξα θξηηήξηα γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ιήςεο ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο, κείσζε ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο απφ ηε 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο, πξνγξάκκαηα επαλέληαμεο αλέξγσλ θ.α.) ραξαθηεξίδνληαη 

απφ πςειφηεξνπο βαζκνχο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο. Οη ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ πνιιέο θνξέο θαζίζηαληαη πνιχπινθεο θαη γξαθεηνθξαηηθέο, 

ιεηηνπξγνχλ απνζαξξπληηθά γηα ηε δηαδηθαζία επέιηθηεο πξφζιεςεο θαη απφιπζεο 

πξνζσπηθνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ θαη ζπλεπψο, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο 

πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ. Δπίζεο, ρακειφηεξα πνζνζηά αλαπιήξσζεο 

εηζνδήκαηνο κέζσ ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο ή κηθξφηεξε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο, δεκηνπξγνχλ ηζρπξφηεξα θίλεηξα γηα εμεχξεζε εξγαζίαο. 

Η θνξνινγία είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

γπλαηθείαο απαζρφιεζεο. ε ρψξεο φπνπ ην εηζφδεκα ηεο ζπδχγνπ πξνζηίζεηαη ζην 

εηζφδεκα ηνπ ζπδχγνπ, ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε είλαη κεγαιχηεξε δηφηη αλέξρνληαη 
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ζε αλψηεξα θνξνινγηθά θιηκάθηα, αληίζεηα, ζε ρψξεο, φπσο ζηελ Διιάδα, φπνπ ην 

εηζφδεκα ηεο ζπδχγνπ θνξνινγείηαη μερσξηζηά, ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε δελ 

απνηειεί αληηθίλεηξν γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ. Δπηπιένλ, ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη έληαμεο ησλ αλέξγσλ θαίλεηαη 

φηη έρνπλ κηθξή, αιιά ζεηηθή επίπησζε ζηε γπλαηθεία απαζρφιεζε. 

    Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο, νη ζπλήζεηεο 

θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ εξγαζία 

ζπγθεθξηκέλσλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

απφθηεζε πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ σο ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ αλαδήηεζε 

εξγαζίαο έρεη κεγάιε βαξχηεηα ζηηο κηθξέο ειηθίεο, ελψ ε κεηξφηεηα ζηηο 

κεγαιχηεξεο.  

 

2.1.2. Μηζζοιογηθό  τάζκα. 

 

    Η κεγαιχηεξε αληζφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ απνδνρψλ. Σν κηζζνινγηθφ ράζκα αλαθέξεηαη 

ζηελ αληζφηεηα ησλ ακνηβψλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ γηα εξγαζία ίζεο αμίαο. Παξά ηελ 

χπαξμε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 

θαζηέξσζε ηεο αξρήο ″ίζε ακνηβή γηα ίζε εξγαζία″ νη δηαθνξέο ζηηο ακνηβέο αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ πθίζηαληαη αθφκα. 

       Σν θαηλφκελν είλαη παλεπξσπατθφ θαη δελ πιήηηεη κφλν ηελ Διιάδα ή νξηζκέλεο 

ρψξεο. χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηεο Eurostat ην 2007 ε κέζε δηαθνξά κηζζψλ γηα 

ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο αλέξρεηαη ζην 17.4%. ε θάπνηεο απφ απηέο φπσο ε Ιηαιία, ην 

Βέιγην θαη ε ινβελία ε δηαθνξά είλαη κηθξφηεξε ηνπ 10%, ζε θάπνηεο άιιεο 

ππεξβαίλεη ην 20% φπσο Οιιαλδία, Σζερία, Κχπξν, Γεξκαλία θαη Διιάδα, ελψ ζηελ 

Δζζνλία θαη Απζηξία θζάλεη ην 25%. 

Οη παξαηεξνχκελεο δηαθνξνπνηήζεηο θαηά ρψξα αληαλαθινχλ θπξίσο ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο θάζε ηνπηθήο αγνξάο. Παξαδείγκαηνο ράξε ζε θάπνηεο ρψξεο ε 

κηθξή δηαθνξά κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη ζηελ αγνξά εξγαζίαο πξνηηκνχλ λα 

εηζέξρνληαη θπξίσο γπλαίθεο πςειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ελψ ζε άιιεο 

πεξηζζφηεξν απνξξπζκηζκέλεο αγνξέο, είλαη πηζαλφ νη γπλαίθεο λα θαηαιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξν ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

Οη δηαθνξέο ζηηο ακνηβέο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ 

ειηθία θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Οη δηαθνξέο είλαη ζρεηηθά κηθξέο γηα ηα λέα 
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άηνκα, απμάλνληαη κε ηελ ειηθία θαη θζάλνπλ ην κέγηζην πξνο ζην κέζν θαη ην ηέινο 

ηεο θαξηέξαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο νη δηαθνξέο απηέο είλαη 

κεγαιχηεξεο γηα ηα δχν άθξα ηεο εθπαηδεπηηθήο θιίκαθαο, δειαδή γηα γπλαίθεο κε 

ειάρηζηε ή θαζφινπ εθπαίδεπζε θαη γηα γπλαίθεο κε πςειή εθπαίδεπζε. 

Δπίζεο νη δηαθνξέο απηέο δελ νθείινληαη ζπλήζσο ζην γεγνλφο φηη δχν άηνκα, έλαο 

άλδξαο θαη κία γπλαίθα, κπνξεί λα απαζρνινχληαη ζηελ ίδηα επηρείξεζε, λα θάλνπλ 

αθξηβψο ηελ ίδηα εξγαζία θαη λα πιεξψλνληαη δηαθνξεηηθά, αιιά ζην γεγνλφο φηη νη 

γπλαίθεο απαζρνινχληαη ζπλήζσο ζε ηνκείο, θιάδνπο ή ζέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ρακειφηεξεο ακνηβέο. Έλαο άλδξαο θαη κία γπλαίθα κπνξεί λα έρνπλ αθξηβψο ηα 

ίδηα πξνζφληα αιιά λα απαζρνινχληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ή ζέζεηο θαη γηα ην 

ιφγν απηφ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ακνηβέο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη επίζεο πσο ζε ζχγθξηζε κε ην δεκφζην ηνκέα κεγαιχηεξε 

κηζζνινγηθή δηαθνξά παξαηεξείηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο πσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα επηθξαηνχλ κεγαιχηεξεο δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ. 

Μεγαιχηεξα πεξηζψξηα γηα άκεζεο δηαθξίζεηο ζηηο ακνηβέο ππάξρνπλ ζηηο κηθξέο απ’ 

φηη ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, δηφηη ε δηάζξσζε ησλ κηζζψλ είλαη αδηαθαλήο, ηα 

ζπλδηθάηα απνπζηάδνπλ θαη νη ζπλάδειθνη θνβνχκελνη αληίπνηλα απφ ηνλ εξγνδφηε 

είλαη απξφζπκνη λα θαηαζέζνπλ ζηα δηθαζηήξηα ππέξ κίαο εξγαδφκελεο πνπ πθίζηαηαη 

δηάθξηζε.   

Άιινη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηηο κηζζνινγηθέο δηαθνξέο είλαη α)νη εξγνδνηηθέο 

πξαθηηθέο β) νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο βαζηθνχο κηζζνχο 

ζηα επαγγέικαηα θαη ηνπο θιάδνπο γ)νη θνηλσληθέο αληηιήςεηο πεξί θαηψηεξεο αμίαο 

ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ αλδξηθή θαη δ)ε κηθξή ζπλδηθαιηζηηθή 

δχλακε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα επαγγέικαηα θαη ηνπο θιάδνπο πνπ επηθξαηνχλ νη 

γπλαίθεο ε) επίζεο δηαθνξεηηθή είλαη θαη ε αγνξά εξγαζίαο γηα θάζε θίιν ρσξηζηά. Οη 

άλδξεο είλαη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία, έρνπλ κεγαιχηεξε εκπεηξία εξγαζίαο, εξγάδνληαη 

πεξηζζφηεξεο ψξεο θαη θαηέρνπλ θπξίσο full-time θαη κφληκεο ζέζεηο ζε αληίζεζε κε 

ηηο γπλαίθεο πνπ θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξγαζηψλ κεξηθήο 

απαζρφιεζεο. Καη απηφ ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη ηηο δηαθνξέο ησλ κηζζψλ κεηαμχ 

ησλ δχν θχισλ παξά ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο ζπλνιηθά είλαη πςειφηεξνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ απφ ηνπο άλδξεο.  
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    Έρεη δηαπηζησζεί πσο ε δηαθνξά ζην είδνο ησλ πηπρίσλ κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ εμεγεί κφλν ην 8.5%-10% ηεο κηζζνινγηθήο δηαθνξάο ελψ ην 42% ηεο 

δηαθνξάο παξακέλεη αλεμήγεην θαη νθείιεηαη ζε παξάγνληεο δηάθξηζεο θχινπ.  

    Σν θιείζηκν ηεο ςαιίδαο ησλ ακνηβψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πξνυπνζέηεη 

πέξα απφ πνιιά άιια θαη ηελ δηεπθφιπλζε ησλ γπλαηθψλ ψζηε λα κελ δηαθφπηνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη λα επαλεληάζζνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

ρσξίο ππνβάζκηζε ηνπ κηζζνχ  θαη ησλ φξσλ απαζρφιεζεο ηνπο. Απαηηεί αθφκα ηε 

βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ πξναγσγήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο.     

 

2.1.3. Δσέιηθηες κορθές απαζτόιεζες 

 

    Η ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ θαη ε πνξεία πξνο ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο 

επηθέξεη ξηδηθέο κεηαβνιέο ζηα ππνδείγκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο. Μία ηέηνηα 

αιιαγή  είλαη ε εκθάληζε ησλ ″επέιηθησλ″ ή ″άηππσλ″ κνξθψλ απαζρφιεζεο. Ο φξνο 

απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο κνξθέο εθείλεο ηεο απαζρφιεζεο πνπ 

απνθιίλνπλ απφ ην θαλνληθφ κνληέιν εξγαζίαο ην νπνίν παξαπέκπεη ζηε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο (γηα ηελ Διιάδα 40 ψξεο εβδνκαδηαίσο) 

ανξίζηνπ ρξφλνπ, δειαδή γηα εξγαζία πνπ παξέρεηαη έλαληη κηζζνχ ή σξνκηζζίνπ θαη 

είλαη εμαξηεκέλε απφ ηνλ εξγνδφηε. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ε έλλνηα ηεο 

επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο δελ αθνξά κφλν ηηο ψξεο εξγαζίαο αιιά θαη ην 

εξγαζηαθφ θαζεζηψο (ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ) αιιά θαη ηνπο κηζζνχο θαζψο 

θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα (ζπληάμεηο, επηδφκαηα, άδεηεο, θνηλσληθή αζθάιηζε θαη 

άιια).’ αληίζεζε ινηπφλ κε ηελ πιήξε απαζρφιεζε πνπ νξίδεηαη σο ε θαζεκεξηλή 

θαη ζε πιήξεο σξάξην παξνρή εξγαζίαο ππάξρνπλ νη επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο. 

Απηέο είλαη νη παξαθάησ: 

α)κεξηθή απαζρφιεζε 

β)πξνζσξηλή απαζρφιεζε 

γ)εξγαζία κε βάξδηεο θαη εξγαζία ηε λχρηα 

δ)ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη κίζζσζεο έξγνπ 

ε)εξγαζία ζην ζπίηη 

ζη)εξγαζία ην ζαββαηνθχξηαθν 

    Μεξηθή απαζρφιεζε είλαη ε παξνρή εξγαζίαο κηθξφηεξεο ζε ρξφλν απφ ηελ 

πιήξε κε θαηαβνιή κεησκέλνπ κηζζνχ. Η κεξηθή απαζρφιεζε εκθαλίδεηαη κε 

δηάθνξεο κνξθέο, φπσο: 
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α)θαζεκεξηλή απαζρφιεζε κε κεησκέλν σξάξην 

β)απαζρφιεζε γηα ιηγφηεξεο απφ 5 ή 6 εκέξεο ηελ εβδνκάδα κε κεησκέλν σξάξην 

γ)απαζρφιεζε γηα ιηγφηεξεο απφ 5 ή 6 εκέξεο ηελ εβδνκάδα κε πιήξεο σξάξην 

δ)εθ πεξηηξνπήο εξγαζία 

   Η ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζέζε ηνπο ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζεθψλνπλ ην βάξνο ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο. 

Τπνρξεψλνληαη λα δερζνχλ κεξηθή απαζρφιεζε ή δνπιεηέο κε δπζκελέζηεξνπο φξνπο 

εξγαζίαο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ εχθνια κε ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο. Οη ζέζεηο πνπ πξνζθέξνληαη γηα κεξηθή απαζρφιεζε θαηαιακβάλνληαη 

σο επί ην πιείζηνλ απφ γπλαίθεο. Πξφθεηηαη γηα ρακειά ακεηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο 

(ηειεθσλήηξηαο, θαζαξίζηξηαο θα) θαη ζε απηφ ην θαζεζηψο ζπκβάιιεη θαη ε 

αλχπαξθηε ζρεδφλ ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ησλ νκάδσλ πνπ απαζρνινχληαη κεξηθψο. 

Γηα ηηο ζέζεηο απηέο δελ απαηηείηαη εηδηθφηεηα, νχηε ηδηαίηεξε επθαηξία γηα 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Οη κεξηθά απαζρνινχκελνη απνηεινχλ κία θαηεγνξία 

εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ηα λνκηθά δηθαηψκαηα πζηεξνχλ έλαληη εθείλσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε θαλνληθή απαζρφιεζε. 

 χκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο, νη επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο ηείλνπλ λα 

εληζρχνπλ θαη λ’ αλαπαξάγνπλ ηνλ ″παξαδνζηαθφ″ ξφιν ηεο γπλαίθαο, παξά λα ηνλ 

αλαηξέπνπλ, δηφηη πέξα απφ νξηζκέλα θνηλά γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ραξαθηεξηζηηθά, 

νη κνξθέο απηέο απαζρφιεζεο αθνξνχλ εηδηθά ηηο γπλαίθεο εξγαδφκελεο. Η θχξηα 

πξνβιεκαηηθή πνπ αλαδεηθλχεηαη απ’ ηα επηζηεκνληθά δεκνζηεχκαηα αθνξά ηνπο 

φξνπο κε ηνπο νπνίνπο νη γπλαίθεο εηζέξρνληαη ζηελ ελ ιφγσ αγνξά εξγαζίαο. 

    Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη θπξίαξρε ε άπνςε φηη κε ηελ επέθηαζε ησλ επέιηθησλ 

κνξθψλ απαζρφιεζεο επηβεβαηψλεηαη θαηαξρήλ ν ζπκπιεξσκαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

γπλαηθείαο εξγαζίαο θαη ε επθαηξηαθή ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζηελ παξαγσγή. 

Δπηπιένλ, απνηξέπεηαη ε πιήξεο θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο  ζηελ 

παξαγσγή, θαζψο εγθισβίδεηαη  ζην δίιιεκα ″αβέβαηε θαη ππνβαζκηζκέλε δνπιεηά ή 

αλεξγία″. Δπίζεο, κε ηελ επξεία ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηηο επέιηθηεο κνξθέο 

απαζρφιεζεο εληζρχεηαη ε παξαδνζηαθή δηάθξηζε αλάκεζα ζε ″αλδξηθά″ θαη 

″γπλαηθεία″ επαγγέικαηα, ελψ δηαηξείηαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν  ε αγνξά εξγαζίαο ζ’ 

έλα θνξκφ εξγαδνκέλσλ γέλνπο αξζεληθνχ ( κε πιήξε απαζρφιεζε, πςειή εηδίθεπζε 

θαη ηθαλνπνηεηηθέο απνδνρέο) θαη ζε κία πεξηθέξεηα εξγαδνκέλσλ γέλνπο ζειπθνχ (κε 

επηζθαιή απαζρφιεζε, αλεηδίθεπηε θαη κε ρακειέο απνδνρέο). 
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    Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη θνηλσληνιφγνη πνπ εθθξάδνπλ αληίζεηε άπνςε. Δθηηκνχλ 

πσο κε ηηο λέεο επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο, νη γπλαίθεο έρνπλ κεγαιχηεξε 

πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη έηζη πεξηνξίδεηαη ν απνθιεηζκφο ηνπο απφ απηή. 

    Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο θαη νη άλδξεο επηιέγνπλ ηελ επέιηθηε 

απαζρφιεζε πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ην θχξην εηζφδεκά ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηηο 

γπλαίθεο πνπ επηδηψθνπλ κέζσ απηήο λα εμαζθαιίζνπλ έλα θχξην θαη κνλαδηθφ 

εηζφδεκα. 

           
2.1.4 Ορηδόληηος θαη θάζεηος επαγγεικαηηθός δηατωρηζκός ηο πρόβιεκα ηες 

γσάιηλες   οροθής. 

 

    Ο επαγγεικαηηθφο δηαρσξηζκφο αθνξά ζηε ζπγθέληξσζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

ζε δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα. Ο δηαρσξηζκφο απηφο παχεη λα πθίζηαηαη φηαλ ε 

αλαινγία αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε θάζε επάγγεικα είλαη ίδηα κε ηελ αλαινγία ησλ 

θχισλ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε. Ο επαγγεικαηηθφο δηαρσξηζκφο δηαθξίλεηαη ζε 

νξηδφληην θαη θάζεην. Ο πξψηνο αθνξά ηελ παξνπζία ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ν δεχηεξνο ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ηεξαξρίαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θιάδσλ. 

    Αλ θαη αλακελφηαλ πσο ε δηεχξπλζε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ζηνλ νπνίν 

εηζήιζαλ καδηθά νη γπλαίθεο ζ’ φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο, ζα πεξηφξηδε ηνλ 

επαγγεικαηηθφ δηαρσξηζκφ, ε αλαβάζκηζε ηνπ εξγαζηαθνχ ξφινπ ησλ γπλαηθψλ δελ 

ήηαλ ε πξνζδνθψκελε. ηελ Διιάδα έλα πνζνζηφ 65% απαζρνιείηαη ζηνπο θιάδνπο 

ηεο γεσξγίαο, ην ιηαληθφ εκπφξην, ηε δεκφζηα δηνίθεζε, ηελ πγεία θαη πξφλνηα, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηα μελνδνρεία θαη ηα εζηηαηφξηα.  Αλ θαη ην θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη 

έληνλα ζηελ ρψξα καο, εληνχηνηο ζπληζηά έλα παλεπξσπατθφ πξφβιεκα ηεο 

απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ. Δπηβεβαηψλεηαη έηζη ε χπαξμε νξηδφληηνπ δηαρσξηζκνχ 

πνπ αλαπαξάγεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε ″αλδξηθά″ θαη ″γπλαηθεία″ επαγγέικαηα ην 

νπνίν νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ γπλαηθψλ απφ θάπνηα επαγγέικαηα θαη ζηελ 

ζπγθέληξσζή ηνπο ζε ρακειά ακεηβφκελεο εξγαζίεο. 

    Ωο πξνο ηνλ θάζεην δηαρσξηζκφ, ηεθκεξηψλεηαη φηη παξά ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο 

πνπ έρνπλ ζεκεησζεί κε ηε καδηθή είζνδν ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

παξά ηελ δηείζδπζή ηνπο ζε επαγγέικαηα,  εηδηθεχζεηο θαη ζέζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηεξαξρίαο απφ ηηο νπνίεο ήηαλ ζην παξειζφλ απνθιεηζκέλεο, ζε επξσπατθφ επίπεδν ε 

πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζηα πςειφηεξα θιηκάθηα είλαη πεξηνξηζκέλε αθφκα θαη ζηα 

επαγγέικαηα πνπ γπλαηθνθξαηνχληαη. Γίλεηαη επνκέλσο πξνθαλήο ε χπαξμε εκπνδίσλ 
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πνπ θαζπζηεξνχλ ή θαη απνθιείνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ γπλαηθψλ Σν 

θαηλφκελν απηφ αλαθέξεηαη δηεζλψο κε ηνλ φξν ″γπάιηλε νξνθή″ (glass ceiling), γηαηί 

παξνκνηάδεηαη κε έλα αφξαην θξάγκα πνπ εκπνδίδεη ηηο γπλαίθεο λα θζάζνπλ ζε 

θνξπθαίεο ζέζεηο. 

    Οη λνκνζεηηθέο αιιαγέο θαη νη πξνζπάζεηεο δηάθνξσλ δηεζλψλ θαη εζληθψλ 

νξγαληζκψλ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ έρνπλ επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ 

ηνκέα απηφ. Η ″γπάιηλε νξνθή″ πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαίλεηαη λα είλαη απφ 

αηζάιη, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη είλαη ειάρηζηεο νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ θαηνξζψζεη 

λα ηελ δηαπεξάζνπλ. 

 Σν πξφβιεκα απηφ δεκηνπξγεί ζνβαξέο ζπλέπεηεο, φρη κφλν γηα ηηο πξνηθηζκέλεο  

εθείλεο γπλαίθεο πνπ εκπνδίδνληαη λα πξνρσξήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο, αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηελ θνηλσλία. Με ην λα απνπζηάδνπλ νη 

γπλαίθεο απφ ηηο δηνηθήζεηο θαη ηα πςειφβαζκα θιηκάθηα ηεο ηεξαξρίαο ησλ δηάθνξσλ 

νξγαληζκψλ, απνθιείεηαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ, πνπ παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε δσή φισλ ησλ πνιηηψλ. Έηζη θαηαπαηείηαη ε αξρή ηεο 

δεκνθξαηηθήο αληηπξνζψπεπζεο, παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ 

θαη ζηεξείηαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν ηηο πνιχηηκεο ππεξεζίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνζθέξνπλ νη γπλαίθεο. 

    Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη έλα ζνβαξφ θαη δχζθνιν πξφβιεκα γηα ηελ εμέιημε 

ησλ γπλαηθψλ ζήκεξα απνηειεί ε θπξηαξρία ησλ αλδξψλ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο 

ζεκαληηθέο ζέζεηο. Λφγσ ηεο θπξηαξρίαο απηήο, ππάξρεη αδπλακία ησλ γπλαηθψλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηελ αλεπίζεκε δχλακε πνπ πξνέξρεηαη απφ ζρέζεηο θαη δηαζπλδέζεηο 

κε άηνκα ζε ζρεηηθά πςειέο ζέζεηο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία ζηνλ 

ζπλήζσο ζθιεξφ αληαγσληζκφ γηα ηελ θαηάιεςε ησλ θνξπθαίσλ ζέζεσλ. Οη 

επηρεηξήζεηο, νη νξγαληζκνί, ηα θφκκαηα, νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη νη ίδηεο νη 

θπβεξλήζεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ θπξηαξρνχληαη απφ άλδξεο θαη ε δηείζδπζε ησλ 

γπλαηθψλ ζηα δίθηπα πνπ δίλνπλ δχλακε είλαη ζρεδφλ αδχλαηε, εθηφο αλ ηπραίλεη λα 

έρνπλ νηθνγελεηαθέο ή άιιεο ζρέζεηο κε άλδξεο κε δχλακε. 

    Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

θαη ηε δηθηχσζε πνπ ζπλήζσο ρξεηάδνληαη γηα λα θζάζεη θαλείο ζε πςειέο ζέζεηο, 

είλαη ε πξνζδνθία εθείλσλ πνπ κεηέρνπλ  γηα παξνρή σθειεκάησλ , ζε ακνηβαία 

βάζε, φηαλ παξνπζηαζηεί ε επθαηξία. Δπεηδή φκσο νη γπλαίθεο δελ έρνπλ ζπλήζσο 

δχλακε θαη ππάξρεη θαη ε πξνζδνθία φηη δελ είλαη πηζαλφ λα απνθηήζνπλ δχλακε ζην 
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κέιινλ, ε ″αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο″ απνζαξξχλεη ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζε ηέηνηνπ 

είδνπο ζρέζεηο θαη δηαζπλδέζεηο. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο γηα ηηο 

γπλαίθεο: δελ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θαηαιάβνπλ πςειέο ζέζεηο γηαηί ζπλήζσο 

δελ έρνπλ δχλακε θαη δελ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ δχλακε γηαηί ζπλήζσο βξίζθνληαη 

ζε κε αληαγσληζηηθέο ζέζεηο. 

    Έλα επηπιένλ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο ζηνλ επαγγεικαηηθφ θαη 

πνιηηηθφ ρψξν είλαη ε χπαξμε ειάρηζησλ κφλν επηηπρεκέλσλ γπλαηθψλ, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ πξφηππα γηα ηηο ππφινηπεο γπλαίθεο θαη λα ηηο ζηεξίμνπλ 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αλέβνπλ. Οη γπλαίθεο πνπ αγσλίδνληαη λα αλέβνπλ δε 

βξίζθνπλ ππνζηήξημε θαη βνήζεηα, φρη κφλν απφ άλδξεο, αιιά πνιιέο θνξέο νχηε θαη 

απφ ηηο ιίγεο γπλαίθεο πνπ θαηέρνπλ πςειφηεξεο ζέζεηο. 

    Σα εκπφδηα ζηελ εμέιημε ησλ γπλαηθψλ εληζρχνληαη θαη απφ ηελ επηθξάηεζε ζηα 

πςειά θιηκάθηα ησλ δηάθνξσλ νξγαληζκψλ κίαο θνπιηνχξαο πνπ είλαη απνθιεηζηηθά 

αλδξηθή θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πλεχκα επηζεηηθφηεηαο, θπξηαξρίαο θαη 

απηνπξνβνιήο. Οη γπλαίθεο πνπ επηδηψθνπλ λα θαηαιάβνπλ ζρεηηθά ζεκαληηθέο ζέζεηο 

είλαη ππνρξεσκέλεο λα πηνζεηήζνπλ ηελ θνπιηνχξα απηή, πξάγκα πνπ φκσο πνιιέο 

θνξέο έξρεηαη ζε ξηδηθή αληίζεζε κε ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο δηθέο ηνπο 

πεπνηζήζεηο θαη απφςεηο. 

    Δπηπιένλ, παξά ην γεγνλφο φηη νη άλδξεο δελ ην παξαδέρνληαη ζπλήζσο, νη 

απφςεηο ηνπο γηα ηηο γπλαίθεο, ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη 

γεληθά ην ξφιν ηνπο ζηε δσή, είλαη επεξεαζκέλεο απφ πξφηππα άιισλ επνρψλ. Έηζη, 

νη θξίζεηο ηνπο γηα ηηο γπλαίθεο ζηεξίδνληαη ζε θξηηήξηα πνπ είλαη δχζθνιν λα 

θαηαλνεζνχλ θαη πνιιέο θνξέο είλαη ηδηαίηεξα απζηεξέο. Σν παξακηθξφ ζθάικα ή 

παξάιεηςε κίαο γπλαίθαο ζπλήζσο δηνγθψλεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα γεληθεχζεηο ζε 

βάξνο φισλ ησλ γπλαηθψλ. Λφγσ ησλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ ππάξρνπλ νη γπλαίθεο 

ρξεηάδνληαη λα εξγάδνληαη πνιχ ζθιεξφηεξα θαη λα απνδίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ 

ηνπο άλδξεο γηα λα πείζνπλ γηα ηελ αμία ηνπο. 

      Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν απηφ ζα πξέπεη αθελφο λα ππάξρεη 

πιεξνθφξεζε γηα ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ γηα έλα νξγαληζκφ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη αθεηέξνπ άζθεζε πηέζεσλ απφ θνξείο 

θαη άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο απηήο. Δπηπιένλ ην θξάηνο 

ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη πνιηηηθή ζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ 

πνπ ζα επηηξέςνπλ ην ζρεκαηηζκφ κηαο ειάρηζηεο κάδαο γπλαηθψλ ζε θνξπθαίεο 
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ζέζεηο ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο νηθνλνκηθήο, ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο  

δξαζηεξηφηεηαο. Βέβαηα νη ίδηεο νη γπλαίθεο ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο 

θαη ελέξγεηεο , κε ηηο νπνίεο ζα πηέζνπλ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο θαζψο θαη ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο λα αιιάμνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλάιεςε 

ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ γηα ηε δηφξζσζε ησλ κεραληζκψλ πνπ πξνθαινχλ ηε 

γπάιηλε ″νξνθή″.   

