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Πρόλογος 
παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό του Κέντρου 

Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) στο πλαίσιο του ερευνη-

τικού προγράµµατος «Ίση Αµοιβή-Προσοχή στο κενό!». Το 

πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή1 και 

τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας. Η µελέτη αξιοποιεί τα αποτελέσµατα 

τριών σηµαντικών πηγών στατιστικών δεδοµένων για τη µελέτη της ανισότη-

τας των αµοιβών ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες σε επιλεγµένους κλά-

δους και επαγγέλµατα στην Ελλάδα.  

Το αντικείµενο της µελέτης αφορά ένα πεδίο έρευνας της αγοράς εργασίας το 

οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένο στην Ελλάδα, καθώς µέχρι πρόσφατα, η 

έλλειψη στατιστικών στοιχείων για τη διάρθρωση και την κατανοµή των αµοι-

βών δεν επέτρεπε την υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων. Ο βασικός στόχος 

του ερευνητικού προγράµµατος στο οποίο εντάσσεται η παρούσα µελέτη είναι 

η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σχετικά µε την ανι-

σότητα των αµοιβών ανάµεσα στα δύο φύλα. Αντίστοιχα, ο βασικός στόχος της 

παρούσας µελέτης είναι να παρουσιάσει τις πραγµατικές διαστάσεις της ανι-

σότητας των αµοιβών ανάµεσα στα δύο φύλα και τους παράγοντες που τη δια-

µορφώνουν. Οι εξεταζόµενοι κλάδοι είναι το λιανικό εµπόριο, ο τουρισµός (ξε-

νοδοχεία-εστιατόρια), ο κλάδος των τραπεζών και ο κλάδος των υπηρεσιών 

υγείας. Επιπλέον, εξετάζονται και οι σηµαντικότερες επαγγελµατικές οµάδες 

των παραπάνω κλάδων. 

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες µου στην 

τέως Γενική ∆ιευθύντρια του ΚΕΘΙ, κα. Μαρία Στρατηγάκη, στο µέλος του 

∆.Σ. του ΚΕΘΙ και επιστηµονική υπεύθυνο του προγράµµατος κα. Φωτεινή 

Σιάνου, στην οικονοµολόγο και στέλεχος του ΚΕΘΙ, κα. Μαρία Ζερβού και στο 

δικηγόρο και συντονιστή του προγράµµατος κ. Ευάγγελο Κεχριώτη.  

Νίκος Ε. Ντερµανάκης 
                                                                          

1 5ο  Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα ανάµεσα στα δύο φύλα. 
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Εισαγωγή 
µελέτη της ανισότητας των αµοιβών ανάµεσα στους 

άνδρες και τις γυναίκες αξιοποιεί τα στοιχεία τριών 

σηµαντικών πηγών κοινωνικο-οικονοµικών δεδοµένων, 

της Έρευνας ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών 

της ΕΣΥΕ, του European Community Household Panel (ECHP) και της  Labour 

Force Survey της Eurostat.  

Η επίτευξη του βασικού στόχου της µελέτης επιχειρείται µέσα από πέντε άξο-

νες ανάλυσης. Ο πρώτος άξονας της ανάλυσης αφορά την αποτύπωση των χα-

ρακτηριστικών της αγοράς εργασίας των εξεταζόµενων κλάδων. Έµφαση δίνε-

ται στην καταγραφή των τάσεων που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην 

απασχόληση και στην ανεργία των κλάδων και των σηµαντικότερων επαγγελ-

µάτων τους, καθώς και στην αποτύπωση των διαφορετικών χαρακτηριστικών 

των δύο φύλων στην απασχόληση και στην ανεργία. Τα χαρακτηριστικά των 

δύο φύλων στην αγορά εργασίας αποτελούν –µεταξύ άλλων2 - τους παράγοντες 

που διαµορφώνουν το επίπεδο των αµοιβών και κατά συνέπεια το µέγεθος του 

µισθολογικού χάσµατος.  

Η επίτευξη του βασικού στόχου της µελέτης επιχειρείται µέσα από πέντε άξο-

νες ανάλυσης. Ο πρώτος άξονας της ανάλυσης αφορά την αποτύπωση των χα-

ρακτηριστικών της αγοράς εργασίας των εξεταζόµενων κλάδων. Έµφαση δίνε-

ται στην καταγραφή των τάσεων που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην 

απασχόληση και στην ανεργία των κλάδων και των σηµαντικότερων επαγγελ-

µάτων τους, καθώς και στην αποτύπωση των διαφορετικών χαρακτηριστικών 

των δύο φύλων στην απασχόληση και στην ανεργία. Τα χαρακτηριστικά των 

δύο φύλων στην αγορά εργασίας αποτελούν –µεταξύ άλλων- τους παράγοντες 

                                                                          

2 Κυρίαρχα στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας, 

που ενδεχοµένως διαφοροποιούν την αξιολόγηση και αποτίµηση των προσόντων και δεξιοτήτων ανδρών και γυναικών 

(βλ. (2003) Μ. Καραµεσίνη & Η. Ιωακείµογλου, «Προσδιοριστικοί παράγοντες του µισθολογικού χάσµατος µεταξύ 

ανδρών και γυναικών», ΚΕΘΙ).  
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που διαµορφώνουν το επίπεδο των αµοιβών και κατά συνέπεια το µέγεθος του 

µισθολογικού χάσµατος. 

Ο δεύτερος άξονας της ανάλυσης αφορά τον υπολογισµό του µισθολογικού χά-

σµατος σε κάθε ένα από τους κλάδους της µελέτης. Το µισθολογικό χάσµα υπο-

λογίζεται αναλυτικά για µία σειρά χαρακτηριστικών απασχόλησης των δύο φύ-

λων. Τα χαρακτηριστικά απασχόλησης αναφέρονται τόσο στα ατοµικά χαρα-

κτηριστικά των µισθωτών (π.χ ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης κλπ) όσο και στα 

χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας τους (π.χ το µέγεθος της επιχείρησης, το 

επάγγελµα κλπ). Παράλληλα, εκτιµάται το αν και σε ποιο βαθµό οι διαφορές 

των δύο φύλων σε κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά µπορεί να εξηγήσει 

το µέγεθος του µισθολογικού χάσµατος. Επιπλέον, έµφαση δίνεται και στην 

ανάλυση του ύψους των αµοιβών στο κάθε φύλο ξεχωριστά και για όλα στα χα-

ρακτηριστικά της απασχόλησης του προκειµένου να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα 

στοιχεία της εικόνας των αµοιβών των δύο φύλων στους εξεταζόµενους κλά-

δους.  

Ο υπολογισµός του µισθολογικού χάσµατος των ανδρών και των γυναικών µε 

κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης αποτελεί το αντικείµενο του τρίτου άξονα 

ανάλυσης. Το µισθολογικό χάσµα υπολογίζεται στη βάση ενός εκτεταµένου συ-

νόλου χαρακτηριστικών απασχόλησης τα οποία είναι κοινά και στα δύο φύλα. 

Οι υπολογισµοί γίνονται για το σύνολο του κάθε κλάδου και για τα σηµαντικό-

τερα επαγγέλµατα τους. Επιπλέον, εκτιµάται το αν και σε ποιο βαθµό το µισθο-

λογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα µε κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης 

µπορεί να αποδοθεί στη διαφορετική αντιπροσώπευση τους στα χαρακτηρι-

στικά αυτά. Τα αποτελέσµατα αυτής της εκτίµησης έχουν ιδιαίτερη σηµασία 

καθώς παρουσιάζουν τη συνδυασµένη και ταυτόχρονη επίδραση των κοινών 

χαρακτηριστικών απασχόλησης στο µισθολογικό χάσµα των δύο φύλων, το µέ-

ρος δηλαδή του µισθολογικού χάσµατος που µπορούν να εξηγήσουν οι διαφο-

ρές της απασχόλησης των δύο φύλων σε όλα ταυτόχρονα τα εξεταζόµενα 

κοινά χαρακτηριστικά.  

Ο υπολογισµός του µισθολογικού χάσµατος στη βάση των κοινών χαρακτηρι-

στικών απασχόλησης στα δύο φύλα επιχειρεί να µετρήσει ή να προσεγγίσει 

(πάντα σε σχέση µε τα διαθέσιµα στοιχεία) την ανισότητα της αµοιβής ανδρών 

και γυναικών για «ίση» ή «όµοια» εργασία3.   

                                                                          

3 Η έννοια της «όµοιας» εργασίας αναφέρεται όχι µόνο σε ίδιο είδος εργασίας αλλά και σε εργασίας 

«ίσης» αξίας (άρθρο 119 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). Αλλά και η έννοια της εργασίας 

«ίσης» αξίας είναι ευρύτατη. Καλύπτει τόσο ίδιες όσο και διαφορετικές εργασίες. Η έννοια αναφέρεται 

στο συγκεκριµένο «περιεχόµενο της εργασίας», δηλαδή στα συγκεκριµένα επιµέρους καθήκοντα, 
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Με τον τέταρτο άξονα ανάλυσης εξετάζεται η συµµετοχή των ανδρών και των 

γυναικών στα κλιµάκια αµοιβών σε κάθε ένα από τους εξεταζόµενους κλάδους 

και στα σηµαντικότερα επαγγέλµατα τους. Η έµφαση δίνεται στη σύγκριση της 

αντιπροσώπευσης των δύο φύλων στα ανώτερα, µεσαία και κατώτερα κλιµάκια 

αµοιβών των κλάδων και των επαγγελµατικών οµάδων. 

Ο πέµπτος άξονας της ανάλυσης αφορά τη διερεύνηση της ανισότητας των 

αµοιβών στα ανώτερα και κατώτερα κλιµάκια αµοιβών των εξεταζόµενων κλά-

δων και των σηµαντικότερων επαγγελµάτων τους. Στον άξονα αυτό, η έµφαση 

δίνεται στη σύγκριση του µισθολογικού χάσµατος ανδρών-γυναικών ανάµεσα 

στα ανώτερα και κατώτερα κλιµάκια αµοιβών. 

Τα στοιχεία για τις αµοιβές των δύο φύλων που χρησιµοποιήθηκαν για την 

πραγµατοποίηση της παραπάνω ανάλυσης προέρχονται από την Έρευνα ∆ιάρ-

θρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών στη Μεταποίηση και τις Υπηρεσίες της 

ΕΣΥΕ και το European Community Household Panel (ECHP) της Eurostat. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών πηγών για 

την καλύτερη κατανόηση της αξίας και των περιορισµών των δεδοµένων τους 

στην εξέταση του µισθολογικού χάσµατος στους εξεταζόµενους κλάδους και 

επαγγέλµατα. 

 

Η Έρευνας ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών 

Σκοπός της Έρευνας για τη ∆ιάρθρωση και την Κατανοµή των Αµοιβών στη 

Μεταποίηση και τις Υπηρεσίες της ΕΣΥΕ είναι να παρουσιάσει τη στατιστική 

σχέση ανάµεσα στο επίπεδο των αµοιβών από την εργασία και τα ατοµικά χα-

ρακτηριστικά των µισθωτών και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων ή θέ-

σεων εργασίας (φύλο, ηλικία, επάγγελµα, χρόνος στην επιχείρηση, επίπεδο εκ-

παίδευσης, οικονοµική δραστηριότητα της τοπικής µονάδας παραγωγής, είδος 

συλλογική σύµβασης που καλύπτει την εργασία στην επιχείρηση κλπ).  

                                                                                                                                                                                                                        
εργασίες-ενέργειες που εκτελεί ο εργαζόµενος και στα ελάχιστα προσόντα που απαιτείται να διαθέτει ο 

εργαζόµενος για την εκτέλεση των εργασιών αυτών. Η αξιολόγηση των εργασιών και η κατάταξη τους 

σε κλιµάκια αµοιβών πρέπει να γίνεται µε κριτήρια αντικειµενικά και µέσα από µία διαρκή µελέτη της 

αγοράς εργασίας και ειδικότερα των επαγγελµάτων. Σε χώρες όπως στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και 

στον Καναδά έχουν αναπτυχθεί συστήµατα επαγγελµατικής ανάλυσης που µεταξύ άλλων στοχεύουν 

στην ταξινόµηση και αξιολόγηση των διαφόρων θέσεων εργασίας µε τρόπο που να διευκολύνει τις 

επιχειρήσεις στον προσδιορισµό του ύψους της αµοιβής των εργαζοµένων. (Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά µε τα συστήµατα επαγγελµατικής ανάλυσης, βλέπε «Mapping the World of Work 

- An International Review of the use and gathering of Occupational Information», Eivind Hoffmann, 

Bureau of Statistics, International Labour Office, Geneva, 1997) 
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Τα ετήσια µεγέθη που καταγράφει η έρευνα αφορούν το οικονοµικό έτος 1995, 

ενώ για τα µηνιαία µεγέθη ο µήνας αναφοράς είναι ο Οκτώβριος του 1995. Η 

συλλογή των στοιχείων για τους κλάδους της Μεταποίησης ξεκίνησε το Νοέµ-

βριο του 1996 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 1997, ενώ η συλλογή των 

στοιχείων για τις Υπηρεσίες ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 1997 και ολοκληρώ-

θηκε το Μάρτιο του 1998.  

Η έρευνα διεξήχθη σε δύο επίπεδα µε τη χρήση δύο ξεχωριστών ερωτηµατολο-

γίων. Το πρώτο αφορούσε τις επιχειρήσεις και χρησιµοποιήθηκε για να κατα-

γραφούν τα χαρακτηριστικά τους (κλάδος, µέγεθος σε µισθωτούς, τύπος οικο-

νοµικού ελέγχου κλπ) και το δεύτερο ερωτηµατολόγιο αφορούσε τους µισθω-

τούς και χρησιµοποιήθηκε αντίστοιχα για να καταγραφούν τα ατοµικά χαρα-

κτηριστικά τους (επάγγελµα, ατοµική σύµβαση εργασίας, πλήρη-µερική απα-

σχόληση κλπ). Τα εξεταζόµενα χαρακτηριστικά στα ερωτηµατολόγια των επι-

χειρήσεων και των µισθωτών παρουσιάζονται στο Πλαίσιο 1 και 2. 

Βασικό πλεονέκτηµα της έρευνας είναι ότι αποτελεί µία εξειδικευµένη πηγή 

δεδοµένων µε βασικό αντικείµενο τη µελέτη της διάρθρωσης και της κατανο-

µής των αµοιβών των µισθωτών. Και αυτό, εφόσον ληφθούν υπόψη οι περιορι-

σµοί της, το επιτυγχάνει αρκετά καλά. Η ποιότητα των δεδοµένων της  έρευνας 

είναι πολύ καλή, καθώς τα στοιχεία για τις αµοιβές προέρχονται από τους ερ-

γοδότες, ενώ τα στοιχεία για τα ατοµικά χαρακτηριστικά των µισθωτών προέρ-

χονται από τους ίδιους τους µισθωτούς.  

Με την εφαρµογή κριτηρίων επιλογής περιπτώσεων στο συνολικό δείγµα µπο-

ρούν να επιλεγούν επιµέρους οµάδες µισθωτών. Η επιλογή αυτή µπορεί να γί-

νει µε βάση τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης τους (κλάδος, επάγγελµα, 

ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης κλπ) και ανάλογα µπορεί να υπολογιστεί η ακα-

θάριστη µέση ωριαία αµοιβή των µισθωτών κατά φύλο και στη συνέχεια να 

Πλαίσιο 1: Εξεταζόµενα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων στην  Έρευνα 

∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ. 

1. Κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆-91) 

2. Τύπος οικονοµικού ελέγχου της επιχείρησης (κρατική, ιδιωτική κλπ) 

3. Είδος συλλογικής σύµβασης που καλύπτει τους µισθωτούς στην επιχείρηση 

4. Αριθµός ηµερών άδειας (µέσος όρος) 

5. Αριθµός µισθωτών στην επιχείρηση 

6. Κύρια αγορά προϊόντων της επιχείρησης (τοπική, εθνική ΕΕ κλπ) 
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υπολογιστεί το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα για κάθε επιµέρους 

οµάδα µισθωτών που έχει επιλεγεί από το αρχικό δείγµα. 

Ωστόσο, η ανάλυση της ανισότητας των αµοιβών ανάµεσα στα δύο φύλα θα 

πρέπει να γίνεται για ένα δεδοµένο και συγκρίσιµο ανάµεσα στα δύο φύλα 

ποσό εργασίας προκειµένου το µισθολογικό χάσµα που υπολογίζεται να απο-

τυπώνει όσο το δυνατόν περισσότερο την πραγµατική κατάσταση στις αµοιβές 

των δύο φύλων. Τα στοιχεία και οι εξεταζόµενες µεταβλητές της έρευνας επι-

τρέπουν στη παραγωγή αποτελεσµάτων που να ικανοποιούν την παραπάνω 

Πλαίσιο 2: Εξεταζόµενα χαρακτηριστικά των µισθωτών στην  Έρευνα 

∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ. 

1.   Φύλο 

2.   Ηλικία 

3.   Υπηκοότητα 

4.   Οικογενειακή κατάσταση 

5.   Επάγγελµα (ΣΤΕΠ-92) 

6.   Ύπαρξη καθηκόντων εποπτείας ή διοίκησης άλλων εργαζοµένων  

7.   Χρόνος υπηρεσίας στην επιχείρηση 

8.   Επίπεδο εκπαίδευσης (ISCED-97) 

9.   Πλήρη-µερική απασχόληση 

10. Ατοµική σύµβαση εργασίας (ορισµένου-αορίστου χρόνου, µαθητεία)  

11. Ένταξη σε προγράµµατα ενίσχυσης προσλήψεων  

12. Αριθµός αµειβόµενων ηµερών αδείας το έτος 

13. Περίοδος καταβολής της αµοιβής (εβδοµαδιαία, δεκαπενθήµερη, µηνιαία) 

14. Σύνολο µεικτών αποδοχών περιόδου 

15. Υπερωριακές αµοιβές περιόδου 

16. Ώρες υπερωριακής απασχόλησης περιόδου 

17. Κανονικές ώρες περιόδου 

18. Πληρωθείσες ώρες περιόδου 

19. Ώρες µη-πληρωθείσες ή πληρωθείσες σε χαµηλότερη τιµή 

20. Έκτακτες αµοιβές για εργασία µε βάρδιες στη συγκεκριµένη περίοδο 

21. Μεικτές ετήσιες αποδοχές συµπεριλαµβανοµένων των bonuses 

22.Επηρεάστηκαν οι αποδοχές από απουσία 

23. Ετήσια bonuses  

24. Αριθµός µηνών που αντιστοιχούν τα bonuses 

25. Φόρος εισοδήµατος 

26. Σύνολο κοινωνικών εισφορών µισθωτού 

27. Καθαρές ετήσιες αποδοχές 

28. Αµοιβή για εργασία µε το κοµµάτι 
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ανάγκη. Έτσι, είναι δυνατός ο υπολογισµός της ωριαίας αµοιβής της εργασίας 

η οποία επιτρέπει µία περισσότερο ακριβής σύγκριση των αµοιβών των δύο 

φύλων απ’ ότι οι υπολογισµοί µε τη χρήση της εβδοµαδιαίας ή µηνιαίας αµοι-

βής. Επιπλέον, τα διαθέσιµα δεδοµένα επιτρέπουν την αποµόνωση των αµοι-

βών που λαµβάνουν οι µισθωτοί από υπερωριακή εργασία και οι οποίες επηρε-

άζουν τα αποτελέσµατα της σύγκρισης των αµοιβών των δύο φύλων, καθώς 

όπως συνήθως συµβαίνει περισσότεροι άνδρες παρά γυναίκες δουλεύουν υπε-

ρωριακά.  

Σηµαντικό ρόλο στην προσέγγιση του πραγµατικού µισθολογικού χάσµατος 

ανάµεσα στα δύο φύλα έχει και η δυνατότητα αποµόνωσης των αµοιβών σύµ-

φωνα µε το είδος της εργασίας (πλήρη-µερική απασχόληση). Η διαφορετική 

αµοιβή της εργασίας σε θέσεις πλήρους και µερικής απασχόλησης έχει επί-

δραση στην ανάλυση των διαφορών στις αµοιβές ανδρών και γυναικών καθώς 

από τις σχετικές επεξεργασίες προέκυψε ότι η µέση ωριαία αµοιβή σε θέσεις 

µερικής απασχόλησης είναι -γενικά- µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αµοιβή σε 

θέσεις πλήρους απασχόλησης. Αυτό, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι αναλο-

γικά περισσότερες γυναίκες από ότι άνδρες εργάζονται σε θέσεις µερικής απα-

σχόλησης έχει επίδραση στο ύψος του µισθολογικού χάσµατος ανάµεσα στα 

δύο φύλα. Η σύνθεση των εξεταζόµενων χαρακτηριστικών της έρευνας επιτρέ-

πει τη διάκριση των εργαζοµένων σε θέσεις πλήρους και µερικής απασχόλησης 

και στην καλύτερη προσέγγιση της πραγµατικής εικόνας της ανισότητας των 

αµοιβών ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες για µία δεδοµένη ποσότητα 

εργασίας. 

Παράλληλα, τα χαρακτηριστικά απασχόλησης των µισθωτών που εξετάζονται 

από την έρευνα είναι ποικίλα και αναλύονται σε αρκετές κατηγορίες. Έτσι, για 

παράδειγµα, το επίπεδο εκπαίδευσης αναλύεται σε 7 διαφορετικά επίπεδα, το 

µέγεθος της επιχείρησης µπορεί να διαµορφωθεί σε κλίµακες µεγέθους ανά-

λογα µε τις απαιτήσεις του ερευνητή (µε κάποιους ωστόσο περιορισµούς για 

λόγους στατιστικής αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων), ενώ η µέγιστη ανάλυση 

των στατιστικών ταξινοµήσεων των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας και 

των ατοµικών επαγγελµάτων είναι σε διψήφιο επίπεδο. Η σε βάθος ανάλυση 

των χαρακτηριστικών της έρευνας αποτελεί µία δυνατότητα που επιτρέπει την 

ακόµα καλύτερη προσέγγιση της πραγµατικής εικόνας του µισθολογικού χά-

σµατος στους κλάδους και στα επαγγέλµατα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

µε βάση την οπτική του φύλου. 

Από την άλλη πλευρά, τα δεδοµένα της έρευνας παρουσιάζουν δύο βασικούς 

περιορισµούς. Πρώτος περιορισµός είναι ότι µε βάση το σχεδιασµό της έρευνας 

τα δεδοµένα που καταγράφονται αφορούν τις παραγωγικές µονάδες ή τα κα-

ταστήµατα µε απασχόληση άνω των 10 µισθωτών, και έτσι δεν περιλαµβάνεται 
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ένας µεγάλος αριθµός µικρών µονάδων –όπως για παράδειγµα µικρά εµπορικά 

καταστήµατα, ή εστιατόρια- τα οποία κατά µέσο όρο τείνουν να πληρώνουν 

σχετικά µικρότερες αµοιβές και να απασχολούν ένα αναλογικά µεγαλύτερο 

αριθµό γυναικών. Ο περιορισµός αυτός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για τους 

εξεταζόµενους κλάδους του λιανικού εµπορίου και του τουρισµού καθώς σ’ αυ-

τούς του κλάδους το ποσοστό των επιχειρήσεων µε µέγεθος κάτω των 10 µι-

σθωτών είναι αρκετά µεγάλο. 

Ωστόσο, ο παραπάνω περιορισµός δεν τηρήθηκε καθώς ένα µεγάλο µέρος των 

επιχειρήσεων που έχουν συµπεριληφθεί στα στοιχεία της έρευνας έχουν λιγό-

τερους από 10 µισθωτούς. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στα προβλήµατα που 

παρουσίασε το Νέο Μητρώο Επιχειρήσεων που κατήρτισε η ΕΣΥΕ µε σκοπό να 

το χρησιµοποιήσει στην επιλογή του δείγµατος των επιχειρήσεων της έρευνας4. 

Χωρίς να παραβλέπουµε της σηµασία αυτού του γεγονότος θεωρούµε ότι τα 

στοιχεία της έρευνας εξακολουθούν να έχουν µεγάλη αξία ενώ παράλληλα είναι 

το µόνα διαθέσιµα αναφορικά µε την διάρθρωση και την κατανοµή των αµοι-

βών των µισθωτών στους κλάδους τις ελληνικής οικονοµίας. 

Ο δεύτερος περιορισµός της έρευνας είναι ότι δεν εξετάζει τις αµοιβές των µι-

σθωτών στο δηµόσιο τοµέα ή σε κλάδους που ο δηµόσιος τοµέας έχει αυξηµένη 

παρουσία όπως στον κλάδο της υγείας και κοινωνικής µέριµνας, στον κλάδο 

της εκπαίδευσης, καθώς και τις περισσότερες δραστηριότητες παροχής προ-

σωπικών υπηρεσιών. Ο περιορισµός αυτός αφορά άµεσα την παρούσα µελέτη, 

καθώς ο κλάδος της υγείας είναι ένας από τους τέσσερις εξεταζόµενους κλά-

δους. Για τον κλάδο αυτό αναζητήθηκαν στοιχεία από τη δεύτερη βασική πηγή 

δεδοµένων της παρούσας µελέτης, το European Community Household Panel 

(ECHP), της Eurostat. Ωστόσο, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και οι περιορι-

σµοί που έχει αυτή η έρευνα δεν επιτρέπουν την πραγµατοποίηση της παρα-

πάνω ανάλυσης σε όλους τους άξονες που περιγράφηκαν, µε όµοιο τρόπο και 

στο ίδιο βάθος5.  

                                                                          

4 Το Νέο Μητρώο Επιχειρήσεων δηµιουργήθηκε από διοικητικές πηγές. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας 

διαπιστώθηκε ότι το 32% των επιχειρήσεων που επιλέχθηκαν από αυτό είχαν µισθωτή απασχόληση 

κάτω των 10 ατόµων, ενώ άλλο ένα σηµαντικό τµήµα (21%) είχαν κλείσει (Eurostat, 1998). 

5 Μία βασική αδυναµία των δεδοµένων αµοιβής εργασίας του European Community Household Panel 

είναι ότι αυτά αφορούν τα συνολικά ακαθάριστα ποσά αµοιβών από την εργασία σε µηνιαία βάση και 

χωρίς λεπτοµέρειες για τη διάρθρωση τους. Παράλληλα, οι απαντήσεις για τα ποσά των αµοιβών έχουν 

δοθεί από τους ίδιους τους εργαζόµενους γεγονός που σηµαίνει ότι αυτές εµπεριέχουν σε σηµαντικό 

βαθµό το στοιχείο της υποκειµενικότητας που πιθανόν να έχει οδηγήσει κάποιους από αυτούς να έχουν 

δώσει εσφαλµένα στοιχεία. Επιπλέον, η ανάλυση των χαρακτηριστικών απασχόλησης των εργαζοµένων 

(κλάδος, επάγγελµα κλπ) αλλά και των ατοµικών τους χαρακτηριστικών (επίπεδο εκπαίδευσης κλπ) 

είναι για λόγους εµπιστευτικότητας των στοιχείων αρκετά περιορισµένη, χαρακτηριστικό που 
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Η διάρθρωση της µελέτης 

Τα κύρια µέρη της µελέτης είναι πέντε. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζονται οι 

τάσεις που εκδηλώνονται στην απασχόληση και στην ανεργία των εξεταζόµε-

νων κλάδων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1995-2000. Παράλληλα, τα αντί-

στοιχα δεδοµένα παρουσιάζονται και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ανάλυση των τάσεων της απασχόλησης και της 

ανεργίας στα σηµαντικότερα επαγγέλµατα των εξεταζόµενων κλάδων. Η ανά-

λυση σ’ αυτό το µέρος στηρίζεται στα στοιχεία της τρίτης πηγής δεδοµένων που 

χρησιµοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, της Έρευνας Εργατικού 

∆υναµικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αποκτήσει το ΚΕΘΙ από τη Euro-

stat. Σκοπός του πρώτου µέρους είναι η διαµόρφωση µιας όσο το δυνατόν ολο-

κληρωµένης εικόνας για τις τάσεις στην αγορά εργασίας των επιλεγµένων κλά-

δων και των σηµαντικότερων επαγγελµάτων τους. 

Στο δεύτερο µέρος της µελέτης, η ανάλυση εστιάζεται στην παρουσίαση του µι-

σθολογικού χάσµατος ανάµεσα στα δύο φύλα για µία δεδοµένη ποσότητα ερ-

γασίας. Το µισθολογικό χάσµα υπολογίζεται για το σύνολο των εξεταζόµενων 

κλάδων και για τα επιµέρους χαρακτηριστικά της απασχόλησης των µισθωτών 

και τις τιµές που αυτά µπορούν να λάβουν. Για κάθε ένα από αυτά τα χαρακτη-

ριστικά υπολογίζεται και το «προσαρµοσµένο» µισθολογικό χάσµα (“adjusted” 

wage gap), το πόσο δηλαδή θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στους άν-

δρες και στις γυναίκες αν η κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων σε 

αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν ίδια.  

Για τον κλάδο των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής µέριµνας η σχετική ανά-

λυση δεν ακολουθεί τους παραπάνω όρους καθώς τα στοιχεία του ECHP που 

χρησιµοποιήθηκαν δεν το επέτρεπαν. Αντίθετα, για τον κλάδο αυτό, το µισθο-

λογικό χάσµα υπολογίστηκε µόνο για το σύνολο των µισθωτών και για ορι-

σµένα -και διαφορετικά µε τα προηγούµενα- χαρακτηριστικά απασχόλησης. 

Ωστόσο, για τον κλάδο της υγείας, κατέστη δυνατός ο υπολογισµός του µισθο-

λογικού χάσµατος για το 1995 και το 1999. Με βάση αυτή τη δυνατότητα δια-

µορφώθηκαν συµπεράσµατα για την εξέλιξη του µισθολογικού χάσµατος στον 

κλάδο τα τελευταία χρόνια. 

Στο τρίτο µέρος της µελέτης παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των υπολογι-

σµών του µισθολογικού χάσµατος ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες µε 

όµοια-κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης. Οι υπολογισµοί πραγµατοποιήθη-

καν µόνο για τους τρεις από τους τέσσερις εξεταζόµενους κλάδους (λιανικό 

                                                                                                                                                                                                                        
αντίστοιχα περιορίζει την έκταση της ανάλυσης για τους παράγοντες που επηρεάζουν το µισθολογικό 

χάσµα (Eurostat, 1996). 
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εµπόριο, τουρισµός και των τράπεζες). Για κάθε ένα από αυτούς τους κλάδους 

δηµιουργήθηκε µία αρκετά εκτεταµένη σύνθεση χαρακτηριστικών απασχόλη-

σης στη βάση της οποίας υπολογίστηκε το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα 

δύο φύλα. Ο υπολογισµός του µισθολογικού χάσµατος στη βάση των κοινών 

χαρακτηριστικών απασχόλησης στα δύο φύλα επιχειρεί να µετρήσει (πάντα σε 

σχέση µε τα διαθέσιµα στοιχεία) την ανισότητα της αµοιβής ανδρών και γυναι-

κών για «ίση» ή «όµοια» εργασία. Επιπλέον, υπολογίστηκε η επίδραση στο µι-

σθολογικό χάσµα της κατανοµής της απασχόλησης των δύο φύλων σε κάθε ένα 

χαρακτηριστικό της σύνθεσης, ενώ ιδιαίτερα σηµαντική είναι η παρουσίαση 

της ταυτόχρονης και συνδυασµένης επίδρασης όλων των χαρακτηριστικών 

απασχόλησης στο µισθολογικό χάσµα.  

Το τέταρτο µέρος της ανάλυσης διακρίνεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη 

ενότητα εξετάζεται η συµµετοχή του κάθε φύλου στα κλιµάκια αµοιβών και γί-

νεται σύγκριση της συµµετοχής των δύο φύλων στα διαφορετικά επίπεδα 

αµοιβών. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι διαφορές στις αµοιβές ανά-

µεσα στους υψηλόµισθους και χαµηλόµισθους άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα, 

ενώ στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναι-

κών στους υψηλότερα και χαµηλότερα αµειβόµενους µισθωτούς. 

Τέλος, στο πέµπτο µέρος της µελέτης περιλαµβάνει τα βασικά συµπεράσµατα 

και ευρήµατα της ανάλυσης που προηγήθηκε. 

 

 



 
 

11 

Η αγορά εργασίας στους 
εξεταζόµενους κλάδους 

Οι τάσεις στην απασχόληση και την ανεργία στους κλάδους. 

την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν εµφανιστεί ιδιαίτερα σηµαντι-

κές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Η ένταση της εισόδου των γυναικών 

στην αγορά εργασίας αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες εξελίξεις 

που είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών 

στην αγορά εργασίας και στην αλλαγή των χαρακτηριστικών του εργατικού 

δυναµικού. Την περίοδο 1995-2000, οι γυναίκες αύξησαν τη συµµετοχή τους 

στην απασχόληση καταλαµβάνοντας πάνω από τα 4/5 των 148.000  νέων θέ-

σεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν στους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. 

Η παρουσία των γυναικών ενισχύθηκε στον τοµέα των υπηρεσιών, ενώ υπο-

χώρησε στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα. Το τµήµα της απασχόλησης 

των γυναικών που εργάζονταν στον πρωτογενή τοµέα (γεωργία, κτηνοτροφία, 

αλιεία) υποχώρησε σηµαντικά φτάνοντας στο 18% το 2000, έναντι 22,3% το 

1995, ενώ στο δευτερογενή τοµέα (ορυχεία-βιοµηχανία-κατασκευές) µειώθηκε 

στο 12½%, έναντι 13½% το 1995. Αντίθετα, στον τριτογενή τοµέα (υπηρε-

σίες), την ίδια περίοδο, οι γυναίκες κατέλαβαν τις 164.000 από τις 235.000 

νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν µε αποτέλεσµα το 2000, περίπου οι 

7 στις 10 γυναίκες εργάζονταν στον τριτογενή τοµέα.  

Η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών στον τριτογενή τοµέα εντοπίζεται 

κυρίως στον κλάδο του «λιανικού εµπορίου», στον κλάδο των «επιχειρηµατι-

κών δραστηριοτήτων» (νοµικές, λογιστικές, φοροτεχνικές, επιχειρηµατικές 

υπηρεσίες συµβούλων, διαφήµιση, έρευνα αγοράς, γραµµατειακή υποστήριξη, 

παροχή ανειδίκευτων υπηρεσιών όπως καθαρισµός κτιρίων, ανειδίκευτες πω-

λήτριες κλπ), στον κλάδο των «δραστηριοτήτων οικιακού προσωπικού» (οι-

κιακές βοηθοί, καθαρίστριες, παιδαγωγοί, baby-sitter, οικονόµοι κλπ), στον 

κλάδο των «τουριστικών υπηρεσιών» (ξενοδοχεία-εστιατόρια) και στον κλάδο 

των «υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής µέριµνας».  

ΜΕΡΟΣ 

1 

Σ
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Η συµµετοχή των τεσσάρων εξεταζόµενων κλάδων (λιανικό εµπόριο, υπηρε-

σίες τουρισµού, τραπεζικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής 

µέριµνας) στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών την παραπάνω περί-

οδο είναι  ιδιαίτερα µεγάλη. Συνολικά, στους τέσσερις κλάδους  συγκεντρώνε-

ται το 57% των νέων θέσεων εργασίας που κατέλαβαν οι γυναίκες κατά την 

περίοδο 1995-2000.  

Η αυξηµένη είσοδος των γυναικών στους παραπάνω κλάδους συνοδεύτηκε 

από τη µεταβολή των χαρακτηριστικών της απασχόλησης στους κλάδους αυ-

τούς. Όπως θα δούµε και στη συνέχεια, στους εξεταζόµενους κλάδους παρα-

τηρούνται αλλαγές στην ηλικιακή σύνθεση της απασχόλησης, στην αντιπρο-

σώπευση των δύο φύλων στα επίπεδα εκπαίδευσης, στη συµµετοχή τους σε 

θέσεις µε πλήρη ή µερική απασχόληση, στη συµµετοχή τους σε θέσεις εργα-

σίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου, στη συµµετοχή τους στις διάφορες επαγ-

γελµατικές οµάδες κλπ. Αντίστοιχα, κατά την ίδια περίοδο παρατηρείται µετα-

βολή των χαρακτηριστικών των άνεργων ανδρών και γυναικών στους ίδιους 

κλάδους. 

Τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης και της ανεργίας στους κλάδους αποτε-

λούν παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν το ύψος της αµοιβής των εργα-

ζοµένων και κατά συνέπεια το µέγεθος του µισθολογικού χάσµατος ανάµεσα 

στα δύο φύλα (βλέπε, Meulders et. alii (1994), Rubery (1998), Silvera (1999), 

Jepsen et alii (2001) Blau  et alii). Στην παρούσα µελέτη η ανάλυση των ανισο-

τήτων στις αµοιβές της µισθωτής απασχόλησης των δύο φύλων κινείται στη 

βάση της εξέτασης των χαρακτηριστικών αυτών. Η παρουσίαση των τάσεων 

των χαρακτηριστικών της µισθωτής απασχόλησης και της ανεργίας έχει ως 

στόχο, να αποτυπώσει το µέγεθος των αλλαγών στη –µισθωτή-  απασχόληση, 

ενώ παράλληλα στοχεύει να διαµορφώσει µία όσο το δυνατόν ολοκληρωµένη 

εικόνα για τη σηµασία αυτών των παραγόντων στην ανισότητα των αµοιβών 

ανάµεσα στα δύο φύλα. 

Στη συνέχεια του πρώτου µέρους παρουσιάζονται οι τάσεις στην αγορά εργα-

σίας των εξεταζόµενων κλάδων κατά την περίοδο 1995-2000. 
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ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ 
ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Τα χαρακτηριστικά των απασχολουµένων του κλάδου 

Ο κλάδος του λιανικού εµπορίου αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους σε 

απασχόληση κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Το 1995, οι απασχολούµενοι 

στον κλάδο έφταναν τις 490.000 άτοµα (ή το 13,3% της συνολικής απασχό-

λησης στην οικονοµία), ενώ το 2000 έφτασαν τις 530.000 άτοµα (ή το 13,8% 

της συνολικής απασχόλησης). Περίπου τα 2/3 των νέων θέσεων εργασίας που 

δηµιουργήθηκαν στον κλάδο την παρα-

πάνω περίοδο (ή 39.500 θέσεις) κατέλα-

βαν οι γυναίκες, αυξάνοντας τη συµµε-

τοχή τους στη συνολική απασχόληση 

του κλάδου από το 38,3% το 1995, στο 

40,3% το 2000 (∆ιάγραµµα 1).  

Στον κλάδο απασχολείται ένα σηµαντικό 

µέρος και των δύο φύλων. Η συµµετοχή 

του κλάδου στη συνολική απασχόληση 

των γυναικών είναι µεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη των ανδρών, ενώ η συµµε-

τοχή αυτή παρουσίασε αύξηση κατά την 

περίοδο 1995-2000 και στα δύο φύλα. 

Έτσι, το 14,1% των γυναικών και το 

12,8% των ανδρών το 1995 και το 14,6% 

των γυναικών και το 13,3% των ανδρών 

το 2000 εργάζονταν σε επιχειρήσεις του 

λιανικού εµπορίου (∆ιάγραµµα 2). 

Η αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο 

συνοδεύτηκε από την επέκταση της µι-

σθωτής απασχόλησης και στα δύο φύλα, 

τη σηµαντική υποχώρηση της αυτοαπα-

σχόλησης των ανδρών, τη µικρή υποχώ-

ρηση της αυτοαπασχόλησης των γυναι-

κών και  την υποχώρηση της απασχόλη-

σης των γυναικών σε µη-αµειβόµενες 

θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων που 

κατείχε κάποιο µέλος της οικογένειας 

τους. Οι θέσεις εργασίας εργοδοτών 

στον κλάδο αυξήθηκαν -έστω και 
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οριακά- και στα δύο φύλα, ενώ η παρου-

σία των ανδρών σε θέσεις εργασίας αυτού 

του είδους είναι πολλαπλάσια µεγαλύτερη 

από την αντίστοιχη συµµετοχή των γυναι-

κών (∆ιάγραµµα 3). 

Η ηλικιακή διάρθρωση της µισθωτής απα-

σχόλησης διαφέρει ανάµεσα στα δύο φύλα 

(∆ιάγραµµα 4). Οι διαφορές εντοπίζονται 

κυρίως στις ηλικίες κάτω των 29 ετών και 

στις ηλικίες άνω των 45 ετών. Έτσι, πάνω 

από το 52% της µισθωτής απασχόλησης 

των γυναικών στον κλάδο ήταν το 2000 

ηλικίας µικρότερης των 29 ετών, έναντι 

του 42,7% των ανδρών. Αντίστοιχα, το 

17% των ανδρών έναντι του 9,4% των 

γυναικών ήταν άνω των 45 ετών, ενώ οι 

τάσεις που εκδηλώθηκαν σ’ αυτή την 

ηλικιακή οµάδα ήταν αντίθετες ανάµεσα 

στα δύο φύλα. Έτσι, η συµµετοχή των 

ανδρών άνω των 45 ετών αυξήθηκε κατά 

1,6%, ενώ η συµµετοχή των γυναικών 

µειώθηκε κατά 0,9%. Από την άλλη πλευ-

ρά, το 2000 οι άνδρες και οι γυναίκες 

µισθωτοί ηλικίας 30-44 ετών αποτελού-

σαν περίπου το 40% της συνολικής 

µισθωτής απασχόλησης στο φύλο τους.  

Οι διαφορές στην ηλικιακή διάρθρωση 

των µισθωτών αντανακλούν σε ένα βαθµό 

και τις διαφορές της διάρθρωσης τους στα 

επίπεδα εκπαίδευσης. Πράγµατι, οι 

διαφορές αυτές εντοπίζονται κυρίως στις χαµηλές και µεσαίες βαθµίδες εκπαί-

δευσης (∆ιάγραµµα 5).  Παράλληλα, οι τάσεις που καταγράφονται κατά την 

εξεταζόµενη περίοδο είναι ιδιαίτερα έντονες στις χαµηλές και µεσαίες βαθµί-

δες εκπαίδευσης. Ειδικότερα, παρατηρείται σηµαντική υποχώρηση της απα-

σχόλησης των µισθωτών µε υποχρεωτική εκπαίδευση (µέχρι και Γυµνάσιο) και 

αντίστοιχη αύξηση της απασχόλησης των µισθωτών µε δευτεροβάθµια εκπαί-

δευση (Γενικό λύκειο, ΙΕΚ, τεχνικές-επαγγελµατικές σχολές δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης κλπ). Το 2000, οι άνδρες µισθωτοί µε υποχρεωτική εκπαίδευση 

αντιπροσωεύονται µε ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από αυτό των γυναικών 
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(35,2% έναντι 18½%). Το ίδιο έτος, το 

72½% της µισθωτής απασχόλησης των 

γυναικών έναντι του 56% της µισθωτής απα-

σχόλησης των ανδρών έχει γνώσεις δευτε-

ροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ περίπου το 9% 

της µισθωτής απασχόλησης και στα δύο 

φύλα έχει γνώσεις τριτοβάθµιας εκπαίδευ-

σης (ΑΕΙ-ΤΕΙ, Μεταπτυχιακά).  

Η µερική απασχόληση των µισθωτών στον 

κλάδο είναι αρκετά περιορισµένη και στα 

δύο φύλα (∆ιάγραµµα 6). Το 2000, µόλις το 

2,5% των ανδρών και το 5,9% των γυναικών 

εργάζονταν σε θέσεις µερικής απασχόλησης, 

ενώ σε σχέση µε το 1995 µόνο οι γυναίκες 

παρουσίασαν αύξηση (κατά 1,2%.)  

Αντίθετα, η µισθωτή απασχόληση περιορι-

σµένης χρονικής διάρκειας είναι αρκετά 

διαδεδοµένη στον κλάδο, ενώ η εφαρµογή 

αυτού του είδους µισθωτής απασχόλησης 

αυξήθηκε και στα δύο φύλα κατά την περί-

οδο 1995-2000 (∆ιάγραµµα 7). Έτσι το 

2000, περίπου το 12% της µισθωτής απα-

σχόλησης του κάθε φύλου εργάζονταν σε 

θέσεις µισθωτής απασχόλησης ορισµένου 

χρόνου. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε εντονό-

τερα στους άνδρες συγκριτικά µε τις γυναί-

κες (αύξηση περίπου κατά 3½%). 

Η φύση της εργασίας στον κλάδο του λιανι-

κού εµπορίου διαµορφώνει µία σχετικά µε-

γάλη µέση διάρκεια εργασίας την εβδοµάδα. Την περίοδο 1995-2000, και στα 

δύο φύλα, η µέση διάρκεια της εργασίας την εβδοµάδα ήταν πάνω από τις 40 

ώρες (∆ιάγραµµα 8). Οι άνδρες µισθωτοί το 1995 εργάζονταν  την εβδοµάδα 

κατά µέσο όρο 2,5 ώρες παραπάνω από τις γυναίκες. Η διαφορά αυτή 

παρέµεινε σταθερή και το 2000, ενώ και στα δύο φύλα παρατηρήθηκε οριακή 

αύξηση της µέσης διάρκειας εργασίας την εβδοµάδα, περίπου κατά 20 λεπτά 

της ώρας. Ο µικρός αριθµός θέσεων µερικής απασχόλησης στον κλάδο, όπως 

παρουσιάστηκε παραπάνω (∆ιάγραµµα 6), περιορίζει το τµήµα των µισθωτών 

που εργάζονται λιγότερες από 30 ώρες την εβδοµάδα. Το 2000, µόλις το 5% 

των γυναικών και το 1,8% των ανδρών εργάζονταν λιγότερες από 30 ώρες την 
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εβδοµάδα. Από την άλλη πλευρά, ένα 

αξιόλογο τµήµα της µισθωτής απασχόλη-

σης και στα δύο φύλα εργάζεται πάνω από 

45 ώρες την εβδοµάδα (το 8,5% των αν-

δρών και το 5,8% των γυναικών). 

Οι διαφορές των δύο φύλων είναι ιδιαί-

τερα έντονες αναφορικά µε την κατανοµή 

της µισθωτής του απασχόλησης στις επαγ-

γελµατικές οµάδες του κλάδου (∆ιάγραµ-

µα 9 και 10)6. Από την κατανοµή της 

απασχόλησης των δύο φύλων στις 6 σηµα-

ντικότερες σε µέγεθος επαγγελµατικές 

οµάδες προκύπτει ότι η γυναικεία µισθωτή 

απασχόληση είναι περισσότερο συγκε-

ντρωµένη από την µισθωτή απασχόληση 

των ανδρών.  

Ειδικότερα, το 2000, το 85% της γυναι-

κείας µισθωτής απασχόλησης στον κλάδο 

έχει ως αντικείµενο εργασίας τις πωλήσεις 

και την επίδειξη των καταναλωτικών 

προϊόντων, καθώς και στην εξυπηρέτηση 

του καταναλωτικού κοινού-πελατών του 

κλάδου (πωλητές σε καταστήµατα ή αγο-

ρές και µοντέλα επίδειξης προϊόντων, 

υπάλληλοι εξυπηρέτηση πελατών, ανειδί-

κευτοι υπάλληλοι πωλήσεων και υπηρε-

σιών). Το υπόλοιπο 15% της µισθωτής 

απασχόλησης των γυναικών συγκεντρώ-

νονταν σε επαγγέλµατα υποστήριξης της 

λειτουργίας των εµπορικών επιχειρήσεων 

(υπάλληλοι γραφείου) και σε επαγγέλµατα τα οποία απαιτούν σχετικά 

µεγαλύτερη εξειδίκευση σε θέµατα πωλήσεων αλλά ωστόσο, δεν είναι 

ιδιαίτερα ψηλά στην ιεραρχία των επιχειρήσεων και αντίστοιχα σε υψηλό 

επίπεδο αµοιβών (ειδικευµένοι στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση επιχειρή-

σεων).  

                                                                          

6 Κατάλογος των επαγγελµάτων που περιλαµβάνονται στις εξεταζόµενες οµάδες παρουσιάζεται τους 

σχετικούς πίνακες στο Παράρτηµα της µελέτης. 
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7 Η απασχόληση µισθωτών στον κλάδο του λιανικού 
εµπορίου µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου κατά 
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Από την άλλη πλευρά η µισθωτή απασχόληση των ανδρών στον κλάδο συγκε-

ντρώνεται σε επαγγέλµατα διαφορετικά από αυτά των γυναικών και µε µικρό-

τερο βαθµό συγκέντρωσης από αυτόν της µισθωτής απασχόλησης των γυναι-

κών. Έτσι το 2000, το 44% της µισθωτής απασχόλησης των ανδρών συγκε-

ντρώνεται σε επαγγέλµατα µε αντικείµενο τις πωλήσεις και την επίδειξη των 

καταναλωτικών προϊόντων και γενικότερα την εξυπηρέτηση του καταναλωτι-

κού κοινού-πελατών του κλάδου (πωλητές σε καταστήµατα ή αγορές και µο-

ντέλα επίδειξης προϊόντων, υπάλληλοι εξυπηρέτηση πελατών, ανειδίκευτοι 

υπάλληλοι πωλήσεων και υπηρεσιών).  

Ωστόσο, σηµαντική είναι η συµµετοχή των ανδρών σε επαγγέλµατα που απαι-

τούν εξειδίκευση και τεχνική κατάρτιση και τα οποία αποτελούν σηµαντικές 

επαγγελµατικές οµάδες και σε άλλους κλάδους της οικονοµίας. Ειδικότερα, 

περίπου το 37% της απασχόλησης τους συγκεντρώνεται σε επαγγέλµατα που 

απαιτούν τεχνικές δεξιότητες απαραίτητες για την κατασκευή, εφαρµογή, συ-

ντήρηση και διάθεση των προϊόντων του κλάδου (τεχνίτες και συντηρητές µε-

ταλλικών κατασκευών, µηχανών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, 

οδηγοί και χειριστές κινητού εξοπλισµού και µηχανηµάτων και ανειδίκευτοι 

εργάτες ορυχείων, κατασκευών, µεταποίησης και µεταφορών).  

Επιπλέον, το 7,6% της µισθωτής απασχόλησης των ανδρών εργάζεται σε επαγ-

γέλµατα γραφείου των εµπορικών επιχειρήσεων (υπάλληλοι γραφείου), ενώ το 
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2% της µισθωτής απασχόλησης των ανδρών συγκεντρώνεται στις διευθυντικές 

και στις ανώτερες θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων του κλάδου (διευθυντές 

και τα ανώτερα στελέχη των µεγάλων επιχειρήσεων).  

 

 

Τα χαρακτηριστικά των ανέργων του κλάδου 

Με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιµα από τις στατιστικές έρευνες για το 

εργατικό δυναµικό, οι άνεργοι διακρίνονται σε δύο µεγάλες οµάδες, τους «νέ-

ους άνεργους», αυτούς δηλαδή που αναζητούν εργασία και δεν έχουν εργαστεί 

κατά το παρελθόν, και στους «παλαιούς άνεργους», αυτούς δηλαδή που ανα-

ζητούν εργασία και έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν έστω και µία φορά. Για 

τους παλαιούς άνεργους υπάρχουν διαθέσιµα για τον κλάδο και την επαγγελ-

µατική οµάδα στην οποία ανήκαν όταν ήταν εργαζόµενοι, καθώς και µία σειρά 

ατοµικών χαρακτηριστικών που καταγράφονται από τις σχετικές έρευνες. 

Αξιοποιώντας αυτά τα στοιχεία µπορούµε να διαµορφώσουµε µία εικόνα σχε-

τικά µε τις τάσεις στην ανεργία των κλάδων που εξετάζουµε και ειδικότερα να 

αναλύσουµε τις τάσεις στα χαρακτηριστικά των ανέργων των κλάδων και των 

επαγγελµατικών οµάδων. 
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Έτσι και εδώ, η ανάλυση των χαρακτηριστικών της ανεργίας τόσο στον κλάδο 

του λιανικού εµπορίου όσο και στους υπόλοιπους εξεταζόµενους κλάδους θα 

βασιστεί στα στοιχεία για τους «παλαιούς άνεργους» (οι οποίοι στη συνέχεια 

θα αποκαλούνται «άνεργοι του κλάδου»). Στη βάση των διαθέσιµων πληρο-

φοριών για τους ανέργους του κάθε κλάδου θα γίνει η παρουσίαση των χαρα-

κτηριστικών της ανεργίας στα δύο φύλα και των διαφορών τους. 

Η ανάλυση των χαρακτηριστικών της ανεργίας δεν θα περιοριστεί µόνο στους 

άνεργους που ήταν µισθωτοί στην τελευταία θέση εργασίας τους. Αντίθετα, θα 

εξεταστούν οι τάσεις για το σύνολο των ανέργων, καθώς από σχετικές αναλύ-

σεις στοιχείων προκύπτει ότι στην Ελλάδα σχεδόν το σύνολο των ανέργων 

αναζητά µισθωτή θέση εργασίας. Επιπλέον, µπορεί να θεωρηθεί ότι ο συνολι-

κός αριθµός των ανέργων είναι αυτός που διαµορφώνει την επίδραση που 

ασκεί η ανεργία στο ύψος των αµοιβών της µισθωτής απασχόλησης. 

Στον κλάδο του λιανικού εµπορίου, ο αριθµός των ανέργων αυξήθηκε από τα 

28.000 άτοµα το 1995, στα 40.000 άτοµα το 2000. Περίπου τα ¾ της αύξη-

σης αυτής προήλθαν από τις γυναίκες οι οποίες το 1995 αποτελούσαν το 57% 

των ανέργων του κλάδου, ενώ το 2000 έφτασαν στο 62% των ανέργων του 

κλάδου.  

Οι άνεργοι άνδρες και γυναίκες του κλάδου συµµετείχαν περίπου το ίδιο στη 

συνολική ανεργία του φύλου τους. Έτσι, το 1995 οι άνεργοι άνδρες του κλάδου 

του λιανικού εµπορίου αποτελούσαν το 7,4% του συνολικού αριθµού των αν-

δρών ανέργων και αντίστοιχα οι άνεργες γυναίκες του κλάδου αποτελούσαν το 

7,2% του συνολικού αριθµού των άνεργων γυναικών. Το 2000, τα αντίστοιχα 

µεγέθη αυξήθηκαν και στα δύο φύλα. Ωστόσο η αύξηση ήταν µεγαλύτερη στις 

γυναίκες και οδήγησε το ποσοστό τους σε υψηλότερο επίπεδο από το αντί-

στοιχο των ανδρών (7,9% στους άνδρες και 8,2% στις γυναίκες).  

Το «ειδικό ποσοστό ανεργίας»7 αυξήθηκε την ίδια περίοδο και στα δύο φύλα. 

Ωστόσο, και αυτό το ποσοστό αυξήθηκε αρκετά περισσότερο στις γυναίκες απ’ 

                                                                          

7 Ως «ειδικό ποσοστό ανεργίας» σε ένα κλάδο ή σε µία επαγγελµατική οµάδα ορίζουµε το λόγο των 

ανέργων που έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν (παλαιοί άνεργοι) στον κλάδο ή την επαγγελµατική 

οµάδα αυτή προς τη συνολική απασχόληση του κλάδου ή της επαγγελµατικής οµάδας. Το ειδικό 

ποσοστό ανεργίας ενός κλάδου µπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει την ελάχιστη αύξηση που θα πρέπει 

να εκδηλωθεί στην απασχόληση του κλάδου µε την οποία θα επιτυγχάνονταν η απορρόφηση του 

συνόλου των παλαιών ανέργων του κλάδου. Η υπόθεση της απορρόφησης αυτή µπορεί να γίνει 

αποδεκτή µε την προϋπόθεση ότι τα χαρακτηριστικά, οι δεξιότητες και τα προσόντα των παλαιών 

ανέργων του κλάδου θα ικανοποιούν τα χαρακτηριστικά των προσφερόµενων από τις επιχειρήσεις 

θέσεων εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, το ειδικό ποσοστό ανεργίας σε συνδυασµό µε το Μέσο Ετήσιο 

Ρυθµό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) της απασχόλησης στον κλάδο αποτελούν αρκετά χρήσιµους δείκτες για την 
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ότι στους άνδρες, παρά το γεγονός ότι η αύξηση της γυναικείας απασχόλησης 

στον κλάδο ήταν πολλαπλάσια µεγαλύτερη από αυτή των ανδρών. Αναλυτικό-

τερα, κατά την περίοδο 1995-2000, η µέση ετήσια αύξηση της  απασχόλησης 

των γυναικών στον κλάδο ήταν 2,6%. Ωστόσο, αυτός ο υψηλός ρυθµός αύξη-

σης δεν ήταν αρκετός για την υποχώρηση ή έστω τη συγκράτηση του ειδικού 

ποσοστού ανεργίας των γυναικών (∆ιάγραµµα 11).  

Αντίθετα, το ειδικό ποσοστό ανεργίας των γυναικών στον κλάδο αυξήθηκε από 

το 8,4% το 1995, στο 11,4% το 2000, αυξάνοντας παράλληλα τη διαφορά του 

από το ειδικό ποσοστό ανεργίας των γυναικών στο σύνολο των κλάδων (1995: 

8%, 2000: 10,3%). Προκύπτει εποµένως ότι η αύξηση της απασχόλησης των 

γυναικών στον κλάδο δεν συνέβαλε στην απορρόφηση των άνεργων γυναικών 

του κλάδου. Αντίθετα, φαίνεται ότι η αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο 

καλύφθηκε κυρίως από οµάδες του εργατικού δυναµικού των γυναικών που 

δεν είχαν εργαστεί παλαιότερα στον κλάδο του λιανικού εµπορίου (γυναίκες 

που βρήκαν εργασία χωρίς να χρειαστεί να ψάξουν για µεγάλο χρονικό διά-

στηµα, νέες άνεργες, γυναίκες που εργάζονταν παλαιότερα σε άλλο κλάδο 

κλπ).  

                                                                                                                                                                                          
κατανόηση των τάσεων στην αγορά εργασίας των κλάδων και των σηµαντικότερων επαγγελµατικών  

τους οµάδων. 
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11 Ειδικό ποσοστό ανεργίας* και µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής της απασχόλησης στο 
σύνολο των κλάδων και στον κλάδο λιανικού εµπορίου κατά φύλο στην Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995 και 2000

*: Το ειδικό ποσοστό ανεργίας στον κλάδο του λιανικού εµπορίου είναι ο λόγος των 
ανέργων που έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν (παλαιοί άνεργοι) στον κλάδο αυτό προς
τη συνολική απασχόληση του κλάδου. Αντίστοιχα, για το σύνολο των κλάδων.

**: Τα νούµερα στη βάση των στηλών του διαγράµµατος είναι 
ο Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής (%) της απασχόλησης σε 
κάθε κατηγορία και φύλο, αντίστοιχα.

Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση

1995 2000 1995 2000

0,9 2,6 0,1 1,50,1 1,7 0,9 1,9
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Στους άνδρες, την ίδια περίοδο, ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης της απασχό-

λησης ήταν αρκετά µικρότερος από τον αντίστοιχο των γυναικών και έφτανε 

στο 0,9%. Παρά αυτή τη χαµηλή επίδοση, το ειδικό ποσοστό ανεργίας στους 

άνδρες στον κλάδο αυξήθηκε κατά 0,9% (από 3,9% το 1995 σε 4,8% το 2000), 

παραµένοντας κάτω από το ειδικό ποσοστό ανεργίας των ανδρών στο σύνολο 

των κλάδων. Παρατηρείται συνεπώς ότι στους άνδρες η χαµηλή επίδοση στην 

αύξηση της απασχόλησης τους στον κλάδο, δεν είχε ιδιαίτερα αρνητική 

επίπτωση στο ειδικό ποσοστό ανεργίας τους στον κλάδο.  

Η διαφορετική εξέλιξη ανάµεσα στα δύο φύλα  σχετίζεται µε τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά τους στην αγορά εργασίας. 

Ειδικότερα, όπως παρουσιάστηκε στην 

προηγούµενη ενότητα, η απασχόληση των 

ανδρών εµφανίζει ποικιλία αναφορικά µε τις 

επαγγελµατικές οµάδες όπου αυτή συγκε-

ντρώνεται, γεγονός που επιτρέπει στους άν-

δρες να αναζητήσουν εργασία και σε άλλους 

κλάδους (τεχνίτες, συντηρητές µηχανών, 

οδηγοί, χειριστές µηχανών, εργάτες κατα-

σκευών, µεταποίησης κλπ). Από την άλλη 

πλευρά, στις γυναίκες η µεγάλη συγκέ-

ντρωση σε µία ή δύο επαγγελµατικές οµάδες 

οι οποίες έχουν µικρή εξειδίκευση και έχουν 

ως αντικείµενο τις πωλήσεις και την εξυπη-

ρέτηση του καταναλωτικού κοινού περιορί-

ζει αρκετά τις επιλογές των γυναικών για 

αναζήτηση εργασίας σε άλλους κλάδους. Η 

διαφορετική εικόνα της ανεργίας ανάµεσα 

στα δύο φύλα εξαιτίας των διαφορετικών 

κατανοµών της απασχόλησης τους στις 

επαγγελµατικές οµάδες φαίνεται σε επό-

µενη παράγραφο της παρούσας ενότητας, 

όπου εξετάζεται η σύνθεση και οι τάσεις 

στην ανεργία των δύο φύλων στις επαγγελ-

µατικές οµάδες.  

Η ηλικιακή διάρθρωση των ανέργων διαφέ-

ρει σηµαντικά ανάµεσα στα δύο φύλα (∆ιά-

γραµµα 12), ενώ οι τάσεις που εκδηλώθηκαν 

κατά την περίοδο 1995-2000 προκάλεσαν 

υποχώρηση της συµµετοχής των ανέργων 
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ηλικίας κάτω των 30 ετών και κατά συνέπεια αύξηση της µέσης ηλικίας των 

ανέργων και στα δύο φύλα. Ωστόσο, η µέση ηλικία των άνεργων ανδρών 

παρέµεινε αρκετά µεγαλύτερη από τη µέση ηλικία των άνεργων γυναικών. 

Αναλυτικότερα, το 2000, το 25% των ανδρών ήταν ηλικίας άνω των 45 ετών 

έναντι του 8,4% των γυναικών. Αντίθετα το 49,2% των γυναικών ήταν ηλικίας 

κάτω των 30 ετών, έναντι του 36,8% των ανδρών. Το 42,4% των άνεργων 

γυναικών έναντι του 36,7% των  άνεργων ανδρών ήταν ηλικίας 30-44 ετών. 

Η διάρθρωση της ανεργίας κατά επίπεδο εκπαίδευσης διαφέρει εξίσου ση-

µαντικά ανάµεσα στα δύο φύλα (∆ιάγραµµα 13). Οι τάσεις που εκδηλώθηκαν 

κατά την περίοδο 1995-2000 είχαν σαν 

αποτέλεσµα την υποχώρηση της συµµετο-

χής στην ανεργία των ανδρών και των 

γυναικών µε υποχρεωτική εκπαίδευση, 

ενώ αντίθετα αύξηση παρουσίασε η συµ-

µετοχή των ανδρών και των γυναικών µε 

δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευ-

ση.  Το 2000, περίπου το 41% των άνερ-

γων ανδρών είχε γνώσεις υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (µέχρι Γυµνάσιο) έναντι του 

21½% των γυναικών, το 48% των άνερ-

γων ανδρών είχε γνώσεις δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης (Γενικό λύκειο, ΙΕΚ, τεχνι-

κές-επαγγελµατικές σχολές δευτεροβάθ-

µιας εκπαίδευσης κλπ), έναντι του 70,6% 

των άνεργων γυναικών και το 11,2% των 

άνεργων ανδρών είχε γνώσεις τριτοβάθ-

µιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ-ΑΕΙ) έναντι του 

8% των  άνεργων γυναικών.  

Από την εξέταση της διάρκειας της ανερ-

γίας των δύο φύλων στον κλάδο κατά την 

περίοδο 1995-2000 προκύπτουν δύο βασι-

κές τάσεις (∆ιάγραµµα 14). Από τη µία 

πλευρά αυξάνεται η µακροχρόνια ανεργία 

και στα δύο φύλα, φτάνοντας στο 51% των 

ανδρών και στο 56,7% των γυναικών. Από 

την άλλη πλευρά, την ίδια περίοδο, παρέ-

µεινε σχετικά σταθερό το τµήµα των ανέρ-

γων και στα δύο φύλα που είχε διάρκεια 

ανεργίας λιγότερους από τρεις µήνες. Οι 
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δύο αυτές τάσεις αποτυπώνουν την ύπαρξη δύο οµάδων ανέργων στα δύο 

φύλα. Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει όσους δεν µπορούν να αναζητήσουν και 

να αναλάβουν εργασία στον κλάδο του λιανικού εµπορίου ή σε κάποιο άλλο 

κλάδο -πιθανόν λόγο των περιορισµένων προσόντων που διαθέτουν-, ενώ στη 

δεύτερη οµάδα περιλαµβάνονται όσοι καταφέρνουν να αναλαµβάνουν θέσεις 

εργασίας στον κλάδο (πιθανόν ορισµένου χρόνου), αλλά µε µικρά διαστήµατα 

ανεργίας ανάµεσα σε αυτές τις περιόδους. 

Η παραίτηση ή απόλυση αποτελούσαν το 1995 τους βασικούς λόγους για τη 

µετάβαση των ανδρών και των γυναικών του κλάδου στην ανεργία (∆ιά-

γραµµα 15). Παράλληλα, εξίσου σηµαντική ήταν και η βαρύτητα των λοιπών 

λόγων όπως οι οικογενειακές υποχρεώσεις -ιδιαίτερα στις γυναίκες- και οι άλ-

λοι προσωπικοί λόγοι (στρατιωτικές υποχρεώσεις, εκπαίδευση κλπ) µε βάση 

τους οποίους ένα σηµαντικό τµήµα των ανέργων αναγκάστηκε να αφήσει την 

θέση εργασίας του στον κλάδο. Ένα συγκριτικά µικρό τµήµα των ανέργων 

προέρχεται από θέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. Κατά την εξεταζόµενη 

περίοδο, παρατηρείται σηµαντική υποχώρηση των παραιτήσεων-απολύσεων 

στους άνδρες, ενώ οι λοιποί προσωπικοί-οικογενειακοί λόγοι αυξάνουν τη συµ-

µετοχή τους και στα δύο φύλα, µε µεγαλύτερη, ωστόσο, αύξηση να παρου-

σιάζεται στις γυναίκες. 
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Η κατανοµή της ανεργίας των δύο φύλων στις επαγγελµατικές οµάδες διαφέ-

ρει σηµαντικά (∆ιάγραµµα 16 & 17). Οι έξι σηµαντικότερες επαγγελµατικές 

οµάδες στην ανεργία των δύο φύλων είναι διαφορετικές, ενώ παράλληλα στις 

γυναίκες η ανεργία είναι έντονα συγκεντρωµένη σε µία από αυτές. Ειδικότερα, 

το 2000, η επαγγελµατική οµάδα των «πωλητών σε καταστήµατα ή αγορές 

και των µοντέλων επίδειξης προϊόντων» συγκεντρώνει το 67,5% των άνεργων 

γυναικών, ενώ περίπου από 10% συγκεντρώνει η οµάδα των «διευθυντών και 

προϊσταµένων µικρών επιχειρήσεων» και η οµάδα των «υπαλλήλων εξυπηρέ-

τησης πελατών». Οι δύο τελευταίες οµάδες παρουσίασαν αύξηση της συµµε-

τοχής τους στην ανεργία των γυναικών κατά την περίοδο 1995-2000. Αντί-

θετα, µείωση της συµµετοχής στην ανεργία των γυναικών παρουσίασε η 

οµάδα των «υπαλλήλων γραφείου» η οποία το 2000 συγκέντρωνε το 6,5% της 

ανεργίας των γυναικών στον κλάδο του λιανικού εµπορίου.  

Αντίστοιχα, το 2000, οι έξι επαγγελµατικές οµάδες στις οποίες συγκεντρώνε-

ται η ανεργία των ανδρών είναι η οµάδα των «πωλητών σε καταστήµατα ή 

αγορές και των µοντέλων επίδειξης προϊόντων» (46%), η οµάδα των «διευθυ-

ντών και προϊσταµένων µικρών επιχειρήσεων» του κλάδου (23½%) η οµάδα 

των «τεχνιτών και συντηρητών µεταλλικών κατασκευών, µηχανών, ηλεκτρι-

κού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» (13,2%), η οµάδα των «ανειδίκευτων εργα-

τών ορυχείων, κατασκευών, µεταποίησης και µεταφορών» (5%), η οµάδα των 
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«υπαλλήλων γραφείου» (3%) και η οµάδα των «ανειδίκευτων υπαλλήλων 

υπηρεσιών και πωλήσεων» (2,6%). 
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ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ 
ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Τα χαρακτηριστικά των απασχολουµένων του κλάδου 

Οι απασχολούµενοι στον κλάδο του τουρισµού (ξενοδοχεία-εστιατόρια) το 

1995 έφταναν στις 218.000 άτοµα (ή το 5,9% της συνολικής απασχόλησης 

στην οικονοµία) και το 2000 είχαν αυξηθεί στις 248.000 άτοµα (ή το 6½% της 

συνολικής απασχόλησης). Περίπου τα 2/3 των νέων θέσεων εργασίας που δη-

µιουργήθηκαν στον κλάδο την περίοδο αυτή τις κατέλαβαν οι γυναίκες, αυξά-

νοντας τη συµµετοχή τους στον κλάδο από 

το 40% το 1995 στο 43% το 2000 (∆ιά-

γραµµα 18). Η απασχόληση των γυναικών 

στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού 

αποτελούσε το 1995 το 6½% της συνολι-

κής απασχόλησης των γυναικών, ενώ το 

2000 αυξήθηκε σε 7,3%. Η αντίστοιχη 

συµµετοχή των ανδρών αυξήθηκε λιγότε-

ρο, από 5½% το 1995 σε 5,9% το 2000  

(∆ιάγραµµα 19).  

Η µισθωτή απασχόληση αυξήθηκε και στα 

δύο φύλα κατά την περίοδο 1995-2000. 

Ωστόσο, η αύξηση της µισθωτής απασχό-

λησης στους άνδρες συγκεντρώθηκε πε-

ρισσότερο στις µικρές ηλικίες, ενώ η αύξη-

ση της µισθωτής απασχόληση των γυναι-

κών συγκεντρώθηκε περισσότερο στις µε-

γαλύτερες ηλικίες. Το 2000, το 52% της 

απασχόλησης των ανδρών και το 57½% 

της απασχόλησης των γυναικών  εργάζον-

ταν στις επιχειρήσεις του κλάδου ως 

µισθωτοί (∆ιάγραµµα 20). Στους άνδρες η 

αύξηση της µισθωτής απασχόλησης πα-

ρουσιάστηκε εντονότερα στις ηλικίες κάτω 

των 30 ετών, ενώ στις γυναίκες η αύξηση 

της µισθωτής απασχόλησης παρουσιάστη-

κε εντονότερα στις ηλικίες άνω των 45 

ετών (∆ιάγραµµα 21).  Οι τάσεις εποµένως 

που διαγράφονται τα τελευταία χρόνια 

διαµορφώνουν σε ανώτερο επίπεδο τη µέ-
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ση ηλικία της µισθωτής απασχόληση των γυναικών στον κλάδο σε σύγκριση µε 

την αντίστοιχη των ανδρών. 

Η αύξηση της µισθωτής απασχόλησης στον κλάδο κατά την περίοδο 1995-

2000, αφορούσε κυρίως µισθωτούς (άνδρες και γυναίκες) µε δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση (Γενικό λύκειο, ΙΕΚ, τεχνικές-επαγγελµατικές σχολές δευτεροβάθ-

µιας εκπαίδευσης κλπ) και δευτερευόντως µισθωτούς µε τριτοβάθµια εκπαί-

δευση (ΤΕΙ, ΑΕΙ, Μεταπτυχιακά) (∆ιάγραµµα 22). Οι διαφορές στη διάρθρω-

ση της µισθωτής απασχόλησης των δύο φύλων στα επίπεδα εκπαίδευσης 

αποτυπώνονται κυρίως στη µεγαλύτερη αντιπροσώπευση των ανδρών µε δευ-

τεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση, έναντι των γυναικών και από την 
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άλλη πλευρά στη µεγαλύτερη αντιπροσώπευση των γυναικών µε υποχρεωτική 

εκπαίδευση (µέχρι Γυµνάσιο) έναντι των ανδρών. 

Παράλληλα, η αύξηση της µισθωτής απασχόλησης συνοδεύτηκε από µικρή 

αύξηση των θέσεων εργασίας µερικής απασχόλησης – ιδιαίτερα στις γυναίκες 

(∆ιάγραµµα 23). Οι θέσεις µερικής απασχόλησης, το 2000, αποτελούσαν το 

7% της µισθωτής απασχόλησης των ανδρών και των γυναικών.  

Ωστόσο, η αύξηση της µισθωτής απασχόλησης στον κλάδο χαρακτηρίστηκε 

από σηµαντική επέκταση των θέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου και στα δύο 

φύλα (∆ιάγραµµα 24). Έτσι, ενώ το 1995 οι θέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου 

αποτελούσαν το 23½% της µισθωτής 

απασχόλησης των ανδρών, το 2000 το 

αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 32%. Στις 

γυναίκες, αντίστοιχα, το 1995 το 29½% 

των θέσεων µισθωτής απασχόλησης ήταν 

ορισµένου χρόνου, ενώ το 2000 το αντί-

στοιχο ποσοστό έφτασε στο 36%. 

Οι άνδρες στον κλάδο εργάζονται την 

εβδοµάδα κατά µέσο όρο περισσότερες 

ώρες από τις γυναίκες (∆ιάγραµµα 25). Το 

1995, οι άνδρες εργάζονταν 46,3 ώρες την 

εβδοµάδα, ενώ οι γυναίκες εργάζονταν 

43,8 ώρες. Το 2000, οι ώρες εργασίας την 

εβδοµάδα µειώθηκαν στους άνδρες στις 

44,9 ώρες και στις γυναίκες στις 43,1 ώρες.  

Αύξηση περίπου 1% παρουσίασε το ποσο-

στό των µισθωτών που εργάζονταν λιγό-

τερες από 30 ώρες την εβδοµάδα και στα 

δύο φύλα, φτάνοντας στο 5,7% το 2000. 

Από την άλλη πλευρά, το ίδιο έτος το 8,5% 

των µισθωτών ανδρών στον κλάδο εργά-

ζονταν πάνω από 45 ώρες την  εβδοµάδα, 

ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες 

έφτασε στο 5,8%. 

Από την ανάλυση της κατανοµής της 

µισθωτής απασχόλησης των δύο φύλων σε 

επαγγελµατικές οµάδες (∆ιάγραµµα 26 

και 27) παρατηρείται ότι η µισθωτή απα-
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σχόληση των ανδρών και των γυναικών συγκεντρώνεται στις ίδιες περίπου 

επαγγελµατικές οµάδες. Ωστόσο, στους άνδρες η µισθωτή απασχόληση είναι 

έντονα συγκεντρωµένη σε µία από αυτές σε αντίθεση µε την απασχόληση των 
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γυναικών που κατανέµεται περισσότερο ισόρροπα. Ειδικότερα, οι έξι σηµαντι-

κότερες επαγγελµατικές οµάδες στη µισθωτή απασχόληση των ανδρών ήταν 

το 2000 οι «υπάλληλοι παροχής προσωπικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προ-

στασίας» (71%), οι «υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών» (4½%), οι «ειδικευ-

µένοι στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων» (4,3%), οι «ανειδί-

κευτοι υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλήσεων» (3,8%), οι «υπάλληλοι γρα-

φείου» (3,2%) και οι «οδηγοί µέσων µεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλι-

σµού» (2,7%).  

Αντίστοιχα, οι έξι σηµαντικότερες επαγγελµατικές οµάδες στη µισθωτή απα-

σχόληση των γυναικών ήταν το 2000 οι «υπάλληλοι παροχής προσωπικών 

υπηρεσιών και υπηρεσιών προστασίας» (52%), οι «ανειδίκευτοι υπάλληλοι 

υπηρεσιών και πωλήσεων» (31%), οι «υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών» 

(9½%), οι «ειδικευµένοι στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων» 

(3%), οι «πωλητές σε καταστήµατα ή αγορές και µοντέλα επίδειξης προϊό-

ντων» (1,2%) και οι «υπάλληλοι γραφείου» (0,7%). 

 

 

Τα χαρακτηριστικά των ανέργων του κλάδου 

Στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού, ο αριθµός των «παλαιών ανέργων» 

αυξήθηκε από τις 20.000 άτοµα το 1995, στις 34.000 άτοµα το 2000. Το 60%  

της αύξησης προήλθε από τις γυναίκες οι οποίες το 1995 αποτελούσαν το 52% 

των ανέργων του κλάδου, ενώ το 2000 αποτελούσαν το 55%. Η αύξηση της 

ανεργίας των δύο φύλων στον κλάδο ήταν σηµαντική και αύξησε σηµαντικά τη 

βαρύτητα της ανεργίας του κάθε φύλου στον κλάδου στη συνολική του 

ανεργία. Έτσι, το 1995, οι άνεργοι άνδρες του κλάδου αποτελούσαν το 9,1% 

του συνολικού αριθµού των άνεργων ανδρών, ενώ το 2000 το αντίστοιχο 

ποσοστό έφτασε στο 12,9%. Στις γυναίκες η ποσοστιαία αύξηση ήταν 

µικρότερη καθώς τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 9 ½% το 1995 και 12½% το 

2000.  

Το «ειδικό ποσοστό ανεργίας» αυξήθηκε περισσότερο στις γυναίκες απ’ ότι 

στους άνδρες, παρά το γεγονός ότι η αύξηση της γυναικείας απασχόλησης 

στον κλάδο ήταν πολλαπλάσια µεγαλύτερη από αυτή των ανδρών. Αναλυτικό-

τερα, κατά την περίοδο 1995-2000, η µέση ετήσια αύξηση της γυναικείας 

απασχόλησης στον κλάδο κατά 4,2% δεν ήταν αρκετή για την υποχώρηση ή 

έστω τη συγκράτηση του ειδικού ποσοστού ανεργίας των γυναικών (∆ιάγραµ-

µα 28). Το ειδικό ποσοστό ανεργίας των γυναικών στον κλάδο αυξήθηκε κατά 
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5,9% (από 11,8% το 1995 σε 17,7% το 2000), αυξάνοντας παράλληλα τη 

διαφορά του από το ειδικό ποσοστό ανεργίας των γυναικών στο σύνολο των 

κλάδων (1995: 8%, 2000: 10,3%). Προκύπτει συνεπώς ότι η σηµαντική αύξηση 

της απασχόλησης των γυναικών στον κλάδο δεν συνέβαλε στην απορρόφηση 

των ανέργων γυναικών του κλάδου. Αντίθετα φαίνεται ότι η αύξηση της 

απασχόλησης καλύφθηκε κυρίως από οµάδες του εργατικού δυναµικού των 

γυναικών που δεν είχαν εργαστεί παλαιό-

τερα στον κλάδο των υπηρεσιών τουρι-

σµού (γυναίκες που βρήκαν εργασία χωρίς 

να χρειαστεί να ψάξουν για µεγάλο χρονι-

κό διάστηµα, νέες άνεργες, γυναίκες που 

εργάζονταν παλαιότερα σε άλλο κλάδο 

κλπ).  

Στους άνδρες την ίδια περίοδο, ο µέσος 

ετήσιος ρυθµός αύξησης της απασχόλησης 

ήταν αρκετά µικρότερος από τον αντίστοι-

χο των γυναικών και έφτανε στο 1½%. 

Ωστόσο, και στους άνδρες η αύξηση της 

απασχόλησης συνοδεύτηκε από πολλα-

πλάσια αύξηση της ανεργίας καθώς το ει-

δικό ποσοστό ανεργίας στους άνδρες του 

κλάδου αυξήθηκε κατά 3,7% (από 7,2% το 
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28 Ειδικό ποσοστό ανεργίας* και µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής της απασχόλησης στο 
σύνολο των κλάδων και στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού κατά φύλο στην Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995 και 2000

*: Το ειδικό ποσοστό ανεργίας στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού είναι ο λόγος των 
ανέργων που έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν (παλαιοί άνεργοι) στον κλάδο αυτό προς 
τη συνολική απασχόληση του κλάδου. Αντίστοιχα, για το σύνολο των κλάδων.

**: Τα νούµερα στη βάση των στηλών του διαγράµµατος είναι
ο Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής (%) της απασχόλησης σε 
κάθε κατηγορία και φύλο, αντίστοιχα.
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1995 σε 10,9% το 2000). Παρατηρείται συνεπώς ότι και στους άνδρες παρά 

την αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο, το ποσοστό ανεργίας τους αυξήθηκε 

γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το µεγαλύτερο τµήµα της αύξησης 

της απασχόλησης καλύφθηκε κυρίως από οµάδες του εργατικού δυναµικού 

των ανδρών που δεν είχαν εργαστεί παλαιότερα στον κλάδο (άνδρες που 

βρήκαν εργασία χωρίς να χρειαστεί να ψάξουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα, 

νέοι άνεργοι, άνδρες που εργάζονταν παλαιότερα σε άλλο κλάδο κλπ).  