 

  2.2 Η ζέζε ηωλ γσλαηθώλ ζηελ Διιάδα. 

 

     Όπσο πξναλαθέξζεθε ε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη δπζκελήο 

παξά ηηο φπνηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη παλεπξσπατθφ θαη 

επνκέλσο παξαηεξείηαη θαη ζηελ Διιάδα. πλνπηηθά, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ 

Διιάδα, ε γπλαηθεία απαζρφιεζε παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ 

ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ, αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ σο κηζζσηψλ 

ζην ηξηηνγελή ηνκέα, αχμεζε θαη δηαηήξεζε ησλ γπλαηθψλ ζε πςειά επίπεδα ηεο 

καθξνρξφληαο αλεξγίαο. Ωζηφζν νη εξεπλεηέο δηαπηζηψλνπλ κία ζεηξά αληηθαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη εμειίμεσλ φπσο είλαη ε ζηαδηαθή επηινγή ″αλδξηθψλ″ θαη 

ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ επαγγεικάησλ θαη θιάδσλ αιιά θαη ε πεξηνξηζκέλε 

εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζε νξηζκέλα επαγγέικαηα πςειήο ππεπζπλφηεηαο θαη 

θνηλσληθνχ θχξνπο. 

    Ο ζπληειεζηήο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη απ’ ηνπο 

ρακειφηεξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ππνιείπεηαη ηνπ κέζνπ ζπληειεζηή 

ζπκκεηνρήο ζ’ απηέο. Δπίζεο ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

ππνιείπεηαη ζε ζρέζε κε απηήο ησλ αλδξψλ.  

 

                Πίλαθας 1: σκκεηοτή ηωλ γσλαηθώλ ζηο εργαηηθό δσλακηθό 

 ΔΛΛΑΓΑ             ΔΔ-15 

ΤΝΟΛΟ 56,9               64,2 

ΑΝΓΡΔ 71,7               72,9 

ΓΤΝΑΙΚΔ 

 

42,7 

 

              55,5 

 

Πεγή: Καδαθφπνπινο Λεσλίδαο ″Αληζφηεηεο ησλ θχισλ ζηελ απαζρφιεζε, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ην εηζφδεκα ″,2005 
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    Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

δελ έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη πεξηθέξεηεο ηεο 

Διιάδαο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ είλαη θαηά ζεηξά: 

Κξήηε, Α. Μαθεδνλία θαη Θξάθε, Αηηηθή, Ιφληα Νεζηά, Πεινπφλλεζνο, Κεληξηθή 

Μαθεδνλία, Γπηηθή Μαθεδνλία, Ήπεηξν, Ν. Αηγαίν, Γπηηθή Διιάδα, Θεζζαιία, 

ηεξεά Διιάδα, Β. Αηγαίν.  

        ηελ Διιάδα νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο εξγάδνληαη ζε θνξεζκέλα επαγγέικαηα 

θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δηεμφδνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (π.ρ. θηινινγία, ηζηνξία, 

ζενινγία, βηνινγία, ρεκεία, θαξκαθεπηηθή, λνκηθή, δεκνζηνγξαθία θαη άιια). Δπίζεο, 

έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ζπλερίδνπλ λα απαζρνινχληαη ζε παξαδνζηαθέο 

″γπλαηθείεο″ εηδηθφηεηεο φπσο είλαη λνζνθφκεο, καίεο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, 

γξακκαηείο, πσιήηξηεο θαη άιια. Οη εηδηθφηεηεο απηέο εκθαλίδνπλ ηθαλνπνηεηηθέο 

δηεμφδνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο αιιά ζπλήζσο δηαθξίλνληαη γηα ρακειέο ακνηβέο, 

πεξηνξηζκέλν θνηλσληθφ θχξνο θαη δπλαηφηεηεο ηεξαξρηθήο αλέιημεο. ήκεξα νη 

γπλαίθεο, αλ θαη ζε κηθξφ πνζνζηφ, αληηπξνζσπεχνληαη ζε θιάδνπο ηνπ δεκνζίνπ κε 

κνληκφηεηα εξγαζίαο θαη πςειφ θχξνο φπσο ν δηθαζηηθφο, ην δηπισκαηηθφ ζψκα, ηελ 

πγεία, ηελ εθπαίδεπζε, ηηο ηξάπεδεο θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε γεληθφηεξα. 

    Ωζηφζν ,ζα πξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε ζρεδφλ πιήξε απνπζία ησλ 

γπλαηθψλ απφ ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ ζηε ρψξα καο. Η αξηζκεηηθή ηνπο 

παξνπζία ζηελ Δζληθή Βνπιή, ηελ Δπξσβνπιή θαη ζηα αλψηεξα θιηκάθηα ηεο 

Γηθαζηηθήο Δμνπζίαο, ηνπ ελ γέλεη δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ, ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ 

θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ήηαλ θαη είλαη ειάρηζηε. 

    Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ (Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

Διιάδνο) ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ γπλαηθψλ απαζρνιείηαη ζηνλ πξσηνγελή θαη ηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα (εκπφξην, ηξάπεδεο, ππεξεζίεο), πνπ ζπλήζσο απνθέξνπλ ρακειφηεξα 

εηζνδήκαηα,  θαη κφλν έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ (πεξίπνπ ην 17%) απαζρνιείηαη ζην 

δεπηεξνγελή ηνκέα, ζηνλ νπνίν ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αλδξψλ θζάλεη ην 80%. 

Σα ηειεπηαία βέβαηα ρξφληα παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ησλ 

αλδξψλ ζην δεπηεξνγελή ηνκέα θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ γπλαηθψλ. 

   Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο είλαη πσο ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ γπλαηθψλ θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο ελψ έλα κηθξφηεξν 

κέξνο ηνπο εξγάδεηαη ζε ζέζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Σν αληίζεην αθξηβψο 

ζπκβαίλεη κε ηνπο άλδξεο. 
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    Πάλησο νη γπλαίθεο, θαηά θαλφλα, θαζπζηεξνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο 

ζηελ εχξεζε ηεο πξψηεο εξγαζίαο θαη απνιχνληαη επθνιφηεξα απφ ηνπο άλδξεο 

εξγαδφκελνπο, ηδηαίηεξα γηα λα απνθεπρζνχλ νη αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο γηα 

ηνλ εξγνδφηε πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηελ πεξίπησζε θπνθνξίαο. 

    ε ζεκαληηθφ αξηζκφ γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ νη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

παξέλζεηα πξφζσπα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη επηρεηξήζεηο απηέο αλήθνπλ θαη 

δηνηθνχληαη απφ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο ή άιια άξξελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. Η 

θαηαλνκή ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο , ζε δηάθνξνπο ηνκείο, δηαξζξψλεηαη 

ζηε γεσξγία, ζην εκπφξην, ζηνλ ηνπξηζκφ, ζηε δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ζηε 

βηνκεραλία θαη ηελ βηνηερλία, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 

    Αθφκα, κηζζνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ παξαηεξνχληαη θαη ζηε 

ρψξα καο. Οη γπλαίθεο ακείβνληαη κε ην 78% ησλ ακνηβψλ ησλ αλδξψλ. Οη γπλαίθεο, 

σζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα απμάλνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ εηζαγσγή ηνπο 

ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ελψ έλα πνζνζηφ απηψλ, πξνβαίλεη θαη ζηε ιήςε 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

   Έλα  απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ειιελίδεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο είλαη ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο. Αθφκα θαη νη γπλαίθεο πςεινχ 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ απνηεινχλ ηα πξψηα ζχκαηα ηεο αλεξγίαο. Βέβαηα είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ πσο γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαη ζηα αλψηεξα κνξθσηηθά επίπεδα 

αληηκεησπίδνπλ πνζνζηά αλεξγίαο ρακειφηεξα απφ απηά πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

γπλαίθεο πνπ θαηέρνπλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ, απνιπηήξην Λπθείνπ ή αθφκα θαη 

πηπρίν Σ.Δ.Ι. Ωζηφζν, ε αλεξγία ησλ γπλαηθψλ κε δηδαθηνξηθφ ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ είλαη πςειφηεξε απφ απηή ησλ αλδξψλ. Γηα παξάδεηγκα ην 2005 ε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία γπλαηθψλ είρε πνζνζηφ αλεξγίαο 7,7% ζε ζρέζε κε ην 4,7% 

ησλ αλδξψλ (πεγή: νηθνλνκηθφ δειηίν Alpha Bank, ηεχρνο 94 Ινχληνο 2005). Η 

Διιάδα επίζεο βξίζθεηαη κφληκα πξψηεο ζέζεηο ζε πνζνζηά αλεξγίαο γπλαηθψλ 

αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. Γηα παξάδεηγκα ζχκθσλα κε ηε Eurostat ν κέζνο φξνο 

ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο γηα ηα έηε 2000-2007 ήηαλ πςειφηεξνο ζηελ Διιάδα κε 

πνζνζηφ 15,2% θαη αθνινπζνχζε ε Ιζπαλία κε πνζνζηφ 13,8%φηαλ ν θνηλνηηθφο 

κέζνο φξνο αλέξρνληαλ ζην 9,3%. 

    Παξ’ φηη  κάιηζηα ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 24
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ 

ησλ 27 ζηηο δαπάλεο γηα πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο έρεη ην 2
ν
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κεγαιχηεξν πνζνζηφ καθξνρξφληαο αλεξγίαο ζηηο γπλαίθεο θαη βξίζθεηαη 3
ε
 απφ ην 

ηέινο ζηε γπλαηθεία απαζρφιεζε. 

    Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ πσο ζηε ρψξα καο ε γπλαίθα αληηκεησπίδεη δπζκελείο 

ζπλζήθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ είλαη έληνλεο 

ελψ ηα ζηεξεφηππα γηα ηελ αμία ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο αθφκα πθίζηαληαη. 

 

2.3  Η πρόζθορα εργαζίας ηωλ γσλαηθώλ. 

     

    Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

απμήζεθε. Ωζηφζν, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρψξσλ ζηα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην 1991 ζηελ Ιηαιία νη κηζέο γπλαίθεο απφ 

25 έσο 54 εηψλ ζπκκεηείραλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη 

ζηνλ Καλαδά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ήηαλ πεξί ην 75% θαη ζηε νπεδία ήηαλ 

κεγαιχηεξν ηνπ 90%. Απηέο νη δηαθνξέο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε δηαθνξέο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ, ζε πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο, θαζψο θαη ζην ζεζκηθφ 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο γηα ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο. 

    Η ζεσξεηηθή καο αλάιπζε ηνλίδεη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη κεηαβνιέο ηνπ 

σξνκηζζίνπ σο βαζηθνχ παξάγνληα γηα ηελ αχμεζε ηεο γπλαηθείαο ζπκκεηνρήο ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ. πγθεθξηκέλα, θαζψο ν κηζζφο απμάλεηαη, νη γπλαίθεο πνπ δελ 

εξγάδνληαη έρνπλ πιένλ θίλεηξν λα πεξηνξίζνπλ ην ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ ζην 

λνηθνθπξηφ θαη είλαη πην πηζαλφ λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

    Η απφθαζε θάπνηνπ λα εληαρζεί ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ βαζίδεηαη ζηε ζχγθξηζε 

ηνπ κέζνπ κηζζνχ ηεο αγνξάο κε ην κηζζφ επηθχιαμεο. Έηζη, ε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ 

ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κπνξεί λα νθείιεηαη φρη κφλν ζηελ 

αχμεζε ησλ κηζζψλ ζηελ αγνξά, αιιά θαη ζηε κείσζε ησλ δηθψλ ηνπο κηζζψλ 

επηθχιαμεο. Δίλαη πηζαλφ κία αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ λα απμήζεη  ην κηζζφ 

επηθχιαμεο κηαο γπλαίθαο (δειαδή, ην αληίηηκν πνπ απηή απαηηεί γηα λα εηζέιζεη ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο) θαη κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα λα εξγαζηεί. Πξαγκαηηθά, αλ κηα γπλαίθα 

έρεη παηδηά ειηθίαο κηθξφηεξεο απφ 6 εηψλ, ε πηζαλφηεηα λα εξγαζηεί κεηψλεηαη θαηά 

πεξίπνπ 20 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

    Ωζηφζν, είλαη πηζαλφ ε αχμεζε ην κέζνπ κηζζνχ  ζηελ αγνξά, ε νπνία νδήγεζε 

ζε άλνδν ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ, λα θαηέζηεζε αθφκε θαη ηελ 

ελαζρφιεζε κε ηα παηδηά κηα πνιχ αθξηβή νηθηαθή δξαζηεξηφηεηα. πλεπψο, έλα 

κέξνο ηεο αηηηνιφγεζεο νδεγείηαη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε: νη γπλαίθεο 
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ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν φρη επεηδή έρνπλ ιηγφηεξα παηδηά, αιιά έρνπλ ιηγφηεξα 

παηδηά επεηδή ν απμαλφκελνο κηζζφο ηηο αλάγθαζε λα κεηψζνπλ ην ρξφλν πνπ 

δηαζέηνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

    Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ επεξεάδνληαη 

επίζεο απφ ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο ζε φηη αθνξά ην λνηθνθπξηφ. Έρεη ζεκεησζεί 

ζεκαληηθή ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηελ παξαγσγή νηθηαθψλ ζπζθεπψλ νη νπνίεο 

εμνηθνλνκνχλ ρξφλν, κεηαμχ απηψλ νη θνπδίλεο, ηα πιπληήξηα θαη ν θνχξλνο 

κηθξνθπκάησλ. πλεπψο, ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα πνιιέο δνπιεηέο ηνπ λνηθνθπξηνχ 

έρεη πεξηνξηζηεί δξαζηηθά, απειεπζεξψλνληαο έηζη ρξφλν γηα άιιεο αζρνιίεο θαη γηα 

δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

    Η ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη ηελ αληίζηνηρε παξαγσγή 

πηζαλφλ κείσζε ην ράζκα ησλ νξηαθψλ πξντφλησλ ησλ δχν ζπδχγσλ, άκβιπλε ηελ 

αλάγθε γηα εμεηδίθεπζε θαη ζπλέβαιε αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ 

γπλαηθείαο ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

    Οη λνκηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαβνιέο, θαζψο θαη νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

αλαηαξάμεηο πνπ πξνθάιεζαλ νη δχν παγθφζκηνη πφιεκνη θαη ε Μεγάιε Ύθεζε, 

επίζεο έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν. Ωζηφζν, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο πξάγκαηη επηδξνχλ θαη φηη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ έγγακσλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ κπνξεί λα εξκελεπζεί κε βάζε ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Έρεη ππνινγηζηεί φηη πεξίπνπ ην 60% ηεο 

ζπλνιηθήο κεγέζπλζεο ηνπ γπλαηθείνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κεηαμχ 1890 θαη 1980 

νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κηζζνχ ησλ γπλαηθψλ. 

    Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο γηα ηε γπλαηθεία πξνζθνξά εξγαζίαο βξίζθνπλ φηη 

ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ θαη ην σξνκίζζην 

ηνπο, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα ππνθαηάζηαζεο θπξηαξρνχλ ζηα 

απνηειέζκαηα εηζνδήκαηνο γηα ηηο εξγαδφκελεο γπλαίθεο. Πξφζθαηεο κειέηεο, νη 

νπνίεο εμεηάδνπλ ηε κεξνιεςία επηινγήο πνπ πξνθχπηεη απφ ππνδείγκαηα πξνζθνξάο 

εξγαζίαο ζην κε ηπραίν δείγκα ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ, ππνζηεξίδνπλ φηη ην 

κέγεζνο ηεο ειαζηηθφηεηαο πξνζθνξάο εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ δελ είλαη ηδηαίηεξα 

κεγάιν, ίζσο ηεο ηάμεο ηνπ 0,29 . Μία αχμεζε 10% ζην κηζζφ, ινηπφλ, απμάλεη ηηο 

ψξεο εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ θαηά πεξίπνπ 2%. 

    Δμαηηίαο ησλ ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ πξνζθνξά εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ, ε 

νπνία παξαηεξήζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη ε 
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πξνζθνξά εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ είλαη πεξηζζφηεξν ειαζηηθή απ’ φηη ησλ αλδξψλ. 

Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο απηή ε εληχπσζε νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη πνιχ επαίζζεηα 

ζηηο κεηαβνιέο ηνπ κηζζνχ. Όκσο, ππάξρνπλ πνιιέο ελδείμεηο φηη γηα ηηο εξγαδφκελεο 

γπλαίθεο νη ψξεο εξγαζίαο, φπσο θαη απηέο ησλ αλδξψλ δελ επεξεάδνληαη ηφζν πνιχ 

απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ κηζζνχ. Γηα λα ην ζέζνπκε δηαθνξεηηθά, ε πξνζθνξά εξγαζίαο 

ησλ γπλαηθψλ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, θπξίσο ζην 

΄΄εθηαηηθφ΄΄ φξην (δειαδή, φζνλ αθνξά ηελ απφθαζε γηα εξγαζία ή φρη), παξά ζην 

‘εληαηηθφ΄  φξην (δειαδή, φζνλ αθνξά ηελ απφθαζε γηα ην πφζεο ψξεο ζα δηαηεζνχλ 

ζηελ εξγαζία). 

    Σα ζηνηρεία επίζεο δείρλνπλ φηη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο  ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

θαη νη ψξεο εξγαζίαο ησλ έγγακσλ γπλαηθψλ επεξεάδνληαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ 

κηζζνχ ηνπ ζπδχγνπ π.ρ. κηα αχμεζε 10% ζην κηζζφ ηνπ ζπδχγνπ κεηψλεη ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαηά 5,3% θαη κεηψλεη ηηο ψξεο πνπ 

νη εξγαδφκελεο ζχδπγνη δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαηά 1,7%. Απφ ηελ άιιε, δελ 

απνδεηθλχεηαη φηη ε πξνζθνξά εξγαζίαο ησλ έγγακσλ αλδξψλ επεξεάδεηαη απφ ην 

κηζζφ ησλ ζπδχγσλ ηνπο. Πάλησο, νη εκπεηξηθέο κειέηεο σο έλα βαζκφ ππνζηεξίδνπλ 

φηη νη απνθάζεηο πξνζθνξάο εξγαζίαο κηαο νηθνγέλεηαο ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ, ελψ 

ε πξνζθνξά εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζηηο κεηαβνιέο ηνπ 

κηζζνχ ηνπ ζπδχγνπ. 

    Όπσο πξναλαθέξζεθε, πνιιέο γπλαίθεο εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπδχγνπ. Οη φξνη έληαμεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

είλαη δπζκελείο θαη ζίγνπξα ππνδεέζηεξνη απηψλ ησλ αλδξψλ (ακνηβέο, ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο). Η πξνζθνξά εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ 

είλαη έλα κείδνλ πξφβιεκα γη’ απηέο θαη εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. 

    Πνιιέο γπλαίθεο γλσξίδνπλ πσο είλαη δχζθνιε ε ελαξκφληζε ηεο νηθνγελεηαθήο 

δσήο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ δελ γλσξίδνπλ αλ ζα πξέπεη 

λα επηιέμνπλ ηελ ‘νηθηαθή εξγαζία’ ή ηε κηζζσηή απαζρφιεζε. 

    Τπφ ηνλ γεληθφ φξν ‘νηθηαθή εξγαζία’ ελλννχκε ηνλ φγθν ησλ εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο ηνπ ζπηηηνχ (π.ρ. θαζαξηφηεηα, δηαθφζκεζε), πξνεηνηκαζίαο ηνπ θαγεηνχ, 

νξγάλσζεο ηεο αλαςπρήο θαη γεληθφηεξα εμαζθάιηζεο ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθψλ 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαζεκεξηλψλ πξνζσπηθψλ αλαγθψλ ησλ ελειίθσλ, πγηεηλψλ 

θαη αξηηκειψλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 
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    Δίλαη γεγνλφο φηη αθφκα θαη φηαλ νη γπλαίθεο εληάζζνληαη ελεξγά ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ κε ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο ζηνλ αγψλα 

ηνπ βηνπνξηζκνχ δελ παξαηεξείηαη αλάινγε ζπκκεηνρή ησλ αλδξψλ ζηηο επζχλεο ηνπ 

ζπηηηνχ. Οη άλδξεο θαηά θαλφλα είλαη απαιιαγκέλνη απφ επίπνλεο θαη ρξνλνβφξεο 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο φπσο ε θξνληίδα, ε θχιαμε, ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ ειηθησκέλσλ γνλέσλ θαζψο θαη ε ελαζρφιεζε κε ηηο  νηθηαθέο εξγαζίεο. 

Δπηθεληξψλνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη επηηπρία, κε ζηφρν λα 

θαηαθηήζνπλ επζχλεο θαη αλψηεξα ηεξαξρηθά ζέζεηο. Γίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ 

θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε, ζην κεγάιν εηζφδεκα θαη ζηε ζηαζεξή 

δνπιεηά ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ ζηφρεπαλ ζηε κφξθσζε, ζηελ αλάπηπμε εο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπο, ζηελ θηιία θαη ζηελ νηθνγέλεηα. 

    Οη γπλαίθεο ινηπφλ, είλαη πιήξσο επηθνξηηζκέλεο κε ηηο δνπιείεο θαη ηηο επζχλεο 

ηνπ ζπηηηνχ θαζψο θαη κε ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ.  

    ηελ θξνληίδα ζπγθαηαιέγνληαη νη εξγαζίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ δσηηθψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ, ζηελ απφθηεζε ησλ 

απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ , ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ απμεκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρνιηθψλ θαη εμσζρνιηθψλ ππνρξεψζεσλ, ζηελ εζηθή ή ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιε 

ελέξγεηα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ.  

    Μεγάιν κέξνο ηεο θξνληίδαο ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ επηβαξχλεη επίζεο ηηο 

γπλαίθεο ηεο νηθνγέλεηαο. 

    Δπηπιένλ, πνιιέο θνξέο νη απνθάζεηο ησλ γπλαηθψλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή 

δσή είλαη απνηέιεζκα απνηίκεζεο θφζηνπο θαη νθέινπο, ε νπνία φκσο δελ ζηεξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Υξεζηκνπνηνχληαη θξηηήξηα φπσο ε πνηφηεηα 

ησλ ζρέζεσλ κε ην ζχδπγν θαη ην ζπγγεληθφ- θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, θαζψο επίζεο θαη 

νη ςπρηθέο θαη ζσκαηηθέο επηβαξχλζεηο απφ ηελ θαζεκεξηλή ζχγθξνπζε ησλ 

θαζεθφλησλ θαη ησλ αηζζεκάησλ ελνρήο θαη ηθαλνπνίεζεο. 

    Οη γπλαίθεο, ινηπφλ, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζε φζα 

έρνπλ θαζηεξσζεί λα νλνκάδνληαη ‘νηθνγελεηαθά θαζήθνληα’ πξνζαλαηνιίδνληαη εθ 

ησλ πξαγκάησλ ζηελ αλαδήηεζε άιισλ κνξθψλ απαζρφιεζεο. Μεγάινο αξηζκφο 

γπλαηθψλ αλαιακβάλεη π.ρ. ηελ εξγαζία ζην ζπίηη γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 

ςεπδαίζζεζε φηη δελ εγθαηαιείπεη ην ζπίηη. Ωζηφζν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εξγάδεηαη 
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ρσξίο λνκηθή θαηνρχξσζε, σξάξην θαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Άιιεο θνξέο 

επηιέγνπλ ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο ή εξγαζίαο κε κεησκέλν σξάξην. Οη κνξθέο 

απηέο απαζρφιεζεο δελ έρνπλ πξννπηηθή θνηλσληθήο θαηαμίσζεο, επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο θαη θαξηέξαο κε θηιφδνμνπο ζηφρνπο. Μεξηθέο θνξέο απνζχξνληαη αθφκα 

θ’απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

   Οη γπλαίθεο επηιέγνπλ λα εξγαζζνχλ ζε παξαδνζηαθά ‘γπλαηθείεο’ εηδηθφηεηεο 

φπσο ηεο λνζειεχηξηαο, ηεο καίαο, ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγνχ, ηεο παηδαγσγνχ θαη 

άιια παξεκθεξή επαγγέικαηα. Σαπηφρξνλα επηδηψθνπλ ζέζεηο ζην δεκφζην φπνπ 

ππάξρεη κνληκφηεηα εξγαζίαο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο απνθεχγνπλ αλεξρφκελα 

επαγγέικαηα πνπ αθνξνχλ γηα παξάδεηγκα ηηο θαηαζθεπέο ή ηελ πιεξνθνξηθή. 

    Ωο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο επηιέγνπλ κηθξήο θιίκαθαο 

παξαδνζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο φπσο : θαζαξηζηήξηα, θνκκσηήξηα, πεξίπηεξα, 

ραξηνβηβιηνπσιεία, δαραξνπιαζηεία, εζηηαηφξηα, είδε έλδπζεο, είδε κφδαο, είδε 

επίπινπ ή  δηαθφζκεζεο, εξγαζίεο θαζφλ απφ ην ζπίηη θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή εηδψλ 

έλδπζεο, ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, θαξκαθεία. πλήζεηο 

ηνκείο γηα ηελ γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη : ν ηνπξηζκφο, ε εθπαίδεπζε, νη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ε επηθνηλσλία, νη δεκφζηεο ζρέζεηο θαη νη πσιήζεηο, ε 

πγεία θαη ε πξφλνηα, ε ηειεξγαζία, ε εξγαζία κέζσ δηαδηθηχνπ απφ ην ζπίηη. Μάιηζηα 

ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ δειψλεη φηη ν ξφινο ηνπο ζην 

ζπίηη ζπγθξνχεηαη κε ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη απηφ απνηειεί 

ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ πξννπηηθή επαγγεικαηηθήο επηηπρίαο. 

    Η πξνζθνξά εξγαζίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ γπλαηθψλ επεξεάδεηαη σζηφζν θαη 

απφ ηηο αλψηαηεο ζρνιέο εθπαίδεπζεο πνπ επηιέγνπλ. Οη γπλαίθεο αληηπξνζσπεχνληαη 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρνιέο φπσο είλαη ε Ννκηθή, ζρνιέο Κνηλσληθψλ θαη 

Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ, Παηδαγσγηθά Σκήκαηα θαη Παξαταηξηθέο ρνιέο ζε 

αληίζεζε κε ηηο Πνιπηερληθέο, Οηθνλνκηθέο ή ρνιέο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ 

ππεξηεξνχλ νη άλδξεο θαη νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ πςειφηεξεο ζρεηηθά απνιαβέο. 

    Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο αληηθίλεηξν ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο απφ ηηο 

γπλαίθεο είλαη ηα ζηεξεφηππα πνπ θπξηαξρνχλ. 

    Ιδηαίηεξα, καθξηά απφ ηηο πξσηεχνπζεο θαη ηηο κεγαινππφιεηο επηθξαηνχλ 

αλαρξνληζηηθέο αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηεο γπλαίθαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο. χκθσλα κε απηέο ε θπζηθή ζέζε ηεο γπλαίθαο είλαη κέζα ζην 

ζπίηη. Οη γπλαίθεο κπνξνχλ λα εξγαζζνχλ κφλν φηαλ ππάξρεη νηθνλνκηθή αλάγθε θαη 
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πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηα έμνδα ηεο νηθνγέλεηαο ελψ ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο 

νηθνγέλεηαο απνηειεί θαη ηνλ κφλν θνηλσληθά απνδεθηφ ιφγν γηα ηελ αλαδήηεζε 

εξγαζίαο έμσ απφ ην ζπίηη. Οη άλδξεο ζπρλά αληηηίζεληαη ζηελ εξγαζία ηεο ζπδχγνπ 

θπξίσο επεηδή πηζηεχνπλ φηη ε ζχδπγνο δελ ζα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζσζηά ζηηο 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ή επεηδή ζα έρεη θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο πνπ δελ ζα κπνξεί  

λα ειέγρεη ν ζχδπγνο. 

     ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο ππάξρεη κία άκεζε ζρέζε εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο 

θαηαγσγήο. Έηζη, γπλαίθεο ρακειψλ θαη κεζαίσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ δηεθδηθνχλ 

εξγαζία θπξίσο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο , ελψ γπλαίθεο πςειφηεξσλ ζηξσκάησλ γηα 

ιφγνπο ρεηξαθέηεζεο. 

    Ωζηφζν, ν πιεζπζκφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βαίλεη κεηνχκελνο. Ωο εθ ηνχηνπ, 

γηα λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο νη ρψξεο-κέιε έλαληη ησλ ΗΠΑ, ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο θπξίσο ηηο νκάδεο εθείλεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ έληαμε ηνπο, φπσο νη γπλαίθεο. Δηδηθφηεξα, γηα ηε 

ρψξα καο, ζα πξέπεη λα επηδησρζεί κε πην απνθαζηζηηθφ ηξφπν ε ζχγθιηζε κε ηηο 

ινηπέο ρψξεο - κέιε  θαη ζηνλ ηνκέα ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο, κε ηελ ελίζρπζε 

ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ηεο γεληθφηεξεο επειημίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηνπ χςνπο ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο, ηελ 

ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ηδηαίηεξα ησλ γπλαηθψλ, ηε δεκηνπξγία παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ 

γηα ηε κέξηκλα ησλ παηδηψλ θαη ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

2.4  Υροληθές δηεσθοιύλζεης γηα ηοσς εργαδόκελοσς γολείς 

 

    Με ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, θπξίσο σζηφζν ησλ 

γπλαηθψλ, ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα απμεζεί ε πξνζθνξά εξγαζίαο ηνπο έρνπλ 

ζεζπηζηεί ηα παξαθάησ κέηξα : 

    Άδεηα κεηξφηεηαο θαη παηξφηεηαο 

   χκθσλα κε ηελ Γηεζλή χκβαζε 183 γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Μεηξφηεηαο ην 

2000 νξίδεηαη φηη :  Με ηελ ππνβνιή ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ή άιινπ θαηάιιεινπ 

πηζηνπνηεηηθνχ πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ πηζαλή εκεξνκελία ηνθεηνχ, φπσο απηφ νξίδεηαη 

απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη πξαθηηθή, ε γπλαίθα ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη ε 
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ζχκβαζε απηή δηθαηνχηαη άδεηα κεηξφηεηαο φρη κηθξφηεξε απφ 14 εβδνκάδεο. 

Σαπηφρξνλα δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχκβαζε εξγαζίαο ηεο 

θαζψο θαη ηελ ακνηβή ηεο ή θαη έλα θαηάιιειν επίδνκα. Απαγνξεχεηαη ε απφιπζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο εθηφο απφ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ 

γίλνληαη δεθηέο απφ ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο. Άδεηα πξνβιέπεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε 

πηνζεζίαο. 

   Ωζηφζν, πνιιέο έγθπεο απνιχνληαη κε ην πξφζρεκα ηεο νηθεηνζεινχο  

απνρψξεζεο. Η πηζαλφηεηα εγθπκνζχλεο ησλ λέσλ γπλαηθψλ απνηειεί ζνβαξφ 

αληηθίλεηξν γηα ηελ πξφζιεςή ηνπο απφ πνιινχο εξγνδφηεο εμαηηίαο ηεο απνδεκίσζεο 

κε ηελ νπνία επηβαξχλνληαη. 

   Μεησκέλν σξάξην ή ηζφρξνλε άδεηα κε απνδνρέο 

   Θεζπίζηεθε ήδε απφ ηελ 1
ε
 Γηεζλή χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Μεηξφηεηαο 

ην 1919. ηελ Διιάδα ζην δεκφζην ηνκέα παξέρεηαη ζηηο κεηέξεο κεησκέλν σξάξην 2 

σξψλ ηελ εκέξα γηα ηα παηδηά κέρξη 2 εηψλ θαη θαηά 1 εκέξα γηα ηα παηδηά απφ 2-4 

εηψλ. Δλαιιαθηηθά, απφ ην 1999 παξέρεηαη ελληάκελε άδεηα κε πιήξεηο απνδνρέο. 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παξέρεηαη ην δηθαίσκα κεησκέλνπ ακεηβφκελνπ σξαξίνπ 1 ή 2 

σξψλ γηα δηάζηεκα 24 ή 12 κελψλ  αληίζηνηρα απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο ή, 

ελαιιαθηηθά, ζπλερή άδεηα ηζφρξνλεο δηάξθεηαο, δειαδή 4 κελψλ. 

   Γνληθή άδεηα θαη άιιεο άδεηεο γηα ηνπο 2 γνλείο 

   Καηά ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 96/34/ΔΚ ε γνληθή άδεηα απνηειεί αηνκηθφ 

δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ , αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ιφγσ γέλλεζεο ή πηνζεζίαο 

παηδηνχ, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αζρνιεζνχλ κε ην παηδί, ηνπιάρηζηνλ επί 3 κήλεο 

κέρξη κηα νξηζκέλε ειηθία, ε νπνία κπνξεί λα θηάζεη έσο ηα 8 έηε. 

   Ωζηφζν, ε Οδεγία δελ νξίδεη αλ ε γνληθή άδεηα ρνξεγείηαη θαηά πιήξε ρξφλν, 

θαηά κεξηθφ ρξφλν, θαηά ηξφπν απνζπαζκαηηθφ ή κε ηε κνξθή ρξνληθήο πίζησζεο. 

Όκσο, ππνρξεψλεη λα ιεθζνχλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ απνιχζεηο, ιφγσ αίηεζεο ή ιήςεο γνληθήο άδεηαο θαη θαηνρπξψλεη 

ην δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ λα επαλέιζνπλ ζηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο ή ζε εξγαζία 

ηζνδχλακε κε ηε ιήμε ηεο γνληθήο άδεηαο. Γηαζθαιίδεη επίζεο φηη ηα θεθηεκέλα 

δηθαηψκαηα θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο γνληθήο άδεηαο δηαηεξνχληαη σο έρνπλ 

κέρξη ην ηέινο ηεο. 

   ηελ Διιάδα ε γνληθή άδεηα είλαη κε ακεηβφκελε θαη θπκαίλεηαη απφ 3,5 κήλεο 

κέρξη ηελ ειηθία ησλ 3,5 εηψλ ηνπ παηδηνχ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα έσο 2 ρξφληα κέρξη ηελ 
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ειηθία ησλ 6 εηψλ ηνπ παηδηνχ ζην δεκφζην ηνκέα. Σε γνληθή άδεηα ηε δηθαηνχηαη θάζε 

γνλέαο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη έλα έηνο απαζρφιεζεο ζηελ ίδηα ππεξεζία ή επηρείξεζε 

θαη κπνξεί λα ιεθζεί νιφθιεξε ή απνζπαζκαηηθά. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα νη 

εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα θαηαβάιινπλ ηηο εηζθνξέο ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηνπ 

εξγνδφηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ θνηλσληθναζθαιηζηηθή θάιπςε ζηε 

δηάξθεηα ηεο γνληθήο άδεηαο. 

     Οη γνλείο δελ ελζαξξχλνληαη λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ κέηξνπ ιφγσ: 

     α) ηεο απψιεηαο ηνπ κηζζνχ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 

     β) ηεο απαξαίηεηεο ζπλαίλεζεο ηνπ εξγνδφηε θαη  

         γ)ηνπ θφβνπ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηηο πξννπηηθέο  

         επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο εμαηηίαο ηεο απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία.              

     Γηα ηελ κεγαιχηεξε πξνζθνξά εξγαζίαο απφ ηηο γπλαίθεο είλαη απαξαίηεηεο θαη 

πξφζζεηεο άδεηεο φπσο άδεηα ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, άδεηα 

γηα επίζθεςε ζην ζρνιείν θαη πξφζζεηε άδεηα γηα ηνπο κφλνπο γνλείο. 

 

2.5  Τποδοκές θροληίδας 

 

    Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί νη γπλαίθεο είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ νηθηαθή 

εξγαζία, ε νπνία κάιηζηα δελ έρεη απνηειέζεη πεδίν ζεκαληηθψλ δεκνζίσλ 

παξεκβάζεσλ εθηφο απφ ειάρηζηεο θαη απνζπαζκαηηθέο θακπάληεο επαηζζεηνπνίεζεο 

ηεο θνηλήο γλψκεο απφ εμεηδηθεπκέλνπο ζηελ ηζφηεηα θξαηηθνχο θνξείο. Αληίζεηα, ε 

θνηλσληθή νξγάλσζε ηεο θξνληίδαο, ηελ νπνία έρνπλ αλαιάβεη πνιιέο θνξέο θαηά 

απνθιεηζηηθφηεηα νη γπλαίθεο, βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο γηα ηελ 

νηθνγέλεηα, ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ θαη ηδηαίηεξα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο 

ησλ γπλαηθψλ. ην πιαίζην ινηπφλ ηεο νξγάλσζεο απηήο έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

ππνδνκέο θξνληίδαο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο ειηθησκέλνπο. 

 

Τπνδνκέο θξνληίδαο παηδηψλ    

    ηελ Διιάδα νη πην ζεκαληηθέο δνκέο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ είλαη νη δεκνηηθνί 

βξεθνλεπηαθνί θαη παηδηθνί ζηαζκνί(γηα παηδηά απφ 8 κελψλ έσο 4 εηψλ), ηα δεκφζηα 

λεπηαγσγεία( πνπ απνηεινχλ ηκήκα ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο γηα παηδηά απφ 4 

έσο 6 εηψλ), ηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ(ΚΓΑΠ) πνπ 

θαζηεξψζεθαλ κε ην λφκν 2082/1992, νη παηδηθέο θαηαζθελψζεηο ησλ ΟΣΑ θαη νη 
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παηδηθνί ζηαζκνί ησλ νξγαληζκψλ πξφλνηαο θαη ησλ κε θπβεξλεηηθψλ 

νξγαλψζεσλ(ζπλδηθάηα, εθθιεζία). Αθφκα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο ηδησηηθψλ 

λεπηαγσγείσλ, βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ, θαζψο θαη ηδησηηθέο παηδηθέο 

θαηαζθελψζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θεξδνζθνπηθή βάζε κε άδεηα ηεο λνκαξρίαο. Σν 

2002 ππήξραλ 3.061 δνκέο θχιαμεο παηδηψλ έσο 4 εηψλ φπνπ θηινμελνχληαλ 135.388 

παηδηά. Απφ ην ίδην έηνο ε θπβέξλεζε αλήγγεηιε πσο ε θνίηεζε ζηα λεπηαγσγεία ζα 

είλαη ππνρξεσηηθή απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2007-2008. 

    Απφ ην 1984 ην θξάηνο ππνρξεψλεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ 

πεξηζζφηεξα απφ 300 άηνκα λα δηαζέηνπλ θαηάιιεινπο ρψξνπο γηα παηδηθφ ζηαζκφ. 

Μφλν σζηφζν θάπνηεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θπξίσο ζε ηνκείο θνηλήο σθέιεηαο, 

δηαζέηνπλ ηέηνηνπο ρψξνπο. Οξηζκέλεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο παξέρνπλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο πξφζβαζε ζε ηδησηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο , κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ 

ζπκβιεζεί. 

    Τπάξρνπλ βέβαηα νξηζκέλα πξνβιήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα ε ρακειή 

πνηφηεηα πνιιψλ παηδηθψλ ζηαζκψλ. Δπίζεο ν κέζνο φξνο ηνπ ρξφλνπ ηεο 

εβδνκαδηαίαο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη ζηελ 

ππνρξεσηηθή ππνιείπεηαη ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ ηεο πιήξεο απαζρφιεζεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ κε ηνλ λφκν 2525/1997 θαζηεξψλεηαη ν ζεζκφο ησλ νινήκεξσλ 

λεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Ο ζεζκφο απηφο είλαη πξφζθαηνο θαη 

δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηηο γπλαίθεο/κεηέξεο λα απαζρνιεζνχλ. 

 

Τπνδνκέο ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξίεο    

    Γηα ηε θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ ππάξρνπλ ηα Κέληξα Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο 

Ηιηθησκέλσλ(ΚΑΠΗ) ηα νπνία απνηεινχλ δνκέο πνπ αλήθνπλ ζηνπο ΟΣΑ απφ ην 

1981 θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ςπρνθνηλσληθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο, 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ,εξγνζεξαπείαο, θπζηνζεξαπείαο θαη άιιεο παξεκθεξείο. 

    Δπίζεο ππάξρνπλ ηα Κέληξα Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ(ΚΗΦΗ) πνπ 

απνηεινχλ κηθξέο δνκέο εκεξήζηαο θηινμελίαο. Έρνπλ δπλακηθφηεηα 15 αηφκσλ γηα 

εκεξήζηα θξνληίδα θαη 5 αηφκσλ γηα εηθνζηηεηξάσξε θηινμελία. Λεηηνπξγνχλ απφ 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη θνξείο ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη 

ζπλεξγάδνληαη κε κνλάδεο πγείαο θαη ηνπηθνχο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ. 
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   Σν πξφγξακκα Βνήζεηα ζην πίηη είλαη πξφγξακκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πνπ 

παξέρεη δσξεάλ πεξίζαιςε θαη’ νίθνλ ζε ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε αλαπεξίεο πνπ 

δελ ππνθέξνπλ απφ ζνβαξέο αζζέλεηεο. 

 

 

Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Κνηλσληθψλ Τπνδνκψλ  

    Όζν απμάλεηαη ε πξνζθνξά εξγαζίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ γπλαηθψλ, ηφζν 

απμάλεηαη ε δήηεζε γηα ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο θξνληίδαο. 