Η αύξηση της ανεργίας και στα δύο φύλα κατά την περίοδο 1995-2000 συνο-

δεύτηκε και από τη µεταβολή της ηλικια-

κής διάρθρωσης των άνεργων γυναικών 

(∆ιάγραµµα 29). Οι τάσεις που εκδηλώθη-

καν κατά την περίοδο αυτή προκάλεσαν 

υποχώρηση της συµµετοχής των ανέργων 

γυναικών ηλικίας µικρότερης των 30 ετών 

και κατά συνέπεια αύξηση της µέσης 

ηλικίας των άνεργων γυναικών. Αντίθετα, 

η ηλικιακή διάρθρωση της ανεργίας των 

ανδρών στον κλάδο παρουσίασε οριακές 

µεταβολές. Αποτέλεσµα των παραπάνω 

διαφορετικών τάσεων ήταν η διεύρυνση 

των διαφορών ανάµεσα στα δύο φύλα 

αναφορικά και την ηλικιακή σύνθεση της 

ανεργίας τους. Οι διαφορές αυτές εντοπί-

ζονται κυρίως στις µικρότερες ηλικίες (κά-

τω των 30 ετών) όπου το 2000, συγκεν-

τρώνονταν το 35% των άνεργων γυναικών 

και το 44% των άνεργων ανδρών στον 

κλάδο. Το 42% των γυναικών και το 38% 

των ανδρών ήταν ηλικίας 30-44 ετών, ενώ 

υπόλοιπο το 23% των γυναικών και περί-

που το 18% των ανδρών ήταν ηλικίας άνω 

των 45 ετών. 

Από την άλλη πλευρά, η διάρθρωση της 

ανεργίας κατά επίπεδο εκπαίδευσης πα-

ρουσιάζει µικρότερες διαφορές ανάµεσα 

στα δύο φύλα (∆ιάγραµµα 30). Οι τάσεις 

που εκδηλώθηκαν κατά την περίοδο 1995-

2000 προκάλεσαν µικρές αλλαγές στη 

σύνθεση της ανεργίας των δύο φύλων 
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στον κλάδο αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης. Το 2000, περίπου το 

43,7% των άνεργων ανδρών είχε γνώσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης (µέχρι 

Γυµνάσιο) έναντι του 49% των γυναικών, το 48,8% είχε γνώσεις δευτεροβάθ-

µιας εκπαίδευσης (Γενικό λύκειο, ΙΕΚ, τεχνικές-επαγγελµατικές σχολές δευτε-

ροβάθµιας εκπαίδευσης κλπ), έναντι του 44,6% των γυναικών και το 7½% είχε 

γνώσεις τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ, ΑΕΙ, Μεταπτυχιακά) έναντι του 6,3% 

των γυναικών.  

Παρά την αύξηση του αριθµού των ανέρ-

γων στον κλάδο, κατά την περίοδο 1995-

2000, η µέση διάρκεια της ανεργίας µειώ-

θηκε και στα δύο φύλα (∆ιάγραµµα 31). 

Ειδικότερα, το ποσοστό της µακροχρόνιας 

ανεργίας των ανδρών και των γυναικών 

στον κλάδο παρέµεινε σταθερό. Το 2000, 

διάρκεια ανεργίας άνω των 12 µηνών είχε 

το 29% των ανδρών και το 28% των γυναι-

κών. Παράλληλα, µειώθηκε ο αριθµός των 

ανέργων που είχαν διάρκεια ανεργίας 6-12 

µήνες, ενώ αυξήθηκε ο αριθµός των άνερ-

γων που είχαν διάρκεια ανεργίας µικρό-

τερη των 6 µηνών.  

Η αύξηση της ανεργίας στον κλάδο συνο-

δεύτηκε από την υποχώρηση των παραι-

τήσεων ή απολύσεων ως βασικό λόγο για τον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες 

άφηναν την εργασία τους (∆ιάγραµµα 32). Το 2000, το 25% των ανδρών και 

το 19,4% των γυναικών είχαν απολυθεί ή παραιτηθεί από τη θέση εργασία τους 

στον κλάδο. Σταθερή παρέµεινε και η βαρύτητα των λοιπών, προσωπικών ή 

οικογενειακών λόγων για την εγκατάλειψη των θέσεων εργασίας και στα δύο 

φύλα (36,6% στους άνδρες και 35% στις γυναίκες). Αντίθετα, αύξηση παρου-

σίασαν οι περιπτώσεις των ανδρών και των γυναικών που έµειναν άνεργοι 

έπειτα από εργασία ορισµένου χρόνου. Το 2000, η αιτία αυτή ήταν η σηµαντι-

κότερη και στα δύο φύλα (38½% στους άνδρες και 45,6% στις γυναίκες) . 

Από την ανάλυση της κατανοµής των ανέργων των δύο φύλων σε επαγγελµα-

τικές οµάδες (∆ιάγραµµα 33 και 34) παρατηρείται ότι το σύνολο σχεδόν της 

ανεργίας των ανδρών και των γυναικών συγκεντρώνεται στις ίδιες επαγγελ-

µατικές οµάδες. Ωστόσο, σε κάθε φύλο παρατηρείται διαφορετική ένταση της 

συγκέντρωσης της ανεργίας στις οµάδες αυτές.  
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Ειδικότερα, το 2000 οι έξι σηµαντικότερες επαγγελµατικές οµάδες στη ανερ-

γία των ανδρών ήταν οι «υπάλληλοι παροχής προσωπικών υπηρεσιών και 

υπηρεσιών προστασίας» (65,6%), οι «διευθυντές και προϊστάµενοι µικρών 
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επιχειρήσεων» (15½%), οι «υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών» (7,3%), οι «ει-

δικευµένοι στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων» (5,7%), οι 

«ανειδίκευτοι υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλήσεων» (2,9%) και οι «οδηγοί 

µέσων µεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισµού» (1,1%).  

Αντίστοιχα, το 2000 οι έξι σηµαντικότερες επαγγελµατικές οµάδες στην ανερ-

γία των γυναικών στον κλάδο ήταν οι «υπάλληλοι παροχής προσωπικών υπη-

ρεσιών και υπηρεσιών προστασίας» (54,4%), οι «ανειδίκευτοι υπάλληλοι υπη-

ρεσιών και πωλήσεων» (23,6%), οι «υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών» 

(11,1%), οι «διευθυντές και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων» (4,7%), οι 

«υπάλληλοι γραφείου» (2,6%) και οι «πωλητές σε καταστήµατα ή αγορές και 

µοντέλα επίδειξης προϊόντων» (1,4%). 
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ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ 
ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τα χαρακτηριστικά των απασχολουµένων του κλάδου 

Το 1995, η συνολική απασχόληση στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών 

έφτανε στις 66.000 άτοµα (ή στο 1,8% της συνολικής απασχόλησης στην οικο-

νοµία), ενώ το 2000 η απασχόληση στον κλάδο αυξήθηκε στις 78.000 άτοµα 

(ή στο 2% της συνολικής απασχόλησης). Περίπου τα 3/4 των νέων θέσεων 

εργασίας που δηµιουργήθηκαν στον κλάδο, την ίδια περίοδο, τις κατέλαβαν 

γυναίκες, αυξάνοντας τη συµµετοχή τους στη συνολική απασχόληση του κλά-

δου από το 42% το 1995, στο 47% το 2000 (∆ιάγραµµα 35). Η απασχόληση 

των γυναικών στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών ως ποσοστό στη συνο-

λική τους απασχόληση αυξήθηκε κατά την ίδια περίοδο, από 2,1% το 1995, σε 

2,5% το 2000, ενώ οριακή αύξηση κατά 0,1% παρουσίασε το αντίστοιχο ποσο-

στό των ανδρών  (∆ιάγραµµα 36).  

Το σύνολο σχεδόν των απασχολουµένων στον κλάδο των τραπεζικών υπηρε-

σιών είναι µισθωτοί (∆ιάγραµµα 37). Κατά την περίοδο 1995-2000, η µισθωτή 

απασχόληση στον κλάδο αυξήθηκε ταχύτερα στις ηλικίες κάτω των 30 ετών 

και άνω των 45 ετών και στα δύο φύλα (∆ιάγραµµα 38). Ωστόσο, η ηλικιακή 

διάρθρωση της µισθωτής απασχόλησης των δύο φύλων παρουσιάζει διαφορές 

οι οποίες είναι εντονότερες στις µικρότερες και στις µεγαλύτερες ηλικίες. Έτσι, 

το 2000, το 35% της µισθωτής απασχόλησης των γυναικών στον κλάδο ήταν 

ηλικίας κάτω των 30 ετών, έναντι του 19% των ανδρών. Αντίστοιχα, το 38% 

των ανδρών έναντι του 19% των γυναικών ήταν άνω των 45 ετών, ενώ στην 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1995 2000 1995 2000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Άνδρες

Γυναίκες

% της συνολικής απασχόλησης

35 Η απασχόληση στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών
κατά φύλο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
1995 και 2000

Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1995 2000 1995 2000

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Άνδρες
Γυναίκες

% της συνολικής απασχόλησης στο κάθε φύλο

36 Η απασχόληση στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών 
κατά φύλο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
1995 και 2000

Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση



Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ 

37 

ηλικιακή οµάδα 30-44 ετών συγκεντρώνονταν 

το 46% των γυναικών και το 43% των ανδρών.  

Το µέσο επίπεδο εκπαίδευσης των µισθωτών 

του είναι κλάδου είναι αρκετά υψηλό (∆ιά-

γραµµα 39). Ένα σηµαντικό τµήµα της µισθω-

τής απασχόλησης και των δύο φύλων έχει 

γνώσεις τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ το 

τµήµα αυτό έχει διευρυνθεί σηµαντικά και στα 

δύο φύλα κατά την περίοδο 1995-2000. Έτσι, 

το 2000 το 45,6% των ανδρών και το 36,7% 

των γυναικών ήταν απόφοιτοι τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) και το 50,6% των 

ανδρών και το 55½% των γυναικών ήταν από-

φοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Γενικό 

Λύκειο, ΙΕΚ, τεχνικές-επαγγελµατικές σχολές 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κλπ), ενώ ένα σχετικά µικρό και µειούµενο 

ποσοστό είχε γνώσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης (µέχρι Γυµνάσιο).  

Η µερική απασχόληση των µισθωτών στον κλάδο είναι αρκετά περιορισµένη  

(∆ιάγραµµα 40). Το 2000, µόλις το 1,9% των γυναικών και το 0,4% ανδρών 

εργάζονταν σε θέσεις εργασίας µερικής απασχόλησης, ενώ σε σύγκριση µε το 

1995 οι γυναίκες παρουσίασαν µείωση της συµµετοχής τους σε αυτές τις θέσεις 

κατά 1,2%. Αντίθετα, οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου αποτελούν µία 

µορφή µισθωτής απασχόλησης χρησιµοποιήθηκε εντονότερα µετά το 1995 και 

στα δύο φύλα (∆ιάγραµµα 41). Έτσι, ενώ το 1995 οι θέσεις εργασίας ορισµένου 
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χρόνου στη µισθωτή απασχόληση των ανδρών 

και των γυναικών δεν ξεπερνούσαν το 1% και 

2%, αντίστοιχα, το 2000, τα ποσοστά αυτά εί-

χαν αυξηθεί σηµαντικά φτάνοντας στο 3,5% 

στους άνδρες και στο 6,7% στις γυναίκες. 

Κατά την ίδια περίοδο, η µέση διάρκεια εργα-

σίας την εβδοµάδα στον κλάδο παρέµεινε 

σταθερή στις 40 ώρες για τους άνδρες και αυ-

ξήθηκε από τις 38 στις 39 ώρες για τις γυναί-

κες (∆ιάγραµµα 42). Το 2000, διάρκεια εργα-

σίας πάνω από 45 ώρες την εβδοµάδα εµφά-

νιζε το 8,5% των ανδρών και το 5,8% των γυ-

ναικών, ενώ µικρός ήταν ο αριθµός των 

µισθωτών που εργάζονταν λιγότερες από 30 

ώρες την εβδοµάδα. 

Από την ανάλυση της κατανοµής της µισθωτής απασχόλησης των δύο φύλων 

στις επαγγελµατικές οµάδες (∆ιάγραµµα 43 και 44) προκύπτει ότι οι άνδρες 

συµµετέχουν περισσότερο από τις γυναίκες σε επαγγελµατικές οµάδες που εί-

ναι υψηλότερα στην ιεραρχία των επιχειρήσεων και αντίστοιχα αµείβονται πε-

ρισσότερο. Το 2000, οι έξι σηµαντικότερες επαγγελµατικές οµάδες στη 

µισθωτή απασχόληση των ανδρών στον κλάδο ήταν οι «υπάλληλοι εξυπηρέτη-

σης πελατών» (31%), οι «υπάλληλοι γραφείου» (25½%), οι «λοιποί επαγγελ-

µατίες» (14½%), οι «διευθυντές και τα ανώτερα στελέχη των µεγάλων επιχει-

ρήσεων» (13%), οι «ειδικευµένοι στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση επιχει-
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42 Η απασχόληση µισθωτών στον κλάδο των τραπεζικών 
υπηρεσιών κατά χρόνο εργασίας και φύλο στην 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995 και 2000

40,1

1995 2000 1995 2000

37,9 40,0 38,9

Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση
Μέση διάρκεια εργασίας την εβδοµάδα

(ώρες την εβδοµάδα)
Μέση διάρκεια εργασίας την εβδοµάδα

(ώρες την εβδοµάδα)

40,1 33,5 39,6 33,6



Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ 

39 

ρήσεων» (7,2%) και οι «τεχνολόγοι-τεχνικοί βοηθοί των επιστηµών της φυσι-

κής και της µηχανικής» (2,1%).  

Αντίστοιχα, οι έξι σηµαντικότερες επαγγελµατικές οµάδες στη µισθωτή απα-
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σχόληση των γυναικών, το ίδιο έτος, ήταν οι «υπάλληλοι γραφείου» (39%), οι 

«υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών» (25%), οι «ειδικευµένοι στις πωλήσεις και 

στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων» (11,3%), οι «λοιποί επαγγελµατίες» (10,3%), 

οι «ανειδίκευτοι υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλήσεων» (7%) και οι «διευθυντές 

και τα ανώτερα στελέχη των µεγάλων επιχειρήσεων» (6,3%). 

 

 

Τα χαρακτηριστικά των ανέργων του κλάδου 

Κατά την περίοδο 1995-2000, ο αριθµός των «παλαιών ανέργων» στον κλάδο 

των τραπεζικών υπηρεσιών ήταν ιδιαίτερα µικρός. Το 1995 ο συνολικός 

αριθµός των ανέργων του κλάδου ήταν περίπου 600 άτοµα. Το 2000 ο 

αριθµός των ανέργων έφτασε τα 1900 άτοµα, όπου σχεδόν στο σύνολο τους 

ήταν γυναίκες. ∆εν θα επιχειρήσουµε την περαιτέρω ανάλυση των παραπάνω 

µεγεθών καθώς οι τα µεγέθη αυτά είναι ιδιαίτερα µικρά και δεν διασφαλίζεται 

η στατιστική αξιοπιστία των αποτελεσµάτων που θα εξαχθούν από την 

ανάλυση τους. 
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ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ 
ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Τα χαρακτηριστικά των απασχολουµένων του κλάδου 

Το 1995, οι απασχολούµενοι στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας έφταναν στις 

161.000 άτοµα (ή το 4,4% της συνολικής απασχόλησης στην οικονοµία), ενώ 

το 2000 έφτασαν στις 182.000 άτοµα (ή το 4,7% της συνολικής απασχόλησης). 

Πάνω από τα 3/4 των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν στον κλάδο 

την περίοδο 1995-2000 τις κατέλαβαν γυναίκες, αυξάνοντας τη συµµετοχή 

τους στη συνολική απασχόληση του κλάδου από το 64% το 1995 στο 66% το 

2000 (∆ιάγραµµα 45).  

Η απασχόληση των γυναικών στον κλάδο 

των υπηρεσιών υγείας αποτελούσε το 1995 

το 7,7% της συνολικής απασχόλησης των 

γυναικών στην οικονοµία, ενώ το 2000 η 

αντίστοιχη συµµετοχή αυξήθηκε στο 8,2%. 

Η συµµετοχή των ανδρών, την ίδια περίο-

δο αυξήθηκε οριακά, από 2½% το 1995 

στο 2,6% το 2000 (∆ιάγραµµα 46).  

Οι νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργήθη-

καν στον κλάδο την περίοδο 1995-2000 

αφορούσαν κυρίως τις θέσεις µισθωτής 

απασχόλησης. Η µισθωτή απασχόληση 

στον κλάδο συγκεντρώνει το µεγαλύτερο 

µέρος των απασχολουµένων και στα δύο 

φύλα. Το 2000, το 76½% της απασχόλη-

σης των ανδρών και το 91½% της απασχό-

λησης των γυναικών στον κλάδο εργάζον-

ταν σε θέσεις µισθωτής εργασίας (∆ιά-

γραµµα 47).  

Η ηλικιακή διάρθρωση της µισθωτής απα-

σχόλησης των δύο φύλων διαφέρει σηµα-

ντικά. Η αντιπροσώπευση των γυναικών 

στις ηλικίες κάτω των 45 ετών είναι µεγα-

λύτερη από την αντίστοιχη των ανδρών, 

ενώ η συµµετοχή των ανδρών στις ηλικίες 

άνω των 45 ετών είναι σηµαντικά µεγαλύ-

τερη από την αντίστοιχη των γυναικών. 
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45 Η απασχόληση στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας κατά 
φύλο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995 
και 2000
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46 Η απασχόληση στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας 
κατά φύλο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
1995 και 2000
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Ειδικότερα, το 2000 το 21,7% των γυναικών έναντι του 10,8% των ανδρών 

είχαν ηλικία µικρότερη των 30 ετών. Ηλικία 30-44 ετών είχαν περίπου το 

53½% των γυναικών και το 45% των ανδρών, ενώ ηλικία άνω των 45 ετών είχε 

το υπόλοιπο 44,2% των ανδρών και το 24,7% των γυναικών (∆ιάγραµµα 48).  

Η αύξηση της µισθωτής απασχόλησης στον κλάδο κατά την περίοδο 1995-

2000, αφορούσε κυρίως τους µισθωτούς (άνδρες και γυναίκες) µε δευτερο-

βάθµια εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο, ΙΕΚ, τεχνικές-επαγγελµατικές σχολές δευ-

τεροβάθµιας εκπαίδευσης κλπ) και τους µισθωτούς µε τριτοβάθµια εκπαί-

δευση (ΤΕΙ, ΑΕΙ, Μεταπτυχιακά) (∆ιάγραµµα 49). Οι διαφορές στη διάρ-

θρωση της απασχόλησης των δύο φύλων αποτυπώνονται κυρίως στη µεγαλύ-
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47 Η απασχόληση στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας 
κατά θέση στην επιχείρηση και φύλο στην Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995 και 2000
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50 Η απασχόληση µισθωτών στον κλάδο των υπηρεσιών 
υγείας µε µερική απασχόληση κατά φύλο στην 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995 και 2000
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49 Η απασχόληση µισθωτών στον κλάδο των υπηρεσιών 
υγείας κατά επίπεδο εκπαίδευσης και φύλο στην 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995 και 2000
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τερη αντιπροσώπευση των ανδρών µε τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ από την 

άλλη πλευρά στη µεγαλύτερη αντιπροσώπευση των γυναικών µε δευτεροβάθ-

µια εκπαίδευση. Παράλληλα και στα δύο φύλα παρατηρείται υποχώρηση των 

µισθωτών µε υποχρεωτική εκπαίδευση (µέχρι Γυµνάσιο). 

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση της µισθωτής απασχόλησης δεν συνοδεύτηκε 

από ιδιαίτερη µεταβολή των θέσεων εργασίας µερικής απασχόλησης (∆ιά-

γραµµα 50). Το 2000, οι θέσεις µερικής απασχόλησης στον κλάδο 

αποτελούσαν το 2,6% της µισθωτής απασχόλησης των γυναικών και µόλις το 

0,3% των ανδρών.  

Ωστόσο, η αύξηση της µισθωτής απασχόλησης 

στον κλάδο συνοδεύτηκε από µία αντίστοιχα 

σηµαντική επέκταση των θέσεων εργασίας 

ορισµένου χρόνου και στα δύο φύλα. Έτσι, ενώ 

το 1995 οι θέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου 

αποτελούσαν περίπου το 3,8% της µισθωτής 

απασχόλησης των ανδρών και των γυναικών, 

το 2000 το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε στο 8% 

για τους άνδρες και στο 10,6% στις γυναίκες 

(∆ιάγραµµα 51).  

Οι άνδρες στον κλάδο της υγείας εργάζονται 

κατά µέσο όρο περισσότερες ώρες την εβδοµά-

δα από τις γυναίκες, ενώ η µέση διάρκεια της 

εργασίας δεν ξεπερνά τις 40 ώρες και στα δύο 

φύλα (∆ιάγραµµα 52). Ειδικότερα, το 1995, οι 

άνδρες εργάζονταν 39,7 ώρες την εβδοµάδα 

και οι γυναίκες εργάζονταν 37,9 ώρες. Το 

2000, οι ώρες εργασίας την εβδοµάδα αυξήθη-

καν οριακά στους άνδρες στις 39,9 ώρες, ενώ 

στις γυναίκες έφτασαν στις 38,4 ώρες. Υποχώ-

ρηση παρουσίασε το ποσοστό των ανδρών και 

γυναικών µισθωτών που εργάζονταν λιγότερες 

από 30 ώρες την εβδοµάδα. Από την άλλη 

πλευρά, το ποσοστό των ανδρών που εργάζον-

ταν πάνω από 45 ώρες την εβδοµάδα µειώθηκε 

οριακά φτάνοντας στο 8,5%, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό στις γυναίκες αυξήθηκε από 4,6% το 

1995 στο 5,8% το 2000. 

Από την ανάλυση της κατανοµής της µισθωτής 
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52 Η απασχόληση µισθωτών στον κλάδο των υπηρεσιών 
υγείας κατά χρόνο εργασίας και φύλο στην Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995 και 2000
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51 Η απασχόληση µισθωτών στον κλάδο των υπηρεσιών 
υγείας µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου κατά 
φύλο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995 
και 2000
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απασχόλησης των δύο φύλων στις επαγγελµατικές οµάδες (∆ιάγραµµα 53 και 

54) παρατηρείται ότι η µισθωτή απασχόληση των ανδρών είναι εντονότερα 
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συγκεντρωµένη σε επαγγέλµατα που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία και 

αντίστοιχα αµείβονται συγκριτικά περισσότερο.  

Ειδικότερα, το 2000, οι έξι σηµαντικότερες επαγγελµατικές οµάδες στη 

µισθωτή απασχόληση των ανδρών ήταν οι «ιατροί, βιολόγοι και όσοι ασκούν 

συναφή επαγγέλµατα» (39%), οι «υπάλληλοι παροχής προσωπικών υπη-

ρεσιών και υπηρεσιών προστασίας» (13,6%), οι «υπάλληλοι γραφείου» 

(10,6%), οι «οδηγοί µέσων µεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισµού» 

(8,7%), οι «τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί επιστηµών βιολογίας και υγείας» 

(7,2%) και οι «ανειδίκευτοι υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλήσεων» (6%).  

Από την άλλη πλευρά, η µισθωτή απασχόληση των γυναικών στον κλάδο συ-

γκεντρώνεται εντονότερα σε επαγγελµατικές οµάδες που είναι στο µέσο της 

ιεραρχίας και αµείβονται ανάλογα. Αναλυτικότερα, οι έξι σηµαντικότερες 

επαγγελµατικές οµάδες στη µισθωτή απασχόληση των γυναικών το 2000 ήταν 

οι «τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί επιστηµών βιολογία και υγείας» (34,4%) οι 

«υπάλληλοι παροχής προσωπικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστασίας» 

(23,2%), οι «υπάλληλοι γραφείου» (12,3%) οι «ιατροί, βιολόγοι και όσοι 

ασκούν συναφή επαγγέλµατα» (10,3%), οι «ανειδίκευτοι υπάλληλοι υπηρε-

σιών και πωλήσεων» (8,4%) και το «βοηθητικό διδακτικό προσωπικό» (2,8%). 

 

 

Τα χαρακτηριστικά των ανέργων του κλάδου 

Ο αριθµός των «παλαιών ανέργων» στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας είναι 

ιδιαίτερα µικρός . Το 1995 ο συνολικός αριθµός των ανέργων ήταν περίπου 

5.000 άτοµα. Το 2000, ο αριθµός των ανέργων έφτασε στα 7.000 άτοµα, όπου 

στο µεγαλύτερο τµήµα του ήταν γυναίκες. ∆εν θα επιχειρήσουµε την 

περαιτέρω ανάλυση των παραπάνω µεγεθών καθώς αυτά είναι ιδιαίτερα µικρά 

και δεν διασφαλίζεται η στατιστική αξιοπιστία των αποτελεσµάτων που θα 

προκύψουν από την ανάλυση τους. 
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Το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα 
στους άνδρες και τις γυναίκες 

Οι µέσες µισθολογικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα στους 
επιλεγµένους κλάδους και επαγγέλµατα. 

το δεύτερο µέρος της µελέτης, η ανάλυση εστιάζεται στην παρουσίαση 

του µέσου µισθολογικού χάσµατος ανάµεσα στα δύο φύλα για µία δε-

δοµένη ποσότητα εργασίας. Το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο 

φύλα υπολογίζεται για το σύνολο των επιλεγµένων κλάδων καθώς και 

για µία σειρά χαρακτηριστικών απασχόλησης των µισθωτών. Για κάθε ένα από 

τα εξεταζόµενα χαρακτηριστικά απασχόλησης υπολογίζεται και το «προσαρ-

µοσµένο» µισθολογικό χάσµα, το ποιο δηλαδή θα ήταν το µισθολογικό χάσµα 

ανάµεσα στα δύο φύλα αν η διάρθρωση της απασχόλησης των γυναικών, σε 

αυτό το χαρακτηριστικό, ήταν ίδια µε την διάρθρωση της απασχόλησης των 

ανδρών. Η µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για τους υπολογι-

σµούς που πραγµατοποιήθηκαν για τις ανάγκες της ανάλυσης του δεύτερου 

µέρους παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

 

 

Η µεθοδολογική προσέγγιση 

Ο υπολογισµός του µισθολογικού χάσµατος ανάµεσα στους άνδρες και τις γυ-

ναίκες πραγµατοποιήθηκε για µία δεδοµένη και συγκρίσιµη –ανάµεσα στα 

δύο φύλα- ποσότητα εργασίας, τη µέση ωριαία ακαθάριστη αµοιβή της εργα-

σίας. Με την επεξεργασία των διαθέσιµων πρωτογενών δεδοµένων της έρευ-

νας πραγµατοποιήθηκε ο υπολογισµός του µεγέθους της µέσης ωριαίας ακα-

θάριστης αµοιβής των µισθωτών ελαχιστοποιώντας –όσο ήταν δυνατόν- τις 

επιδράσεις εκείνων των παραγόντων που θα αλλοίωναν τη δηµιουργία µίας 

κοινής βάσης σύγκρισης των αµοιβών της εργασίας των δύο φύλων. Τέτοιοι 

παράγοντες ήταν η µεγαλύτερη συµµετοχή των ανδρών έναντι των γυναικών 

ΜΕΡΟΣ 

2 

Σ
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σε υπερωριακή εργασία -γεγονός που προκαλεί την αύξηση της µέσης ωριαίας 

αµοιβής των ανδρών καθώς η υπερωριακή εργασία αµείβεται περισσότερο 

από την κανονική- και η µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών έναντι των αν-

δρών σε θέσεις µερικής απασχόλησης –γεγονός που προκαλεί την αύξηση της 

µέσης ωριαίας αµοιβής των γυναικών καθώς από τα στοιχεία προκύπτει ότι η 

µέση ωριαία αµοιβή της µερικής απασχόλησης είναι µεγαλύτερη από τη µέση 

ωριαία αµοιβή της πλήρους απασχόλησης. Με την εξαίρεση από την ανάλυση 

µας των δύο παραπάνω παραγόντων τα αποτελέσµατα των επεξεργασιών που 

παρουσιάζονται στη συνέχεια αφορούν τους άνδρες και τις γυναίκες µισθω-

τούς σε θέσεις πλήρους απασχόλησης και στις αµοιβές τους δεν συµπεριλαµ-

βάνονται οι αµοιβές από τυχόν υπερωριακή εργασία που είχαν πραγµατοποιή-

σει.  

Για την αφαίρεση των αµοιβών της υπερωριακής εργασίας από τις συνολικές 

ακαθάριστες αµοιβές της εργασίας των µισθωτών έγιναν ορισµένες πρόσθετες 

επεξεργασίες και υπολογισµοί. Η µορφή των διαθέσιµων στοιχείων της έρευ-

νας επέτρεψε την πραγµατοποίηση αυτών των υπολογισµών για όλες τις περι-

πτώσεις των µισθωτών του δείγµατος της έρευνας.  

Αρχικά, από τις συνολικές ακαθάριστες αποδοχές των µισθωτών για το µήνα 

αναφοράς των στοιχείων (Οκτώβριος 1995) αφαιρέθηκαν οι αµοιβές τους για 

υπερωριακή εργασία. Στη συνέχεια το αποτέλεσµα που προέκυψε διαιρέθηκε 

µε τις πληρωθείσες ώρες εργασίας του µήνα αναφοράς και υπολογίστηκε η 

ωριαία αµοιβή για κάθε µία περίπτωση (µισθωτό) του δείγµατος της έρευνας.    

Η µέση ωριαία αµοιβή που υπολογίστηκε περιλαµβάνει: 

1. Τις τακτικές ακαθάριστες αποδοχές και τα τακτικά κα-

ταβαλλόµενα επιδόµατα και πριµ, 

2. την πρόσθετη αµοιβή για εργασία που δεν προβλέπο-

νταν από τους όρους της σύµβασης εργασίας και η 

οποία όµως δεν ήταν υπερωριακή εργασία, και 

3. τις αµοιβές για κατ’ αποκοπή εργασία, πέραν της 

κανονικής εργασίας και η οποία δεν θεωρήθηκε υπε-

ρωρία. 

Η µέση ωριαία ακαθάριστη αµοιβή του κάθε φύλου προκύπτει από τον υπολο-

γισµό του µέσου αριθµητικού (µέσου όρου) της ωριαία αµοιβής των ανδρών 

και γυναικών αντίστοιχα. Το µισθολογικό χάσµα προκύπτει από τη διαίρεση 

της µέσης ωριαίας αµοιβής των γυναικών προς την αντίστοιχη µέση ωριαία 

αµοιβή των ανδρών, ενώ το αποτέλεσµα της διαίρεσης πολλαπλασιάζεται επί 
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100 για να εκφράσουµε το µισθολογικό χάσµα ως ποσοστό (%) της µέσης 

ωριαίας αµοιβής των ανδρών. 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών για το µισθολογικό χάσµα στους εξεταζό-

µενους κλάδους παρουσιάζονται στο παρόν µέρος σε τέσσερις ενότητες. Στην 

πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το συνολικό µέσο µισθολογικό χάσµα στους 

τρεις από τους τέσσερις εξεταζόµενους κλάδους (Λιανικό εµπόριο, Τουρισµός 

και Τράπεζες) για τους οποίους υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία από την Έρευνα 

∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ.  

Στη δεύτερη και τρίτη ενότητα παρουσιάζεται το µέσο µισθολογικό χάσµα των 

ανδρών και των γυναικών στα διάφορα χαρακτηριστικά απασχόλησης των 

µισθωτών (ατοµικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας) -

και πάλι- για τους τρεις από τους τέσσερις εξεταζόµενους κλάδους (Λιανικό 

Εµπόριο, Τουρισµός και Τράπεζες) για τους οποίους υπήρχαν διαθέσιµα στοι-

χεία από την Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ.  

Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται το µέσο µισθολογικό χάσµα ανάµεσα 

στους άνδρες και τις γυναίκες για τον τέταρτο εξεταζόµενο κλάδο, τις υπηρε-

σίες υγείας και κοινωνικής µέριµνας. Για τον κλάδο των υπηρεσιών υγείας εξε-

τάζεται η εξέλιξη του µισθολογικού χάσµατος ανάµεσα στα δύο φύλα την πε-

ρίοδο 1995-2000, τόσο για το σύνολο των µισθωτών όσο και για µία σειρά βα-

σικών χαρακτηριστικών απασχόλησης. Τα χαρακτηριστικά απασχόλησης που 

εξετάζονται διαφέρουν από αυτά που εξετάζονται για τους τρεις παραπάνω 

κλάδους. Οι περιορισµοί που διέπουν τα στοιχεία της πηγής δεδοµένων που 

χρησιµοποιήθηκε για τη µελέτη του κλάδου της υγείας (ECHP) δεν επέτρεψαν 

την περιγραφή και ανάλυση των παραγόντων του µισθολογικού χάσµατος 

στον ίδιο βαθµό, όπως και στην περίπτωση των υπολοίπων τριών κλάδων για 

τους οποίους υπήρχαν στοιχεία από την Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής 

των Αµοιβών της ΕΣΥΕ. 

Ειδικότερα, για τους τρεις πρώτους κλάδους τα χαρακτηριστικά απασχόλησης 

που εξετάζονται µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατη-

γορία περιλαµβάνονται τα ατοµικά-προσωπικά χαρακτηριστικά των µισθω-

τών, όπως η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης και ο 

χρόνος υπηρεσίας στην επιχείρηση. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα 

χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας των µισθωτών. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν το µέγεθος της επιχείρησης (σε αριθµό µισθωτών), το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς της ή ο τύπος οικονοµικού ελέγχου της (κρατική, ιδιωτική κλπ), ο 

τύπος της συλλογικής σύµβασης εργασίας που καλύπτει την πλειοψηφία των 

µισθωτών στην επιχείρηση (εθνική σύµβαση, κλαδική σύµβαση, σύµβαση σε 

επίπεδο επιχείρησης κλπ), το είδος της ατοµικής σύµβασης εργασίας του κάθε 
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µισθωτού (σύµβαση αορίστου ή ορισµένου χρόνου), η ύπαρξη ή µη καθηκό-

ντων εποπτείας ή διοίκησης άλλων εργαζοµένων και η επαγγελµατική οµάδα 

στην οποία ανήκει η θέση εργασίας. 

Ο παραπάνω διαχωρισµός δεν είναι απόλυτος. Ορισµένα από τα χαρακτηρι-

στικά µπορούν να ενταχθούν και στην άλλη κατηγορία σε σχέση µε αυτή που 

αρχικά παρουσιάστηκαν. Για παράδειγµα, το επίπεδο εκπαίδευσης των µι-

σθωτών µπορεί να θεωρηθεί και ως έκφραση των προσόντων-γνώσεων που 

ζητούνται από την επιχείρηση για την κάθε θέση εργασίας. Αντίστοιχα, το 

επάγγελµα και ιδιαίτερα η περιγραφή και το περιεχόµενο της εργασίας του 

επαγγέλµατος µπορεί να θεωρηθεί ότι εµπεριέχει σηµαντικές πληροφορίες για 

αρκετά ατοµικά χαρακτηριστικά των µισθωτών που το ασκούν, όπως η κλίση 

και οι ικανότητες του ατόµου, οι προτιµήσεις και οι δεξιότητες του κ.α.. 

Για όλα τα εξεταζόµενα χαρακτηριστικά και για κάθε µία τιµή τους ή οµάδα 

τιµών τους, έχει υπολογιστεί και παρουσιάζεται το µέσο µισθολογικό χάσµα 

ανάµεσα στα δύο φύλα. Παράλληλα και όπως έχει ήδη αναφερθεί, για κάθε 

ένα χαρακτηριστικό υπολογίζεται το «προσαρµοσµένο» µισθολογικό χάσµα, 

το ποιο δηλαδή θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα αν σ’ 

αυτό το χαρακτηριστικό η διάρθρωση της απασχόλησης των γυναικών ήταν 

ίδια µε την διάρθρωση της απασχόλησης των ανδρών. Το «προσαρµοσµένο» 

µισθολογικό χάσµα συγκρίνεται µε το συνολικό µέσο µισθολογικό χάσµα της 

υφιστάµενης κατανοµής της απασχόλησης των ανδρών και των γυναικών στον 

κλάδο προκειµένου να εκτιµηθεί η επίδραση του χαρακτηριστικού αυτού στο 

συνολικό µέσο µισθολογικού χάσµα του κλάδου. 

Η παραπάνω µέθοδος εκτίµησης της επίδρασης των χαρακτηριστικών απα-

σχόλησης στο συνολικό µέσο µισθολογικό χάσµα είναι απλή και στηρίζεται 

στην υπόθεση ότι η επίδραση ενός χαρακτηριστικού θα ήταν αυτή που υπολο-

γίζεται από τη σύγκριση του «προσαρµοσµένου» και του υφιστάµενου συνολι-

κού µισθολογικού χάσµατος εάν σε όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά απασχό-

λησης οι άνδρες και οι γυναίκες θα παρουσίαζαν την ίδια εικόνα, είχαν δηλαδή 

την ίδια διάρθρωση της απασχόλησης τους σε όλα τα υπόλοιπα χαρακτηρι-

στικά. 

Αυτή η υπόθεση, ωστόσο, όπως είναι κατανοητό δεν ισχύει στην πραγµατικό-

τητα. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η διερεύνηση του µισθολογικού χά-

σµατος -και ιδιαίτερα της επίδρασης των χαρακτηριστικών απασχόλησης στο 

µισθολογικό χάσµα- µέσα από τη εξέταση των περιπτώσεων εκείνων όπου οι 

άνδρες και οι γυναίκες θα παρουσίαζαν όσο το δυνατόν περισσότερα κοινά 

χαρακτηριστικά απασχόλησης. Μία τέτοια διερεύνηση θα επέτρεπε στην κα-

λύτερη προσέγγιση του πραγµατικού µεγέθους του µισθολογικού χάσµατος, 
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της ανισότητας των αµοιβών για «ίση» ή «όµοια» εργασία. Με αυτό όµως το 

θέµα θα ασχοληθούµε στο επόµενο, το τρίτο µέρος της παρούσας µελέτης. 
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ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝ∆ΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΣΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ 

Το 1995, στους τρεις εξεταζόµενους κλάδους για τους οποίους υπήρχαν στοι-

χεία από την Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ το 

µεγαλύτερο συνολικό µέσο µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στους µισθωτούς 

πλήρους απασχόλησης των δύο φύλων παρουσιάζονταν στον κλάδο των τρα-

πεζικών υπηρεσιών (∆ιάγραµµα 45). Στον κλάδο αυτό, η µέση ωριαία αµοιβή 

των γυναικών (χωρίς να περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή ερ-

γασία) έφτανε στο 76,9% της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών. Στον κλάδο 

του λιανικού εµπορίου, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών έφτανε στο 84,2% 

της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών, ενώ στον κλάδο των υπηρεσιών 

τουρισµού η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών έφτανε στο 84,6% της µέσης 

ωριαίας αµοιβής των ανδρών.  

Στις θέσεις µερικής απασχόλησης η εικόνα 

του µισθολογικού χάσµατος ανάµεσα στο 

δύο φύλα είναι διαφορετική. Στον κλάδο των 

τραπεζικών υπηρεσιών ο ιδιαίτερα µικρός 

αριθµός θέσεων µερικής απασχόλησης δεν 

έχει αποτυπωθεί στην έρευνα και δεν υπάρ-

χουν στοιχεία για το υπολογισµό του µισθο-

λογικού χάσµατος σε αυτές τις θέσεις εργα-

σίας. Στον κλάδο του λιανικού εµπορίου η 

µέση ωριαία αµοιβή και των δύο φύλων στις 

θέσεις µερικής απασχόλησης είναι υψηλότε-

ρη από τη µέση ωριαία αµοιβή τους σε θέ-

σεις πλήρους απασχόλησης. Η διαφορά αυτή 

είναι µεγαλύτερη στις γυναίκες οι οποίες στις 

θέσεις µερικής απασχόλησης του λιανικού 

εµπορίου αµείβονται κατά µέσο όρο µε το 89,4% της µέσης ωριαίας αµοιβής 

των ανδρών σε θέσεις µερικής απασχόλησης.  

Αντίστοιχα, στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού (ξενοδοχεία-εστιατόρια), η 

µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών σε θέσεις µερικής απασχόλησης είναι ση-

µαντικά υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών σε αντίστοιχες 

θέσεις εργασίας. Οι γυναίκες, κατά µέσο όρο, αµείβονται  13,3% περισσότερο 

από τους άνδρες συναδέλφους τους σε αυτές τις θέσεις εργασίας. Στο σηµείο 

αυτό θα πρέπει να τονίσουµε ότι οι παραπάνω σχετικές διαφορές θα πρέπει να 

µεταφράζονται µε αρκετή προσοχή, καθώς ένα µικρό µόνο ποσοστό της απα-
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55 Η µέση ωριαία αµοιβή γυναικών σε σχέση µε τη µέση 
ωριαία αµοιβή των ανδρών κατά πλήρη ή µερική 
απασχόληση των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις των 
εξεταζόµενων κλάδων, 1995

*: Τα δεδοµένα αναφέρονται σε µισθωτούς και δεν 
περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.
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σχόλησης των δύο φύλων -σε κάθε κλάδο- εργάζεται σε θέσεις µερικής απα-

σχόλησης (σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας: στο λιανικό εµπόριο µόλις το 

2,5% των ανδρών και το 4,7% των γυναικών, ενώ στον τουρισµό το 6,3% των 

ανδρών και το 5,4% των γυναικών). 

Στην επόµενη ενότητα αναλύεται το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο 

φύλα µε βάση τα ατοµικά χαρακτηριστικά των µισθωτών (ηλικία, οικογενεια-

κή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης κλπ). 
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ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 
ΑΝ∆ΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

Ηλικία 

Όπως πιθανόν είναι αναµενόµενο, το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στους άν-

δρες και τις γυναίκες έχει την τάση να αυξάνεται όσο αυξάνεται και η ηλικία 

των µισθωτών. Στον κλάδο του λιανικού εµπορίου και στον κλάδο των 

υπηρεσιών τουρισµού, στους µισθωτούς ηλικίας έως 29 ετών, το µισθολο-

γικό χάσµα φτάνει στο 5% και 7% αντίστοιχα, ενώ στον κλάδο των τραπε-

ζών οι γυναίκες έως 29 ετών αµείβονται κατά µέσο όρο έως και 6% περισσό-

τερο από τους άνδρες συναδέλφους τους µε την ίδια ηλικία (βλέπε Πίνακες 2.1, 

2.2 και 2.3).  

Πίνακας 2.1.  Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά ηλικία στον κλάδο του λιανικού εµπορίου, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Ηλικιακή οµάδα3           
15-19 ετών 2,0 1,4 75 78 87,0 
20-24 ετών 17,4 21,8 72 85 98,8 
25-29 ετών 24,1 25,5 85 96 95,1 
30-34 ετών 18,9 16,5 99 105 88,7 
35-39 ετών 14,2 12,2 119 112 79,3 
40-44 ετών 8,1 7,5 118 117 83,6 
45-49 ετών 4,5 7,2 137 113 69,6 
50-54 ετών 3,5 3,5 137 107 65,6 
55-59 ετών 5,7 3,8 141 102 61,0 
60+   ετών 1,6 0,6 128 111 73,0 
Σύνολο 100 100 100 100 84,2 
Προσαρµογή κατανοµής2     84,9 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Στους µισθωτούς µε ηλικία 30-44 ετών το µισθολογικό χάσµα διευρύνεται ση-

µαντικά. Η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών ηλικίας 30-34 ετών στον κλάδο 

του λιανικού εµπορίου δεν ξεπερνά το 89% της µέσης ωριαίας αµοιβής των 

ανδρών συναδέλφων τους, ενώ στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού δεν ξε-

περνά το 83% και στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών δεν ξεπερνά το 93% 

της µέσης ωριαίας αµοιβής των συναδέλφων τους. Η µέση ωριαία αµοιβή των 

γυναικών ηλικίας 35-39 ετών στον κλάδο του λιανικού εµπορίου, των υπηρε-

σιών τουρισµού και των τραπεζικών υπηρεσιών δεν ξεπερνά το 79%, το 82% 

και το 92%, αντίστοιχα, της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών συναδέλφων 
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τους, ενώ στις ηλικίες 40-44 ετών, τα αντίστοιχα µεγέθη, φτάνουν στο 84%, 

75% και 90%. 

Στους µισθωτούς ηλικίας άνω των 45 ετών το µισθολογικό χάσµα διευρύνεται 

ακόµα περισσότερο. Η διεύρυνση αυτή είναι περισσότερο εµφανής στον 

κλάδο του λιανικού εµπορίου και στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών. Στον 

κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών ηλικίας 

45-59 ετών δεν ξεπερνά το 70% της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών, ενώ 

στο κλάδο του λιανικού εµπορίου υποχωρεί έως και στο 61% της αµοιβή των 

ανδρών. Στον κλάδο του τουρισµού οι γυναίκες ηλικίας 45-54 ετών αµείβονται 

µε το 83-85% της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών, ενώ στις ηλικίες 55-59 

ετών εκδηλώνεται η µεγαλύτερη ανισότητα, καθώς η µέση ωριαία αµοιβή των 

γυναικών φτάνει το 74% της αµοιβής των ανδρών.  

Πίνακας 2.2.  Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά ηλικία στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α3           
15-19 ετών 1,5 0,8 68 75 92,8 
20-24 ετών 9,6 12,3 75 85 95,9 
25-29 ετών 17,9 17,5 83 91 93,0 
30-34 ετών 17,5 14,4 105 103 82,7 
35-39 ετών 18,0 14,7 109 105 81,9 
40-44 ετών 10,3 11,1 118 105 74,9 
45-49 ετών 11,2 14,3 106 107 85,4 
50-54 ετών 7,2 8,3 109 106 82,3 
55-59 ετών 3,9 5,5 113 99 73,8 
60+   ετών 2,9 1,0 85 101 99,9 
Σύνολο 100 100 100 100 84,6 
Προσαρµογή κατανοµής2     84,4 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών (Πίνακες 2.1, 2.2 και 

2.3) προκύπτει, ότι στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού η τάση το µισθολο-

γικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα να αυξάνεται όσο αυξάνεται η ηλικία των 

µισθωτών δεν είναι ιδιαίτερα σταθερή. Αυτό πιθανόν σηµαίνει ότι στον κλάδο 

των υπηρεσιών τουρισµού η ηλικία έχει ποικίλη επίδραση στον καθορισµό της 

αµοιβής ή τουλάχιστον δεν αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα όπως 

στην περίπτωση του λιανικού εµπορίου και πολύ περισσότερο στην περίπτωση 

του κλάδου των τραπεζικών υπηρεσιών όπου η παραπάνω τάση είναι περισσό-

τερο σταθερή. 
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Παράλληλα, η άνιση αντιπροσώπευση των δύο φύλων στις ηλικιακές οµάδες 

είναι ένας παράγοντας που µπορεί να έχει επίδραση στο εύρος του µέσου µι-

σθολογικού χάσµατος. Για παράδειγµα, στην Ελλάδα, από τα στοιχεία της 

Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού και του European Community Household 

Panel (ECHP), έχει καταγραφεί η τάση ότι οι απασχολούµενες γυναίκες αντι-

προσωπεύονται περισσότερο από τους άνδρες στις µικρότερες ηλικίες και 

αντίστοιχα λιγότερο στις µεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό σχετίζεται µε το γεγονός 

ότι συχνά οι γυναίκες µετά από µία ηλικία σταµατούν να εργάζονται κυρίως 

εξαιτίας των οικογενειακών τους υποχρεώσεων (γάµος, οικογένεια, παιδιά 

κλπ), ενώ όταν σε µεγαλύτερη ηλικία αποφασίσουν να επιστρέψουν στην ερ-

γασία συνήθως επιλέγουν κλάδο δραστηριότητας ή επάγγελµα διαφορετικό 

από αυτό που είχαν ασκήσει παλαιότερα8. 

Πίνακας 2.3. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά ηλικία στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α3           
15-19 ετών 0,3 0,6 60 45 57,3 
20-24 ετών 1,9 5,7 45 58 98,2 
25-29 ετών 9,3 13,9 57 78 105,7 
30-34 ετών 16,2 24,1 80 97 93,1 
35-39 ετών 20,2 21,3 90 107 91,5 
40-44 ετών 17,9 18,7 103 121 89,6 
45-49 ετών 16,6 10,3 126 107 65,4 
50-54 ετών 11,6 3,3 134 119 68,1 
55-59 ετών 4,9 1,0 123 111 69,3 
60+   ετών 1,2 1,1 142 78 42,0 
Σύνολο 100 100 100 100 76,9 
Προσαρµογή κατανοµής2     80,8 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού, οι κατανοµές της απασχόλησης των 

ανδρών και των γυναικών στις ηλικιακές οµάδες είναι αρκετά όµοιες (Πίνακας 

2.2). Οι µικρές διαφορές ανάµεσα στις δύο κατανοµές φαίνεται ότι δεν επηρε-

άζουν το συνολικό µισθολογικό χάσµα του κλάδου, καθώς αν αυτό υπολογιστεί 

σύµφωνα µε τις µικρές διαφορές στην κατανοµής της απασχόλησης των δύο 

φύλων παραµένει στο 84,4%, σχεδόν όσο και µε την υφιστάµενη κατανοµή της 

απασχόλησης των ανδρών και των γυναικών στις ηλικιακές οµάδες. 

                                                                          

8 European Commission (1998 & 2001) 
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Από την άλλη πλευρά, στον κλάδο του λιανικού εµπορίου οι διαφορές των δύο 

κατανοµών είναι µεγαλύτερες. Το µέσο µισθολογικό χάσµα στον κλάδο µετά 

την προσαρµογή των διαφορών στις κατανοµές µειώνεται κατά 0,7%, δηλαδή 

η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει στο 84,9% της αντίστοιχης αµοι-

βής των ανδρών (έναντι του 84,2% που είναι µε την υφιστάµενη κατανοµή της 

απασχόλησης των δύο φύλων στις ηλικιακές οµάδες). 

Ακόµα µεγαλύτερες είναι οι διαφορές της κατανοµής της απασχόλησης των 

δύο φύλων στις ηλικιακές οµάδες στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών. Το 

1995 το 20% της απασχόλησης των γυναικών στον κλάδο ήταν ηλικίας έως και 

29 ετών, ενώ στους άνδρες το αντίστοιχο τµήµα της απασχόλησης τους έφτανε 

στο 11,5%. Στην ηλικιακή οµάδα 30-44 ετών συγκεντρώνεται το 64% της απα-

σχόλησης των γυναικών έναντι του 54% της απασχόλησης των ανδρών, ενώ 

στην ηλικιακή οµάδα άνω των 45 ετών συγκεντρώνεται το 34% της απασχόλη-

σης των ανδρών και µόλις το 16% των γυναικών.  

Η διαφορετική κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων είναι παράγοντας 

αύξησης του µισθολογικού χάσµατος στον κλάδο, καθώς µετά την προσαρ-

µογή αυτών των διαφορών, το µέσο µισθολογικό χάσµα στον κλάδο µειώνεται 

σηµαντικά κατά 3,9%, δηλαδή η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει στο 

80,8% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών (έναντι του 76,9% που είναι µε 

την υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης στα δύο φύλα). 

∆ύο εξίσου σηµαντικά στοιχεία που συνδέονται µε τη διάρθρωση των αµοιβών 

κατά ηλικία είναι αυτό της ταχύτητας και του εύρους της µισθολογικής εξέλι-

ξης. Τα δύο αυτά στοιχεία διαφέρουν αρκετά ανάµεσα στα δύο φύλα. Το εύρος 

της µισθολογικής εξέλιξης ορίζεται εδώ ως η µέγιστη θετική διαφορά στην 

ωριαία αµοιβή ενός µισθωτού σε σχέση µε τη µέση ωριαία αµοιβή του φύλου 

στο οποίο ανήκει. Από τα αποτελέσµατα της σχετικής επεξεργασίας προέκυψε 

ότι το εύρος της µισθολογικής εξέλιξης είναι συγκριτικά µεγαλύτερο στους άν-

δρες σε όλους τους εξεταζόµενους κλάδους.  

Ειδικότερα, στο λιανικό εµπόριο, ένας άνδρας µισθωτός κατά τη διάρκεια της 

επαγγελµατικής του πορείας σε µία επιχείρηση του κλάδου µπορεί να φτάσει 

να αµείβεται κατά µέσο όρο µε 41% µεγαλύτερη ωριαία αµοιβή από τη µέση 

ωριαία αµοιβή των ανδρών συναδέλφων του. Αντίστοιχα, µία γυναίκα δεν θα 

λάβει ωριαία αµοιβή πάνω από το 17% της µέσης ωριαίας αµοιβής των γυναι-

κών συναδέλφων της στον κλάδο.  

Στον κλάδο των τουριστικών υπηρεσιών τα αντίστοιχα µεγέθη είναι 18% στους 

άνδρες και 7% στις γυναίκες, ενώ στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών πα-

ρουσιάζεται το µεγαλύτερο σχετικό εύρος στη µισθολογική εξέλιξη και των δύο 
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φύλων -σε σύγκριση µε δύο τους προηγούµενους κλάδους- και το οποίο φτάνει 

στο 42% στους άνδρες και στο 21% στις γυναίκες. 

Από την άλλη πλευρά, η ταχύτητα της µισθολογικής εξέλιξης που εδώ ορίζεται 

ως η ηλικία κατά την οποία η ωριαία αµοιβή ενός µισθωτού ξεπερνά τη µέση 

ωριαία αµοιβή του φύλου στο οποίο ανήκει, είναι µεγαλύτερη στις γυναίκες 

από ότι στους άνδρες σε όλους τους εξεταζόµενους κλάδους. Έτσι, στο λιανικό 

εµπόριο µία γυναίκα λαµβάνει ωριαία αµοιβή µεγαλύτερη από τη µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών στον κλάδο µετά το 29ο έτος της ηλικίας της, ενώ στους 

άνδρες αυτό συµβαίνει µετά το 35ο έτος της ηλικίας τους.  

Στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού η ταχύτητα µισθολογικής εξέλιξης είναι 

οριακά µεγαλύτερη στις γυναίκες, οι οποίες λαµβάνουν ωριαία αµοιβή µεγα-

λύτερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στον κλάδο µετά το 29ο έτος 

της ηλικίας τους.  

Στον κλάδο των τραπεζών, η ταχύτητα της µισθολογικής εξέλιξης είναι αρκετά 

µεγαλύτερη στις γυναίκες, οι οποίες φτάνουν να  λαµβάνουν ωριαία αµοιβή 

µεγαλύτερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στον κλάδο µετά το 29ο 

έτος της ηλικίας τους, ενώ στους άνδρες το αντίστοιχο παρατηρείται µετά το 

39ο έτος της ηλικίας τους. 

 

 

Οικογενειακή κατάσταση 

Και στους τρεις εξεταζόµενους κλάδους υπάρχει µία ισχυρή σχέση ανάµεσα 

στο µισθολογικό χάσµα και την οικογενειακή κατάσταση των µισθωτών. Ειδι-

κότερα, το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα είναι διευρυµένο στους 

έγγαµους/ες και είναι περιορισµένο στους άγαµους/ες (Πίνακες 2.4, 2.5 και 

2.6).  

Ειδικότερα, στον κλάδο του λιανικού εµπορίου, οι άγαµες γυναίκες αµεί-

βονται κατά µέσο όρο µε το 98,7% της µέσης ωριαίας αµοιβής των άγαµων 

ανδρών στον κλάδο, ενώ οι έγγαµες γυναίκες αµείβονται κατά µέσο όρο µε το 

75,4% της µέσης ωριαίας αµοιβής των έγγαµων ανδρών στον κλάδο. Αντί-

στοιχα, στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού η µέση ωριαία αµοιβή των 

άγαµων γυναικών φτάνει στο 89,4% της µέσης ωριαίας αµοιβής των άγαµων 

ανδρών, ενώ το αντίστοιχο µέγεθος στις έγγαµες γυναίκες φτάνει στο 81,6%. 

Στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών η µέση ωριαία αµοιβή των άγα-
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µων γυναικών φτάνει στο 89,9% της µέσης ωριαίας αµοιβής των άγαµων αν-

δρών, ενώ το αντίστοιχο µέγεθος στις έγγαµες γυναίκες φτάνει στο 76%. 

Η παραπάνω σχέση, δηλαδή το µισθολογικό χάσµα να είναι µεγαλύτερο στους 

έγγαµους/ες είναι εντονότερο στον κλάδο του λιανικού εµπορίου και κατά 

συνέπεια η διαφορετική οικογενειακή κατάσταση αποτελεί στον κλάδο αυτό 

σηµαντικό παράγοντα διεύρυνσης του µισθολογικού χάσµατος. Ειδικότερα, το 

µισθολογικό χάσµα στους έγγαµους/ες είναι περίπου 9% µεγαλύτερο από το 

συνολικό µισθολογικό χάσµα στον κλάδο (75,4% έναντι 84,2%). Στον κλάδο 

των υπηρεσιών τουρισµού η διαφορά αυτή είναι 3% (81,6% έναντι 84,6%), 

ενώ στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών η διαφορά είναι µόλις 0,9% 

(76% έναντι 76,9%).  

Πίνακας 2.4. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά οικογενειακή κατάσταση στον κλάδο του λιανικού εµπο-
ρίου, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Οικογενειακή κατάσταση3      
Άγαµος/η 45,1 40,6 80 93 98,7 
Έγγαµος/η 54,6 55,0 117 105 75,4 
Χήρος/α ή διαζευµένος/η 0,4 4,4 98 103 88,9 
Σύνολο 100 100 100 100 84,2 
Προσαρµογή κατανοµής2     83,8 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Από την άλλη πλευρά, στον κλάδο του λιανικού εµπορίου το µισθολογικό χά-

σµα στους άγαµους/ες είναι κατά µέσο όρο 14,5% µικρότερο από το συνολικό 

µισθολογικό χάσµα στον κλάδο (98,7% έναντι 84,2%). Στον κλάδο των υπη-

ρεσιών τουρισµού η αντίστοιχη διαφορά είναι µικρότερη περίπου κατά 5% 

(89,4% έναντι 84,6%), ενώ στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών είναι µι-

κρότερη περίπου κατά 14% (89,9% έναντι 76,9%).   

Η κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων ανάλογα µε την οικογενειακή 

τους κατάσταση διαφέρει σηµαντικά µόνο στον κλάδο των τραπεζικών υπηρε-

σιών. Ειδικότερα, περίπου το 78% των ανδρών έναντι του 70% των γυναικών 

είναι έγγαµοι/ες, ενώ το 21% των ανδρών έναντι του 27% των γυναικών είναι 

άγαµοι/ες. Στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού το 64½ % των ανδρών ένα-

ντι του 66% των γυναικών είναι έγγαµοι/ες, ενώ το 34% των ανδρών έναντι 

του 29½% των γυναικών είναι άγαµοι/ες. Στον κλάδο του λιανικού εµπορίου 

οι διαφορές είναι ακόµα µικρότερες. Έτσι, το 54,6% των ανδρών έναντι του 
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55% των γυναικών είναι έγγαµοι/ες, ενώ το 45% των ανδρών έναντι του 40,6% 

των γυναικών είναι άγαµοι/ες. Οι χήροι ή διαζευγµένοι άνδρες και στους τρεις 

κλάδους συγκεντρώνουν λιγότερο από το 1,5% της µισθωτής απασχόλησης των 

ανδρών, ενώ η αντίστοιχη συµµετοχή των γυναικών δεν ξεπερνά το 4,5%.  

Πίνακας 2.5. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά οικογενειακή κατάσταση στον κλάδο των υπηρεσιών του-
ρισµού, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Οικογενειακή κατάσταση3      
Άγαµος/η 34,4 29,5 85 90 89,4 
Έγγαµος/η 64,5 66,3 108 104 81,6 
Χήρος/α ή διαζευµένος/η 1,2 4,2 102 103 85,3 
Σύνολο 100 100 100 100 84,6 
Προσαρµογή κατανοµής2     83,8 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, είναι αναµενόµενο ότι η προσαρµογή των διαφο-

ρών της κατανοµής της απασχόλησης των δύο φύλων δεν θα µεταβάλλει ιδιαί-

τερα το µέσο µισθολογικό χάσµα στους εξεταζόµενους κλάδους. Η µεγαλύτερη 

µεταβολή, όπως είναι αναµενόµενο, παρουσιάζεται στον κλάδο των τραπεζι-

κών υπηρεσιών όπου η υφιστάµενη διαφορετική κατανοµή της απασχόλησης 

των δύο φύλων αυξάνει κατά 1% το µισθολογικό χάσµα. (77,9% έναντι 76,9% 

µε την υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης). 

Πίνακας 2.6. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά οικογενειακή κατάσταση στον κλάδο των τραπεζικών υπη-
ρεσιών, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Οικογενειακή κατάσταση3      
Άγαµος/η 21,0 27,1 71 83 89,9 
Έγγαµος/η 77,8 69,9 107 106 76,0 
Χήρος/α ή διαζευµένος/η 1,1 3,0 125 109 67,3 
Σύνολο 100 100 100 100 76,9 
Προσαρµογή κατανοµής2     77,9 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 
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Και στους τρεις παραπάνω κλάδους, η µέση αύξηση στην αµοιβή των ανδρών 

µετά από την αλλαγή της οικογενειακής τους κατάστασης -από άγαµους σε 

έγγαµους- είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση της αµοιβής των γυ-

ναικών έπειτα την αντίστοιχη µεταβολή της οικογενειακής τους κατάστασης. 

Στους άνδρες η µεγαλύτερη αύξηση της αµοιβής τους εντοπίζεται στο λιανικό 

εµπόριο και στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών, ενώ στις γυναίκες στον 

κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών.  

Ειδικότερα, στο λιανικό εµπόριο η µέση ωριαία αµοιβή ενός άνδρα µετά από 

τον γάµο του θα είναι 37% υψηλότερη σε σχέση µε την αµοιβή του πριν από το 

γάµο. Στις γυναίκες, στον ίδιο κλάδο, η αντίστοιχη αύξηση δεν ξεπερνά το 

11½%.  

Στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού η αύξηση της ωριαίας αµοιβής στους 

άνδρες φτάνει κατά µέσο όρο στο 23%, ενώ στις γυναίκες φτάνει στο 14½%. 

Στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών η αύξηση στους άνδρες φτάνει στο 

36½% και στις γυναίκες στο 23%.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η µετάβαση στην έγγαµο ζωή ενισχύει µισθολογικά 

τους άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες κατά 3 φορές περισσότερο στο λιανικό 

εµπόριο και 1½ φορά περισσότερο στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού και 

στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών. 

 

 

Επίπεδο εκπαίδευσης 

Το επίπεδο εκπαίδευσης αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγο-

ντες διαµόρφωσης του επιπέδου της αµοιβής της εργασίας. Ωστόσο, το επί-

πεδο εκπαίδευσης από µόνο του δεν είναι αρκετό να αποτυπώσει το σύνολο 

των γνώσεων, προσόντων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και εµπειρίας ενός εργαζό-

µενου. Από την άλλη πλευρά, στατιστικά στοιχεία για τα παραπάνω ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των εργαζοµένων και για τη σχέση τους µε το επίπεδο αµοι-

βής δεν υπάρχουν διαθέσιµα στη Ελλάδα. Έτσι, στο πεδίο των κοινωνικο-οι-

κονοµικών ερευνών τα στοιχεία για το επίπεδο εκπαίδευσης είναι συνήθως τα 

µόνα διαθέσιµα και που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη σύνδεση των 

αµοιβών και των προσόντων των εργαζοµένων. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών, υπάρχει µία στενή σχέση 

ανάµεσα στο επίπεδο της ωριαίας αµοιβής και στο επίπεδο της εκπαίδευσης 

των εργαζοµένων. Η σχέση αυτή αποτυπώνει ότι όσο υψηλότερο είναι το επί-
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πεδο εκπαίδευσης τόσο υψηλότερη είναι η ωριαία αµοιβή από την εργασία. 

Προϋπόθεση είναι ότι το περιεχόµενο της θέσης εργασίας και τα καθήκοντα 

του εργαζοµένου σε αυτή, αξιοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσό-

ντα που έχει αποκτήσει ο εργαζόµενος από το επίπεδο εκπαίδευσης που έχει 

ολοκληρώσει. 

Πολλές φορές, ωστόσο, η ερµηνευτική αξία της στατιστικής ταξινόµησης του 

επιπέδου εκπαίδευσης είναι περιορισµένη και περιλαµβάνει ένα µικρό µόνο 

µέρος από το σύνολο των προσόντων των εργαζοµένων που χρησιµοποιούνται 

στις θέσεις εργασίας τους. Στις περιπτώσεις αυτές η σχέση του επιπέδου εκ-

παίδευσης µε την αµοιβή είναι αρκετά χαλαρή και δεν µπορεί να ερµηνεύσει 

σε ικανοποιητικό βαθµό τη διακύµανση των αµοιβών. Αυτό συµβαίνει, όπως 

θα δούµε παρακάτω, στον κλάδο του λιανικού εµπορίου και στον κλάδο των 

υπηρεσιών τουρισµού, ενώ στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών η σχέση 

του επιπέδου εκπαίδευσης µε την ωριαία αµοιβή είναι αρκετά πιο δυνατή. 

Πίνακας 2.7. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά επίπεδο εκπαίδευσης στον κλάδο του λιανικού εµπορίου, 
19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Επίπεδο εκπαίδευσης3      
∆ηµοτικό ή λιγότερο 27,0 11,2 97 101 86,9 
Γυµνάσιο 19,4 6,9 90 103 96,3 
Γενικό Λύκειο 41,4 74,4 96 98 86,2 
Τεχν. Επαγγελµατική εκπαίδευση 3,5 1,5 145 122 71,1 
Ανώτερη εκπαίδευση (ΤΕΙ) 3,5 2,7 95 104 92,5 
Ανώτατη εκπαίδευση (ΑΕΙ) 5,1 3,4 159 130 68,9 
Μεταπτυχιακά - 0,03 - 87 - 
Σύνολο 100 100 100 100 84,2 
Προσαρµογή κατανοµής2     86,1 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Συγκρίνοντας την ωριαία αµοιβή των δύο φύλων, παρατηρείται ότι σε όλους 

τους κλάδους και σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης η µέση ωριαία αµοιβή των 

ανδρών είναι µεγαλύτερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών (Πίνακες 

2.7, 2.8 και 2.9). Αναλυτικότερα, στον κλάδο του λιανικού εµπορίου η 

µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών µε γνώσεις επιπέδου ∆ηµοτικού ή χαµηλό-

τερο φτάνει στο 87% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών µε το ίδιο επίπεδο 

εκπαίδευσης. Στις επιµέρους βαθµίδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ο λό-

γος της µέσης ωριαίας αµοιβής των γυναικών προς την αντίστοιχη αµοιβή των 

ανδρών φτάνει στο 96% για όσους µισθωτούς έχουν γνώσεις επιπέδου Γυµνα-
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σίου, στο 86% για όσους έχουν γνώσεις επιπέδου Γενικού Λυκείου και στο 71% 

για όσους έχουν γνώσεις Τεχνικού-Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής-

Επαγγελµατικής Σχολής της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στους µισθωτούς 

µε τριτοβάθµια εκπαίδευση η ίδια σχέση φτάνει στο 92½% για τους µι-

σθωτούς που έχουν γνώσεις επιπέδου ανώτερης εκπαίδευσης (ΤΕΙ) και στο 

69% για τους µισθωτούς που έχουν γνώσεις επιπέδου ανώτατης εκπαίδευσης 

(ΑΕΙ).  

Στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού η µέση ωριαία αµοιβή των γυναι-

κών µε γνώσεις επιπέδου ∆ηµοτικού ή λιγότερο φτάνει στο 90% της αντίστοι-

χης αµοιβής των ανδρών µε το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης. Στις επιµέρους βαθ-

µίδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης η σχέση της µέσης ωριαίας αµοιβής 

των ανδρών και των γυναικών φτάνει στο 83% για όσους µισθωτούς έχουν 

γνώσεις επιπέδου Γυµνασίου, στο 88% για όσους έχουν γνώσεις επιπέδου Γε-

νικού Λυκείου και στο 93% για όσους έχουν γνώσεις Τεχνικού-Επαγγελµατι-

κού Λυκείου ή Τεχνικής-Επαγγελµατικής Σχολής της δευτεροβάθµιας εκπαί-

δευσης. Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση η σχέση της µέσης ωριαίας αµοιβής αν-

δρών και γυναικών φτάνει στο 57% για όσους έχουν γνώσεις επιπέδου ανώτε-

ρης εκπαίδευσης (ΤΕΙ) και στο 79% για όσους έχουν γνώσεις επιπέδου ανώτα-

της εκπαίδευσης (ΑΕΙ).  

Πίνακας 2.8. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά επίπεδο εκπαίδευσης στον κλάδο των υπηρεσιών τουρι-
σµού, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Επίπεδο εκπαίδευσης3      
∆ηµοτικό ή λιγότερο 29,0 44,2 95 101 89,7 
Γυµνάσιο 21,3 10,6 101 99 82,9 
Γενικό Λύκειο 33,9 36,0 93 97 88,0 
Τεχ.-Επαγγελµατική εκπαίδευση 6,6 3,0 106 117 93,2 
Ανώτερη εκπαίδευση (ΤΕΙ) 4,0 3,8 138 93 56,9 
Ανώτατη εκπαίδευση (ΑΕΙ) 5,3 2,3 128 120 78,8 
Μεταπτυχιακά 0,02 - 142 - - 
Σύνολο 100 100 100 100 84,6 
Προσαρµογή κατανοµής2     85,4 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών η µέση ωριαία αµοιβή των γυναι-

κών µε γνώσεις επιπέδου ∆ηµοτικού ή λιγότερο φτάνει στο 70% της αντίστοι-

χης αµοιβής των ανδρών µε το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης. Στις επιµέρους βαθ-

µίδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης η σχέση της µέσης ωριαίας αµοιβής 
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των ανδρών και των γυναικών φτάνει στο 74% για όσους έχουν γνώσεις επιπέ-

δου Γυµνασίου, στο 81% για όσους έχουν γνώσεις επιπέδου Γενικού Λυκείου 

και στο 66% για όσους έχουν γνώσεις Τεχνικού-Επαγγελµατικού Λυκείου ή 

Τεχνικής-Επαγγελµατικής σχολής της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στην τρι-

τοβάθµια εκπαίδευση η σχέση της µέσης ωριαίας αµοιβής ανδρών και γυναι-

κών φτάνει στο 97% για όσους έχουν γνώσεις επιπέδου ανώτερης εκπαίδευσης 

(ΤΕΙ) και στο 73% για όσους έχουν γνώσεις επιπέδου ανώτατης εκπαίδευσης 

(ΑΕΙ), ενώ στους µισθωτούς µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master ή διδα-

κτορικό) η σχέση της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών και των γυναικών 

φτάνει στο 90%. 

Πίνακας 2.9. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά επίπεδο εκπαίδευσης στον κλάδο των τραπεζικών υπηρε-
σιών, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Επίπεδο εκπαίδευσης3      
∆ηµοτικό ή λιγότερο 6,3 10,0 81 74 70,3 
Γυµνάσιο 6,3 2,9 75 73 74,2 
Γενικό Λύκειο 52,0 54,2 90 95 81,2 
Τεχν.-Επαγγελµατική εκπαίδευση 1,0 1,3 114 97 65,7 
Ανώτερη εκπαίδευση (ΤΕΙ) 2,5 2,8 82 103 96,9 
Ανώτατη εκπαίδευση (ΑΕΙ) 28,4 27,5 123 118 73,8 
Μεταπτυχιακά 3,5 1,2 143 167 90,0 
Σύνολο 100 100 100 100 76,9 
Προσαρµογή κατανοµής2     78,3 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Για το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα 

µπορεί να είναι διαφορετικό, όπως φάνηκε στα παραπάνω αποτελέσµατα. 

Αυτό µπορεί να οφείλεται σε δύο παράγοντες. Από τη µία πλευρά, η διαφορε-

τική βαρύτητα και ο ρόλος που έχουν οι µισθωτοί της κάθε βαθµίδας εκπαί-

δευσης στην παραγωγική διαδικασία του κλάδου όπου ανήκουν (όπως αυτή 

αποτυπώνεται και µέσα από τη διαφορετική συµµετοχή τους στην συνολική 

απασχόληση των κλάδων αλλά και στην συνολική απασχόληση του κάθε φύ-

λου). Από την άλλη πλευρά - όπως αναφέρθηκε και παραπάνω – σε κάθε 

κλάδο είναι διαφορετική η ερµηνευτική αξία της ταξινόµησης του επιπέδου 

εκπαίδευσης σε σχέση µε τα προσόντα των εργαζοµένων που χρησιµοποιού-

νται στις θέσεις εργασίας τους στον κλάδο. 

Στον κλάδο του λιανικού εµπορίου η κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύ-

λων στις βαθµίδες εκπαίδευσης διαφέρει σηµαντικά. Το 75% της µισθωτής 
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απασχόλησης των γυναικών στον κλάδο έχει γνώσεις Γενικού Λυκείου, έναντι 

του 41% περίπου των ανδρών. Αντίθετα, η εκπροσώπηση των ανδρών στις 

βαθµίδες του Γυµνασίου (19,4%) και του ∆ηµοτικού (27%) είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερη από αυτή των γυναικών (6,9% και 11,2% αντίστοιχα). Οι µισθωτοί 

µε γνώσεις τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αποτελούν ένα σχετικά µικρό τµήµα της 

συνολικής απασχόλησης στον κλάδο του λιανικού εµπορίου, ενώ και σ’ αυτή τη 

βαθµίδα εκπαίδευσης οι άνδρες αντιπροσωπεύονται περισσότερο από τις γυ-

ναίκες (8,6% έναντι 6,1%).  

Οι διαφορές στην κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων στα επίπεδα 

εκπαίδευσης είναι παράγοντας αύξησης του µισθολογικού χάσµατος, καθώς 

αν αυτές δεν υπήρχαν τότε το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα στον 

κλάδο θα µειώνονταν περίπου κατά 2% (σε 86,1% από 84,2% που είναι µε την 

υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης).  

Επιπλέον, στον κλάδο του λιανικού εµπορίου το επίπεδο εκπαίδευσης από 

µόνο του φαίνεται ότι δεν µπορεί να ερµηνεύσει ικανοποιητικά τη σχέση εκ-

παίδευσης/προσόντων µε την αµοιβή. Έτσι στους άνδρες, διακρίνονται δύο 

ξεχωριστά µισθολογικά επίπεδα, το χαµηλό που περιλαµβάνει τους µισθωτούς 

µε γνώσεις ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο και ΤΕΙ, οι οποίοι αµείβονται µε το 90-

97% της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών στον κλάδο και το υψηλό µισθο-

λογικό επίπεδο που περιλαµβάνει τους άνδρες µε γνώσεις τεχνικής-επαγγελ-

µατικής εκπαίδευσης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Τεχνικά-επαγγελµα-

τικά λύκεια, ΙΕΚ κλπ) και γνώσεις ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ), οι οποίοι 

αµείβονται τουλάχιστον 45% περισσότερο από τη µέση ωριαία αµοιβή των αν-

δρών στον κλάδο. Στις γυναίκες ο παραπάνω διαχωρισµός είναι εµφανής, 

ωστόσο, η διαφορά της ωριαίας αµοιβής ανάµεσα στη χαµηλή και υψηλή βαθ-

µίδα αµοιβών είναι συγκριτικά µικρότερη. 

Στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού οι διαφορές στην κατανοµή της 

απασχόλησης των δύο φύλων στις βαθµίδες εκπαίδευσης είναι συγκριτικά µι-

κρότερες. Το 44% της µισθωτής απασχόλησης των γυναικών στον κλάδο έχει 

γνώσεις ∆ηµοτικού, έναντι του 29% των ανδρών, ενώ η εκπροσώπηση των αν-

δρών µε γνώσεις Γυµνασίου(21%) είναι µεγαλύτερη από αυτή των γυναικών 

(10,6%). Σχετικά ίση είναι η εκπροσώπηση των ανδρών (34%) και των γυναι-

κών (36%) µε γνώσεις Γενικού Λυκείου, ενώ οι άνδρες µε γνώσεις τριτοβάθ-

µιας εκπαίδευσης (16%) εκπροσωπούνται σε µεγαλύτερο βαθµό από τις γυναί-

κες (9%).  

Οι µικρότερες διαφορές στην κατανοµή της απασχόλησης ανάµεσα στα δύο 

φύλα επηρεάζουν αντίστοιχα λιγότερο το µισθολογικό χάσµα στον κλάδο. 

Έτσι, αν οι παραπάνω διαφορές στην κατανοµή της απασχόλησης των δύο 
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φύλων δεν υπήρχαν, τότε το µισθολογικό χάσµα στον κλάδο θα µειώνονταν 

κατά 0,8% (σε 85,4% από 84,6% που είναι µε την υφιστάµενη κατανοµή).  

Από την άλλη πλευρά, και στον ίδιο κλάδο το επίπεδο εκπαίδευσης από µόνο 

του δεν φαίνεται ότι µπορεί να ερµηνεύσει ικανοποιητικά τη σχέση εκπαίδευ-

σης/προσόντων µε την αµοιβή των µισθωτών. Στους άνδρες διακρίνονται τρία 

διαφορετικά µισθολογικά επίπεδα, το χαµηλό, που περιλαµβάνει τους µισθω-

τούς µε γνώσεις ∆ηµοτικού, και Λυκείου, και οι οποίοι αµείβονται µε το 93-

95% της µέσης αµοιβής των ανδρών στον κλάδο, το µέσο επίπεδο το οποίο πε-

ριλαµβάνει τους άνδρες µε γνώσεις Γυµνασίου και τεχνικής-επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Τεχνικά-επαγγελµατικά λύ-

κεια, ΙΕΚ κλπ), και οι οποίοι αµείβονται µε το 101-106% της µέσης αµοιβής 

των ανδρών στον κλάδο, ενώ στο τρίτο και υψηλότερο µισθολογικό επίπεδο 

περιλαµβάνονται οι άνδρες µε γνώσεις τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ και 

ΑΕΙ). Ωστόσο, στο τρίτο επίπεδο οι απόφοιτοι ΤΕΙ αµείβονται κατά µέσο όρο 

περισσότερο από τους απόφοιτους ΑΕΙ (138% έναντι 128% της µέσης ωριαίας 

αµοιβής των ανδρών στον κλάδο).  

Αντίστοιχα, στις γυναίκες τη µικρότερη µέση αµοιβή στον κλάδο λαµβάνουν 

αυτές που έχουν γνώσεις επιπέδου ΤΕΙ (93%), ενώ την υψηλότερη µέση 

αµοιβή λαµβάνουν οι απόφοιτες ΑΕΙ (120%) και αυτές που έχουν γνώσεις και 

τεχνικής-επαγγελµατικής εκπαίδευσης (117%). Και σ’ αυτή την περίπτωση, η 

διαφορά της αµοιβής ανάµεσα στις χαµηλά και υψηλά αµειβόµενες γυναίκες 

είναι µικρότερη. 

Ακόµα µικρότερες είναι οι διαφορές στην κατανοµή της απασχόλησης των δύο 

φύλων στις βαθµίδες εκπαίδευσης στον κλάδο των τραπεζικών υπηρε-

σιών. Η µισθωτή απασχόληση και στα δύο φύλα συγκεντρώνεται στα άτοµα 

µε επίπεδο εκπαίδευσης Γενικού Λυκείου (52% στους άνδρες και 54% στις γυ-

ναίκες) και στους πτυχιούχους ΑΕΙ (περίπου 28% και στα δύο φύλα). Οι δια-

φορές στην κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων εντοπίζονται στους 

µισθωτούς µε γνώσεις ∆ηµοτικού (6,3% στους άνδρες και 10% στις γυναίκες), 

σ’ αυτούς µε γνώσεις Γυµνασίου (6,3% στους άνδρες και 2,9% στις γυναίκες), 

ενώ οι διαφορές στις υπόλοιπες βαθµίδες της εκπαίδευσης είναι αρκετά µι-

κρές.  

Παρά τις συγκριτικά (µε τους δύο προηγούµενους κλάδους) µικρότερες δια-

φορές στην κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων, το µισθολογικό χά-

σµα στον κλάδο, αν αυτές οι διαφορές δεν υπήρχαν, θα µειώνονταν, κατά 1,4% 

(σε 78,3% από 76,9% που είναι µε την υφιστάµενη κατανοµή). Αυτό οφείλεται 

κυρίως σε δύο παράγοντες, στις µεγάλες διαφορές-εύρος των αµοιβών ανάµε-
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σα στα επίπεδα εκπαίδευσης και στην κλιµάκωση που παρουσιάζουν οι αµοι-

βές των γυναικών όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης.  