    Η πξνζθνξά ππνδνκψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ εμαξηάηαη 

θπξίσο απφ ηξεηο παξάγνληεο: 

α) ην χςνο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο 

β) ην είδνο ηνπ θνξέα θαη ησλ θξηηεξίσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη 

γ) ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

      Ο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην είδνο ηνπ θνξέα θαζνξίδνπλ θαη ηνπο άιινπο 

παξάγνληεο βησζηκφηεηαο, δειαδή ηε πξνζβαζηκφηεηα απφ ηνπο γνλείο, ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα απηφ θαη ηελ εθπιήξσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

ξφινπ ησλ ππνδνκψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ. Η πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ εμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ησλ δεκνζίσλ αξρψλ λα επνπηεχνπλ θαη λα 

ειέγρνπλ ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο, φπσο επίζεο θαη λα εμαζθαιίδνπλ πςειέο 

πξνδηαγξαθέο δεμηφηεηαο θαη θαηάξηηζεο ησλ ζηειερψλ  ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο θαιχπηεη πνιιέο αλάγθεο θξνληίδαο παηδηψλ θαη 

εμαξηεκέλσλ αηφκσλ ρσξίο φκσο λα εθαξκφδνληαη νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

πνηφηεηαο, ελψ κεγάιν κέξνο ηεο θξνληίδαο παξέρεηαη ζην ζπίηη κε θζελή εξγαζία 

ησλ κεηαλαζηξηψλ, ππνθαζηζηψληαο έηζη ηελ έιιεηςε θνηλσληθψλ ππνδνκψλ 

θξνληίδαο.     
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

3.1  ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

 

    Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο είλαη δπζκελήο ηδηαίηεξα ιφγσ ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ αλεξγίαο απφ ην 

νπνίν πιήηηνληαη. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν θαη ζηε ρψξα καο. 

    χκθσλα κε ηελ Eurostat ε Διιάδα ην 2009 βξίζθεηαη ζηελ 1
ε
 ζέζε ζηελ αλεξγία 

ησλ γπλαηθψλ θαη ζηελ 11
ε
 ζέζε φζν αθνξά ηελ απαζρφιεζή ηνπο. 

    Η Διιάδα έρεη ην 2
ν
 κεγαιχηεξν πνζνζηφ καθξνρξφληαο αλεξγίαο ζηηο γπλαίθεο 

(8,7375%) κε 1
ε
 ηελ Κξναηία ( 8,8167%). ηελ άιιε άθξε ε Ιξιαλδία κε πνζνζηφ 

0,9% θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε. 

     Δπίζεο, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 24
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ ησλ 27 

ζηηο δαπάλεο θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο. Μφιηο ην 0,512% ηνπ ΑΔΠ δαπαλάηαη ζε 

ηέηνηα πξνγξάκκαηα. Ο κέζνο φξνο ηεο ΔΔ είλαη 15 θνξέο πςειφηεξνο θαη βξίζθεηαη 

ζην 2,2% ηνπ ΑΔΠ. 

    Η ρψξα καο παξνπζηάδεη θαη ηε κεγαιχηεξε απφθιηζε κεηαμχ γπλαηθείαο θαη 

αλδξηθήο απαζρφιεζεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά πην επηηαθηηθή ηελ ήδε ππάξρνπζα 

αλάγθε γηα αχμεζε ησλ πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ηεο έληαμεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ, 

φπσο νη γπλαίθεο, ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σα πνζνζηά αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο είλαη 

γηα ηελ Διιάδα κεγαιχηεξα απφ ηα αληίζηνηρα θνηλνηηθά ηφζν ηεο ΔΔ ησλ 15 φζν θαη 

ηεο ΔΔ ησλ 27, αιιά ε πεξαηηέξσ αχμεζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, αλ ηα 

αληηπαξαβάιιεη θαλείο κε ηα πνιχ ρακειά πνζνζηά απαζρφιεζεο. 

    Η Διιάδα έρεη κφληκα έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί (πεγή Eurostat) είλαη 

δηαθσηηζηηθφο.    
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Πίλαθας 2: Ποζοζηό αλεργίας γσλαηθώλ θαηά ηελ περίοδο 2000-2007 

ΔΔ-15 8,5% 

ΔΔ-27 9,3% 

ΔΛΛΑΓΑ 15,2% 

ΙΠΑΝΙΑ 13,8% 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 7,3% 

ΙΣΑΛΙΑ 10,7% 

ΚΤΠΡΟ 5,5% 

ΙΡΛΑΝΓΙΑ 4,1% 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 6,4% 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 12,9% 

ΛΟΒΔΝΙΑ 6,8% 

ΚΡΟΑΣΙΑ 12,2% 

ΣΟΤΡΚΙΑ 8,4% 

Πεγή : Eurostat 

 

 

Παξαηεξνχκε πσο ε ρψξα καο κε πνζνζηφ 15,2% είλαη αξθεηά πην ςειά απφ ηνλ 

θνηλνηηθφ κέζν φξν θαη ησλ 15 θαη ησλ 27 θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ. 

   Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ θφξνπκ 

‘the global gender gap report 2010  ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 56
ε
  ζέζε ζηε 

Γηεζλή θαηάηαμε ησλ ρσξψλ κε βάζε ηελ Αληζφηεηα κεηαμχ Γπλαηθψλ θαη Αληξψλ. 

Σελ πξνεγνχκελε ρξνληά ε  ρψξα θαηέρεη ηελ 85
ε
 ζέζε δηεζλψο.   

    Αθνινπζεί ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πνζνζηψλ γπλαηθείαο αλεξγίαο θαη 

απαζρφιεζεο απφ ην 1981 έσο ζήκεξα. Πξηλ απφ απηφ, σζηφζν, είλαη ρξήζηκν λα 

δνζνχλ θάπνηνη ρξήζηκνη νξηζκνί γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε. 
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3.2 Aηηηά θαη είδε αλεργίας. 

 
        Πξηλ πξνβνχκε ζηελ παξάζεζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ αλεξγίαο θαη ησλ αίηησλ 

απηήο θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη κηα αλαθνξά ζε θάπνηνπο νξηζκνχο  πνπ αθνξνχλ 

ην εξγαηηθφ δπλακηθφ : 

     Δξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη ην άζξνηζκα εθείλσλ πνπ είηε εξγάδνληαη είηε ςάρλνπλ 

γηα εξγαζία (Blanchard.O,2006) 

Απαζρνινχκελνη είλαη ηα άηνκα ηα νπνία εξγάδνληαη. 

Άλεξγνη είλαη ηα άηνκα πνπ κπνξνχλ θαη επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ αιιά δελ κπνξνχλ 

λα βξνπλ απαζρφιεζε. 

 

Παξαθάησ παξαζέησ ηα αίηηα ηεο αλεξγίαο θαζψο θαη ηα είδε απηήο : 

 

 
    Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο: γηα πνιινχο ε αλεξγία ζεσξήζεθε σο ην απνηέιεζκα 

έιεπζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ελφο απμεκέλνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ειηθίαο 15 έσο 65 

εηψλ. Η εμέιημε απηή ηνπ πιεζπζκνχ εμαξηάηαη αθελφο απφ ηε θπζηνινγηθή αχμεζε 

ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη αθεηέξνπ απφ ην κεηαλαζηεπηηθφ θίλεκα αιιά θαη απφ ηελ 

επίδξαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ πιεζπζκνχ: 

γπλαίθεο, λένη θαη ειηθησκέλνη εξγαδφκελνη. 

 

    Πνηνηηθέο κεηαβνιέο ζηελ πξνζθνξά εξγαζίαο: ε δπλακηθή ησλ βηνκεραληθψλ 

νηθνλνκηψλ, ηφζν ζε πεξηφδνπο θξίζεο φζν θαη ζε πεξίνδν αλάθακςεο, αθνινπζείηαη 

απφ ζπλερή ηξνπνπνίεζε ησλ δνκψλ ηεο απαζρφιεζεο φπσο κεηαβνιέο ησλ 

εμεηδηθεχζεσλ απφ ηελ επίδξαζε ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ, αλαδηαλνκή θαηά θιάδν 

ιφγσ ηνπ άληζνπ ξπζκνχ αλάπηπμήο ηνπο, γεσγξαθηθή αλαδηαλνκή ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ πεξηνρψλ ή ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 

     Γηεζλνπνίεζε, αληαγσληζκφο, ειεχζεξεο αληαιιαγέο: παξάιιεια, κεξηθέο ρψξεο 

εθηφο ΟΑΑ, θπξίσο ζηελ λνηηναλαηνιηθή Αζία, έγηλαλ ζεκαληηθνί παξαγσγνί θαη 

εμαγσγείο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Πνιινί αλαιπηέο ζπλδένληαο ηα δχν θαηλφκελα 

δέρνληαη φηη ε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ απφ απηέο ηηο  ρψξεο, 

πνπ παξάγνληαη απφ εξγαδφκελνπο κηθξήο εμεηδίθεπζεο, δξα αξλεηηθά ζηε δήηεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο εξγαδνκέλσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 
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Παξφκνηα, απηή ε εμέιημε επηηαρχλεηαη απφ ηελ πξαθηηθή επηρεηξήζεσλ πνπ 

εγθαηαιείπνπλ ηηο ρψξεο ηνπ ΟΑΑ θαη εγθαζίζηαληαη ζε άιιεο  ρψξεο γηα λα 

σθειεζνχλ απφ ην ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο. Απηφ αθνινπζείηαη απφ καδηθή 

θαηαζηξνθή ζέζεσλ εξγαζίαο αληηζηαζκηδφκελε κε δεκηνπξγία, αληίζηνηρσλ ζε 

αξηζκφ, ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 

    Σερλνινγία: Απφ ηελ επνρή ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο νη ζπλέπεηεο ηεο 

ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη πξνφδνπ ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ αλεξγία απνηεινχλ 

θιαζζηθφ ζεκείν δηακάρεο. πρλά, πξνιέγνπλ φηη ην επφκελν θχκα ηερλνινγηθψλ 

αιιαγψλ ζα πξνθαιέζεη καδηθή αλεξγία θαη κεγάιε πηψζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ. 

 

Με βάζε ηα αίηηα αλεξγίαο ηα είδε είλαη ηα εμήο : 

   α) αλεξγία ηξηβήο: νη εξγαδφκελνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο θαη ηθαλφηεηεο, 

ελψ θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δπηπιένλ, ε ξνή 

πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο γηα ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη ηηο θελέο 

ζέζεηο εξγαζίαο είλαη αηειήο, ελψ θαη ε γεσγξαθηθή κεηαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ δελ 

είλαη ζηηγκηαία. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε αλαδήηεζε κίαο θαηάιιειεο ζέζεο εξγαζίαο 

ρξεηάδεηαη θαη ρξφλν θαη πξνζπάζεηα θαη ην γεγνλφο απηφ ηείλεη λα κεηψζεη ην 

πνζνζηφ εχξεζεο εξγαζίαο. Πξαγκαηηθά, επεηδή νη δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο 

απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δίλνπλ δηαθνξεηηθνχο κηζζνχο νη άλεξγνη 

κπνξεί λα κελ απνδέρνληαη ηελ πξψηε ζέζε εξγαζίαο πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη. Η 

αλεξγία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα λα εληνπίζνπλ εξγαδφκελνη 

ζέζεηο εξγαζίαο, νλνκάδεηαη αλεξγία ηξηβήο (frictional unemployment). 

 

   β) αλεξγία αλακνλήο: ε αλεξγία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αθακςία ησλ κηζζψλ 

(wage rigidity), δειαδή ε αδπλακία ηνπ κηζζνχ λα πξνζαξκφδεηαη κέρξηο φηνπ ε 

πξνζθνξά εξγαζίαο εμηζσζεί κε ηε δήηεζε εξγαζίαο, θαη ηελ πεξηνξηζκέλε θαηαλνκή 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ελ αλεπάξθεηα (job rationing) νλνκάδεηαη αλεξγία αλακνλήο. Οη 

εξγάηεο κέλνπλ άλεξγνη φρη γηαηί δελ ςάρλνπλ λα βξνπλ δνπιεηά πνπ λα ηαηξηάδεη 

θαιχηεξα ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο αιιά επεηδή ζην επίπεδν ηηκψλ πνπ επηθξαηεί ζηελ 

αγνξά, ε πξνζθνξά εξγαζίαο μεπεξλά ηε δήηεζε. Οη εξγάηεο απηνί αλακέλνπλ απιψο 

λα ππάξμνπλ δηαζέζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο. 
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   γ) δηαξζξσηηθή αλεξγία: φηαλ ζε κία νηθνλνκία ππάξρνπλ άλεξγνη θαη θελέο ζέζεηο 

εξγαζίαο αιιά νη άλεξγνη δελ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζηηο ππάξρνπζεο θελέο 

ζέζεηο εξγαζίαο επεηδή ππάξρεη αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηα πξνζφληα θαη ηελ 

εηδίθεπζε ησλ αλέξγσλ θαη ζε απηά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ 

ζέζεσλ, ε αλεξγία απηή νλνκάδεηαη δηαξζξσηηθή. Η δηαξζξσηηθή αλεξγία νθείιεηαη ζε 

ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ λέα επαγγέικαηα θαη αρξεζηεχνπλ 

άιια ζε αιιαγέο ζηε δηάξζξσζε ηεο δήηεζεο, νη νπνίεο απμάλνπλ ηε δήηεζε 

νξηζκέλσλ πξντφλησλ θαη ηαπηφρξνλα κεηψλνπλ ηε δήηεζε άιισλ. Όπσο είλαη θαλεξφ 

ε δηαξζξσηηθή αλεξγία δεκηνπξγείηαη απφ ηε δπζαλαινγία πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 

δηαθφξσλ εηδηθεχζεσλ. Η κείσζή ηεο απαηηεί επαλεθπαίδεπζε ησλ αλέξγσλ ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ηηο εηδηθεχζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη έιιεηςε. Γηαθνξεηηθά, ε δηαξζξσηηθή 

αλεξγία κπνξεί λα είλαη κεγάιεο δηάξθεηαο. 