Πιο συγκεκριµένα, στις γυναίκες η σχέση του επιπέδου εκπαίδευσης και της 

ωριαίας αµοιβής είναι σταθερά θετική, όσο δηλαδή υψηλότερο είναι το επί-

πεδο εκπαίδευσης τόσο υψηλότερη είναι και η ωριαία αµοιβή των γυναικών. 

Επιπλέον, η µέση ωριαία αµοιβή στις πτυχιούχους των ΑΕΙ (118% της µέσης 

αµοιβής) και σε όσες έχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (167% της µέσης 

αµοιβής) είναι ιδιαίτερα αυξηµένη σε σχέση µε τα υπόλοιπα επίπεδα εκπαί-

δευσης. Έτσι, αν η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την 

κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών στις βαθµίδες εκπαίδευσης, περισσό-

τερες γυναίκες θα λάµβαναν ωριαία αµοιβή µεγαλύτερη από το µέσο όρο της 

αµοιβής του φύλου τους στον κλάδο και εποµένως το µισθολογικό χάσµα στον 

κλάδο θα ήταν µικρότερο. 

 

 

Ο χρόνος υπηρεσίας στην επιχείρηση 

Ο χρόνος υπηρεσίας των µισθωτών στην επιχείρηση µπορεί να θεωρηθεί και 

ως ένα χαρακτηριστικό των θέσεων εργασίας του κλάδου ή της επαγγελµατι-

κής οµάδας στην οποία αναφέρεται, καθώς µπορεί να περιγράψει την 

κινητικότητα της µισθωτής απασχόλησης. Έτσι, σε ένα κλάδο ή επαγγελµα-

τική οµάδα η υψηλή συγκέντρωση µισθωτών µε µικρό χρόνο υπηρεσίας στην 

επιχείρηση µεταφράζεται ως µεγάλη κινητικότητα της  µισθωτής απασχόλη-

σης σε αυτό τον κλάδο ή την επαγγελµατική οµάδα, αντίστοιχα.  

Στην παρούσα µελέτη, το χαρακτηριστικό του χρόνου υπηρεσίας εντάσσεται 

στην κατηγορία των ατοµικών χαρακτηριστικών των µισθωτών, θεωρώντας 

ότι αυτό εκφράζει περισσότερο την επιλογή ή/και την υποχρέωση των µισθω-

τών να παραµένουν στην επιχείρηση που εργάζονται για λόγους που οι ίδιοι 

θεωρούν ως σηµαντικούς (πχ. ικανοποίηση από την αµοιβή, την ασφάλεια και 

την σταθερότητα της εργασίας, υπολογίζουν ότι υπάρχει υψηλή ανεργία στον 

κλάδο ή το επάγγελµα τους κλπ). Ωστόσο, το χαρακτηριστικό αυτό εξετάζεται 

και σε σχέση µε την κινητικότητα της µισθωτής απασχόλησης.  Επιπλέον, ο 

χρόνος υπηρεσίας στην επιχείρηση εξετάζεται και σε σχέση µε το χαρακτηρι-

στικό της ηλικίας για τη σύγκριση των δύο παραγόντων στο µισθολογικό χά-

σµα των δύο φύλων στους εξεταζόµενους κλάδους. 

Γενικά, και στους τρεις εξεταζόµενους κλάδους, η σχέση του χρόνου υπηρεσίας 

των µισθωτών και της µέσης ωριαίας αµοιβής τους είναι θετική (Πίνακας 2.10, 
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2.11 και 2.12). Και στα δύο φύλα η αύξηση του χρόνου υπηρεσίας συνοδεύεται 

από αύξηση της µέσης ωριαίας αµοιβής τους. Επιπλέον, όπως είναι αναµενό-

µενο, ανάµεσα στο χρόνο υπηρεσίας των µισθωτών στην επιχείρηση και στην 

ηλικία υπάρχει µία θετική σχέση, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις οι µι-

σθωτοί µε µεγάλο χρόνο υπηρεσίας σε µία επιχείρηση ανήκουν στις µεγαλύτε-

ρες ηλικιακές οµάδες. Αυτό που χρειάζεται ωστόσο να διερευνηθεί είναι το 

ποια είναι η επίδραση του χρόνου υπηρεσίας στο µισθολογικό χάσµα, συνο-

λικά και σε σύγκριση µε την αντίστοιχη επίδραση της ηλικίας, πόσο δηλαδή 

ίση ή διαφορετική είναι η επίδραση του χρόνου υπηρεσίας σε σχέση µε την 

επίδραση που είχε ο παράγοντας της ηλικίας. 

Πίνακας 2.10. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά χρόνο υπηρεσίας στην επιχείρηση στον κλάδο του λιανι-
κού εµπορίου, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Χρόνος υπηρεσίας στην επιχείρηση3  
< 3 έτη 39,5 33,8 88 92 87,3 
3-5 έτη 24,2 27,3 96 95 83,3 
6-8 έτη 12,0 17,3 107 105 82,7 
9-11 έτη 7,4 7,0 104 115 92,8 
12-14 έτη 6,5 6,7 109 116 89,9 
15-17 έτη 3,3 3,3 138 124 75,4 
18-20 έτη 4,1 3,6 153 124 68,6 
> 20 έτη 2,9 1,1 170 156 77,3 
Σύνολο 100 100 100 100 84,2 
Προσαρµογή κατανοµής2     85,6 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Στον κλάδο του λιανικού εµπορίου η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών µε 

χρόνο υπηρεσίας µικρότερο από 3 έτη φτάνει το 87% της αντίστοιχης αµοιβής 

των ανδρών µε τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας, ενώ υποχωρεί στο 83,3% για χρόνο 

υπηρεσίας 3-5 έτη και στο 82,7% για χρόνο υπηρεσίας 6-8 έτη. Για χρόνο υπη-

ρεσίας 9-11 έτη η παραπάνω σχέση φτάνει περίπου στο 93% και για 12-14 έτη 

φτάνει στο 90%. Μετά το 15ο έτος υπηρεσίας υποχωρεί κάτω από το 77%. 

Από την σύγκριση της κατανοµής της απασχόλησης των δύο φύλων προκύ-

πτουν διαφορές οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στις µικρότερες διάρκειες χρό-

νου υπηρεσίας. Ειδικότερα, το 39½% των ανδρών και το 34% των γυναικών 

έχουν χρόνο υπηρεσίας στην επιχείρηση µικρότερο των 3 ετών. Το 24% των 

ανδρών και το 27% των γυναικών έχουν χρόνο υπηρεσίας 3-5 έτη, ενώ στο 12% 

των ανδρών και στο 17% των γυναικών ο χρόνος υπηρεσίας είναι 6-8 έτη. Το 
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7,4% των ανδρών και το 7% των γυναικών στον κλάδο έχουν χρόνο υπηρεσίας 

9-11 έτη, το 6½% των ανδρών και το 6,7% των γυναικών έχουν χρόνο υπηρε-

σίας 12-14 έτη, ενώ πάνω από 15 έτη χρόνο υπηρεσίας έχουν το 10% των αν-

δρών και το 8% των γυναικών.  

Αν οι παραπάνω διαφορές στην κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών και 

των γυναικών δεν υπήρχαν, τότε το µισθολογικό χάσµα στον κλάδο θα µειώνο-

νταν κατά 1,4% (σε 85,6% από 84,2% που είναι µε την υφιστάµενη κατανοµή 

της απασχόλησης). Συγκρίνοντας την επίδραση αυτή µε την αντίστοιχη του 

χαρακτηριστικού της ηλικίας των µισθωτών (µείωση του µισθολογικού χάσµα-

τος κατά 0,7%) προκύπτει ότι στον κλάδο του λιανικού εµπορίου η διαφορε-

τική αντιπροσώπευση των δύο φύλων στους χρόνους υπηρεσίας στην επιχεί-

ρηση έχει µεγαλύτερη αρνητική επίδραση στο µισθολογικό χάσµα των δύο 

φύλων από ότι στο χαρακτηριστικό της ηλικίας των µισθωτών. 

Παράλληλα, από την κατανοµή της απασχόλησης και των δύο φύλων στους 

διάφορους χρόνους υπηρεσίας παρατηρείται ότι στον κλάδο του λιανικού 

εµπορίου η κινητικότητα της απασχόλησης είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς ένα 

σηµαντικό µέρος της µισθωτής απασχόλησης και στα δύο φύλα (61% στους 

άνδρες και 64% στις γυναίκες) άρχισε να εργάζεται στην θέση εργασίας που 

κατείχε το 1995 τα προηγούµενα 3-5 χρόνια (δηλαδή από το 1990-1995).  

Αντίστοιχα, στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού το µισθολογικό χάσµα 

ανάµεσα στα δύο φύλα είναι σχετικά σταθερό στις διάφορες διάρκειες του 

χρόνου υπηρεσίας των µισθωτών στον κλάδο. Ειδικότερα, η µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών µε χρόνο υπηρεσίας µικρότερο από 3 έτη φτάνει το 

81,6% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών και για χρόνο υπηρεσίας 3-17 έτη 

κυµαίνεται από το 83% έως το 86½% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών, 

ενώ για χρόνο υπηρεσίας άνω των 18 ετών είναι πάνω από το 92% της αµοιβής 

των ανδρών.  

Αντίστοιχα, η κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων στους χρόνους υπη-

ρεσίας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα µεγάλες διαφορές. Έτσι, το 29% της απα-

σχόλησης των ανδρών και το 38½% των γυναικών έχουν χρόνο υπηρεσίας 

στην επιχείρηση µικρότερο των 3 ετών. Το 28% των ανδρών και το 28,6% των 

γυναικών έχουν χρόνο υπηρεσίας 3-5 έτη, ενώ στο 14% των ανδρών και στο 

12% των γυναικών ο χρόνος υπηρεσίας είναι 6-8 έτη. Το 9,3% των ανδρών και 

το 6% των γυναικών στον κλάδο έχουν χρόνο υπηρεσίας 9-11 έτη, το 10% των 

ανδρών και το 8% των γυναικών έχουν χρόνο υπηρεσίας 12-14 έτη, ενώ πάνω 

από 15 έτη χρόνο υπηρεσίας έχουν το 9,6% των ανδρών και το 7,4% των γυ-

ναικών.  
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Οι παραπάνω σχετικά περιορισµένες διαφορές σε συνδυασµό µε το σταθερό 

µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών στο µεγαλύτερο µέρος της κλιµάκωσης 

του χρόνου υπηρεσίας των µισθωτών καθιστούν αναµενόµενη τη χαµηλή επί-

δραση αυτού του χαρακτηριστικού στην ανισότητα των αµοιβών ανδρών  και 

γυναικών στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού.  

Πράγµατι, αν η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε αυτή 

των ανδρών, τότε το µισθολογικό χάσµα στον κλάδο θα µειώνονταν ελάχιστα, 

µόλις κατά 0,1% (σε 84,7% από 84,6% που είναι µε την υφιστάµενη κατανοµή 

της απασχόλησης). Συγκρίνοντας την επίδραση αυτή µε την αντίστοιχη του 

χαρακτηριστικού της ηλικίας (αύξηση του µισθολογικού χάσµατος κατά 0,2%) 

προκύπτει ότι στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού και τα δύο αυτά χαρα-

κτηριστικά (χρόνος υπηρεσίας και ηλικία) έχουν ιδιαίτερη µικρή επίδραση στο 

µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα. 

Πίνακας 2.11. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά χρόνο υπηρεσίας στην επιχείρηση στον κλάδο των υπηρε-
σιών τουρισµού, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Χρόνος υπηρεσίας στην επιχείρηση3  
< 3 έτη 29,2 38,5 93 90 81,6 
3-5 έτη 28,1 28,6 95 95 84,5 
6-8 έτη 13,9 11,7 96 99 86,5 
9-11 έτη 9,3 5,9 108 107 83,5 
12-14 έτη 10,0 7,9 114 115 85,6 
15-17 έτη 2,0 3,5 130 127 82,7 
18-20 έτη 4,2 1,7 104 124 100,7 
> 20 έτη 3,4 2,3 122 134 92,6 
Σύνολο 100 100 100 100 84,6 
Προσαρµογή κατανοµής2     84,7 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού –όπως και στο λιανικό εµπόριο- η κινη-

τικότητα της µισθωτής απασχόλησης είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ένα σηµαντικό 

µέρος των µισθωτών και από τα δύο φύλα (το 57% στους άνδρες και το 67% 

στις γυναίκες) άρχισε να εργάζεται στη θέση εργασίας που κατείχε το 1995 τα 

προηγούµενα 3-5 χρόνια (δηλαδή από το 1990-1995).  

Στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα 

στα δύο φύλα παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις σε σχέση µε τη διάρκεια του 

χρόνου υπηρεσίας των µισθωτών. Ειδικότερα, η µέση ωριαία αµοιβή των γυ-

ναικών µε χρόνο υπηρεσίας µικρότερο από 3 έτη φτάνει στο 73% της αντίστοι-
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χης αµοιβής των ανδρών µε ίδιο χρόνο υπηρεσίας, ενώ αυξάνεται στο 77% για 

χρόνο υπηρεσίας 3-5 έτη και πάνω από το 93% για 6-11 έτη. Για χρόνο 

υπηρεσίας 12-17 έτη η παραπάνω σχέση υποχωρεί στο 85-86%, ενώ για 18-20 

έτη ξεπερνά το 91% και υποχωρεί και πάλι στο 79½% για χρόνο υπηρεσίας 

πάνω από 20 έτη.  

Από την σύγκριση της κατανοµής της µισθωτής απασχόλησης των δύο φύλων 

προκύπτει ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές, οι οποίες αναµένεται να έχουν 

µεγάλη επίδραση στη διεύρυνση του µισθολογικού χάσµατος. Πράγµατι, περί-

που το 7% των ανδρών και το 11% των γυναικών έχουν χρόνο υπηρεσίας µι-

κρότερο των 3 ετών. Το 7% των ανδρών και περίπου το 9% των γυναικών 

έχουν χρόνο υπηρεσίας 3-5 έτη, ενώ στο 10% των ανδρών και στο 13% των γυ-

ναικών ο χρόνος υπηρεσίας είναι 6-8 έτη. Το 18,6% των ανδρών και το 24% 

των γυναικών στον κλάδο έχουν χρόνο υπηρεσίας 9-11 έτη, το 12% των ανδρών 

και το 18,4% των γυναικών έχουν χρόνο υπηρεσίας 12-14 έτη, ενώ πάνω από 15 

έτη χρόνο υπηρεσίας έχουν το 45,6% των ανδρών και το 25% των γυναικών.  

Πίνακας 2.12. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά χρόνο υπηρεσίας στην επιχείρηση στον κλάδο των τραπε-
ζικών υπηρεσιών, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Χρόνος υπηρεσίας στην επιχείρηση3  
< 3 έτη 6,8 10,9 74 70 72,9 
3-5 έτη 7,1 8,7 98 98 76,8 
6-8 έτη 9,9 12,9 75 90 93,1 
9-11 έτη 18,6 24,2 80 98 93,5 
12-14 έτη 12,0 18,4 93 104 86,1 
15-17 έτη 8,1 8,7 103 114 84,9 
18-20 έτη 10,8 8,5 106 126 91,3 
> 20 έτη 26,7 7,6 132 136 79,5 
Σύνολο 100 100 100 100 76,9 
Προσαρµογή κατανοµής2     85,0 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Η µικρότερη αντιπροσώπευση των γυναικών στις µεγαλύτερες διάρκειες χρό-

νου υπηρεσίας σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η ωριαία αµοιβή και των δύο 

φύλων αυξάνεται όσο αυξάνεται η διάρκεια του χρόνου υπηρεσίας τους καθι-

στούν αναµενόµενη τη υψηλή επίδραση αυτού του χαρακτηριστικού στο µι-

σθολογικό χάσµα των δύο φύλων στον κλάδο. Πράγµατι, αν η κατανοµή της 

απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε αυτή των ανδρών, τότε το µισθολο-

γικό χάσµα στον κλάδο θα µειώνονταν σηµαντικά, κατά 8,1% (σε 85% από 
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76,9% που είναι µε την υφιστάµενη κατανοµή). Συγκρίνοντας την επίδραση 

αυτή µε την αντίστοιχη του χαρακτηριστικού της ηλικίας των µισθωτών (µεί-

ωση του µισθολογικού χάσµατος κατά 3,9%) προκύπτει ότι παρόλο που και τα 

δύο χαρακτηριστικά έχουν υψηλή επίδραση στο µισθολογικό χάσµα στον 

κλάδο, ωστόσο, η επίδραση του χρόνου υπηρεσίας είναι σηµαντικά µεγαλύ-

τερη και αυτό οφείλεται κυρίως στην µικρότερη αντιπροσώπευση των γυναι-

κών σε µεγάλους σε διάρκεια χρόνους υπηρεσίας. 

Επιπλέον, στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών η κινητικότητα της απασχό-

λησης είναι περιορισµένη συγκριτικά µε τους δύο προηγούµενους κλάδους, 

καθώς ένα σχετικά µικρότερο µέρος της απασχόλησης και στα δύο φύλα (πε-

ρίπου 7% στους άνδρες και 11% στις γυναίκες) άρχισε να εργάζεται στην θέση 

εργασίας που κατείχε το 1995 τα προηγούµενα 3 χρόνια (δηλαδή από το 1993-

1995).  
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ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 
ΑΝ∆ΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ-
ΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το µέγεθος της επιχείρησης 

Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά της Έρευνας ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των 

Αµοιβών της ΕΣΥΕ, η συλλογή των στοιχείων για τις αµοιβές των µισθωτών 

αφορούσε τις επιχειρήσεις µε µισθωτή απασχόληση άνω των 10 ατόµων. 

Ωστόσο, στα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στη συνέχεια για τους τρεις 

εξεταζόµενους κλάδους, η συµµετοχή στο δείγµα της έρευνας επιχειρήσεων µε 

µέγεθος κάτω των 10 µισθωτών είναι σηµαντική. Η απόκλιση αυτή από τις 

βασικές αρχές της έρευνας οφείλεται, όπως έχει ήδη παρουσιαστεί σε 

προηγούµενο µέρος της µελέτης, στα προβλήµατα που παρουσίασε το Νέο 

Μητρώο Επιχειρήσεων που κατάρτισε η ΕΣΥΕ µε σκοπό να το χρησιµοποιήσει 

για την επιλογή του δείγµατος των επιχειρήσεων της έρευνας. Χωρίς να 

παραβλέπουµε τη σηµασία αυτού του προβλήµατος των στοιχείων θα 

συνεχίσουµε την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης µας, καθώς 

τα στοιχεία της έρευνας είναι το µόνα διαθέσιµα αναφορικά µε την διάρθρωση 

και κατανοµή των αµοιβών στους κλάδους τις ελληνικής οικονοµίας. 

Και στους τρεις εξεταζόµενους κλάδους η ωριαία αµοιβή των µισθωτών που 

εργάζονται σε µεγάλες επιχειρήσεις είναι µεγαλύτερη από την ωριαία αµοιβή 

όσων εργάζονται σε µικρότερες επιχειρήσεις (Πίνακας 2.13, 2.14 και 2.15). Η 

τάση της αύξησης της ωριαίας αµοιβής όσο αυξάνεται το µέγεθος των 

επιχειρήσεων είναι περισσότερο σταθερή στον κλάδο των υπηρεσιών 

τουρισµού και στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών. Στον κλάδο του 

λιανικού εµπορίου, από την άλλη πλευρά, ενώ η τάση είναι εµφανής στις 

γυναίκες, ωστόσο στους άνδρες, η ωριαία αµοιβή τους παρουσιάζει 

σηµαντικές διακυµάνσεις σε σχέση µε το µέγεθος των επιχειρήσεων που 

εργάζονται.  

Αναλυτικότερα, στον κλάδο του λιανικού εµπορίου η µέση ωριαία αµοιβή 

των ανδρών στις επιχειρήσεις µε 1-9 µισθωτούς είναι 19% χαµηλότερη από τη 

µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στο σύνολο του κλάδου, ενώ στις 

επιχειρήσεις µε 10-19 µισθωτούς είναι κατά 14% υψηλότερη. Στις επιχειρήσεις 

µε 20-49 µισθωτούς οι άνδρες λαµβάνουν ωριαία αµοιβή όση και η µέση 

ωριαία αµοιβή τους στο σύνολο του κλάδου, στις επιχειρήσεις µε 50-99 

µισθωτούς λαµβάνουν κατά µέσο όρο 8% υψηλότερη ωριαία αµοιβή, ενώ κατά 

22% υψηλότερη είναι η ωριαία αµοιβή τους στις επιχειρήσεις µε 100-249 

µισθωτούς. Στις επιχειρήσεις µε 250-499 µισθωτούς η ωριαία αµοιβή τους 
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είναι περίπου όση και στο σύνολο του κλάδου, ενώ στις επιχειρήσεις µε 500 

µισθωτούς και άνω αµείβονται κατά 42% περισσότερο από τη µέση ωριαία 

αµοιβή τους στον κλάδο. 

Πίνακας 2.13. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά µέγεθος της επιχείρησης (σε µισθωτούς) στον κλάδο του 
λιανικού εµπορίου, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Μέγεθος της επιχείρησης (σε µισθωτούς)3  
1-9 άτοµα 36,7 19,9 81 93 96,4 

10-19 άτοµα 20,1 25,3 114 100 74,4 

20-49 άτοµα 23,6 34,1 99 101 86,1 

50-99 άτοµα 6,8 10,0 108 103 80,0 

100-249 άτοµα 3,8 5,0 122 108 74,7 

250-499 άτοµα 1,9 3,0 99 97 82,3 

500+ άτοµα 7,1 2,7 142 111 66,0 

Σύνολο 100 100 100 100 84,2 

Προσαρµογή κατανοµής2     83,4 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Αντίστοιχα, στις γυναίκες η σχέση της ωριαίας αµοιβή τους και του µεγέθους 

της επιχείρησης είναι περισσότερο σταθερή και δεν παρουσιάζει σηµαντικές 

διακυµάνσεις. Παράλληλα, το εύρος της αύξησης της ωριαίας αµοιβής των 

γυναικών, όσο αυξάνεται το µέγεθος της επιχείρησης, είναι µικρότερο από το 

εύρος της αύξησης της ωριαίας αµοιβής στους άνδρες. Έτσι, η µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών στις επιχειρήσεις µε 1-9 µισθωτούς είναι 7% χαµηλότερη 

από τη µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στο σύνολο του κλάδου, ενώ στις 

επιχειρήσεις µε 10-19 µισθωτούς η µέση ωριαία αµοιβή είναι όση και στο 

σύνολο του κλάδου. Στις επιχειρήσεις µε 20-49 µισθωτούς οι γυναίκες 

λαµβάνουν µέση ωριαία αµοιβή 1% µεγαλύτερη από τη µέση ωριαία αµοιβή 

τους στο σύνολο του κλάδου, στις επιχειρήσεις µε 50-99 µισθωτούς λαµβάνουν 

3% υψηλότερη ωριαία αµοιβή, ενώ κατά 8% υψηλότερη είναι η ωριαία αµοιβή 

τους στις επιχειρήσεις µε 100-249 µισθωτούς. Στις επιχειρήσεις µε 250-499 

µισθωτούς η ωριαία αµοιβή τους είναι 3% χαµηλότερη από τη µέση ωριαία 

αµοιβή τους στο σύνολο του κλάδου, ενώ στις επιχειρήσεις µε 500 µισθωτούς 

και άνω λαµβάνουν ωριαία αµοιβή 11% µεγαλύτερη από τη µέση ωριαία 

αµοιβή τους στον κλάδο. 

Οι παραπάνω διαφορές στην κλιµάκωση της ωριαίας αµοιβής των δύο φύλων 

ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης εµφανίζονται και στο µισθολογικό 
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τους χάσµα στα διάφορα µεγέθη επιχειρήσεων. Το µικρότερο µισθολογικό 

χάσµα παρουσιάζεται στις επιχειρήσεις µε 1-9 µισθωτούς, όπου η µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών φτάνει περίπου το 96½% της αντίστοιχης αµοιβής των 

ανδρών συναδέλφων τους στο ίδιο µέγεθος επιχειρήσεων. Αντίθετα, το 

µεγαλύτερο µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών παρουσιάζεται στις 

επιχειρήσεις µε 500 και άνω µισθωτούς, όπου η µέση ωριαία αµοιβή των 

γυναικών φτάνει µόλις το 66% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών 

συναδέλφων τους στο ίδιο µέγεθος επιχειρήσεων. 

Από τη σύγκριση της κατανοµής της απασχόλησης των δύο φύλων στα διά-

φορα µεγέθη επιχειρήσεων, προκύπτει ότι οι σηµαντικότερες διαφορές εντο-

πίζονται στις επιχειρήσεις µε µέγεθος 10-99 µισθωτούς, (όπου οι γυναίκες 

συµµετέχουν µε µεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες), καθώς και στις επι-

χειρήσεις µε 1-9 µισθωτούς (όπου οι άνδρες συµµετέχουν µεγαλύτερο ποσοστό 

από τις γυναίκες). Οι διαφορές αυτές σε συνδυασµό µε την διαφορετική κλι-

µάκωση της ωριαίας αµοιβής των δύο φύλων στα διάφορα µεγέθη 

επιχειρήσεων προκαλούν τη συγκράτηση του µισθολογικού χάσµατος. 

Πράγµατι, αν στον κλάδο η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών ήταν 

ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών, το µισθολογικό χάσµα 

ανάµεσα στα δύο φύλα θα αυξάνονταν κατά 0,8% (σε 83,4% από 84,2% που 

είναι µε την υφιστάµενη κατανοµή). 

Πίνακας 2.14. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά µέγεθος της επιχείρησης (σε µισθωτούς) στον κλάδο των 
υπηρεσιών τουρισµού, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Μέγεθος της επιχείρησης (σε µισθωτούς)3  
1-9 άτοµα 1,9 2,2 74 94 107,6 

10-19 άτοµα 14,7 18,1 87 94 92,1 

20-49 άτοµα 32,5 34,0 93 92 83,5 

50-99 άτοµα 23,1 18,4 101 103 86,3 

100-249 άτοµα 13,3 13,5 111 109 82,5 

250-499 άτοµα 7,3 7,7 117 113 81,6 

500+ άτοµα 7,3 6,1 123 118 81,0 

Σύνολο 100 100 100 100 84,6 

Προσαρµογή κατανοµής2     85,1 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Αντίστοιχα, στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού, η ωριαία αµοιβή 

όσων εργάζονται σε µεγάλες επιχειρήσεις έχει την τάση να είναι µεγαλύτερη 
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από την ωριαία αµοιβή όσων εργάζονται σε µικρότερες επιχειρήσεις. Η τάση 

αυτή είναι περισσότερο εµφανής και σταθερή απ’ ότι στον κλάδο του λιανικού 

εµπορίου, ενώ και εδώ το µισθολογικό εύρος στους άνδρες είναι µεγαλύτερο 

από το µισθολογικό εύρος στις γυναίκες.  

Ειδικότερα, η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στις επιχειρήσεις µε 1-9 µισθω-

τούς είναι 26% µικρότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στο σύνολο 

του κλάδου, ενώ στις επιχειρήσεις µε 10-19 µισθωτούς είναι µικρότερη κατά 

13%. Στις επιχειρήσεις µε 20-49 µισθωτούς οι άνδρες λαµβάνουν ωριαία 

αµοιβή κατά 7% µικρότερη από την µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στο 

σύνολο του κλάδου, στις επιχειρήσεις µε 50-99 µισθωτούς η µέση ωριαία 

αµοιβή είναι περίπου ίση µε τη µέση ωριαία αµοιβή τους στο σύνολο του 

κλάδου, ενώ κατά 11% υψηλότερη είναι η µέση ωριαία αµοιβή τους στις 

επιχειρήσεις µε 100-249 µισθωτούς. Στις επιχειρήσεις µε 250-499 µισθωτούς η 

µέση ωριαία αµοιβή τους είναι 17% υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή 

των ανδρών στο σύνολο του κλάδου, ενώ στις επιχειρήσεις µε 500 και άνω 

µισθωτούς αµείβονται κατά 23% περισσότερο. 

Αντίστοιχα, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στις επιχειρήσεις µε 1-49 

µισθωτούς είναι περίπου 6-8% χαµηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των 

γυναικών στο σύνολο του κλάδου, ενώ στις επιχειρήσεις µε 50-99 µισθωτούς η 

µέση ωριαία αµοιβή τους είναι 3% υψηλότερη. Κατά 9% υψηλότερη είναι η 

µέση ωριαία αµοιβή τους στις επιχειρήσεις µε 100-249 µισθωτούς, ενώ στις 

επιχειρήσεις µε 250-499 µισθωτούς η µέση ωριαία αµοιβή τους είναι 17% 

υψηλότερη. Στις επιχειρήσεις µε 500 µισθωτούς και άνω η µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών είναι κατά 18% υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή 

τους στο σύνολο του κλάδου. 

Η τάση ότι όσο αυξάνεται το µέγεθος της επιχείρησης αυξάνεται και το 

µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα είναι ιδιαίτερα εµφανής. Στην 

περίπτωση των επιχειρήσεων µε 1-9 µισθωτούς η µέση ωριαία αµοιβή των 

γυναικών είναι περίπου 7½% µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αµοιβή των 

ανδρών συναδέλφων τους. Από την άλλη πλευρά, το µεγαλύτερο µισθολογικό 

χάσµα υπέρ των ανδρών παρουσιάζεται στις επιχειρήσεις µε 500 και άνω 

µισθωτούς, όπου η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει το 81% της 

αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών συναδέλφων τους.  

Όσον αφορά την κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων στα διάφορα 

µεγέθη επιχειρήσεων, οι σηµαντικότερες διαφορές εντοπίζονται στις 

επιχειρήσεις µε µέγεθος 10-49 µισθωτούς, (όπου οι γυναίκες 

αντιπροσωπεύονται περισσότερο από τους άνδρες), καθώς και στις 

επιχειρήσεις µε 50-99 µισθωτούς (όπου οι άνδρες αντιπροσωπεύονται 
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περισσότερο από τις γυναίκες). Έτσι, µε δεδοµένη τη θετική σχέση του 

µεγέθους της επιχείρησης και του µισθολογικού χάσµατος και τις διαφορές 

στην κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων προκύπτει ότι αν στον κλάδο 

η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε αυτή των ανδρών, 

τότε το µισθολογικό χάσµα θα µειώνονταν κατά 0,5% (σε 85,1% από 84,6% 

που είναι µε την υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης). 

Στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις µε µέγεθος 1-9 

µισθωτούς δεν θα εξεταστούν καθώς λόγω της µικρής συµµετοχής τους στην 

απασχόληση του κλάδου δεν θεωρείται ότι παρουσιάζει στατιστικά αξιόπιστα 

αποτελέσµατα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες µεγεθών η µέση ωριαία αµοιβή 

όσων εργάζονται σε µεγάλες επιχειρήσεις είναι µεγαλύτερη από τη µέση 

ωριαία αµοιβή όσων εργάζονται σε µικρές επιχειρήσεις. Η τάση αυτή είναι πε-

ρισσότερο σταθερή στους άνδρες µισθωτούς, απ’ ότι στις γυναίκες, ενώ σε 

αντίθεση µε τον κλάδο του λιανικού εµπορίου και των υπηρεσιών τουρισµού η 

διαφορά της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών ανάµεσα στις µικρές και τις 

µεγάλες επιχειρήσεις είναι συγκριτικά µικρότερη από την αντίστοιχη διαφορά 

στις γυναίκες.  

Πίνακας 2.15. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά µέγεθος της επιχείρησης (σε µισθωτούς) στον κλάδο των 
τραπεζικών υπηρεσιών, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Μέγεθος της επιχείρησης (σε µισθωτούς)3  
1-9 άτοµα 0,1 0,1 92 51 42,5 

10-19 άτοµα 27,9 24,2 91 95 80,5 

20-49 άτοµα 30,8 34,1 96 93 74,9 

50-99 άτοµα 10,8 12,0 107 106 75,9 

100-249 άτοµα 9,2 9,9 109 107 75,5 

250-499 άτοµα 7,0 7,3 111 117 81,1 

500+ άτοµα 14,2 12,3 110 107 74,2 

Σύνολο 100 100 100 100 76,9 

Προσαρµογή κατανοµής2     76,8 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Ειδικότερα, η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στις επιχειρήσεις µε 10-19 

µισθωτούς είναι 9% χαµηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στο 

σύνολο του κλάδου, ενώ στις επιχειρήσεις µε 20-49 µισθωτούς είναι κατά 4% 

χαµηλότερη. Στις επιχειρήσεις µε 50-99 µισθωτούς οι άνδρες αµείβονται κατά 

7% περισσότερο από τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στον κλάδο, ενώ 
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κατά 9% υψηλότερη είναι η µέση ωριαία αµοιβή τους στις επιχειρήσεις µε 100-

249 µισθωτούς. Στις επιχειρήσεις µε 250 και άνω µισθωτούς η µέση ωριαία 

αµοιβή τους είναι 10-11% υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών 

στο σύνολο του κλάδου. 

Αντίστοιχα, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στις επιχειρήσεις µε 10-49 

µισθωτούς είναι περίπου 5-7% χαµηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των 

γυναικών στο σύνολο του κλάδου, ενώ στις επιχειρήσεις µε 50-249 µισθωτούς 

η µέση ωριαία αµοιβή τους είναι 6-7% υψηλότερη. Κατά 17% υψηλότερη είναι 

η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στις επιχειρήσεις µε 250-499 µισθωτούς, 

ενώ στις επιχειρήσεις µε 500 µισθωτούς και άνω είναι κατά 7% υψηλότερη 

από τη µέση ωριαία αµοιβή τους στο σύνολο του κλάδο. 

Το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα παρουσιάζει σχετικά µικρές 

διακυµάνσεις ανάµεσα στις κατηγορίες µεγέθους των επιχειρήσεων. Το µεγα-

λύτερο µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα παρουσιάζεται στις 

επιχειρήσεις µε περισσότερους από 500 µισθωτούς, όπου η µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών φτάνει το 74% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών 

συναδέλφων τους, ενώ στα ίδια περίπου επίπεδα κυµαίνεται το µισθολογικό 

χάσµα στις επιχειρήσεις µε 20-49 µισθωτούς. Αντίθετα, το µικρότερο 

µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα παρουσιάζεται στις επιχειρήσεις µε 

250-499 και 10-19  µισθωτούς, όπου η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών 

φτάνει περίπου το 81% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών συναδέλφων 

τους. 

Οι διαφορές στην κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων ανάλογα µε το 

µέγεθος της επιχείρησης είναι σχετικά µικρές, ενώ σε συνδυασµό µε την 

περιορισµένη διακύµανση του µισθολογικού χάσµατος προκύπτει ότι η 

επίδραση του χαρακτηριστικού αυτού στο µισθολογικό χάσµα -αν στον κλάδο 

η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε αυτή των ανδρών- 

είναι σχεδόν µηδενική. 

 

 

Ο τύπος οικονοµικού ελέγχου της επιχείρησης 

Στην έρευνα, ο τύπος οικονοµικού ελέγχου των επιχειρήσεων ή το καθεστώς 

ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες: Κρατική, 

ηµι-κρατική, ιδιωτική και άλλος τύπος οικονοµικού ελέγχου. Για λόγους 

µεγαλύτερης στατιστικής αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων και για να υπάρξει 

σαφής διάκριση ανάµεσα στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το δηµόσιο και 
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τον ιδιωτικό τοµέα, οι δύο πρώτες κατηγορίες έχουν συνενωθεί και οι 

κατηγορίες επιχειρήσεων ανάλογα µε τον τύπο του οικονοµικού τους ελέγχου 

έχουν γίνει τρεις: κρατικές επιχειρήσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις και λοιπές 

επιχειρήσεις. Στην τελευταία κατηγορία περιλαµβάνονται οι συνεταιριστικές 

και οι επιχειρήσεις λαϊκής βάσης, οι µη-κερδοσκοπικές εταιρίες κλπ. Με βάση 

αυτές τις τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα 

της ανάλυσης του µισθολογικού χάσµατος ανάµεσα στα δύο φύλα (Πίνακας 

2.16, 2.17 και 2.18) 

Στον κλάδο του λιανικού εµπορίου το 93% της µισθωτής απασχόλησης 

των ανδρών και το 94,2% της απασχόλησης των γυναικών εργάζονταν το 1995 

σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Σε επιχειρήσεις που ελέγχονται από το 

δηµόσιο τοµέα συγκεντρώνονταν το 1,9% της µισθωτής απασχόλησης των αν-

δρών και το 4,2% της µισθωτής απασχόλησης των γυναικών, ενώ στην τρίτη 

κατηγορία επιχειρήσεων (συνεταιριστικές, µη-κερδοσκοπικές κλπ) εργάζο-

νταν το 5,2% των ανδρών και 1,6% των γυναικών. 

Πίνακας 2.16. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά τύπο οικονοµικού ελέγχου της επιχείρησης στον κλάδο 
του λιανικού εµπορίου, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Τύπος οικονοµικού ελέγχου της επιχείρησης3  
Κρατική 1,9 4,2 98 113 96,5 

Ιδιωτική 93,0 94,2 98 99 85,8 

Άλλο 5,2 1,6 143 103 60,7 

Σύνολο 100 100 100 100 84,2 

Προσαρµογή κατανοµής2     84,1 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες είναι περιορι-

σµένο στο δηµόσιο τοµέα, καθώς η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει 

στο 96½% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών συναδέλφων τους. Στον ιδιω-

τικό τοµέα, αντίστοιχα, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει περίπου 

στο 86% της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών συναδέλφων τους, ενώ µε 

περίπου 39% µικρότερη ωριαία αµοιβή από αυτή των ανδρών συναδέλφων 

τους αµείβονται οι γυναίκες στις λοιπές επιχειρήσεις (συνεταιριστικές, µη-

κερδοσκοπικές κλπ).  

Η ιδιαίτερα µεγάλη συγκέντρωση της απασχόλησης και των δύο φύλων στον 

ιδιωτικό τοµέα καθιστά αναµενόµενη τη µικρή επίδραση του χαρακτηριστικού 
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αυτού στο µισθολογικό χάσµα των δύο φύλων. Έτσι, αν η κατανοµή της 

απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε αυτή των ανδρών, τότε το 

µισθολογικό χάσµα στον κλάδο θα αυξάνονταν οριακά, µόλις κατά 0,1% (σε 

84,1% από 84,2% που είναι µε την υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης 

των δύο φύλων). 

Από την άλλη πλευρά, διαφορές παρατηρούνται στην ωριαία αµοιβή των δύο 

φύλων ανάλογα µε τον τύπο οικονοµικού ελέγχου της επιχείρησης όπου αυτοί 

εργάζονται. Ειδικότερα, στις επιχειρήσεις του κλάδου που ελέγχονται από το 

δηµόσιο τοµέα οι γυναίκες αµείβονται µε την υψηλότερη µέση ωριαία αµοιβή 

που µπορούν να λάβουν στον κλάδο (13% µεγαλύτερη από τη µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών στο σύνολο του κλάδου), ενώ στον ιδιωτικό τοµέα, 

αµείβονται περίπου µε τη µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στο σύνολο του 

κλάδου. Ελαφρά υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή τους στον κλάδο είναι 

η ωριαία αµοιβή των γυναικών στις συνεταιριστικές ή µη-κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις του κλάδου (3% µεγαλύτερη από την µέση ωριαία αµοιβή τους 

στο σύνολο του κλάδου).  

Στους άνδρες, αντίστοιχα, η υψηλότερη µέση ωριαία αµοιβή δίδεται στις 

συνεταιριστικές ή µη-κερδοσκοπικές επιχειρήσεις του κλάδου (43% 

περισσότερο από την µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στον κλάδο), ενώ στον 

ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών 

υπολείπεται ελάχιστα της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών στο σύνολο του 

κλάδου (στο 98% της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών στον κλάδο). 

Στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού, όπως και στο λιανικό εµπόριο, η 

συγκέντρωση της απασχόλησης και των δύο φύλων στις επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τοµέα είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ειδικότερα, το 90% της µισθωτής 

απασχόλησης των ανδρών και περίπου το 93% της µισθωτής απασχόλησης 

των γυναικών εργάζονταν το 1995 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Σε 

επιχειρήσεις που ελέγχονται από το δηµόσιο τοµέα και δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού εργάζονταν περίπου το 7% των ανδρών 

και το 4% των γυναικών, ενώ στην τρίτη κατηγορία επιχειρήσεων (συνε-

ταιριστικές, µη-κερδοσκοπικές κλπ) εργάζονταν περίπου το 3% των ανδρών 

και το 3% των γυναικών. 

Το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες είναι µεγαλύ-

τερο στο δηµόσιο τοµέα, καθώς η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει 

στο 83,3% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών. Στον ιδιωτικό τοµέα, η µέση 

ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει στο 84,7% της αντίστοιχης αµοιβής των 

ανδρών συναδέλφων τους, ενώ το µικρότερο µισθολογικό χάσµα παρουσιάζε-

ται στις συνεταιριστικές, µη-κερδοσκοπικές επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς σ’ 
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αυτές η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει περίπου στο 98% της 

αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών. Και σ’ αυτό τον κλάδο, η µεγάλη συγκέ-

ντρωση της απασχόλησης και των δύο φύλων στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού 

τοµέα καθιστούν αναµενόµενη τη µικρή επίδραση του τύπου οικονοµικού 

ελέγχου της επιχείρησης στο µισθολογικό χάσµα των δύο φύλων. Έτσι, αν η 

κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε αυτή των ανδρών το 

µέσο µισθολογικό χάσµα στον κλάδο θα µειώνονταν οριακά κατά 0,4% (σε 

85% από 84,6% που είναι µε την υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης). 

Πίνακας 2.17. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά τύπο οικονοµικού ελέγχου της επιχείρησης στον κλάδο 
των υπηρεσιών τουρισµού, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Τύπος οικονοµικού ελέγχου της επιχείρησης3  
Κρατική 7,1 3,9 116 114 83,3 

Ιδιωτική 90,0 92,9 99 99 84,7 

Άλλο 2,9 3,2 89 103 97,7 

Σύνολο 100 100 100 100 84,6 

Προσαρµογή κατανοµής2     85,0 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Παράλληλα, στον κλάδο και στο ίδιο φύλο παρατηρούνται διαφορές στην 

ωριαία αµοιβή ανάλογα µε τον τύπο οικονοµικού ελέγχου της επιχείρησης. 

Στις επιχειρήσεις του κλάδου που ελέγχονται από το δηµόσιο τοµέα οι 

γυναίκες αµείβονται µε την υψηλότερη µέση ωριαία αµοιβή που µπορούν να 

λάβουν στον κλάδο (14% περισσότερο από τη µέση ωριαία αµοιβή των 

γυναικών στον κλάδο), ενώ στον ιδιωτικό τοµέα, αµείβονται περίπου µε τη 

µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στον κλάδο. Ελαφρά υψηλότερη είναι η 

ωριαία αµοιβή στις συνεταιριστικές ή µη-κερδοσκοπικές επιχειρήσεις του 

κλάδου (3% περισσότερο από την µέση αµοιβή των γυναικών στον κλάδο). 

Στους άνδρες, η υψηλότερη µέση ωριαία αµοιβή δίδεται από τις επιχειρήσεις 

του κλάδου που ελέγχονται από το δηµόσιο τοµέα (16% περισσότερο από τη 

µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στον κλάδο), ενώ στον ιδιωτικό τοµέα αµεί-

βονται περίπου µε τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στον κλάδο. Στις  

συνεταιριστικές ή µη-κερδοσκοπικές επιχειρήσεις του κλάδου οι άνδρες 

αµείβονται 11% λιγότερο από τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στο σύνολο 

του κλάδου. 
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Σε αντίθεση µε τους δύο προηγούµενους κλάδους, στον κλάδο των τραπε-

ζικών υπηρεσιών η παρουσία επιχειρήσεων που ελέγχονται είτε από το 

δηµόσιο τοµέα είτε από τον ιδιωτικό τοµέα είναι εξίσου σηµαντική. Επιπλέον, 

τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται στον κλάδο και 

αρκετές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (συνεταιριστικές τράπεζες, κυρίως στην 

περιφέρεια), η συµµετοχή των οποίων στη συνολική απασχόληση του κλάδου 

παρουσιάζει αύξηση. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 1995, στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών πε-

ρίπου το 50% της µισθωτής απασχόλησης των ανδρών και το 53% της µισθω-

τής απασχόλησης των γυναικών εργάζονταν σε επιχειρήσεις που ελέγχονταν 

από το δηµόσιο τοµέα. Σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα εργάζονταν περί-

που το 40% της µισθωτής απασχόλησης των ανδρών και το 39% της απασχό-

λησης των γυναικών, ενώ στην τρίτη κατηγορία επιχειρήσεων του κλάδου (συ-

νεταιριστικές, λαϊκής βάσης κλπ) εργάζονταν το 10% των ανδρών και το 8% 

των γυναικών. 

Το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες είναι περίπου 

το ίδιο στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς η µέση ωριαία αµοιβή των 

γυναικών και στις δύο κατηγορίες επιχειρήσεων φτάνει περίπου στο 77% της 

αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών. Μικρότερο µισθολογικό χάσµα παρουσιάζε-

ται στις συνεταιριστικές και λοιπές επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς σ’ αυτές, η 

µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει περίπου στο 81% της αντίστοιχης 

αµοιβής των ανδρών.  

Πίνακας 2.18. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά τύπο οικονοµικού ελέγχου της επιχείρησης στον κλάδο 
των τραπεζικών υπηρεσιών, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Τύπος οικονοµικού ελέγχου της επιχείρησης3  
Κρατική 50,3 53,2 95 95 77,0 

Ιδιωτική 39,8 38,6 102 102 76,7 

Άλλο 10,0 8,3 121 127 80,8 

Σύνολο 100 100 100 100 76,9 

Προσαρµογή κατανοµής2     77,3 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Οι σχετικά µικρές διαφορές της κατανοµής της απασχόλησης των δύο φύλων 

στις τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων και οι σχετικά µικρή διακύµανση του 

µισθολογικού χάσµατος ανάµεσα σ’ αυτές, καθιστούν αναµενόµενη τη µικρή 
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επίδραση του τύπου οικονοµικού ελέγχου των επιχειρήσεων στην ανισότητα 

των αµοιβών των δύο φύλων. Έτσι, αν στον κλάδο η κατανοµή της 

απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε αυτή των ανδρών, τότε το µέσο µι-

σθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα θα µειώνονταν µόλις κατά 0,4% (σε 

77,3% από 76,9% που είναι µε την υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης 

των δύο φύλων). 

Και στον κλάδο των τραπεζών, οι διαφορές της ωριαίας αµοιβής στο ίδιο φύλο 

ανάλογα µε τον τύπο οικονοµικού ελέγχου της επιχείρησης παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στις επιχειρήσεις του κλάδου που ελέγχονται από το 

δηµόσιο τοµέα οι γυναίκες αµείβονται µε την χαµηλότερη µέση ωριαία αµοιβή 

που µπορούν να λάβουν στον κλάδο (5% λιγότερο από τη µέση ωριαία αµοιβή 

των γυναικών στον κλάδο), ενώ στον ιδιωτικό τοµέα, αµείβονται περίπου µε τη 

µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στον κλάδο. Αντίθετα, σηµαντικά 

υψηλότερη είναι η µέση ωριαία αµοιβή στις συνεταιριστικές ή µη-

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις του κλάδου (27% περισσότερο από την µέση 

ωριαία αµοιβή των γυναικών στον κλάδο).  

Στους άνδρες, αντίστοιχα, η χαµηλότερη µέση ωριαία αµοιβή δίδεται από τις 

επιχειρήσεις του κλάδου που ελέγχονται από το δηµόσιο τοµέα (5% 

χαµηλότερα από τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στον κλάδο), ενώ στον 

ιδιωτικό τοµέα, οι άνδρες αµείβονται περίπου µε τη µέση ωριαία αµοιβή τους 

στο σύνολο του κλάδου. Στις συνεταιριστικές και λοιπές επιχειρήσεις του 

κλάδου οι άνδρες λαµβάνουν την υψηλότερη µέση ωριαία αµοιβή που 

µπορούν να λάβουν στον κλάδο (21% περισσότερο από τη µέση ωριαία αµοιβή 

των ανδρών στον κλάδο). 

 

 

Το είδος της συλλογικής σύµβασης εργασίας 

Η κάλυψη των θέσεων εργασίας από συλλογική σύµβαση εργασίας καθώς και 

το είδος της συλλογικής σύµβασης εργασίας µπορούν να επηρεάσουν το ύψος 

των αµοιβών των µισθωτών. Με τη βοήθεια αυτού του χαρακτηριστικού θα 

εξεταστεί στη συνέχεια το πότε και σε ποιο βαθµό η κάλυψη ή µη των θέσεων 

εργασίας των µισθωτών από ένα είδος συλλογικής σύµβασης εργασίας 

επηρεάζει την αµοιβή των δύο φύλων, καθώς και το ποια είναι η σχέση της 

αµοιβής των δύο φύλων σε κάθε µία από τις προηγούµενες περιπτώσεις 

(Πίνακας 2.19, 2.20, 2.21). 
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Γενικά, και στους τρεις εξεταζόµενους κλάδους πάνω από το 95% των µισθω-

τών καλύπτονται από κάποιο είδος συλλογικής σύµβασης εργασίας. Στον 

κλάδο του λιανικού εµπορίου, η κάλυψη των µισθωτών από κάποιο είδος 

συλλογικής σύµβασης εργασίας είναι αρκετά ιδιαίτερα υψηλή. Μόλις το 0,8% 

των ανδρών και το 1,9% των γυναικών στον κλάδο δεν καλύπτονται από 

κάποιο είδος συλλογικής σύµβασης εργασίας (εθνική - κλαδική - σε επίπεδο 

επιχείρησης ή συνδυασµό αυτών), ενώ η µέση ωριαία αµοιβή αυτών των 

µισθωτών παρουσιάζει διαφορά σε σύγκριση µε τη µέση ωριαία αµοιβή των 

µισθωτών που καλύπτονται από ένα είδος συλλογικής σύµβασης εργασίας. Η 

διαφορά αυτή είναι εµφανής και στα δύο φύλα. 

Ειδικότερα, η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών που δεν καλύπτονται από 

κάποιο είδος συλλογικής σύµβασης εργασίας είναι κατά µέσο όρο 14% 

µικρότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών συναδέλφων τους που 

καλύπτονται από κάποιο είδος συλλογικής σύµβασης εργασίας, ενώ 

αντίστοιχα η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών που δεν καλύπτονται από 

κάποιο είδος συλλογικής σύµβασης εργασίας είναι 20% µεγαλύτερη από τη 

µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών που καλύπτονται από κάποιο είδος 

συλλογικής σύµβασης εργασίας. Το αποτέλεσµα της παραπάνω διαφοράς στη 

µέση ωριαία αµοιβή των δύο φύλων αντικατοπτρίζεται και στο µισθολογικό 

τους χάσµα, καθώς η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών που δεν καλύπτονται 

από κάποιο είδος συλλογικής σύµβασης εργασίας είναι κατά 17,6% υψηλότερη 

από τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών που δεν καλύπτονται από κάποιο εί-

δος συλλογικής σύµβασης εργασίας. 

Από την άλλη πλευρά, στους µισθωτούς που καλύπτονται από κάποιο είδος 

συλλογικής σύµβασης εργασίας, περίπου το 86% της µισθωτής απασχόλησης 

και στα δύο φύλα καλύπτεται από εθνική ή/και κλαδική σύµβαση εργασίας, το 

8% των ανδρών και το 4% των γυναικών από σύµβαση εργασίας σε επίπεδο 

επιχείρησης ή καταστήµατος, ενώ περίπου το 6% των ανδρών και το 10% των 

γυναικών στον κλάδο καλύπτονται από κάποιο συνδυασµό εθνικής ή/και 

κλαδικής σύµβασης εργασίας και ταυτόχρονα από σύµβαση εργασίας σε 

επίπεδο επιχείρησης.  

Η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών και των γυναικών που καλύπτονται από 

εθνική συλλογική σύµβαση εργασίας φτάνει στο 97% και 96% της µέσης 

ωριαίας αµοιβής των ανδρών και των γυναικών στον κλάδο, αντίστοιχα. Στις 

περιπτώσεις αυτές η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει περίπου στο 

84% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών. Στις θέσεις εργασίας όπου οι 

γυναίκες καλύπτονται από κλαδική σύµβαση εργασίας η µέση ωριαία αµοιβή 

τους είναι κατά 2% υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στο 

σύνολο του κλάδου, ενώ οι άνδρες στις θέσεις εργασίας που καλύπτονται από 
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το ίδιο είδος σύµβασης εργασίας λαµβάνουν κατά µέσο όρο 7% χαµηλότερη 

ωριαία αµοιβή από τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών συναδέλφων τους στο 

σύνολο του κλάδου. Το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών στις θέσεις ερ-

γασίας όπου οι µισθωτοί καλύπτονται από κλαδική σύµβαση εργασίας είναι 

µικρότερο από αυτό στις θέσεις εργασίας που καλύπτονται από εθνική συλλο-

γική σύµβαση εργασίας, καθώς η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει 

στο 93% της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών.  

Πίνακας 2.19. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά είδος συλλογικής σύµβασης εργασίας που καλύπτει τους 
εργαζόµενους της επιχείρησης στον κλάδο του λιανικού εµπορίου, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

∆εν καλύπτονται από 
συλλογική σύµβαση εργασίας 

0,8 1,9 86 120 117,6 

Είδος συλλογικής σύµβασης εργασίας3  
Εθνική 42,7 40,6 97 96 83,9 

Κλαδική 25,1 22,8 93 102 93,0 

Εθνική-Κλαδική 17,9 22,6 101 101 84,4 

Επιχείρηση 8,4 4,2 136 103 64,0 

Εθνική-Επιχείρηση 1,3 2,9 87 112 107,9 

Κλαδική-Επιχείρηση 1,3 1,4 109 92 71,5 

Εθνική-Κλαδική-Επιχείρηση 3,3 5,5 109 102 78,3 

Σύνολο 100 100 100 100 84,2 

Προσαρµογή κατανοµής2     83,8 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Από την άλλη πλευρά, ο συνδυασµός εθνικής και κλαδικής σύµβασης εργασίας 

δεν µεταβάλει τη µέση ωριαία αµοιβή των δύο φύλων σε σχέση µε το µέσο όρο 

της ωριαίας αµοιβής τους στο σύνολο του κλάδου και το µισθολογικό τους 

χάσµα είναι στα ίδια επίπεδα µε το συνολικό µισθολογικό τους χάσµα στον 

κλάδο. 

Η υψηλότερη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών παρατηρείται στις περιπτώσεις 

όπου αυτοί καλύπτονται από σύµβαση εργασίας σε επίπεδο επιχείρησης ή 

καταστήµατος, καθώς η µέση ωριαία αµοιβή τους είναι κατά µέσο όρο 36% 

υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή τους στο σύνολο του κλάδου. 

Αντίστοιχα, η ωριαία αµοιβή των γυναικών στις ίδιες θέσεις εργασίας είναι 

µόλις 3% υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στο σύνολο του 

κλάδου. Έτσι, λόγω αυτής της διαφορετικής µισθολογικής εικόνας των δύο 

φύλων σε αυτές τις θέσεις εργασίας, µεγιστοποιείται το µισθολογικό χάσµα 
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υπέρ των ανδρών και η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει µόλις στο 

64% της αντίστοιχης  αµοιβής των ανδρών. 

Στις γυναίκες, αντίστοιχα, η υψηλότερη µέση ωριαία αµοιβή τους 

παρατηρείται στις περιπτώσεις όπου οι θέσεις εργασίας τους καλύπτονται από 

το συνδυασµό της εθνικής σύµβασης εργασίας και σύµβασης εργασίας σε 

επίπεδο επιχείρησης ή καταστήµατος. Η µέση ωριαία αµοιβή τους είναι 12% 

υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στο σύνολο του κλάδου, 

ενώ στους άνδρες που καλύπτονται από το ίδιο είδος σύµβασης η µέση ωριαία 

αµοιβή τους είναι κατά 13% χαµηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των 

ανδρών στον κλάδο. Έτσι, σε αυτές τις θέσεις εργασίας µεγιστοποιείται το 

µισθολογικό χάσµα υπέρ των γυναικών και η µέση ωριαία αµοιβή των γυναι-

κών είναι περίπου 8% µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αµοιβή των ανδρών σε 

αυτές τις θέσεις εργασίας. 

Γενικά, από την εξέταση του µεγέθους του µισθολογικού χάσµατος των δύο 

φύλων στον κλάδο στις διάφορες κατηγορίες συλλογικών συµβάσεων ερ-

γασίας προκύπτει ότι στις περιπτώσεις όπου η µισθωτή απασχόληση στον 

κλάδο καλύπτεται από (ή και από) συλλογική σύµβαση εργασίας σε επίπεδο 

επιχείρησης το µισθολογικό χάσµα διευρύνεται σε βάρος των γυναικών. Και 

επειδή η αντιπροσώπευση των ανδρών σε αυτή την κατηγορία θέσεων 

εργασίας είναι αρκετά µεγαλύτερη από την αντιπροσώπευση των γυναικών, η 

επίδραση του χαρακτηριστικού αυτού θα αύξανε το µισθολογικό χάσµα κατά 

0,4% αν οι κατανοµές της απασχόλησης των δύο φύλων ήταν ίδιες (σε 83,8% 

από 84,2% που είναι µε την υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης των δύο 

φύλων). 

Αντίστοιχα, στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού -όπως και στο λιανικό 

εµπόριο- η κάλυψη των θέσεων εργασίας από συλλογικές συµβάσεις εργασίας 

είναι αρκετά υψηλή. Μόλις το 2,8% των ανδρών και το 3,3% των γυναικών δεν 

καλύπτονται από κάποιο είδος συλλογικής σύµβασης εργασίας (εθνική - 

κλαδική - σε επίπεδο επιχείρησης ή συνδυασµό αυτών). Η µέση ωριαία αµοιβή 

αυτών των µισθωτών -και στα δύο φύλα- είναι µικρότερη από τη µέση ωριαία 

αµοιβή του φύλου τους στο σύνολο του κλάδου, µε εντονότερη αυτή τη δια-

φορά στους άνδρες. Έτσι, η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών που δεν 

καλύπτονται από συλλογική σύµβαση εργασίας είναι κατά µέσο όρο το 29% 

µικρότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών συναδέλφων τους στον 

κλάδο, ενώ αντίστοιχα η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών είναι 16% 

χαµηλότερη. Η διαφορά αυτή προκαλεί την εξίσωση της µέση ωριαίας αµοιβής 

των δύο φύλων και η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών που δεν καλύπτονται 

από κάποιο είδος συλλογικής σύµβασης εργασίας φτάνει στο 99% της 

αντίστοιχης µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών. 
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Πίνακας 2.20. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά είδος συλλογικής σύµβασης εργασίας που καλύπτει τους 
εργαζόµενους της επιχείρησης στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

∆εν καλύπτονται από 
συλλογική σύµβαση εργασίας 

2,8 3,3 71 84 99,0 

Είδος συλλογικής σύµβασης εργασίας3  
Εθνική 35,7 30,5 91 97 89,9 

Κλαδική 31,6 32,8 101 99 82,8 

Εθνική-Κλαδική 12,5 11,8 104 107 86,9 

Επιχείρηση 7,3 10,6 112 97 73,3 

Εθνική-Επιχείρηση 0,9 1,4 90 91 85,5 

Κλαδική-Επιχείρηση 0,8 1,1 97 102 89,2 

Εθνική-Κλαδική-Επιχείρηση 11,1 11,7 122 113 78,3 

Σύνολο 100 100 100 100 84,6 

Προσαρµογή κατανοµής2     85,0 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Από την άλλη πλευρά, στους µισθωτούς που καλύπτονται από κάποιο είδος 

συλλογικής σύµβασης εργασίας, περίπου το 80% των ανδρών και το 75% των 

γυναικών καλύπτονται από εθνική ή/και κλαδική σύµβαση εργασίας, το 7% 

των ανδρών και το 11% των γυναικών από σύµβαση εργασίας σε επίπεδο επι-

χείρησης ή καταστήµατος, ενώ περίπου το 13% των ανδρών και το 14% των 

γυναικών στον κλάδο καλύπτονται από κάποιο συνδυασµό εθνικής ή/και 

κλαδικής σύµβασης εργασίας και σύµβασης εργασίας σε επίπεδο επιχείρησης.  

Η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών και των γυναικών που καλύπτονται από 

εθνική συλλογική σύµβαση εργασίας φτάνει στο 91% και 97% της µέσης 

αµοιβής των ανδρών και των γυναικών στον κλάδο, αντίστοιχα. Στις 

περιπτώσεις αυτές το µισθολογικό χάσµα είναι συγκριτικά µικρότερο, καθώς η 

µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει περίπου στο 90% της αντίστοιχης 

αµοιβής των ανδρών.  

Στις θέσεις εργασίας όπου οι άνδρες και οι γυναίκες καλύπτονται από κλαδική 

σύµβαση εργασίας η µέση ωριαία αµοιβή τους είναι περίπου ίση µε την µέση 

ωριαία αµοιβή του φύλου τους στον κλάδο. Έτσι, το µισθολογικό χάσµα 

ανδρών-γυναικών σε αυτές τις θέσεις εργασίας δεν διαφέρει ιδιαίτερα από το 

συνολικό µέσο µισθολογικό τους χάσµα στον κλάδο. 

Στις θέσεις εργασίας όπου η κάλυψη τους γίνεται από το συνδυασµό εθνικής 

και κλαδικής σύµβασης εργασίας η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών έναντι 
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των ανδρών είναι συγκριτικά περισσότερο αυξηµένη από το µέσο όρο της 

ωριαίας αµοιβής του φύλου τους (7% στις γυναίκες έναντι 4% στους άνδρες). 

Έτσι, το µισθολογικό χάσµα των δύο φύλων σε αυτές τις θέσεις εργασίας είναι 

µικρότερο σε σχέση µε το µέσο µισθολογικό τους χάσµα στον κλάδο (87% 

έναντι 84,6%). 

Η µεγιστοποίηση του µισθολογικού χάσµατος υπέρ των ανδρών παρατηρείται 

στις θέσεις εργασίας όπου οι µισθωτοί καλύπτονται από σύµβαση εργασίας σε 

επίπεδο επιχείρησης ή καταστήµατος. Η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών σε 

αυτές τις θέσεις εργασίας είναι κατά 12% υψηλότερη από τη µέση ωριαία 

αµοιβή των ανδρών στο σύνολο του κλάδου. Αντίστοιχα, η µέση ωριαία αµοιβή 

των γυναικών σε αυτές τις θέσεις είναι κατά 3% χαµηλότερη από τη µέση 

ωριαία αµοιβή γυναικών στο σύνολο του κλάδου. Η διαφορά αυτή ανάµεσα 

στις αµοιβές των δύο φύλων διαµορφώνει ένα µεγαλύτερο µισθολογικό χάσµα 

και έτσι σ’ αυτές τις θέσεις εργασίας η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών 

φτάνει το 73,3% της αντίστοιχης  αµοιβής των ανδρών. 

Η υψηλότερη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών και των γυναικών  στον κλάδο 

παρατηρείται στις θέσεις εργασίας που καλύπτονται από το συνδυασµό της 

εθνικής-κλαδικής σύµβασης εργασίας και σύµβασης εργασίας σε επίπεδο 

επιχείρησης. Η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών είναι κατά 22% υψηλότερη 

από τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στο σύνολο του κλάδου, ενώ στις 

γυναίκες η µέση ωριαία αµοιβή τους είναι κατά 13% υψηλότερη από τη µέση 

ωριαία αµοιβή των γυναικών στο σύνολο του κλάδου. Έτσι, σε αυτές τις θέσεις 

η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει περίπου στο 78% της αντίστοιχης  

αµοιβής των ανδρών. 

Γενικά, από την εξέταση του µεγέθους του µισθολογικού χάσµατος των δύο 

φύλων τον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού στις διάφορες κατηγορίες συλλο-

γικών συµβάσεων εργασίας προκύπτει ότι στις περιπτώσεις όπου η µισθωτή 

απασχόληση στον κλάδο καλύπτεται από σύµβαση εργασίας σε επίπεδο επι-

χείρησης ή καταστήµατος διευρύνεται έντονα το µισθολογικό χάσµα υπέρ των 

ανδρών. Όταν οι θέσεις εργασίας καλύπτονται από εθνική συλλογική σύµβαση 

εργασίας το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα περιορίζεται. Στην 

πρώτη περίπτωση συλλογικών συµβάσεων εργασίας η αντιπροσώπευση των 

γυναικών είναι µεγαλύτερη από αυτή των ανδρών, ενώ στη δεύτερη είναι 

µικρότερη. Έτσι, η επίδραση του χαρακτηριστικού θα µείωνε το µισθολογικό 

χάσµα κατά 0,4% αν η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε 

την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών (σε 85% από 84,6% που είναι µε 

την υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης). 
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Στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών το σύνολο σχεδόν των θέσεων 

εργασίας καλύπτονται από κάποιο είδος συλλογικής σύµβασης εργασίας. Μό-

λις το 0,8% των ανδρών και το 0,9% των γυναικών στον κλάδο δεν καλύπτο-

νται από κάποιο είδος συλλογικής σύµβασης εργασίας (εθνική - κλαδική - σε 

επίπεδο επιχείρησης ή συνδυασµό αυτών). Η µέση ωριαία αµοιβή αυτών των 

µισθωτών και στα δύο φύλα είναι αρκετά µεγαλύτερη από τη µέση ωριαία 

αµοιβή του φύλου τους στο σύνολο του κλάδου, µε εντονότερη αυτή τη δια-

φορά στους άνδρες. Έτσι, η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών που δεν 

καλύπτονται από συλλογική σύµβαση εργασίας είναι κατά µέσο όρο 55% 

µεγαλύτερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στο σύνολο του κλάδου, 

ενώ αντίστοιχα η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών είναι 14% µεγαλύτερη. Η 

µεγαλύτερη συγκριτικά αµοιβή των ανδρών σε αυτές τις θέσεις 

αντικατοπτρίζεται στο µισθολογικό χάσµα των δύο φύλων, καθώς η µέση 

ωριαία αµοιβή των γυναικών που δεν καλύπτονται από κάποιο είδος 

συλλογικής σύµβασης εργασίας φτάνει µόλις στο 55½% της αντίστοιχης 

αµοιβής των ανδρών. 

Πίνακας 2.21. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά είδος συλλογικής σύµβασης εργασίας που καλύπτει τους 
εργαζόµενους της επιχείρησης στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

∆εν καλύπτονται από 
συλλογική σύµβαση εργασίας 

0,8 0,9 155 114 56,5 

Είδος συλλογικής σύµβασης εργασίας3  
Εθνική 12,6 16,8 103 105 78,3 

Κλαδική 5,7 7,0 117 116 76,8 

Εθνική-Κλαδική 55,7 53,9 91 93 78,4 

Επιχείρηση 15,5 12,1 118 108 70,6 

Κλαδική-Επιχείρηση 1,2 1,6 93 102 84,4 

Εθνική-Κλαδική-Επιχείρηση 9,3 8,6 108 110 78,4 

Σύνολο 100 100 100 100 76,9 

Προσαρµογή κατανοµής2     76,6 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Από την άλλη πλευρά, στους µισθωτούς που καλύπτονται από κάποιο είδος 

συλλογικής σύµβασης εργασίας, περίπου το 74% των ανδρών και το 78% των 

γυναικών καλύπτονται από εθνική ή/και κλαδική σύµβαση εργασίας. Το µεγα-

λύτερο, ωστόσο, µέρος από αυτούς, (το 56% των ανδρών και το 54% των γυ-

ναικών) καλύπτονται αποκλειστικά από κλαδική σύµβαση εργασίας. Παράλ-

ληλα, το 15½% των ανδρών και το 12% των γυναικών καλύπτονται από σύµ-

βαση εργασίας σε επίπεδο επιχείρησης ή καταστήµατος, ενώ το 10½% των 
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ανδρών και το 10%  των γυναικών στον κλάδο καλύπτονται από κάποιο 

συνδυασµό εθνικής ή/και κλαδικής σύµβασης εργασίας µε σύµβαση εργασίας 

σε επίπεδο επιχείρησης ή καταστήµατος.  

Η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών και των γυναικών που καλύπτονται από 

εθνική συλλογική σύµβαση εργασίας είναι 3% και 5% υψηλότερη από τη µέση 

ωριαία αµοιβή των ανδρών και των γυναικών στον κλάδο, αντίστοιχα. Στις 

περιπτώσεις αυτές η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει περίπου στο 

78% της αντίστοιχης µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών. Αντίστοιχα, στις 

θέσεις εργασίας όπου οι άνδρες και οι γυναίκες καλύπτονται από κλαδική 

σύµβαση εργασίας η µέση ωριαία αµοιβή τους είναι περίπου 16-17% 

υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή τους στον κλάδο. Έτσι, το µισθολογικό 

χάσµα ανδρών-γυναικών σε αυτές τις θέσεις δεν διαφέρει από το µέσο 

µισθολογικό τους χάσµα στο σύνολο του κλάδου. 

Η χαµηλότερη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών και των γυναικών 

παρατηρείται στις θέσεις εργασίας που καλύπτονται από το συνδυασµό της 

εθνικής και κλαδικής σύµβασης εργασίας. Η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών 

είναι κατά 9% χαµηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στον 

κλάδο, ενώ στις γυναίκες η µέση ωριαία αµοιβή τους είναι κατά 7% 

χαµηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στον κλάδο. 

Αντίστοιχα, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών σε αυτές τις θέσεις εργασίας 

φτάνει περίπου στο 78½% της αντίστοιχης  αµοιβής των ανδρών. 

Η µεγιστοποίηση του µισθολογικού χάσµατος υπέρ των ανδρών παρατηρείται 

στις θέσεις εργασίας όπου οι µισθωτοί καλύπτονται από σύµβαση εργασίας σε 

επίπεδο επιχείρησης. Η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών σε αυτές τις θέσεις 

είναι κατά 18% υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στον 

κλάδο, ενώ η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών είναι κατά 8% υψηλότερη από 

τη µέση ωριαία αµοιβή γυναικών στο σύνολο του κλάδου. Έτσι, σε αυτές τις 

θέσεις εργασίας η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει το 70,6% της 

αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών. 

Ελαχιστοποίηση του µισθολογικού χάσµατος παρατηρείται στις θέσεις εργα-

σίας όπου οι µισθωτοί καλύπτονται από συνδυασµό κλαδικής σύµβασης και 

σύµβασης εργασίας σε επίπεδο επιχείρησης. Η µέση ωριαία αµοιβή των 

ανδρών σε αυτές τις θέσεις εργασίας είναι κατά 7% χαµηλότερη από τη µέση 

ωριαία αµοιβή των ανδρών στον κλάδο, ενώ η µέση ωριαία αµοιβή των 

γυναικών είναι κατά 2% υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή γυναικών στο 

σύνολο του κλάδου. Έτσι, σε αυτές τις θέσεις εργασίας η µέση ωριαία αµοιβή 

των γυναικών φτάνει περίπου στο 84½% της αντίστοιχης αµοιβής των 

ανδρών. 
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Γενικά, από την εξέταση του µεγέθους του µισθολογικού χάσµατος των δύο 

φύλων στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών και στις διάφορες κατηγορίες 

συλλογικών συµβάσεων εργασίας προκύπτει ότι στις περιπτώσεις όπου η µι-

σθωτή απασχόληση στον κλάδο καλύπτεται από σύµβαση εργασίας σε επίπεδο 

επιχείρησης το µισθολογικό χάσµα διευρύνεται σε βάρος των γυναικών. 

Αντίθετα, στις θέσεις εργασίας καλύπτονται από εθνική συλλογική σύµβαση 

εργασίας το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα περιορίζεται. Στην 

πρώτη περίπτωση η αντιπροσώπευση των γυναικών είναι µικρότερη από αυτή 

των ανδρών, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η αντιπροσώπευση είναι 

µεγαλύτερη. Έτσι, η επίδραση του χαρακτηριστικού αυξάνει κατά 0,3% το 

µισθολογικό χάσµα αν η κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων ήταν 

όµοια (σε 76,6% από 76,9% που είναι µε την υφιστάµενη κατανοµή της 

απασχόλησης των δύο φύλων). 

 

 

Τα καθήκοντα εποπτείας ή διοίκησης άλλων εργαζοµένων 

Η ύπαρξη καθηκόντων εποπτείας ή διοίκησης άλλων εργαζοµένων αποτελεί 

ένα χαρακτηριστικό απασχόλησης των µισθωτών το οποίο σε συνδυασµό µε το 

είδος του ατοµικού τους επαγγέλµατος παρέχει πληροφορίες για το 

περιεχόµενο της εργασίας και τη θέση στην ιεραρχία της επιχείρησης που 

έχουν οι µισθωτοί. Όπως είναι αναµενόµενο, οι θέσεις εργασίας µε καθήκοντα 

εποπτείας ή διοίκησης άλλων εργαζοµένων αµείβονται περισσότερο από τις 

θέσεις εργασίας που δεν περιλαµβάνουν τέτοια καθήκοντα. Ωστόσο, η αύξηση 

αυτή στην αµοιβή καθώς και η αντιπροσώπευση σε αυτές τις θέσεις εργασίας 

είναι αρκετά διαφορετική ανάµεσα στα δύο φύλα (Πίνακες 2.22, 2.23 και 

2.24). 

Ειδικότερα, στον κλάδο του λιανικού εµπορίου η συµµετοχή των 

µισθωτών σε θέσεις εργασίας µε καθήκοντα εποπτείας ή διοίκησης άλλων 

εργαζοµένων φτάνει στο κάθε φύλο περίπου στο 8% της συνολικής µισθωτής 

του απασχόλησης. Η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών µε καθήκοντα 

εποπτείας ή διοίκησης είναι κατά µέσο όρο 52% µεγαλύτερη από την µέση 

ωριαία αµοιβή των ανδρών που δεν έχουν τέτοια καθήκοντα στην εργασία 

τους. Αντίστοιχα, οι γυναίκες µε καθήκοντα εποπτείας ή διοίκησης λαµβάνουν 

κατά µέσο όρο 33% µεγαλύτερη µέση ωριαία αµοιβή από την µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών που δεν έχουν τέτοια καθήκοντα στην εργασία τους. 
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Οι παραπάνω διαφορές διαµορφώνουν ανάλογα το µισθολογικό χάσµα των 

ανδρών και γυναικών µε ή χωρίς αυτά τα καθήκοντα. Πράγµατι, η µέση 

ωριαία αµοιβή των γυναικών µε καθήκοντα εποπτείας ή διοίκησης φτάνει στο 

76,3% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών συναδέλφων τους, ενώ η µέση 

ωριαία αµοιβή των γυναικών χωρίς καθήκοντα εποπτείας ή διοίκησης φτάνει 

στο 85,4% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών συναδέλφων τους.  

Επιπλέον, καθώς η κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων σε θέσεις µε ή 

χωρίς καθήκοντα εποπτείας ή διοίκησης είναι όµοια είναι αναµενόµενο ότι η 

επίδραση του χαρακτηριστικού αυτού στο µισθολογικό χάσµα θα είναι πολύ 

µικρή. Πράγµατι, αν στο χαρακτηριστικό αυτό η κατανοµή της απασχόλησης 

των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών, τότε 

το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα θα µειώνονταν οριακά µόλις 

κατά 0,1% (σε 84,3% από 84,2% που είναι µε την υφιστάµενη κατανοµή της 

απασχόλησης). 

Πίνακας 2.22. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών σύµφωνα µε την ύπαρξη ή µη καθηκόντων διοίκησης ή εποπ-
τείας άλλων εργαζοµένων στον κλάδο του λιανικού εµπορίου, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Έχει καθήκοντα διοίκησης ή εποπτείας άλλων εργαζοµένων3  
Όχι 91,7 91,8 96 97 85,4 

Ναι 8,3 8,2 148 134 76,3 

Σύνολο 100 100 100 100 84,2 

Προσαρµογή κατανοµής2     84,3 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού η συµµετοχή των µισθωτών σε θέ-

σεις εργασίας µε καθήκοντα εποπτείας ή διοίκησης άλλων εργαζοµένων είναι 

αρκετά εκτεταµένη και στα δύο φύλα, µε µεγαλύτερη, ωστόσο, να είναι η 

παρουσία των ανδρών σε αυτές τις θέσεις. Περίπου το 17% των ανδρών έχει 

καθήκοντα εποπτείας ή διοίκησης, έναντι περίπου 6% των γυναικών. Η 

αύξηση στην αµοιβή για θέσεις εργασίας µε τέτοια καθήκοντα είναι αναλογικά 

µεγαλύτερη στις γυναίκες απ’ ότι στους άνδρες.  

Ειδικότερα, η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών µε καθήκοντα εποπτείας ή 

διοίκησης είναι κατά µέσο όρο 37% µεγαλύτερη από την µέση ωριαία αµοιβή 

των ανδρών που δεν έχουν τέτοια καθήκοντα. Αντίστοιχα, οι γυναίκες µε 
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καθήκοντα εποπτείας ή διοίκησης λαµβάνουν κατά µέσο όρο 44% µεγαλύτερη 

ωριαία αµοιβή από τις γυναίκες που δεν έχουν τέτοια καθήκοντα. 

Με βάση τις παραπάνω διαφορές στην αµοιβή των καθηκόντων αυτών στα 

δύο φύλα είναι αναµενόµενο ότι το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στους άνδρες 

και τις γυναίκες µε καθήκοντα εποπτείας ή διοίκησης άλλων εργαζοµένων θα 

είναι µικρότερο από το µισθολογικό χάσµα των ανδρών και γυναικών χωρίς 

αυτά τα καθήκοντα. Πράγµατι, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών µε 

καθήκοντα εποπτείας ή διοίκησης φτάνει στο 90,6% της αντίστοιχης αµοιβής 

των ανδρών συναδέλφων τους µε τέτοια καθήκοντα, ενώ η µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών χωρίς καθήκοντα εποπτείας ή διοίκησης φτάνει περίπου 

στο 88% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών συναδέλφων τους.  

Πίνακας 2.23. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών σύµφωνα µε την ύπαρξη ή µη καθηκόντων διοίκησης ή επο-
πτείας άλλων εργαζοµένων στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Έχει καθήκοντα διοίκησης ή εποπτείας άλλων εργαζοµένων3  
Όχι 83,1 93,7 94 97 87,9 

Ναι 16,9 6,3 131 141 90,6 

Σύνολο 100 100 100 100 84,6 

Προσαρµογή κατανοµής2     88,5 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Η διαφορετική αντιπροσώπευση των δύο φύλων σε θέσεις εργασίας µε καθή-

κοντα εποπτείας ή διοίκησης έχει επίδραση στην ανισότητα των αµοιβών αν-

δρών-γυναικών. Έτσι, αν στον κλάδο η κατανοµή της απασχόλησης των δύο 

φύλων σε θέσεις εργασίας µε τέτοια καθήκοντα ήταν ίδια, τότε το µισθολογικό 

χάσµα στον κλάδο θα µειώνονταν σηµαντικά, περίπου κατά 4% (σε 88½% 

από 84,6% που είναι µε την υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης). 

Από την άλλη πλευρά, στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών η συµµε-

τοχή των µισθωτών σε θέσεις εργασίας µε καθήκοντα εποπτείας ή διοίκησης 

άλλων εργαζοµένων είναι αρκετά υψηλή και στα δύο φύλα, ενώ και σε αυτό 

τον κλάδο οι άνδρες συµµετέχουν περισσότερο από τις γυναίκες. Η υψηλή 

αντιπροσώπευση των δύο φύλων σε αυτές τις θέσεις αποτυπώνει την έντονα 

ιεραρχική οργάνωση της εργασίας στον κλάδο. Έτσι, περίπου το 38% των 

ανδρών έχει καθήκοντα εποπτείας ή διοίκησης, έναντι περίπου του 24½% των 

γυναικών.  
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Η αύξηση στην αµοιβή για θέσεις εργασίας µε τέτοια καθήκοντα είναι 

αναλογικά µεγαλύτερη στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες. Ειδικότερα, η µέση 

ωριαία αµοιβή των ανδρών µε καθήκοντα εποπτείας ή διοίκησης είναι κατά 

µέσο όρο 47% µεγαλύτερη από την µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών που δεν 

έχουν τέτοια καθήκοντα στην εργασία τους, ενώ οι γυναίκες µε καθήκοντα 

εποπτείας ή διοίκησης λαµβάνουν κατά µέσο όρο 39% µεγαλύτερη ωριαία 

αµοιβή από την αµοιβή όσων γυναικών δεν έχουν τέτοια καθήκοντα. 