 

   δ) αλεξγία αλεπαξθνχο δήηεζεο: ε αλεξγία ιφγσ αλεπαξθνχο δήηεζεο είλαη εθείλε 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πηψζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο θάζεηο ηεο 

θαζφδνπ θαη ηεο χθεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα αδπλακία ηεο 

ζπλνιηθήο δήηεζεο ηεο νηθνλνκίαο λα απνξξνθήζεη ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.    

 

     3.3   ηαηηζηηθή αλάισζε αλεργίας δηατροληθά. 

       Σελ πεξίνδν πξηλ ηελ πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1970 ε θαηαγεγξακκέλε αλεξγία ηεο 

Διιάδνο βξηζθφηαλ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. Απφ ην 1970 θαη έπεηηα ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο έπεζε ζε πνιχ ρακειά επίπεδα θαη ε αλεξγία 

απμήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε αλεξγία απμήζεθε 

ζεκαληηθά θαη μεπέξαζε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. Η εηθφλα απηή ηεο αλεξγίαο 

παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα. πγθεθξηκέλα ε αλεξγία ηνλ επηέκβξην ηνπ έηνπο 2009 

αλήιζε ζην 9,1% κε 456.803 αλέξγνπο ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ 

Δπξψπε ησλ 27 ήηαλ 9,3 κε 22.429.000 αλέξγνπο. Έηζη ε αλεξγία απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, επεξεάδνληαο ηελ ζπλνρή ηεο 

θαη δεκηνπξγψληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε πξνζσπηθφ επίπεδν . Βάζε ησλ 

δεκνζηεπζέλησλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΤΔ θαη ζπκθψλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δεηγκαηνιεπηηθήο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ γηα ηνλ επηέκβξην ηνπ έηνπο 

2009,ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλήιζε ζην 9,1% παξνπζηάδνληαο κηα αχμεζε ηεο ηάμεο 
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ηνπ 1,7 ζπγθξηηηθά κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ  αλεξγίαο  ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008 πνπ 

ήηαλ 7,4%.Σν ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ θαηά ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009 εθηηκάηαη 

φηη αλήιζε ζε 4.577.844 άηνκα, ελψ ν νηθνλνκηθά κε ελεξγφο πιεζπζκφο ζε 4.240.986 

άηνκα .Οη άλεξγνη απμήζεθαλ θαηά 92.934  άηνκα ζε ζρέζε κε ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2008 (αχμεζε 25,5%).Δίλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηεί εδψ φηη ε Δξεχλα Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ πνπ δηεμάγεηαη είλαη δεηγκαηνιεπηηθή θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο βαζίδεηαη ζηα 

ζηνηρεία ηεο Απνγξάθεο  ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ έηνπο 2001.Η εμέιημε ηεο αλεξγίαο ζηελ 

Διιάδα ηελ πεξίνδν 1977-2008 παξνπζηάδεηαη ζην ( Γηάγξακκα 1 ). Η άλνδνο ηεο 

αλεξγίαο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990 κπνξεί λα εξκελεπζεί απφ παξάγνληεο 

φπσο ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θπξίσο ησλ 

γπλαηθψλ, θαη ε παξαγσγηθή αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο. εκαληηθφο παξάγνληαο 

είλαη επίζεο ε άλνδνο ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο, πνπ απμάλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο, νδεγψληαο έηζη ζε πςειφηεξε αλεξγία (Μεηξάθνο 

θαη Νηθνιίηζα, 2006). Η απνθιηκάθσζε ηεο αλεξγίαο ηε δεθαεηία ηνπ 2000 κπνξεί λα 

απνδνζεί ζην δπλακηζκφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ ζπλδεφηαλ κε ηελ έληαμε ηεο 

ρψξαο ζηελ ΟΝΔ. ρεηίδεηαη επίζεο κε ηελ εθαξκνγή ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ πνιηηηθήο 

γηα ηελ απαζρφιεζε πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο απφ ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά 

Σακεία (Λψινο, 2009). Σέινο, ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα 

πεξηφξηζε ηηο πηέζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζπγθξάηεζε ηελ αλεξγία. 

 

 Σν δηάγξακκα 1 ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πίλαθα 1 κε ηα πνζνζηά  είλαη δηαθσηηζηηθφ 

θαζψο παξνπζηάδεη  ηελ εμέιημε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο θαηά ηελ πεξίνδν 1977-2009 

ηφζν γηα ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Διιάδνο φζν θαη γηα ηνπο άλδξεο θαη 

ηηο γπλαίθεο ρσξηζηά. Η ηάζε έρεη κελ δηαθπκάλζεηο ,άιια είλαη ζαθψο απμεηηθή. Σν 

πνζνζηφ αλεξγίαο απφ 1,7% ην 1977 έθηαζε ζην 9,1% ην 2009, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

είρε ιάβεη ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ, 12,1%, ην 1999, ελψ είλαη εκθαλείο νη επηπηψζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ηε δηεηία 2008-2009, νπφηε θαηαγξάθεηαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο 

θαηά δχν εθαηνζηηαίεο κνλάδεο. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πάλησο πσο ζε φια 

αλεμαηξέησο ηα έηε, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ ήηαλ ππεξδηπιάζην ηνπ 

πνζνζηνχ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ. 
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                          Πίλαθας :1  Η αλεργία ζηελ Διιάδα δηατροληθά 

 

Έηνο 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Αλεξγία (%) ΄δ 

ηξηκήλνπ 11,4 12,1 11,0 11,2 10,2 9,9 10,4 9,7 8,8 8,1 7,4 9,1 

Πεγή: ΔΤΔ , ίδηα επεμεξγαζία 

 

 

 

 

        Όπσο  θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα 1 ηα πνζνζηά αλεξγίαο απμάλνληαη δηαρξνληθά 

απφ ην 1977 έσο ην 1999. Απφ 1.7% πνπ ήηαλ ην 1977, ην 1999 ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

θζάλεη ζρεδφλ ην 12,1%. Ωζηφζν απφ ην 2000, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα, ηα 

πνζνζηά αλεξγίαο αθνινπζνχλ θαζνδηθή πνξεία θαη κεηψλνληαη δηαρξνληθά. Σν 2000 

ην πνζνζηφ αλεξγίαο αλέξρεηαη ζην 11% θαη ην 2008 ζην 7,4%. πκπεξαζκαηηθά, ηα 

πνζνζηά αλεξγίαο ζηελ Διιάδα απμάλνληαλ απφ ην 1977 έσο ην 1999 θαη κεηψλνληαη 

απφ ην 2000 έσο ην 2008.  

 

        Αθνινπζεί δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ησλ πνζνζηψλ 

αλεξγίαο θαηά θχιν απφ ην 1977 έσο ην 2009. 
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       Όπσο παξαηεξείηαη απφ ην δηάγξακκα 1 ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο  πιήηηεηαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ. Γηαρξνληθά, ηα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ 

γπλαηθψλ είλαη πςειφηεξα ζε ζρέζε κε απηά ησλ αλδξψλ. Σα πνζνζηά αλεξγίαο θαη 

ησλ δχν θχισλ απφ ην 1977 κέρξη ην 1999  απμάλνληαη κε ηα γπλαηθεία πνζνζηά λα 

είλαη ζαθψο κεγαιχηεξα. Γηα παξάδεηγκα, ην 1999 ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ 

θπκαίλεηαη ζην 7% ελψ ησλ γπλαηθψλ ζην 18%. Απφ ην 2000 κέρξη θαη ην 2008 ηα 

πνζνζηά αλεξγίαο κεηψλνληαη κε ηα γπλαηθεία λα ζπλερίδνπλ λα είλαη πςειφηεξα απφ 

απηά ησλ αλδξψλ. Σν 2008 ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ έρεη κεησζεί ζην 11% παξακέλεη 

πςειφηεξν φκσο απφ απηφ ησλ αλδξψλ πνπ θπκαίλεηαη ζην 6%. Σν επηέκβξην ηνπ 

2009,ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ (13,4%) είλαη ζρεδφλ  δηπιάζην απφ ην 

αληίζηνηρν ησλ αλδξψλ (6,0%) ,γεγνλφο πνπ  δειψλεη  φηη  ν γπλαίθεηνο  πιεζπζκφο  

πιήηηεηαη πεξηζζφηεξν  απφ ηελ αλεξγία ζε ζρέζε κε ηνλ αλδξηθφ. Ωο  πξνο  ηελ θαηά 

νκάδεο ειηθηψλ δηάξζξσζε ηεο αλεξγίαο κε βάζε πάληα ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΓ, 
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παξαηίζεηαη πην θάησ έλαο ζπλνπηηθφο πίλαθαο κε νξηζκέλα έηε θαη θάπνηα 

δηαγξάκκαηα πνπ βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο.  

 

3.3.1  Ποζοζηά αλεργίας  γσλαηθώλ θαηά θύιο θαη ειηθία     

 

        ηα δηαγξάκκαηα 2α θαη 2β πνπ αθνινπζνχλ παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε 

ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο θαηά ειηθηαθή νκάδα ,ρσξηζηά γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο 

γπλαίθεο (πην αλαιπηηθά γηα ηνπο λένπο θαη ηνπο ειηθησκέλνπο εξγαδφκελνπο).Σφζν  

ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο παξαηεξείηαη κηα αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμχ 

ειηθίαο θαη πνζνζηνχ αλεξγίαο, θαζψο ηα πνζνζηά  αλεξγίαο ζηηο  ειηθηαθέο νκάδεο 

15-19 θαη 20-24 είλαη δπζαλαιφγσο  πςεινηέξα  απφ απηά ησλ κεγαιπηέξσλ 

ειηθηαθψλ νκάδσλ. Γηα αξθεηά έηε ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ ,ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

ησλ γπλαηθψλ ειηθίαο 15-19 ήηαλ πάλσ απφ 50%, ελψ ησλ γπλαηθψλ ειηθίαο  20-24 

εηψλ ήηαλ ζπλήζσο πςειφηεξν ηνπ 30%.    

        Τςειά  πνζνζηά παξαηεξνχληαη θαη ζηελ νκάδα ησλ γπλαηθψλ ειηθίαο 25-34 

εηψλ (13%-22%). Σα πνζνζηά γηα ηνπο άλδξεο ησλ αληίζηνηρσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ 

είλαη επίζεο πςειά, φρη φκσο ηφζν φζν απηά ησλ γπλαηθψλ, πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 

14% θαη 28% γηα ηελ νκάδα 15-19 εηψλ θαη κεηαμχ 14% θαη 22% γηα ηελ νκάδα 20-24 

εηψλ. Σα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ αλδξψλ ειηθίαο άλσ ησλ 35 εηψλ ήηαλ ρακειφηεξα 

ηνπ 5% ζε φια ηα έηε, ελψ ηα αληίζηνηρα ησλ γπλαηθψλ ήηαλ θάησ ηνπ 10% (κε 

εμαίξεζε ηελ νκάδα 35-44 κεηά ην 1998). 

 

                 Πηλάθες 1: Ποζοζηό αλεργίας γσλαηθώλ θαηά ειηθηαθές οκάδες 

 1983 1987 1991 1997 2001 2008 

15-19 εηψλ 34 39 36 50 44 36 

20-24 εηψλ 27 31 30 36,5 34 26,5 

25-34 εηψλ 13,5 12 13,5 17 18 15 

35-44 εηψλ 6,5 6 6,5 10 11,5 9 

55-59 εηψλ 2 2 2 4 6 5 

60-64 εηψλ 1 1 1,5 4 5 5 

ΤΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 100 

Πεγή :Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ,(ίδηα επεμεξγαζία) 
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3.3.2  Ποζοζηά αλεργίας αλά επίπεδο εθπαίδεσζες 

 

 

    Γηαρξνληθά, ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά αλεξγίαο παξνπζηάδνληαη ζηηο γπλαίθεο πνπ 

έρνπλ απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο θαη ζηνηρ. Δθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, ην 1991 

νη γπλαίθεο κε απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο πιήηηνληαη κε έλα πνιχ πςειφ 

πνζνζηφ αλεξγίαο 43,04%. Ωζηφζν, απφ ην 1991 ππάξρεη ηάζε κείσζεο ησλ 

πνζνζηψλ αλεξγίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία φπσο ην 2008 φπνπ ην πνζνζηφ είλαη 

16,7%. 

    Απφ ηελ άιιε, ηα πην ρακειά πνζνζηά αλεξγίαο αλήθνπλ ζηηο γπλαίθεο πνπ δελ 

πήγαλ ζρνιείν φπνπ θπκαίλνληαη ζην 1% εθηφο απφ ην 2008 φπνπ ην πνζνζηφ 

εθηηλάζζεηαη ζην 10,6% . Δπηπιένλ, γπλαίθεο πνπ πιήηηνληαη απφ ρακειά πνζνζηά 

αλεξγίαο είλαη εθείλεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ή είλαη 

απφθνηηνη αλσηάησλ ζρνιψλ. 

    Γπλαίθεο κε απνιπηήξην ζηνηρ. Δθπαίδεπζεο πιήηηνληαλ δηαρξνληθά κε πςειά 

πνζνζηά αλεξγίαο. Γηα παξάδεηγκα, ην 1981 νη γπλαίθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο 

πιήηηνληαλ κε πνζνζηφ 42,61%. Ωζηφζν, απφ ηφηε ηα πνζνζηά κεηψζεθαλ θαη ην 

2008 ην πνζνζηφ θζάλεη ην 11,8%. Άλνδν παξνπζηάδεη ε αλεξγία ζηηο γπλαίθεο πνπ 

είλαη πηπρηνχρνη αλσηάησλ ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ  θαη πνπ έρνπλ 

ηειεηψζεη ηελ Γ’ ηάμε κέζεο εθπαίδεπζεο. 

        Πνιχ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα  πξνθχπηνπλ απφ ηα Γηαγξάκκαηα 6α θαη 6β.  