Η διαφορετική αυτή εικόνα στην αµοιβή των αυξηµένων καθηκόντων 

ανάµεσα στα δύο φύλα διευρύνει το µισθολογικό χάσµα τόσο ανάµεσα στους 

άνδρες και τις γυναίκες µε καθήκοντα εποπτείας ή διοίκησης άλλων 

εργαζοµένων όσο και σε σύγκριση µε το µισθολογικό χάσµα των ανδρών και 

γυναικών χωρίς αυτά τα καθήκοντα. Πράγµατι, η µέση ωριαία αµοιβή των 

γυναικών µε καθήκοντα εποπτείας ή διοίκησης φτάνει περίπου στο 77% της 

αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών συναδέλφων τους, ενώ η µέση ωριαία αµοιβή 

των γυναικών χωρίς καθήκοντα εποπτείας ή διοίκησης φτάνει περίπου στο 

84½% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών συναδέλφων τους.  

Πίνακας 2.24. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών σύµφωνα µε την ύπαρξη ή µη καθηκόντων διοίκησης ή επο-
πτείας άλλων εργαζοµένων στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Έχει καθήκοντα διοίκησης ή εποπτείας άλλων εργαζοµένων3  
Όχι 62,1 75,4 82 90 84,6 

Ναι 37,9 24,6 129 129 76,9 

Σύνολο 100 100 100 100 76,9 

Προσαρµογή κατανοµής2     80,8 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Η διαφορά της αντιπροσώπευσης των δύο φύλων στις θέσεις εργασίας µε 

καθήκοντα εποπτείας ή διοίκησης άλλων µισθωτών έχει επίδραση στην 

ανισότητα των αµοιβών ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Έτσι, αν στον 

κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών η αντιπροσώπευση των δύο φύλων σε 

θέσεις εργασίας µε καθήκοντα εποπτείας ή διοίκησης ήταν ίση, τότε το 

µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα θα µειώνονταν σηµαντικά, 

περίπου κατά 4% (σε 80,8% από 76,9% που είναι µε την υφιστάµενη 

κατανοµή). 

 



ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝ∆ΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

94 

Το είδος της ατοµικής σύµβασης εργασίας 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας, η ατοµική σύµβαση εργασίας των 

µισθωτών διακρίνεται σε τέσσερα είδη: στις συµβάσεις εργασίας αορίστου 

χρόνου, στις συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, στις συµβάσεις εργασίας 

µαθητευόµενων και στους λοιπούς τύπους συµβάσεων εργασίας. Στους τρεις 

εξεταζόµενους κλάδους οι συµβάσεις εργασίας µαθητευόµενων και τα λοιπά 

είδη συµβάσεων εργασίας καλύπτουν ένα πολύ µικρό µέρος των µισθωτών και 

στα δύο φύλα, µε αποτέλεσµα τα σχετικά αποτελέσµατα να µην είναι 

στατιστικά αξιόπιστα. Για το λόγο αυτό η ανάλυση που ακολουθεί περιορίζεται 

µόνο στα δύο πρώτα είδη ατοµικών συµβάσεων εργασίας (Πίνακας 2.25, 2.26 

και 2.27). 

Στον κλάδο του λιανικού εµπορίου οι µισθωτοί που καλύπτονται από 

ατοµική σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου αποτελούν το σύνολο σχεδόν της 

µισθωτής απασχόλησης και των δύο φύλων (περίπου το 92% των ανδρών και 

το 96% των γυναικών), ενώ οι άνδρες αντιπροσωπεύονται περισσότερο από 

τις γυναίκες στις θέσεις εργασίας που καλύπτονται από συµβάσεις ορισµένου 

χρόνου (7,3% έναντι 4%). 

Πίνακας 2.25. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά είδος ατοµικής σύµβασης εργασίας των µισθωτών στον 
κλάδο του λιανικού εµπορίου, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Είδος ατοµικής σύµβασης εργασίας3  
Αορίστου χρόνου 92,4 95,8 99 100 85,5 

Ορισµένου χρόνου 7,3 4,0 117 100 71,9 

Μαθητευόµενος 0,0 0,2 66 94 119,6 

Άλλη 0,3 - 152 - - 

Σύνολο 100 100 100 100 84,2 

Προσαρµογή κατανοµής2     84,2 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Αρκετά διαφορετική, ωστόσο, είναι η εικόνα της αµοιβής των ανδρών και των 

γυναικών στις δύο αυτές κατηγορίες ατοµικών συµβάσεων εργασίας. 

Ειδικότερα, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών που καλύπτονται από 

ατοµικές συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου είναι ίση µε την αµοιβή των 

γυναικών που καλύπτονται από ατοµικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου 

χρόνου. Αντίθετα, στους άνδρες, όσοι καλύπτονται από ατοµικές συµβάσεις 

εργασίας ορισµένου χρόνου αµείβονται κατά µέσο όρο 18% περισσότερο από 
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τους άνδρες που καλύπτονται από ατοµικές συµβάσεις εργασίας αορίστου 

χρόνου.  

Η παραπάνω διαφορετική εικόνα στις αµοιβές των δύο φύλων αποτυπώνεται 

και στο µισθολογικό τους χάσµα καθώς αυτό είναι µεγαλύτερο στις θέσεις 

εργασίας που καλύπτονται από σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου. 

Ειδικότερα, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών που καλύπτονται από 

σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου φτάνει περίπου στο 72% της αντίστοιχης 

αµοιβής των ανδρών που καλύπτονται από ίδιο είδος σύµβασης, ενώ η µέση 

ωριαία αµοιβή των γυναικών που καλύπτονται από σύµβαση εργασίας 

αορίστου χρόνου φτάνει στο 85½% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών που 

καλύπτονται από το ίδιο είδος ατοµικής σύµβασης. 

Η επίδραση του είδους της ατοµικής σύµβασης εργασίας στην ανισότητα των 

αµοιβών ανδρών-γυναικών στον κλάδο είναι µηδενική. Έτσι, αν στον κλάδο η 

κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων στα δύο είδη ατοµικών συµβά-

σεων εργασίας ήταν ίδια, τότε το µισθολογικό χάσµα στον κλάδο θα παρέµενε 

αµετάβλητο. 

Από την άλλη πλευρά, στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού, η εποχικό-

τητα που χαρακτηρίζει τη δραστηριότητα των περισσοτέρων επιχειρήσεων  

του κλάδου (ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ) αποτυπώνεται και στο είδος των 

ατοµικών συµβάσεων εργασίας των µισθωτών, όπου πολλές από τις θέσεις 

εργασίας του κλάδου είναι περιορισµένης χρονικής διάρκειας. Πράγµατι, ένα 

ιδιαίτερα σηµαντικό τµήµα της µισθωτής απασχόλησης στον κλάδο 

καλύπτεται από συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. Το τµήµα αυτό είναι 

συγκριτικά µεγαλύτερο στις γυναίκες, όπου το 47% των οποίων καλύπτεται 

από συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, ενώ στους άνδρες το αντίστοιχο 

µερίδιο είναι µικρότερο και φτάνει περίπου στο 31½%. Από την άλλη πλευρά, 

µε ατοµική σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου καλύπτεται περίπου το 68% 

των ανδρών και το 51% των γυναικών. 

Η εικόνα στις αµοιβές των ανδρών και των γυναικών, σε αυτές τις δύο κατη-

γορίες ατοµικών συµβάσεων εργασίας είναι αρκετά όµοια. Και στα δύο φύλα, 

η µέση ωριαία αµοιβή των µισθωτών στις θέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου 

είναι µεγαλύτερη από την µέση ωριαία αµοιβή των µισθωτών στις θέσεις 

εργασίας αορίστου χρόνου, ενώ η ποσοστιαία αύξηση της ωριαίας αµοιβής των 

µισθωτών στις θέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου είναι ίση και στα δύο φύλα. 

Έτσι, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες η µέση ωριαία αµοιβή των 

µισθωτών σε θέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου είναι κατά µέσο όρο 7% 

µεγαλύτερη από τους άνδρες ή τις γυναίκες που καλύπτονται από συµβάσεις 

εργασίας αορίστου χρόνου.  
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Πίνακας 2.26. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά είδος ατοµικής σύµβασης εργασίας των µισθωτών στον 
κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Είδος ατοµικής σύµβασης εργασίας3  
Αορίστου χρόνου 67,7 50,7 98 97 84,1 

Ορισµένου χρόνου 31,4 46,8 105 104 83,6 

Μαθητευόµενος 0,2 - 28 - - 

Άλλη 0,7 2,5 91 80 74,4 

Σύνολο 100 100 100 100 84,6 

Προσαρµογή κατανοµής2     84,0 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Η παραπάνω κοινή εικόνα στις αµοιβές αποτυπώνεται και στο µισθολογικό 

χάσµα. Έτσι το µισθολογικό χάσµα είναι το ίδιο στους µισθωτούς που 

καλύπτονται από σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου και σ’ αυτούς που 

καλύπτονται από σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η επίδραση του είδους της ατοµικής σύµβασης 

εργασίας στο µισθολογικό χάσµα των δύο φύλων στον κλάδο των τουριστικών 

υπηρεσιών αναµένεται να διευρύνει το µισθολογικό χάσµα. Αυτό οφείλεται 

κυρίως στη µεγαλύτερη αντιπροσώπευση των γυναικών στις θέσεις εργασίας 

ορισµένου χρόνου. Έτσι, αν στον κλάδο η κατανοµή της απασχόλησης των δύο 

φύλων στα δύο είδη ατοµικών συµβάσεων εργασίας ήταν ίδια, τότε το µι-

σθολογικό χάσµα στον κλάδο θα αυξάνονταν κατά 0,6% (σε 84% από 84,6% 

που είναι µε την υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης). 

Στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών οι µισθωτοί που καλύπτονται από 

ατοµικές συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου αποτελούν σχεδόν το σύνολο 

της µισθωτής απασχόλησης και των δύο φύλων (το 95½% των ανδρών και το 

94% των γυναικών). Αντίστοιχα, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου 

καλύπτεται περίπου το 4½% των ανδρών και το 6% των γυναικών. Η εικόνα 

της αµοιβής των ανδρών και των γυναικών στις δύο αυτές κατηγορίες 

συµβάσεων εργασίας δεν διαφέρει ιδιαίτερα. Ωστόσο, στο κλάδο των 

τραπεζών και σε αντίθεση µε τους δύο προηγούµενους κλάδους, και στα δύο 

φύλα η µέση ωριαία αµοιβή των θέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου είναι 

αρκετά µικρότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των θέσεων εργασίας αορίστου 

χρόνου. 
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Έτσι, στους άνδρες η µέση ωριαία αµοιβή όσων καλύπτονται από συµβάσεις 

εργασίας ορισµένου χρόνου είναι κατά µέσο όρο 15% µικρότερη από τη µέση 

ωριαία αµοιβή των ανδρών που καλύπτονται από συµβάσεις εργασίας 

αορίστου χρόνου. Στις γυναίκες η αντίστοιχη µείωση φτάνει στο 13% της 

µέσης ωριαίας αµοιβής των γυναικών που καλύπτονται µε συµβάσεις εργασίας 

αορίστου χρόνου.  

Πίνακας 2.27. Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών 
και των γυναικών κατά είδος ατοµικής σύµβασης εργασίας των µισθωτών στον 
κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών, 19951 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%) 

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Είδος ατοµικής σύµβασης εργασίας3  
Αορίστου χρόνου 95,6 93,9 101 101 77,0 

Ορισµένου χρόνου 4,4 6,1 86 88 78,5 

Άλλη - 0,0 - 52 - 

Σύνολο 100 100 100 100 76,9 

Προσαρµογή κατανοµής2     77,0 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της
απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών.    

3: Οι γραµµές µε πλάγια γραφή (italics) δεν παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Στην παραπάνω µικρή διαφορά στην εικόνα της αµοιβής των δύο φύλων και 

στις µικρές διαφορές στην κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων 

οφείλεται η µικρή διαφορά ανάµεσα στο µισθολογικό χάσµα ανδρών και 

γυναικών που εργάζονται σε θέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, έναντι του 

µισθολογικού χάσµατος ανδρών και γυναικών που εργάζονται σε θέσεις 

εργασίας αορίστου χρόνου.  

Έτσι, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών που καλύπτονται από σύµβαση ερ-

γασίας ορισµένου χρόνου φτάνει στο 78½% της αντίστοιχης αµοιβής των αν-

δρών που καλύπτονται από ίδιο είδος σύµβασης, ενώ η µέση ωριαία αµοιβή 

των γυναικών που καλύπτονται από σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου φτά-

νει το 77% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών που καλύπτονται από ίδιο εί-

δος σύµβασης. 

Με βάση τα παραπάνω, η επίδραση του είδους της ατοµικής σύµβασης 

εργασίας στην ανισότητα των αµοιβών ανδρών-γυναικών στον κλάδο των 

τραπεζικών υπηρεσιών αναµένεται να είναι ιδιαίτερα µικρή. Έτσι, αν στον 

κλάδο η αντιπροσώπευση των δύο φύλων στα δύο είδη ατοµικών συµβάσεων 

εργασίας ήταν ίδια, τότε το µισθολογικό χάσµα στον κλάδο θα µειώνονταν 

οριακά κατά 0,1% (σε 77% από 76,9% που είναι µε την υφιστάµενη κατανοµή). 
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Το ατοµικό επάγγελµα - ISCO-88 (COM) 

H Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ χρησιµοποιεί 

την Στατιστική Ταξινόµηση Επαγγελµάτων (ΣΤΕΠ-92) για την καταγραφή 

των δεδοµένων κατά ατοµικό επάγγελµα. Η ταξινόµηση αυτή στηρίζεται στη 

διάρθρωση της ∆ιεθνούς Τυποποιηµένης Ταξινόµησης Επαγγελµάτων (ISCO-

88) του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO).  

Για τις ανάγκες της παρούσας ανάλυσης και ειδικότερα για την αντιστοίχιση 

των αποτελεσµάτων της παρούσας ενότητας της µελέτης µε τα αποτελέσµατα 

της ανάλυσης του προηγούµενου µέρους της (ανάλυση της αγοράς εργασίας 

των εξεταζόµενων κλάδων) η ταξινόµηση ΣΤΕΠ-92 οµαδοποιήθηκε στις επι-

µέρους κατηγορίες της ταξινόµησης ISCO-88 (COM). Οι υπολογισµοί και η 

ανάλυση του µισθολογικού χάσµατος των δύο φύλων κατά επαγγελµατική 

οµάδα γίνεται µε βάση το διψήφιο επίπεδο διάρθρωσης της ταξινόµησης 

ISCO-88 (COM).  

Τα αποτελέσµατα που αναλύονται στις επόµενες παραγράφους αφορούν µόνο 

τα σηµαντικότερα -σε αριθµό µισθωτών- επαγγέλµατα του κάθε κλάδου (Πί-

νακας 2.28, 2.29 και 2.30). Στις περισσότερες περιπτώσεις τα επαγγέλµατα 

αυτά ταυτίζονται µε τα επαγγέλµατα που παρουσιάστηκαν στο µέρος για την 

αγορά εργασίας των κλάδων. Βασική προϋπόθεση που τέθηκε ήταν ότι τα 

αποτελέσµατα για αυτές τις επαγγελµατικές οµάδες δεν θα έπρεπε να παρου-

σιάζουν προβλήµατα στατιστικής αξιοπιστίας9.  

Αναλυτικότερα, στον κλάδο του λιανικού εµπορίου προέκυψε ότι όσο 

υψηλότερα στην ιεραρχία είναι ένα επάγγελµα10 και όσο περισσότερα προσό-

ντα και εξειδίκευση απαιτείται σ’ αυτό, τόσο µεγαλύτερο είναι και το µισθολο-

γικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα. Ειδικότερα, η µέση ωριαία αµοιβή των 

γυναικών στην επαγγελµατική οµάδα των «διευθυντών & ανώτερων στελεχών 

µεγάλων επιχειρήσεων» φτάνει µόλις στο 36,6% της µέσης ωριαίας αµοιβής 

των ανδρών, ενώ στην επαγγελµατική οµάδα των «ειδικευµένων στις πωλή-

σεις και στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων» φτάνει περίπου στο 67½%.  

                                                                          

9 Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για όλες τις επαγγελµατικές οµάδες των 

κλάδων, ενώ µε έντονη γραφή παρουσιάζονται οι επαγγελµατικές οµάδες τα αποτελέσµατα των οποίων δεν 

παρουσιάζουν προβλήµατα στατιστικής αξιοπιστίας. Αντίθετα, µε πλάγια γραφή παρουσιάζονται οι 

επαγγελµατικές οµάδες τα αποτελέσµατα των οποίων παρουσιάζουν προβλήµατα στατιστικής αξιοπιστίας και 

δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Με κανονική γραφή παρουσιάζονται οι επαγγελµατικές οµάδες τα 

αποτελέσµατα των οποίων θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά µε αρκετή επιφύλαξη. 

10 Κατάλογος των επαγγελµάτων που περιλαµβάνονται στις εξεταζόµενες οµάδες παρουσιάζεται τους 

σχετικούς πίνακες στο Παράρτηµα της µελέτης. 
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Πίνακας 2.28  Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών και των γυναικών κατά 
επαγγελµατική οµάδα των µισθωτών στον κλάδο του λιανικού εµπορίου, 19951 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Κατανοµή της 

απασχόλησης (%) 
Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών 

 Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Επαγγελµατική οµάδα - ISCO-88 (COM)      
12 - ∆ιευθυντές & ανώτερα στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων 1,0 3,8 286 124 36,6 
13 - ∆ιευθυντές και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων 0,5 0,3 190 187 83,1 
21 - Επαγγέλµατα επιστηµών µηχανικής, φυσικής και µαθηµατικών 0,5 0,1 141 145 86,7 
22 - Βιολόγοι, ιατροί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 0,1 0,2 164 138 70,6 
24 - Λοιποί επαγγελµατίες 2,0 2,4 146 126 73,0 
31 - Τεχνολόγοι-τεχνικοί βοηθοί των επιστηµών της φυσικής και της µηχανικής 0,6 0,2 115 125 91,7 
32 - Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστηµών της βιολογίας και υγείας 0,01 - 137 - - 
34 - Ειδικευµένοι στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων 4,0 3,4 148 118 67,4 
41 - Υπάλληλοι γραφείου 18,2 24,8 101 103 85,9 
42 - Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 0,8 14,5 104 100 81,2 
51 - Υπάλληλοι παροχής προσωπικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστασίας 2,2 1,6 137 110 67,7 
52 - Πωλητές σε καταστήµατα ή αγορές και µοντέλα επίδειξης προϊόντων 23,0 37,0 93 93 83,6 
71 - Μεταλλωρύχοι, λατόµοι, οικοδόµοι και συναφή επαγγέλµατα 0,6 - 105 - - 
72 - Τεχνίτες µεταλλικών κατασκευών, µηχανών, ηλεκτρικού/τρονικού εξοπλισµού 12,6 0,02 93 138 124,6 
73 - Τεχνίτες εργασιών ακριβείας, τυπογράφοι και χειροτέχνες 0,4 0,3 71 95 111,7 
74 - Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίµων, ξύλου, υφαντουργίας, ενδύσεως 1,4 3,9 93 96 86,2 
81 - Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων 0,3 - 98 - - 
82 - Χειριστές µηχανών παραγωγής και συναρµολογητές 0,5 0,1 91 116 107,2 
83 - Οδηγοί µέσων µεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισµού 13,3 0,02 106 107 84,7 
91 - Ανειδίκευτοι υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλήσεων 7,2 3,8 71 93 110,2 
92 - Ανειδίκευτοί αγρεργάτες, αλιεργάτες και συναφή επαγγέλµατα 0,1 - 92 - - 
93 - Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, µεταποίησης & µεταφορών 10,7 3,7 76 97 107,4 
Σύνολο 100 100 100 100 84,2 
Προσαρµογή κατανοµής2     89,3 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία. 

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατα-
νοµή της απασχόλησης των ανδρών. 

3: Οι γραµµές µε έντονη γραφή παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. Αντίθετα, στις γραµµές του πίνακα µε πλάγια γραφή (italics) τα στοιχεία δεν είναι 
στατιστικά αξιόπιστα.  
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∆ιαφορετική, ωστόσο, είναι και η εικόνα των αµοιβών σε κάθε φύλο σε αυτές 

τις δύο επαγγελµατικές οµάδες. Στην επαγγελµατική οµάδα των «διευθυντών 

& ανώτερων στελεχών µεγάλων επιχειρήσεων», η µέση ωριαία αµοιβή των 

ανδρών είναι περίπου 2,9 φορές µεγαλύτερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των 

ανδρών στο σύνολο του κλάδου, ενώ η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών είναι 

µόλις 24% υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στο σύνολο 

του κλάδου. Η συµµετοχή των ανδρών σε αυτή την επαγγελµατική οµάδα 

φτάνει στο 1% της συνολικής τους απασχόλησης στον κλάδο, ενώ η αντίστοιχη 

συµµετοχή των γυναικών είναι µεγαλύτερη και φτάνει το 3,8%.  

Αντίστοιχα, στην επαγγελµατική οµάδα των «ειδικευµένων στις πωλήσεις και 

στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων» η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών είναι 

48% µεγαλύτερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στο σύνολο του κλά-

δου, ενώ η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών είναι 18% υψηλότερη από τη 

µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στο σύνολο του κλάδου. Η συµµετοχή των 

ανδρών στην οµάδα αυτή φτάνει στο 4% της συνολικής τους απασχόλησης, 

ενώ η αντίστοιχη συµµετοχή των γυναικών φτάνει στο 3,4%. 

Από την άλλη πλευρά, στα επαγγέλµατα γραφείου και πωλήσεων, όπου το 

επίπεδο των προσόντων και της εξειδίκευσης δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, το µι-

σθολογικό χάσµα των δύο φύλων είναι µικρότερο. Έτσι, στην επαγγελµατική 

οµάδα των «πωλητών σε καταστήµατα ή αγορές και µοντέλων επίδειξης προϊ-

όντων» η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει στο 83,6% της αντίστοιχης 

αµοιβής των ανδρών, ενώ στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων γρα-

φείου» η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει περίπου στο 86% της 

αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών.  

Στην πρώτη επαγγελµατική οµάδα (των «πωλητών σε καταστήµατα ή αγορές 

και µοντέλων επίδειξης προϊόντων») η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών και 

των γυναικών είναι 7% χαµηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή του φύλου 

τους στο σύνολο του κλάδου. Η συµµετοχή των ανδρών στην οµάδα αυτή φτά-

νει στο 23% της συνολικής τους απασχόλησης στον κλάδο, ενώ η συµµετοχή 

των γυναικών είναι αρκετά µεγαλύτερη και φτάνει στο 37%.  

Αντίστοιχα, στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων γραφείου» η µέση 

ωριαία αµοιβή των ανδρών και των γυναικών είναι 1-3% µεγαλύτερη από τη 

µέση ωριαία αµοιβή του φύλου τους στο σύνολο του κλάδου. Στην οµάδα αυτή 

συγκεντρώνεται το 18% της συνολικής απασχόλησης των ανδρών στον κλάδο, 

ενώ η αντίστοιχη συµµετοχή των γυναικών είναι µεγαλύτερη και φτάνει στο 

25%. 
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Σε αντίθεση µε τα παραπάνω επαγγέλµατα, στα επαγγέλµατα της ανειδίκευ-

της εργασίας η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών είναι µεγαλύτερη από τη 

µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών και κατά συνέπεια το µισθολογικό χάσµα 

ανάµεσα στα δύο φύλα είναι µεγαλύτερο υπέρ των γυναικών.  

Ειδικότερα, στην επαγγελµατική οµάδα των «ανειδίκευτων υπαλλήλων υπη-

ρεσιών και πωλήσεων» η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών είναι κατά 10% 

υψηλότερη από την αντίστοιχη αµοιβή των ανδρών, ενώ στην επαγγελµατική 

οµάδα των «ανειδίκευτων εργατών ορυχείων, κατασκευών, µεταποίησης & 

µεταφορών» η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών είναι περίπου 7,5% υψηλό-

τερη από την αντίστοιχη αµοιβή των ανδρών συναδέλφων τους.  

∆ιαφορετική είναι και η εικόνα των αµοιβών των δύο φύλων σε αυτές τις 

επαγγελµατικές οµάδες. Έτσι, στην επαγγελµατική οµάδα των «ανειδίκευτων 

υπαλλήλων υπηρεσιών και πωλήσεων» η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών εί-

ναι 29% χαµηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στο σύνολο του 

κλάδου, ενώ η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών είναι µόλις 7% χαµηλότερη 

από τη µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στο σύνολο του κλάδου. Η συµµε-

τοχή των ανδρών στην οµάδα αυτή φτάνει στο 7,2% της συνολικής τους απα-

σχόλησης στον κλάδο, ενώ η αντίστοιχη συµµετοχή των γυναικών είναι µικρό-

τερη και φτάνει το 3,8%.  

Αντίστοιχα, στην επαγγελµατική οµάδα των «ανειδίκευτων εργατών ορυχείων, 

κατασκευών, µεταποίησης & µεταφορών» η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών 

είναι 24% χαµηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στο σύνολο του 

κλάδου, ενώ η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών είναι µόλις 3% χαµηλότερη 

από τη µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στον κλάδο. Στην οµάδα αυτή συ-

γκεντρώνεται το 10,7% της συνολικής απασχόλησης των ανδρών στον κλάδο, 

ενώ η αντίστοιχη συµµετοχή των γυναικών είναι αρκετά µικρότερη και φτάνει 

στο 3,7%. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, η κατανοµή της απασχόλησης 

των δύο φύλων στις επαγγελµατικές οµάδες είναι αρκετά διαφορετική. Πα-

ράλληλα, οι αµοιβές των δύο φύλων διαφέρουν σηµαντικά, στις επαγγελµατι-

κές οµάδες που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία και απαιτούν ανάλογη εξειδί-

κευση και προσόντα. Αναµένεται εποµένως ότι οι διαφορές αυτές θα επηρεά-

ζουν σηµαντικά το µισθολογικό χάσµα των δύο φύλων. Πράγµατι, αν η κατα-

νοµή της απασχόλησης των γυναικών στις επαγγελµατικές οµάδες ήταν ίδια µε 

την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών τότε το µισθολογικό χάσµα των 

δύο φύλων στον κλάδο θα µειώνονταν σηµαντικά, κατά 5,1% (σε 89,3% από 

84,2% που είναι µε την υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης στα επαγγέλ-

µατα του κλάδου). 
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Από την άλλη πλευρά, στις επαγγελµατικές οµάδες του κλάδου των υπηρε-

σιών τουρισµού, το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα φαίνεται ότι 

σχετίζεται περισσότερο µε το µέγεθος της αντιπροσώπευσης του κάθε φύλου 

στις επαγγελµατικές οµάδες και κατά δεύτερο λόγο µε το επίπεδο εξειδίκευσης 

και προσόντων της επαγγελµατικής οµάδας.  

Αναλυτικότερα, στην επαγγελµατική οµάδα των «ειδικευµένων στις πωλήσεις 

και στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων» η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών 

φτάνει περίπου στο 71,7% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών. Η µέση 

ωριαία αµοιβή των ανδρών είναι 29% µεγαλύτερη από τη µέση ωριαία αµοιβή 

των ανδρών στο σύνολο του κλάδου, ενώ η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών 

είναι 10% υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στο σύνολο 

του κλάδου. Η συµµετοχή των ανδρών στην οµάδα αυτή φτάνει το 1,4% της 

µισθωτής απασχόλησης τους, ενώ η αντίστοιχη συµµετοχή των γυναικών φτά-

νει το 1,3%. 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων γραφείου» η µέση ωριαία αµοι-

βή των γυναικών είναι 5½% υψηλότερη από την αντίστοιχη αµοιβής των αν-

δρών. Στην ίδια οµάδα επαγγελµάτων, η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών εί-

ναι 16% χαµηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στο σύνολο του 

κλάδου, ενώ η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών είναι 5% υψηλότερη από την 

µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στο σύνολο του κλάδου. Η συµµετοχή των 

ανδρών στην οµάδα αυτή φτάνει στο 8,7% της συνολικής µισθωτής τους απα-

σχόλησης στον κλάδο, ενώ η αντίστοιχη συµµετοχή των γυναικών είναι µεγα-

λύτερη και φτάνει στο 12%.  

Στα επαγγέλµατα εξυπηρέτησης πελατών και παροχής προσωπικών υπηρε-

σιών, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών είναι χαµηλότερη από την αντί-

στοιχη των ανδρών. Έτσι, στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων παρο-

χής προσωπικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστασίας» η µέση ωριαία αµοι-

βή των γυναικών φτάνει στο 81½% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών, ενώ 

στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων εξυπηρέτησης πελατών» η µέση 

ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει στο 92,3% της αντίστοιχης αµοιβής των 

ανδρών στον κλάδο.  

Στην πρώτη οµάδα («υπαλλήλων παροχής προσωπικών υπηρεσιών και υπη-

ρεσιών προστασίας»), η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών είναι περίπου ίση µε 

τη µέση ωριαία αµοιβή τους στο σύνολο του κλάδου, ενώ η µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών είναι 3% χαµηλότερη από την µέση ωριαία αµοιβή τους 

στο σύνολο του κλάδου. Η συµµετοχή των ανδρών στην οµάδα αυτή φτάνει το 

46% της απασχόλησης τους, ενώ η αντίστοιχη συµµετοχή των γυναικών είναι 

αρκετά µικρότερη και φτάνει το 28,7%.  
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Πίνακας 2.29  Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών και των γυναικών κατά 
επαγγελµατική οµάδα των µισθωτών στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού, 19951 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Κατανοµή της 

απασχόλησης (%) 
Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών 

 Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Επαγγελµατική οµάδα - ISCO-88 (COM)      
12 - ∆ιευθυντές & ανώτερα στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων 3,2 0,7 188 169 76,2 
13 - ∆ιευθυντές και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων 0,2 0,3 137 185 114,0 
22 - Βιολόγοι, ιατροί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 0,2 - 135 - - 
24 - Λοιποί επαγγελµατίες 1,8 1,7 120 108 76,2 
31 - Τεχνολόγοι-τεχνικοί βοηθοί των επιστηµών της φυσικής και της µηχανικής 0,4 0,2 142 93 55,5 
32 - Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστηµών της βιολογίας και υγείας 0,03 0,03 145 107 62,6 
34 - Ειδικευµένοι στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων 1,4 1,3 129 110 71,7 
41 - Υπάλληλοι γραφείου 8,7 12,1 84 105 105,5 
42 - Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 12,5 8,1 97 106 92,3 
51 - Υπάλληλοι παροχής προσωπικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστασίας 46,2 28,7 101 97 81,5 
52 - Πωλητές σε καταστήµατα ή αγορές και µοντέλα επίδειξης προϊόντων 0,9 4,1 120 89 62,4 
61 - Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.π.α.ε 0,5 - 75 - - 
71 - Μεταλλωρύχοι, λατόµοι, οικοδόµοι και συναφή επαγγέλµατα 2,4 - 91 - - 
72 - Τεχνίτες µεταλλικών κατασκευών, µηχανών, ηλεκτρικού/τρονικού εξοπλισµού 3,5 - 100 - - 
73 - Τεχνίτες εργασιών ακριβείας, τυπογράφοι και χειροτέχνες 0,05 - 133 - - 
74 - Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίµων, ξύλου, υφαντουργίας, ενδύσεως 2,0 0,7 99 112 95,3 
82 - Χειριστές µηχανών παραγωγής και συναρµολογητές 0,1 0,7 82 98 100,6 
83 - Οδηγοί µέσων µεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισµού 2,8 - 101 - - 
91 - Ανειδίκευτοι υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλήσεων 9,1 39,8 86 97 95,2 
92 - Ανειδίκευτοί αγρεργάτες, αλιεργάτες και συναφή επαγγέλµατα 0,03 - 62 - - 
93 - Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, µεταποίησης & µεταφορών 4,1 1,5 82 124 128,5 
Σύνολο 100 100 100 100 84,6 
Προσαρµογή κατανοµής2     87,5 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία. 

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατα-
νοµή της απασχόλησης των ανδρών. 

3: Οι γραµµές µε έντονη γραφή (bold) παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. Αντίθετα, στις γραµµές του πίνακα µε πλάγια γραφή (italics) τα στοιχεία 
δεν είναι στατιστικά αξιόπιστα.  
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Αντίστοιχα, στη δεύτερη οµάδα (των «υπαλλήλων εξυπηρέτησης πελατών») η 

µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών είναι 3% χαµηλότερη από τη µέση ωριαία 

αµοιβή των ανδρών στο σύνολο του κλάδου, ενώ η µέση ωριαία αµοιβή των 

γυναικών είναι 6% υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στο 

σύνολο του κλάδου. Η συµµετοχή των ανδρών στην οµάδα αυτή φτάνει στο 

12½% της συνολικής απασχόλησης στον κλάδο τους, ενώ η αντίστοιχη συµµε-

τοχή των γυναικών είναι µικρότερη και φτάνει στο 8%.  

Στην επαγγελµατική οµάδα των «ανειδίκευτων υπαλλήλων υπηρεσιών και πω-

λήσεων» η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει στο 95% της αντίστοιχης 

αµοιβής των ανδρών.  Στην ίδια οµάδα, η µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών εί-

ναι 14% χαµηλότερη από τη µέση αµοιβή των ανδρών στον κλάδο, ενώ η µέση 

ωριαία αµοιβή των γυναικών είναι µόλις 7% χαµηλότερη από τη µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών στον κλάδο. Η συµµετοχή των ανδρών στην οµάδα αυτή 

φτάνει στο 9% της απασχόλησης τους στον κλάδο, ενώ η αντίστοιχη συµµε-

τοχή των γυναικών είναι πολλαπλάσια µεγαλύτερη και φτάνει περίπου στο 

40%. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η κατανοµή της απασχόλησης των δύο 

φύλων στις επαγγελµατικές οµάδες του κλάδου είναι αρκετά διαφορετική, ενώ 

και οι αµοιβές των δύο φύλων στις επαγγελµατικές οµάδες δεν ακολουθούν 

την ίδια κλιµάκωση ανάλογα µε το επίπεδο της ιεραρχίας που οι οµάδες αυτές 

βρίσκονται. Αναµένεται εποµένως ότι οι διαφορές αυτές θα επηρεάζουν το µι-

σθολογικό χάσµα των δύο φύλων. Πράγµατι, αν η κατανοµή της απασχόλησης 

των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών τότε 

το µισθολογικό χάσµα στον κλάδο θα υποχωρούσε περίπου κατά 3% (σε 87,5% 

από 84,6% που είναι µε την υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης στα 

επαγγέλµατα του κλάδου). 

Στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών το µισθολογικό χάσµα διευρύνε-

ται στις επαγγελµατικές οµάδες που βρίσκονται υψηλά στην ιεραρχία και 

έχουν αυξηµένη εξειδίκευση και προσόντα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις σηµα-

ντικό ρόλο στη διαµόρφωση του ύψους των αµοιβών και του µισθολογικού χά-

σµατος έχει και ο βαθµός συγκέντρωσης του κάθε φύλου στις επαγγελµατικές 

οµάδες.  

Ειδικότερα, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στην επαγγελµατική οµάδα 

των «διευθυντών & ανώτερων στελεχών µεγάλων επιχειρήσεων» φτάνει στο 

74,4% της µέσης ωριαίας αµοιβή των ανδρών. Στην επαγγελµατική οµάδα των 

«λοιπών επαγγελµατιών» η παραπάνω σχέση φτάνει στο 79½%, ενώ στην 

οµάδα των «τεχνολόγων-τεχνικών βοηθών των επιστηµών της φυσικής και της 

µηχανικής» φτάνει περίπου στο 83%.  
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Πίνακας 2.30  Η κατανοµή της απασχόλησης, οι αµοιβές και το µισθολογικό χάσµα των ανδρών και των γυναικών κατά 
επαγγελµατική οµάδα των µισθωτών στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών, 19951 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Κατανοµή της 

απασχόλησης (%) 
Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών 

 Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των 
γυναικών ως % της 
αµοιβής των ανδρών 

Επαγγελµατική οµάδα - ISCO-88 (COM)      
12 - ∆ιευθυντές & ανώτερα στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων 11,6 5,1 150 145 74,4 
13 - ∆ιευθυντές και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων 4,5 1,9 159 177 85,4 
21 - Επαγγέλµατα επιστηµών µηχανικής, φυσικής και µαθηµατικών 1,1 0,1 113 160 108,2 
22 - Βιολόγοι, ιατροί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα - 0,3 - 74 - 
24 - Λοιποί επαγγελµατίες 6,6 8,6 117 121 79,5 
31 - Τεχνολόγοι-τεχνικοί βοηθοί των επιστηµών της φυσικής & της µηχανικής 3,2 1,3 107 115 82,9 
34 - Ειδικευµένοι στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων 13,3 12,0 99 101 77,9 
41 - Υπάλληλοι γραφείου 40,8 51,5 83 96 88,8 
42 - Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 12,9 7,2 83 91 84,0 
51 - Υπάλληλοι παροχής προσωπικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστασίας 2,9 0,1 77 77 77,1 
52 - Πωλητές σε καταστήµατα ή αγορές και µοντέλα επίδειξης προϊόντων 0,0 - 72 - - 
72 - Τεχνίτες µεταλλικών κατασκευών, µηχανών, ηλεκτρικού/τρονικού εξοπλισµού 1,7 0,2 84 96 88,1 
82 - Χειριστές µηχανών παραγωγής και συναρµολογητές 0,1 - 96 - - 
83 - Οδηγοί µέσων µεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισµού 0,3 - 84 - - 
91 - Ανειδίκευτοι υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλήσεων 1,0 11,8 78 73 71,7 
93 - Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, µεταποίησης & µεταφορών 0,0 - 47 - - 
Σύνολο 100 100 100 100 76,9 
Προσαρµογή κατανοµής2     82,7 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία. 

2: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα ανδρών-γυναικών αν η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την 
κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών. 

3: Οι γραµµές µε έντονη γραφή (bold) παρέχουν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσµατα. Αντίθετα, στις γραµµές του πίνακα µε πλάγια γραφή (italics) τα στοιχεία 
δεν είναι στατιστικά αξιόπιστα.  
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Στην επαγγελµατική οµάδα των «ειδικευµένων στις πωλήσεις και στην εξυπη-

ρέτηση επιχειρήσεων» η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει στο 78% 

της αντίστοιχης µέσης αµοιβής των ανδρών. Αντίστοιχα, στην επαγγελµατική 

οµάδα των «υπαλλήλων γραφείου» η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτά-

νει περίπου στο 89% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών, στα επαγγέλµατα 

των «υπαλλήλων εξυπηρέτησης πελατών» φτάνει στο 84%, ενώ στην επαγ-

γελµατική οµάδα των «ανειδίκευτων υπαλλήλων υπηρεσιών και πωλήσεων» 

φτάνει στο 71,7% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών. 

Και στα δύο φύλα παρατηρείται γενικά η τάση της µεγαλύτερης ωριαίας αµοι-

βής όσο υψηλότερα στην ιεραρχία είναι το κάθε επάγγελµα. Ωστόσο, σε ορι-

σµένες επαγγελµατικές οµάδες οι γυναίκες αµείβονται συγκριτικά περισσό-

τερο από τους άνδρες, σε σχέση πάντα µε τη µέση αµοιβή του φύλου τους στο 

σύνολο του κλάδου και έτσι παρουσιάζονται διαφορές στο µισθολογικό χάσµα 

των δύο φύλων ανάµεσα σε επαγγέλµατα που ιεραρχικά ανήκουν στο ίδιο επί-

πεδο.  

Κάτι τέτοιο παρατηρείται στην οµάδα των επαγγελµάτων γραφείου και των 

επαγγελµάτων εξυπηρέτησης πελατών, όπου η µέση ωριαία αµοιβή των αν-

δρών στα επαγγέλµατα αυτά είναι 17% χαµηλότερη από τη µέση ωριαία 

αµοιβή των ανδρών στον κλάδο, ενώ στις γυναίκες η µέση ωριαία αµοιβή στα 

επαγγέλµατα γραφείου είναι µόλις 4% χαµηλότερη και στα επαγγέλµατα εξυ-

πηρέτησης πελατών 9% χαµηλότερη από την µέση ωριαία αµοιβή των γυναι-

κών στον κλάδο. 