Σφζν ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο,  ηα άηνκα ρακεινχ  εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ  

(πξσηνβάζκηα θαη θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε)  μεθηλνχλ  απφ ρακειφηεξα  

πνζνζηά  αλεξγίαο  απφ φηη ηα ππφινηπα   κέιε  ηνπ  δείγκαηνο   ακέζσο κεηά ηελ 

απνθνίηεζή ηνπο, φκσο ην εθηηκεκέλν πνζνζηφ αλεξγίαο ηνπο κεηαβάιιεηαη κε πνιχ 

βξαδχ ξπζκφ ζηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ. Οη δηαθνξέο κεηαμχ απνθνίησλ  

ιπθείνπ  θαη  απνθνίησλ  κεηαιπθεηαθψλ  ζπνπδψλ  είλαη  ακειεηέεο ζηελ πεξίπησζε  

ησλ  γπλαηθψλ,  ελψ ζηνπο  άλδξεο  λαη  κελ  ηα εθηηκεκέλα πνζνζηά αλεξγίαο  ησλ   

απνθνίησλ  κεηαιπθεηαθψλ ζπνπδψλ είλαη αηζζεηψο  πςειφηεξα απφ απηά ησλ 

απνθνίησλ ιπθείνπ θαηά ηα 5-6 πξψηα ρξφληα κεηά ηελ απνθνίηεζε, αιιά θαηφπηλ  νη  

δηαθνξέο  είλαη  κηθξέο. Αλαθνξηθά κε  ηνπο  απνθνίηνπο  ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ηφζν ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο, ηα εθηηκεκέλα πνζνζηά αλεξγίαο γηα 

δεδνκέλν αξηζκφ εηψλ κεηά ηελ απνθνίηεζε είλαη ηα ρακειφηεξα γηα ηνπο θαηφρνπο  
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ηίηισλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, θαηφπηλ γηα ηνπο απνθνίηνπο ΑΔΙ θαη ηέινο γηα ηνπο 

απνθνίηνπο ΣΔΙ. Όκσο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ ηα εθηηκεκέλα πνζνζηά 

αλεξγίαο απνθνίησλ ΑΔΙ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζπγθιίλνπλ πεξίπνπ είθνζη 

ρξφληα κεηά ηελ απνθνίηεζε, δελ ζπγθιίλνπλ πνηέ κε ην εθηηκεκέλν πνζνζηφ 

αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ απνθνίησλ ΣΔΙ. Αληίζεηα, ζηνπο άλδξεο ε δηαθνξά σο πξνο ηα 

εθηηκεκέλα πνζνζηά απνθνίησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ είλαη πνιχ κηθξή πεξίπνπ έμη ρξφληα 

κεηά ηελ απνθνίηεζε, θαη ηα ελ ιφγσ πνζνζηά ζπγθιίλνπλ πξνο ην εθηηκεκέλν 

πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ απνθνίησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 12-13 ρξφληα κεηά ηελ 

απνθνίηεζε ζε επίπεδα πνιχ ρακειφηεξα απφ απηά ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ 

βαζκίδσλ. 

 

 

 

 

             Πίλαθας 2 : Ποζοζηά αλεργίας αλά επίπεδο εθπαίδεσζες 

Έηε 1981 1987 1991 1997 2008 

Έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ ή είλαη πηπρηνχρνη 

αλσηάησλ ζρνιψλ 

8,06 6,72 10,95 11,34 9,7 

Φνίηεζαλ ή θνηηνχλ ζε 

αλψηαηε ζρνιή 
4,52 2,27 2,38 0,11 8,6 

Πηπρηνχρνη αλσηάησλ 

ηερληθψλ επ/θψλ ζρνιψλ 
- 7,90 7,71 14,07 16,7 

Έρνπλ απνιπηήξην κέζεο 

εθπαίδεπζεο 
24,30 27,37 43,04 41,56 16,7 

Έρνπλ ηειεηψζεη ηελ Γ’ 

ηάμε εμ. Μ.Δ. 
12,82 15,95 9,82 10,81 16,6 

Έρνπλ απνιπηήξην ζηνηρ. 

Δθπαίδεπζεο 
42,61 34,32 23,13 20,05 11,8 

Γελ ηειείσζαλ ηε ζηνηρ. 

Δθπ 
5,74 4,61 2,33 1,01 12,04 

Γελ πήγαλ θαζφινπ 

ζρνιείν 
1,83 0,86 0,55 1,08 1,06 

ΤΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 

Πεγή:ΔΤΔ,(ίδηα επεμεξγαζία) 
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3.3.3  Ποζοζηά  απαζτόιεζες  θαηά  θιάδο  οηθολοκηθής δραζηερηόηεηας θαη    

       Θέζε ζηο επάγγεικα. 

 

 

 

 

  Πίλαθας 3 : Ποζοζηά  απαζτόιεζες  θαηά  θιάδο  οηθολοκηθής δραζηερηόηεηας. 

Έηε 1981 1987 1991 1997 2001 2008 

χλνια 100 100 100 100 100 100 

Γεσξγία, θηελνηξνθία, 

δαζνθνκία, ζήξα, 

αιηεία 

41,63 35,42 14,31 23,12 14,15 11,83 

Οξπρεία (κεηαιιεία, 

ιαηνκεία, αιπθέο) 
0,04 0,16 0,10 0,05 0,05 0,11 

Μεηαπνηεηηθέο 

βηνκεραλίεο, 

βηνηερλίεο 

17,59 16,44 14,46 12,59 9,32 8,00 

Ηιεθηξηζκφο, 

θσηαέξην, αηκφο, 

ππεξεζίεο χδξεπζεο 

0,38 0,37 0,39 0,52 0,41 0,79 

Οηθνδνκήζεηο, 

δεκφζηα έξγα, 

θαηαζθεπέο 

0,19 0,12 0,28 0,24 0,69 0,51 

Δκπφξην, εζηηαηφξηα, 

μελνδνρεία 
15,25 17,90 17,17 23,56 21,24 27,88 

Μεηαθνξέο, 

απνζεθεχζεηο, 

επηθνηλσλίεο 

2,36 1,96 1,73 2,28 2,78 4,45 

Σξάπεδεο, αζθ. 

Τπνζέζεηο αθηλήησλ, 

δηεθπ. ππνζέζεσλ 

3,48 4,44 2,52 7,57 14,16 11,60 

Τπεξεζίεο 19,04 23,17 32,60 27,39 22,78 30,96 

Με δειψζαληεο 0,01 0,02 8,91 - 4,78 - 

Νένη - - 7,05 - 6,30 - 

Ιδησηηθά λνηθνθπξηά 

πνπ απαζρνινχλ 

πξνζσπηθφ 

- - - 2,67 3,33 4,06 

Πεγή:EΤΔ,(ίδηα επεμεξγαζία) 
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Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 3, ηα πην πςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 

είλαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ φπσο ε δεκφζηα δηνίθεζε, ε πγεία, ε εθπαίδεπζε θαη 

άιια. Γηαρξνληθά, ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα απηφ έρεη απμεζεί αθνχ ην 

1981 ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ήηαλ 19,04% θαη ην 2008 ήηαλ 30,96%. Τςειά είλαη θαη 

ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ππεξεζηψλ παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη εζηίαζεο. Καζνδηθή πνξεία αθνινπζνχλ ηα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, ηεο θηελνηξνθίαο, ηεο 

δαζνθνκίαο, ηεο ζήξαο θαη ηεο αιηείαο. Σν 1981, ην πνζνζηφ είλαη 41,63% ελψ ην 

2008 είλαη 11,83% . Παξφκνηα πνξεία παξνπζηάδεη θαη ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαπνηεηηθψλ βηνκεραληψλ θαη βηνηερληψλ. Ξεθηλά κε 17,59% ην 

1981 θαη θζάλεη ην 8% ην 2008. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλνδηθή πνξεία αθνινπζεί ε 

ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηξαπεδψλ, ηεο δηαρείξηζεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο , ησλ κεηαθνξψλ, ησλ απνζεθεχζεσλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ. Σέινο, είλαη 

ιίγεο νη γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη ζηα νξπρεία, ζηηο νηθνδνκήζεηο, ζηα δεκφζηα έξγα 

θαη ζηηο θαηαζθεπέο φπσο θαη ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξηζκνχ, χδξεπζεο, θσηαεξίνπ θαη 

αηκνχ. 

 

 

Πίλαθας 4: Ποζοζηά απαζτόιεζες ηωλ γσλαηθώλ θαηά ζέζε ζηο επάγγεικα  

Έηε 1981 1987 1991 1997 2001 

Δξγνδφηεο 1,69 1,75 3,88 2,75 7,58 

Δξγαδφκελνη 

γηα δηθφ ηνπο 

ινγαξηαζκφ 

18,16 17,71 16,66 16,01 10,48 

πκβνεζνχληα 

θ κε 

ακεηβφκελα 

κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο 

36,23 33,89 11,07 23,63 10,03 

Μηζζσηνί 43,92 46,65 57,70 57,61 65,61 

Γελ δήισζαλ 

ζέζε ζην 

επάγγεικα 

- - 3,64 - 6,30 

Νένη - - 7,05 - - 

Πεγή:ΔΤΔ,(ίδηα επεμεξγαζία) 

 

 

 



 
50 

 

 

    Ο παξαπάλσ πίλαθαο επηβεβαηψλεη ην θαηλφκελν ηεο "γπάιηλεο νξνθήο", 

ζχκθσλα κε ην νπνίν νη γπλαίθεο δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ζέζεηο πνπ είλαη πςειά 

ζηελ ηεξαξρία. πγθεθξηκέλα, απφ ην 1981 έσο θαη ζήκεξα αλ θαη παξνπζηάδνπλ 

αχμεζε είλαη κηθξά ηα πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ πνπ απνηεινχλ εξγνδφηεο ζε 

επηρεηξήζεηο. Σν 1981 ην πνζνζηφ είλαη κφιηο 1,69% θαη ην 2001 απμήζεθε ζην 

7,58%. 

    Τςειά, αλ θαη παξνπζηάδνπλ θαζνδηθή πνξεία, είλαη ηα πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ 

πνπ εξγάδνληαη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ. Μείσζε, επίζεο, παξνπζηάδνπλ  ηα 

πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ σο ζπκβνεζνχληα θαη κε ακεηβφκελα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο. Σν 1981 ην πνζνζηφ ήηαλ πνιχ πςειφ, 36,23% θαη ζήκεξα έρεη κεησζεί 

ζην 10,03%. 

    Σέινο, φιν θαη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο θαηαιακβάλνπλ κηζζσηέο ζέζεηο 

απαζρφιεζεο. Σν 1981,ην 43,92% ησλ γπλαηθψλ εξγάδνληαη σο κηζζσηνί θαη ζήκεξα 

ην πνζνζηφ έρεη θζάζεη ην 65,61%. 

 

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

  Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαίλεηαη φηη ε ζέζε ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη δπζρεξέζηεξε απφ απηή ησλ αλδξψλ. Σα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ηνπο είλαη κηθξφηεξα θαη ηα πνζνζηά αλεξγίαο ηνπο αξθεηά πςειφηεξα ζε 

ζρέζε κε απηά ησλ αλδξψλ. Ωζηφζν, ε θαηάζηαζε απηή ηείλεη λα αιιάδεη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. χκθσλα, κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία : 

      Η ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη ζρεηηθά ρακειή αιιά είλαη 

εκθαλήο ε ηάζε γηα βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο. 

  Οη γπλαίθεο απαζρνινχληαη θπξίσο ζηνλ πξσηνγελή θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. ε 

επίπεδν νηθνλνκηθνχ θιάδνπ ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο είλαη πςειά ζην εκπφξην θαη 

ηε γεσξγία. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο παξακέλεη αλδξνθξαηνχκελνο αθνχ γηα 

παξάδεηγκα ην 2002 ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αλδξψλ ήηαλ 81,03% ελψ ησλ 

γπλαηθψλ ήηαλ κφιηο 18,97% (πεγή ΔΤΔ). Βέβαηα ζηαδηαθά ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ 

απμάλεηαη ελψ αληίζεηα ησλ αλδξψλ κεηψλεηαη. 
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     Ωο πξνο ηε ζέζε εξγαζίαο  νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο θαηαιακβάλνπλ κηζζσηέο 

ζέζεηο απαζρφιεζεο. Σν πνζνζηφ απηψλ πνπ εξγάδνληαη σο βνεζνί νηθνγελεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ κεηψλεηαη δηαξθψο. 

     Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ απαζρνινχκελσλ ζηε κεξηθή απαζρφιεζε είλαη 

γπλαίθεο. Η καθξνρξφληα αλεξγία πιήηηεη πεξηζζφηεξν ηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

άλδξεο. 

 Σν πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο εκθαλίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο ειηθίεο απφ 

30 έσο 44 εηψλ, παιαηφηεξα πεξηζζφηεξν πιήηηνληαλ νη γπλαίθεο απφ 20 έσο 24 εηψλ. 

 Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γπλαηθψλ βειηηψλεηαη ζπλερψο. Όιν θαη πεξηζζφηεξεο 

γπλαίθεο θζάλνπλ ζηηο αλψηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο απνθηψληαο κεηαπηπρηαθνχο 

ηίηινπο ζπνπδψλ. Μάιηζηα ζε απηή ηελ θαηεγνξία γπλαηθψλ εκθαλίδνληαη θαη ηα 

κηθξφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο. 

 Ωζηφζν, νη γπλαίθεο ζπλερίδνπλ λα ακείβνληαη ιηγφηεξν απφ ηνπο άλδξεο θαη λα 

θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη ρακειά ζηελ ηεξαξρηθή θιίκαθα. 

 Βέβαηα, φπσο πξναλαθέξζεθε ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

βειηηψλεηαη. Πξνο απηή ηελ πνξεία ζπληέιεζε ε εμίζσζε ησλ δχν θχισλ ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη ηελ θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο, ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο απφ 

ην λφκν αιιά θαη ε ζεηηθή αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ γηα ην ξφιν θαη ηε ζέζε ηεο 

γπλαίθαο. Καηαιήγνληαο ,ζα  πξέπεη λα  επηζεκαλζεί  φηη  θαλέλα ζχγρξνλν θξάηνο 

δελ κπνξεί λα ζηνρεχεη ζηε βέιηηζηε νηθνλνκία  θαη ζηε δηθαηφηεξε  θνηλσλία, αλ δελ 

αλαδείμεη ηελ γπλαηθά ζηελ εξγαζία θαη ζηελ επηρείξεζε.  
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