Η κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών και των γυναικών διαφέρει σηµα-

ντικά στην οµάδα των «διευθυντών και ανώτερων στελεχών των επιχειρή-

σεων», όπου οι άνδρες συµµετέχουν µε το 11,6% της απασχόλησης τους, ενώ οι 

γυναίκες µε το 5,1% της απασχόλησης τους. Στην επαγγελµατική οµάδα των 

«υπαλλήλων γραφείου» οι γυναίκες συµµετέχουν µε το 51½% της απασχόλη-

σης τους και οι άνδρες µε το 40,8%. Σηµαντική είναι και η διαφορά της αντι-

προσώπευσης των δύο φύλων στην οµάδα των «υπαλλήλων εξυπηρέτησης πε-

λατών» και στην οµάδα των «ανειδίκευτων υπαλλήλων υπηρεσιών και πωλή-

σεων». 

Σύµφωνα µε τις παραπάνω διαφορές στην κατανοµή της απασχόλησης των 

δύο φύλων και την τάση ότι η ωριαία αµοιβή είναι γενικά µεγαλύτερη όσο 

υψηλότερα στην ιεραρχία βρίσκεται το επάγγελµα, αναµένεται ότι η κατανοµή 

της απασχόλησης των δύο φύλων θα έχει σηµαντική επίδραση στο µισθολο-

γικό χάσµα. Πράγµατι, αν η κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων στις 

επαγγελµατικές οµάδες ήταν ίδια τότε το µισθολογικό χάσµα στον κλάδο θα 
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µειώνονταν σηµαντικά, περίπου κατά 6% (σε 82,7% από 76,9% που είναι µε 

την υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης στα επαγγέλµατα του κλάδου). 
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ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 
ΑΝ∆ΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των υπολογισµών 

για το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα στον κλάδο των υπηρεσιών 

υγείας. Με βάση τα στοιχεία του European Community Household Panel 

(ECHP) τα οποία έχει στη διάθεση του το ΚΕΘΙ πραγµατοποιήθηκε ο υπολο-

γισµός του µισθολογικού χάσµατος στον κλάδο για τα έτη 1995 και 1999. Τα 

αποτελέσµατα για τα δύο έτη διαµορφώνουν την εικόνα για την εξέλιξη των 

ανισοτήτων στις αµοιβές των δύο φύλων στον κλάδο.  

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν δεν ήταν ιδιαίτερα αναλυτικά καθώς οι πε-

ριορισµοί που διέπουν τα στοιχεία της παραπάνω έρευνας δεν επέτρεψαν την 

ανάλυση των χαρακτηριστικών της απασχόλησης των µισθωτών στον κλάδο 

σε µεγάλο βαθµό, ενώ δεν κατέστη δυνατός ο υπολογισµός του προσαρµοσµέ-

νου µισθολογικού χάσµατος στα εξεταζόµενα χαρακτηριστικά. Επιπλέον, για 

τον ίδιο λόγο τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στη συνέχεια αφορούν 

τους µισθωτούς του κλάδου που εργάζονται πάνω από 15 ώρες την εβδοµάδα 

και η εργασία τους στον κλάδο είναι η κύρια και µοναδική τους εργασία. 

Το γενικό συµπέρασµα που προκύπτει από την εξέταση των αποτελεσµάτων  

είναι ότι στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας, κατά την περίοδο 1995-1999, πα-

ρατηρείται σηµαντική διεύρυνση του µισθολογικού χάσµατος (βλέπε Πίνακα 

2.31). Έτσι, ενώ το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες 

µισθωτούς στις θέσεις εργασίας πλήρους και µερικής απασχόλησης έφτασε το 

1995 κατά µέσο όρο στο 23,2%, το 1999 αυξήθηκε στο 38%. Ωστόσο, η διεύ-

ρυνση του µισθολογικού χάσµατος εκδηλώνεται µε ποικίλη ένταση στα διά-

φορα χαρακτηριστικά της απασχόλησης των µισθωτών στον κλάδο.  

Αναλυτικότερα, στο σύνολο των µισθωτών του κλάδου, το 1995, η µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών έφτανε στο 76,8% της µέσης ωριαίας αµοιβής των αν-

δρών. Το µισθολογικό χάσµα στον κλάδο διευρύνθηκε τα επόµενα έτη και το 

1999 η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών έφτανε στο 62% της µέσης ωριαίας 

αµοιβής των ανδρών. 

Στους µισθωτούς σε θέσεις πλήρους απασχόλησης το µισθολογικό χάσµα ήταν 

µεγαλύτερο από το χάσµα στο σύνολο των µισθωτών και στα δύο εξεταζόµενα 

έτη11.  Ειδικότερα, το 1995 η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών έφτανε στο 
                                                                          

11 Αυτό υποδηλώνει ότι η µέση ωριαία αµοιβή των δύο φύλων στις θέσεις µερικής απασχόλησης ήταν 

µεγαλύτερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των µισθωτών σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. 
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73,9% της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών, ενώ το 1999 το αντίστοιχο µέ-

γεθος υποχώρησε σηµαντικά και έφτασε στο 60,3%. 

Πίνακας 2.31  To µισθολογικό χάσµα των ανδρών και των γυναικών στον κλάδο των υπηρε-
σιών υγείας, 1995 και 19991 

 
Η αµοιβή των γυναικών ως 
ποσοστό (%) της αµοιβής 

των ανδρών 
Οµάδες µισθωτών κλάδου υπηρεσιών υγείας 1995 1999 
Σύνολο µισθωτών κλάδου 76,8 62,0 
Μισθωτοί µε πλήρη απασχόληση2 73,9 60,3 
Έγγαµοι µισθωτοί 76,6 57,8 
Μισθωτοί µε ατοµική σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου 77,9 64,6 
   
Τοµέας της οικονοµικής δραστηριότητας   
Ιδιωτικός τοµέας 58,6 28,6 
∆ηµόσιος τοµέας 80,8 76,1 
   
Ηλικία   
Κάτω των 40 ετών 96,6 88,8 
Άνω των 40 ετών 70,0 56,9 
   
Επίπεδο εκπαίδευσης   
Τριτοβάθµια εκπαίδευση 75,6 54,8 
Πρωτοβάθµια & ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 84,9 83,3 
   
Οµάδες επαγγελµάτων   
Επιστηµονικά επαγγέλµατα και τεχνολόγοι-τεχνικοί 73,9 50,3 
Υπάλληλοι γραφείου και απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών 85,3 96,2 
   
Ηλικία έναρξης πρώτης εργασίας   
Κάτω των 23 ετών 104,1 85,0 
23-27 ετών 75,0 75,9 
Άνω των 28 ετών 60,6 36,3 
   
Κατάσταση απασχόλησης πριν από την τρέχουσα εργασία   
Με περίοδο ανεργίας 68,8 43,6 
Χωρίς περίοδο ανεργίας (απασχολούµενοι ή µη-ενεργοί) 78,3 62,3 
   
Αυτό-αξιολόγηση προσόντων και θέσης εργασίας   
Έχει προσόντα για µία περισσότερο απαιτητική θέση εργασίας 72,8 78,5 
∆εν έχει προσόντα για µία περισσότερο απαιτητική θέση εργασίας 82,9 53,1 

Πηγή: European Community Household Panel (Wave 2 & 6) – Επεξεργασία ΚΕΘΙ. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς που εργάζονται πάνω από 15 ώρες την εβδο-
µάδα σε θέσεις εργασίας πλήρους και µερικής απασχόλησης (εκτός από την περίπτω-
ση της υποσηµείωσης 2) και περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργα-
σία.     

2: Τα δεδοµένα σε αυτή τη γραµµή του πίνακα αφορούν τους µισθωτούς που εργάζονται 
πάνω από 15 ώρες την εβδοµάδα σε θέσεις εργασίας πλήρους και περιλαµβάνονται οι 
αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.     

Ο υπολογισµός του µισθολογικού χάσµατος αναφορικά µε την οικογενειακή 

κατάσταση των µισθωτών του κλάδου παρείχε στατιστικά αξιόπιστα αποτελέ-

σµατα µόνο για τις περιπτώσεις των έγγαµων µισθωτών. Το 1995, η µέση 

ωριαία αµοιβή των έγγαµων γυναικών στον κλάδο έφτανε στο 76,6% της µέ-
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σης ωριαίας αµοιβής των έγγαµων ανδρών, ενώ το 1999 το µισθολογικό χάσµα 

διευρύνθηκε και η µέση ωριαία αµοιβή των έγγαµων γυναικών στον κλάδο 

υποχώρησε στο 57,8% της µέσης ωριαίας αµοιβής των έγγαµων ανδρών στον 

κλάδο. 

∆ιεύρυνση του µισθολογικού χάσµατος παρατηρείται και στους µισθωτούς µε 

ατοµική σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Το 1995, η µέση ωριαία αµοιβή 

των γυναικών µε ατοµική σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου έφτανε στο 

77,9% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών, ενώ το 1999 υποχώρησε στο 

64,6%. 

∆ιαφορετική εικόνα παρουσιάζει το µισθολογικό χάσµα ανάλογα µε τον τύπο 

οικονοµικού ελέγχου των επιχειρήσεων του κλάδου. Πιο συγκεκριµένα, το µι-

σθολογικό χάσµα είναι ιδιαίτερα µεγάλο στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο των υπηρεσιών υγείας, ενώ την περίοδο 

1995-1999 το µισθολογικό χάσµα διευρύνθηκε ακόµα περισσότερο φτάνοντας 

σε ιδιαίτερα µεγάλο µέγεθος. Έτσι, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις του κλάδου έφτανε το 1995 στο 58,6% της µέσης 

ωριαίας αµοιβής των ανδρών, ενώ το 1999 το αντίστοιχο µέγεθος υποχώρησε 

µόλις στο 28,6%.  

Από την άλλη πλευρά, στο δηµόσιο τοµέα το µισθολογικό χάσµα κυµαίνεται σε 

αρκετά χαµηλότερα επίπεδα σε σύγκριση µε τον ιδιωτικό τοµέα, ενώ η διεύ-

ρυνση του µισθολογικού χάσµατος κατά την περίοδο 1995-1999 ήταν αρκετά 

µικρότερη. Έτσι, το 1995 η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών που εργάζονται 

στις υπηρεσίες υγείας του δηµόσιου τοµέα έφτανε στο 80,8% της µέσης 

ωριαίας αµοιβής των ανδρών, ενώ το 1999 το αντίστοιχο µέγεθος υποχώρησε 

στο 76,1%. 

Επιπλέον, µε τα διαθέσιµα στοιχεία για τον κλάδο ήταν δυνατή η εξέταση του 

µισθολογικού χάσµατος για δύο µόνο ηλικιακές οµάδες, τους µισθωτούς έως 

40 ετών και τους µισθωτούς άνω των 40 ετών. Το µισθολογικό χάσµα είναι 

µικρότερο στις ηλικίες κάτω των 40 ετών και αυξάνεται σηµαντικά στις ηλικίες 

άνω των 40 ετών. Επιπλέον, το 1999 παρατηρείται διεύρυνση του µισθολογι-

κού χάσµατος και στις δύο ηλικιακές οµάδες, ενώ η διεύρυνση αυτή ήταν αρ-

κετά µεγαλύτερη στους µισθωτούς άνω των 40 ετών.  

Αναλυτικότερα, το 1995 η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών µε ηλικία κάτω 

των 40 ετών έφτανε στο 96,6% της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών, ενώ 

το 1999 το µισθολογικό χάσµα διευρύνθηκε και το αντίστοιχο µέγεθος έφτασε 

στο 88,8%. Στους µισθωτούς ηλικίας άνω των 40 ετών, το 1995, η µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών έφτανε στο 70% της µέσης ωριαίας αµοιβής των αν-
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δρών, ενώ το 1999 το αντίστοιχο µέγεθος υποχώρησε σηµαντικά και έφτασε 

στο 56,9%. 

Αντίστοιχα, διαφοροποίηση στο βαθµό που διευρύνθηκε το µισθολογικό χά-

σµα παρατηρείται και στους µισθωτούς αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευ-

σης. Και σ’ αυτό το χαρακτηριστικό έγιναν οµαδοποιήσεις των επιµέρους κα-

τηγοριών του, προκειµένου να ξεπεραστούν οι περιορισµοί των στοιχείων της 

έρευνας. Από τα αποτελέσµατα που προέκυψαν παρατηρείται ότι το µισθολο-

γικό χάσµα στους µισθωτούς µε χαµηλό και µέσο επίπεδο εκπαίδευσης (µέχρι 

και δευτεροβάθµια ή µετα-δευτεροβάθµια εκπαίδευση) είναι µικρότερο από 

το µισθολογικό χάσµα στους µισθωτούς µε ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης 

(τριτοβάθµια εκπαίδευση), ενώ στους µισθωτούς µε ανώτερο επίπεδο εκπαί-

δευσης η διεύρυνση του µισθολογικού χάσµατος, κατά την περίοδο 1995-1999, 

ήταν αρκετά µεγαλύτερη σε σύγκριση µε τη διεύρυνση του µισθολογικού χά-

σµατος στους µισθωτούς µε χαµηλό και µέσο επίπεδο εκπαίδευσης. 

Πιο συγκεκριµένα, το 1995, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών µε χαµηλό 

και µέσο επίπεδο εκπαίδευσης (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και µετα-δευτε-

ροβάθµια εκπαίδευση) έφτανε στο 84,9% της µέσης ωριαίας αµοιβής των αν-

δρών µε ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ το 1999 το αντίστοιχο µέγεθος έφτασε 

στο 83,3%. Από την άλλη πλευρά, το 1995, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναι-

κών µε ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης (τριτοβάθµια εκπαίδευση) έφτανε στο 

75,6% της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών µε το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης, 

ενώ το 1999 το αντίστοιχο µέγεθος υποχώρησε σηµαντικά φτάνοντας στο 

54,8%. 

Αντίστοιχα, εξαιτίας των περιορισµών στα στοιχεία της έρευνας, η εξέταση του 

µισθολογικού χάσµατος πραγµατοποιήθηκε µόνο για τις δύο σηµαντικότερες 

επαγγελµατικές οµάδες του κλάδου. Η πρώτη οµάδα επαγγελµάτων αφορά τα 

«επιστηµονικά επαγγέλµατα και τους τεχνολόγους και τεχνικούς βοηθούς του 

κλάδου», τα επαγγέλµατα δηλαδή που ανήκουν στα ανώτατα και ανώτερα 

κλιµάκια της ιεραρχίας των επιχειρήσεων του κλάδου. Η δεύτερη οµάδα επαγ-

γελµάτων αφορά τους «υπαλλήλους γραφείου και τους απασχολούµενους 

στην παροχή υπηρεσιών», τα επαγγέλµατα δηλαδή που ανήκουν στα µεσαία 

κλιµάκια της ιεραρχίας των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των στοιχείων και όπως ήταν 

αναµενόµενο, το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα ήταν µεγαλύτερο 

στα επαγγέλµατα που βρίσκονται στα ανώτατα και ανώτερα κλιµάκια της ιε-

ραρχίας των επιχειρήσεων, ενώ το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα 

στα επαγγέλµατα που βρίσκονται στα µεσαία κλιµάκια της ιεραρχίας των επι-

χειρήσεων ήταν αρκετά µικρότερο. Επιπλέον, στην πρώτη οµάδα επαγγελµά-
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των παρατηρείται έντονη διεύρυνση του µισθολογικού χάσµατος κατά την πε-

ρίοδο 1995-1999, ενώ την ίδια περίοδο στη δεύτερη οµάδα επαγγελµάτων πα-

ρατηρείται υποχώρηση του µισθολογικού χάσµατος ανάµεσα στα δύο φύλα. 

Ειδικότερα, στην οµάδα των επιστηµονικών και τεχνολογικών επαγγελµάτων, 

το 1995, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών έφτανε στο 73,9% της µέσης 

ωριαίας αµοιβής των ανδρών, ενώ το 1999 το αντίστοιχο µέγεθος υποχώρησε 

σηµαντικά και έφτασε στο 50,3%.  

Από την άλλη πλευρά, στην επαγγελµατική οµάδα των υπαλλήλων γραφείου 

και των απασχολουµένων στην παροχή υπηρεσιών, το 1995, η µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών έφτανε στο 85,3% της µέσης ωριαίας αµοιβής των αν-

δρών, ενώ το 1999 το µισθολογικό χάσµα στην οµάδα αυτή υποχώρησε αρ-

κετά, καθώς το αντίστοιχο µέγεθος έφτασε στο 96,2%. 

Η σηµασία της επαγγελµατικής εµπειρίας των µισθωτών στο µισθολογικό χά-

σµα ανάµεσα στα δύο φύλα εξετάστηκε µε τον υπολογισµό του µισθολογικού 

χάσµατος αναφορικά µε την ηλικία έναρξης της επαγγελµατικής ζωής των µι-

σθωτών (ηλικία έναρξης της πρώτης εργασίας τους). Από τα σχετικά αποτελέ-

σµατα προκύπτει ότι όσο µεγαλύτερη είναι η ηλικία που οι γυναίκες µισθωτοί 

ξεκινούν την επαγγελµατική τους πορεία τόσο µεγαλύτερο είναι το µισθολο-

γικό χάσµα στις αµοιβές τους συγκριτικά µε τους άνδρες.  

Ειδικότερα, στην οµάδα των µισθωτών ηλικίας κάτω των 23 ετών, το 1995, η 

µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών ήταν κατά 4,1% υψηλότερη από την µέση 

ωριαία αµοιβή των ανδρών, ενώ το 1999 το µισθολογικό χάσµα διευρύνθηκε 

υπέρ των ανδρών καθώς η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών έφτασε στο 85% 

της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών.  

Στην οµάδα των µισθωτών του κλάδου που ξεκίνησαν την επαγγελµατική τους 

σταδιοδροµία σε ηλικία 23-27 ετών, το 1995, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναι-

κών έφτανε στο 75% της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών, ενώ το 1999 το 

αντίστοιχο µέγεθος αυξήθηκε οριακά στο 75,9%.  

Αντίστοιχα, στην οµάδα των µισθωτών που ξεκίνησαν την επαγγελµατική τους 

σταδιοδροµία µετά το 28ο έτος της ηλικίας τους το µισθολογικό χάσµα είναι 

ιδιαίτερα µεγάλο. Το 1995, σε αυτή την οµάδα µισθωτών, η µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών έφτανε στο 60,6% της αντίστοιχής αµοιβής των ανδρών, 

ενώ το 1999 το µισθολογικό χάσµα διευρύνθηκε έντονα, καθώς το αντίστοιχο 

µέγεθος υποχώρησε µόλις στο 36,3%. 

Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του επιπέδου των αµοιβών ανάµεσα στα δύο 

φύλα φαίνεται ότι έχει και η κατάσταση της απασχόλησης των µισθωτών πριν 
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από την τρέχουσα εργασία τους στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας. Το µισθο-

λογικό χάσµα παρουσιάζει διαφορετική εικόνα όσον αφορά τους µισθωτούς 

που ήταν  άνεργοι πριν από την έναρξη της τρέχουσας εργασίας τους στον 

κλάδο και σε αυτούς που απασχολούνταν ή ήταν µη-ενεργοί.  

Οι µισθωτοί που πριν από την έναρξη της εργασίας τους στον κλάδο ήταν 

άνεργοι παρουσιάζουν µεγαλύτερο µισθολογικό χάσµα από αυτούς που ήταν 

απασχολούµενοι ή µη-ενεργοί. Έτσι στην πρώτη οµάδα, το 1995, η µέση 

ωριαία αµοιβή των γυναικών έφτανε στο 68,8% της µέσης ωριαίας αµοιβής 

των ανδρών, ενώ το 1999 το αντίστοιχο µέγεθος υποχώρησε σηµαντικά και 

έφτασε στο 43,6%.  

Στη δεύτερη οµάδα µισθωτών, όπου η προηγούµενη κατάσταση απασχόλησης 

τους ήταν απασχολούµενοι ή µη-ενεργοί, το 1995, η µέση ωριαία αµοιβή των 

γυναικών έφτανε στο 78,3% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών, ενώ το 1999 

το αντίστοιχο µέγεθος υποχώρησε στο 62,3%. 

Από τα διαθέσιµα χαρακτηριστικά που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας 

και αξιοποιήθηκε και το χαρακτηριστικό της «αυτό-αξιολόγησης» των µισθω-

τών αναφορικά µε τα προσόντα που θεωρούν ότι διαθέτουν και τις απαιτήσεις 

της τρέχουσας θέσης εργασίας τους. Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό διακρί-

νονται δύο βασικές οµάδες µισθωτών. Η πρώτη περιλαµβάνει αυτούς που θε-

ωρούν ότι έχουν προσόντα για µία περισσότερο απαιτητική θέση εργασίας από 

αυτή που κατέχουν, ενώ στη δεύτερη οµάδα περιλαµβάνονται όσοι µισθωτοί 

δεν θεωρούν ότι έχουν τα προσόντα για µία άλλη περισσότερο απαιτητική 

θέση εργασίας. 

Το 1995, το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στους άνδρες και γυναίκες µισθωτούς 

της πρώτης οµάδας ήταν µεγαλύτερο από το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα 

στους άνδρες και γυναίκες µισθωτούς της δεύτερης οµάδας. Το 1999, η παρα-

πάνω εικόνα ανατράπηκε καθώς το µισθολογικό χάσµα στην πρώτη οµάδα 

µειώθηκε, ενώ το αντίστοιχο στη δεύτερη οµάδα µισθωτών αυξήθηκε σηµα-

ντικά.  

Έτσι, το 1995, στους µισθωτούς που θεωρούν ότι έχουν προσόντα για µία πε-

ρισσότερο απαιτητική θέση εργασίας από αυτή που κατέχουν, η µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών έφτανε στο 72,8% της µέσης ωριαίας αµοιβής των αν-

δρών, ενώ το 1999 το αντίστοιχο µέγεθος αυξήθηκε στο 78,5%.  

Αντίθετα, το 1995, στους µισθωτούς που δεν θεωρούν ότι έχουν τα προσόντα 

για µία άλλη περισσότερο απαιτητική θέση εργασίας, η µέση ωριαία αµοιβή 
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των γυναικών έφτανε στο 82,9% της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών, ενώ 

το 1999, το αντίστοιχο µέγεθος υποχώρησε σηµαντικά φτάνοντας στο 53,1%. 
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Το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα 
στους άνδρες και τις γυναίκες µε 
κοινά χαρακτηριστικά  

Η διαφορά της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών και των γυναικών µε 
κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης. Η επίδραση της διάρθρωσης της 
απασχόλησης των δύο φύλων στο µισθολογικό χάσµα. 

το προηγούµενο µέρος της µελέτης η ανάλυση εστιάστηκε στην ανά-

λυση του µέσου µισθολογικό χάσµατος ανάµεσα στους άνδρες και στις 

γυναίκες στους τέσσερις εξεταζόµενους κλάδους. Η διερεύνηση του 

µισθολογικού χάσµατος βασίστηκε στη σύγκριση των αµοιβών των δύο 

φύλων για µία δεδοµένη ποσότητα εργασίας (µέση ωριαία αµοιβή σε θέσεις 

πλήρους απασχόλησης και χωρίς τις αµοιβές για υπερωριακή απασχόληση). 

Επιπλέον, το µισθολογικό χάσµα υπολογίστηκε για τις τιµές που µπορούν να 

λάβουν τα ατοµικά χαρακτηριστικά απασχόλησης των µισθωτών και των θέ-

σεων εργασίας τους (π.χ. το µισθολογικό χάσµα στις ηλικιακές οµάδες, στα 

διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης, στα ατοµικά επάγγελµα κλπ). 

Παράλληλα, για κάθε ένα από τα εξεταζόµενα χαρακτηριστικά απασχόλησης 

υπολογίστηκε το «προσαρµοσµένο» µισθολογικό κενό ή η επίδραση της κατα-

νοµής της απασχόλησης των δύο φύλων στο συνολικό µισθολογικό κενό του 

κλάδου, το ποιο δηλαδή θα ήταν το µέσο µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο 

φύλα αν η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών στις επιµέρους τιµές ή 

κατηγορίες του κάθε χαρακτηριστικού ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχό-

λησης των ανδρών.  

Η εκτίµηση της επίδρασης του κάθε χαρακτηριστικού απασχόλησης στο µι-

σθολογικό χάσµα (µείωση ή αύξηση του µισθολογικού χάσµατος) γίνονταν 

αποδεκτή στη βάση της υπόθεσης ότι σε όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 

απασχόλησης οι άνδρες και γυναίκες µισθωτοί δεν παρουσίαζαν διαφορές 

στην κατανοµή της απασχόλησης τους. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή δεν ισχύει, 

ΜΕΡΟΣ 
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γεγονός που προέκυψε και από την ανάλυση των στοιχείων της κατανοµής της 

απασχόλησης των δύο φύλων στα χαρακτηριστικά αυτά. 

Στο παρόν, τρίτο µέρος της µελέτης το ενδιαφέρον της ανάλυσης εστιάζεται σε 

δύο σηµεία. Το πρώτο σηµείο αφορά τον υπολογισµό του µισθολογικού χά-

σµατος στη βάση ενός κοινού συνόλου χαρακτηριστικών απασχόλησης και στα 

δύο φύλα. Το µισθολογικό χάσµα υπολογίζεται µόνο για τις περιπτώσεις των 

µισθωτών (ανδρών ή γυναικών) που έχουν όµοια-κοινά χαρακτηριστικά απα-

σχόλησης (π.χ. έχουν ταυτόχρονα την ίδια ηλικία, την ίδια οικογενειακή κατά-

σταση, τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας, εργάζονται στο ίδιο επάγγελµα, σε επιχειρή-

σεις ίδιου µεγέθους κα.). Η ταυτόχρονη εξέταση µίας σειράς κοινών χαρακτη-

ριστικών απασχόλησης για τον υπολογισµό του µισθολογικού χάσµατος επι-

τρέπει στην καλύτερη προσέγγιση της πραγµατικής εικόνας των ανισοτήτων 

στις αµοιβές των δύο φύλων. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς συγκρίνονται µόνο 

εκείνες οι περιπτώσεις των µισθωτών για τις οποίες υπάρχει πλήρης αντιστοί-

χηση δεδοµένων για όλα τα εξεταζόµενα κοινά χαρακτηριστικά ανάµεσα στα 

δύο φύλα. Έτσι, από τους υπολογισµούς εξαιρούνται οι περιπτώσεις µισθωτών 

(άνδρες και γυναίκες) που δεν έχουν όµοια-κοινά χαρακτηριστικά και εποµέ-

νως η σύγκριση των αµοιβών τους δεν µπορεί να γίνει σε µία κοινή βάση και 

για τα δύο φύλα.  

Το δεύτερο σηµείο της ανάλυσης αφορά τον υπολογισµό της επίδρασης που 

έχει στο µισθολογικό χάσµα, η διαφορετική κατανοµή της απασχόλησης των 

δύο φύλων στα εξεταζόµενα κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης. Η επίδραση 

αυτή υπολογίζεται µεµονωµένα, δηλαδή για κάθε ένα χαρακτηριστικό απα-

σχόλησης ξεχωριστά (όπως και στην περίπτωση του δεύτερου µέρους της µε-

λέτης), ενώ παράλληλα υπολογίζεται και η συνδυασµένη και ταυτόχρονη επί-

δραση όλων των εξεταζόµενων χαρακτηριστικών απασχόλησης (η επίδραση 

όλων µαζί των εξεταζόµενων χαρακτηριστικών στο µισθολογικό χάσµα).  

Στην πρώτη ενότητα του τρίτου µέρους της µελέτης περιγράφεται αναλυτικό-

τερα η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τους υπολογισµούς για τα δύο πα-

ραπάνω σηµεία της ανάλυσης, ενώ στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιά-

ζονται και αναλύονται τα αποτελέσµατα των υπολογισµών που πραγµατο-

ποιήθηκαν. 
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Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον υπολογισµό του µέσου µισθολογι-

κού χάσµατος ανάµεσα στα δύο φύλα για θέσεις εργασίας µε κοινά χαρακτη-

ριστικά εφαρµόστηκε για τον κλάδο του λιανικού εµπορίου, για τον κλάδο των 

υπηρεσιών τουρισµού και για τον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών, καθώς 

µόνο για αυτούς τους κλάδους υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία που θα µπορούσαν 

να χρησιµοποιηθούν στην εφαρµογή της παρακάτω µεθοδολογίας (βλέπε 

Σχήµα 3.1).  

Αναλυτικότερα, για τον υπολογισµό του µέσου µισθολογικού χάσµατος των 

µισθωτών µε κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης δηµιουργήθηκαν αρχικά οι 

συνθέσεις των κοινών χαρακτηριστικών απασχόλησης των δύο φύλων. Για 

κάθε ένα εξεταζόµενο κλάδο δηµιουργήθηκε µία διαφορετική σύνθεση κοινών 

χαρακτηριστικών απασχόλησης σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

Υπολογισµός του µισθολογικού 
κενού ανδρών-γυναικών 

Περιπτώσεις µε συµµετοχή σε όλα 
τα χαρακτηριστικά της σύνθεσης 

Περιπτώσεις χωρίς συµµετοχή σε 
όλα τα χαρακτηριστικά της 

σύνθεσης 

Σύνολο περιπτώσεων (άνδρες & γυναίκες) στο δείγµα της 
έρευνας 

Σύνθεση 
χαρακτηριστικών 
απασχόλησης 

Η επίδραση στο µισθολογικό κενό της 
κατανοµής της απασχόλησης των ανδρών και 

των γυναικών σε κάθε χαρακτηριστικό 
ξεχωριστά (µεµονωµένη επίδραση) 

Η επίδραση στο µισθολογικό κενό της 
κατανοµής της απασχόλησης των ανδρών και 
των γυναικών σε όλα τα χαρακτηριστικά 

(συνδυασµένη επίδραση)  

Σχήµα 3.1: Η µεθοδολογική προσέγγιση της ανάλυσης στο 3ο Μέρος. 
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κάθε κλάδου όπως αυτά προέκυψαν από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του 

πρώτου και δεύτερου µέρους της µελέτης. 

Πίνακας 3.1.               Οι συνθέσεις χαρακτηριστικών απασχόλησης στους εξεταζόµενους κλάδους 

Κλάδος Χαρακτηριστικά απασχόλησης 

Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα 

Ατοµική σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου 

Θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης 

Μέγεθος επιχείρησης 

Ατοµικό επάγγελµα  - ISCO-88 (COM) 

Καθήκοντα διοίκησης ή εποπτείας άλλων εργαζοµένων 

Ηλικία 

Οικογενειακή κατάσταση 

Χρόνια υπηρεσίας στην επιχείρηση 

Λιανικό 
εµπόριο 

Επίπεδο εκπαίδευσης 

  

Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα 

Θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης 

Μέγεθος επιχείρησης 

Ατοµικό επάγγελµα  - ISCO-88 (COM) 

Καθήκοντα διοίκησης ή εποπτείας άλλων εργαζοµένων 

Ηλικία 

Οικογενειακή κατάσταση 

Χρόνια υπηρεσίας στην επιχείρηση 

Υπηρεσίες 
τουρισµού 

Επίπεδο εκπαίδευσης 

  

Θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης 

Μέγεθος επιχείρησης 

Ατοµικό επάγγελµα  - ISCO-88 (COM) 

Καθήκοντα διοίκησης ή εποπτείας άλλων εργαζοµένων 

Ηλικία 

Οικογενειακή κατάσταση 

Χρόνια υπηρεσίας στην επιχείρηση 

Τραπεζικές 
υπηρεσίες 

Επίπεδο εκπαίδευσης 

Στον κλάδο του λιανικού εµπορίου η σύνθεση των κοινών χαρακτηριστι-

κών απασχόλησης αφορά τους µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα µε συµβάσεις 

εργασίας αορίστου χρόνου και περιέχει συνολικά 10 χαρακτηριστικά απασχό-

λησης. Στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού εξετάζονται συνολικά 9 χα-

ρακτηριστικά απασχόλησης των µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα, ενώ στον 

κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών τα 8 συνολικά χαρακτηριστικά απα-

σχόλησης της σύνθεσης που δηµιουργήθηκε αφορούν τους µισθωτούς σε 

όλους τους τύπους οικονοµικού ελέγχου των επιχειρήσεων του κλάδου. Πα-

ράλληλα, σε όλους κλάδους τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν αφορούν τους 
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µισθωτούς σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν συµπεριλαµβά-

νονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή απασχόληση. Στον Πίνακα 3.1 παρου-

σιάζονται αναλυτικά οι συνθέσεις των κοινών χαρακτηριστικών απασχόλησης 

των δύο φύλων στους εξεταζόµενους κλάδους. 

Σε κάθε εξεταζόµενο κλάδο, από το σύνολο των περιπτώσεων του δείγµατος 

της έρευνας (άνδρες και γυναίκες) επιλέχθηκαν εκείνες οι περιπτώσεις που 

εµφάνιζαν συµµετοχή σε όλες τις τιµές των κοινών χαρακτηριστικών της 

σύνθεσης που είχε δηµιουργηθεί για τον κάθε κλάδο. Στη συνέχεια επιλέχθη-

καν µόνο οι περιπτώσεις εκείνες όπου και τα δύο φύλα εµφανίζουν συµµε-

τοχή σε όλα τα χαρακτηριστικά απασχόλησης της σύνθεσης που δηµιουργή-

θηκε για κάθε κλάδου. Οι περιπτώσεις αυτές συνιστούν την κοινή βάση σύ-

γκρισης των αµοιβών των δύο φύλων. Αντίθετα, δεν επιλέχθηκαν οι περιπτώ-

σεις εκείνες που µόνο το ένα από τα δύο φύλα εµφανίζει συµµετοχή σε όλα τα 

χαρακτηριστικά της σύνθεσης που είχε δηµιουργηθεί για τον κάθε κλάδο. 

Η επιλογή µόνο των περιπτώσεων όπου και τα δύο φύλα εµφανίζουν κοινά 

χαρακτηριστικά απασχόλησης επιτρέπει στην καλύτερη προσέγγιση και εκτί-

µηση του µεγέθους της ανισότητας των αµοιβών ανάµεσα στα δύο φύλα. Αυτό 

επιτυγχάνεται καθώς, από τη µία πλευρά επιλέγονται οι περιπτώσεις για τις 

οποίες υπάρχουν στοιχεία και για τα δύο φύλα και κατά συνέπεια µπορούν να 

συγκριθούν µεταξύ τους κατά τον υπολογισµό του µισθολογικού χάσµατος, 

ενώ από την άλλη πλευρά µε την χρήση των παραπάνω συνθέσεων χαρακτη-

ριστικών απασχόλησης στον υπολογισµό του µισθολογικού χάσµατος, προσεγ-

γίζεται –όσο είναι δυνατόν- η έννοια της «όµοιας» ή «ίσης» εργασίας στα δύο 

φύλα.  

Για παράδειγµα, µπορεί να υπολογιστεί το ποιο είναι το µισθολογικό χάσµα 

ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά 

απασχόλησης (π.χ. το ίδιο επάγγελµα, την ίδια ηλικία, τον ίδιο χρόνο υπηρε-

σίας στην επιχείρηση που εργάζονται, να εργάζονται στο ίδιο µέγεθος επιχεί-

ρησης κλπ). Έτσι, το µισθολογικό χάσµα που µπορεί να υπολογιστεί από αυτές 

τις περιπτώσεις αποτελεί έναν πιο ακριβή υπολογισµό του µεγέθους της ανισό-

τητας των αµοιβών ανάµεσα στα δύο φύλα. 

Στη συνέχεια, τα χαρακτηριστικά της κάθε σύνθεσης αναπτύσσονται πλήρως 

στις (ποιοτικές ή ποσοτικές) τιµές που µπορούν να εµφανίσουν. Το σύνολο αυ-

τών των τιµών σχηµατίζει µία αρκετά εκτεταµένη µήτρα στην οποία περιέχο-

νται όλοι οι συνδυασµοί των χαρακτηριστικών της απασχόλησης των µισθω-

τών. Κάθε µία εγγραφή αυτή της µήτρας είναι µοναδική και εκφράζει ένα 

συγκεκριµένο συνδυασµό χαρακτηριστικών απασχόλησης (επάγ-

γελµα- µέγεθος επιχείρησης – ηλικία – καθήκοντα διοίκησης ή εποπτείας – 
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χρόνια υπηρεσίας – επίπεδο εκπαίδευσης – οικογενειακή κατάσταση κλπ). Για 

κάθε µοναδικό συνδυασµό χαρακτηριστικών απασχόλησης υπολογίζεται η 

µέση ωριαία αµοιβή στο κάθε φύλο και το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα 

δύο φύλα. Ένα παράδειγµα της µήτρας των συνδυασµών των χαρακτηριστι-

κών απασχόλησης παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.2. 

Πίνακας 3.2.               Μήτρα συνδυασµών των κοινών χαρακτηριστικών απασχόλησης – Υπολογισµός της µέσης 
ωριαίας αµοιβής του κάθε φύλου και του µισθολογικού χάσµατος  

Σ
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1 Α 1 1 ΝΑΙ 1 Α 0 ## Α1 ## Γ1 Γ1/Α1 

2 Β 1 2 ΟΧΙ 2 Β 1 ## Α2 ## Γ2 Γ2/Α2 

3 Γ 2 3 ΟΧΙ 1 Β 1 ## Α3 ## Γ3 Γ3/Α3 

4 ∆ 2 2 ΟΧΙ 3 Γ 0 ## Α4 ## Γ4 Γ4/Α4 

5 Ε 3 4 ΝΑΙ 4 Ε 1 ## Α5 ## Γ5 Γ5/Α5 

6 ΣΤ 4 5 ΝΑΙ 5 ∆ 0 ## Α6 ## Γ6 Γ6/Α6 

… … … … … … … … … … … … … 

Με τη βοήθεια της µήτρας συνδυασµών γίνεται ο υπολογισµός της επίδρασης 

που έχει η διαφορετική κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων στα χαρα-

κτηριστικά απασχόλησης στο µισθολογικό χάσµα. Ο υπολογισµός αυτός όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω γίνεται µε δύο τρόπους: 

 για κάθε ένα χαρακτηριστικό της απασχόλησης των µισθωτών ξεχωρι-

στά (π.χ. ποια είναι η επίδραση του κάθε ένα χαρακτηριστικού απα-

σχόλησης στο µισθολογικό χάσµα αν η κατανοµή της απασχόλησης 

των δύο φύλων στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ήταν ίδια), και 

 η ταυτόχρονη και συνδυασµένη επίδραση που έχει στο µισθολογικό 

χάσµα η κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων σε όλα τα χαρα-

κτηριστικά, στο σύνολο δηλαδή των µοναδικών συνδυασµών χαρα-

κτηριστικών απασχόλησης που περιέχονται στη µήτρα συνδυασµών 
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που κατασκευάστηκε για κάθε ένα από τους εξεταζόµενους κλάδους 

(π.χ. ποιο θα ήταν το µισθολογικό χάσµα αν η κατανοµή της απασχό-

λησης των δύο φύλων ήταν ίδια σε όλους τους συνδυασµούς των χαρα-

κτηριστικών απασχόλησης των µισθωτών σε κάθε κλάδο). 
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ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 
ΑΝ∆ΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑ-
ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο 
ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Από τη συνολική µισθωτή απασχόληση στον κλάδο του λιανικού εµπορίου το 

26,7% των ανδρών και το 38,8% των γυναικών συµµετέχουν σε ένα από τους 

συνδυασµούς της σύνθεσης των κοινών χαρακτηριστικών απασχόλησης που 

δηµιουργήθηκε για τον κλάδο (Πίνακας 3.3). Τα δύο παραπάνω τµήµατα της 

απασχόλησης των ανδρών και των γυναικών αποτελούν τη βάση σύγκρισης 

των αµοιβών των δύο φύλων. Από τη σύγκριση της µέση ωριαίας αµοιβής των 

δύο φύλων υπολογίστηκε το µέσο µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στους άνδρες 

και τις γυναίκες µε κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης.  

Έτσι, σε αυτές τις θέσεις εργασίας η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει 

στο 90,2% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών, ενώ στο σύνολο των θέσεων 

εργασίας του κλάδου, όπως παρουσιάστηκε στο 2ο µέρος της µελέτης, το µι-

σθολογικό χάσµα ήταν µεγαλύτερο (η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών 

έφτανε στο 84,2% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών).  

Πίνακας 3.3. Άνδρες και γυναίκες µισθωτοί µε κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης στον κλάδο 
του λιανικού εµπορίου. Συµµετοχή στη συνολική απασχόληση του κλάδου, αµοι-
βές και µισθολογικό χάσµα, 19951. 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%)2

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των γυναικών 
ως % της αµοιβής των 

ανδρών3 

Σύνολο κλάδου και επιλεγµένα επαγγέλµατα 

Υπάλληλοι γραφείου 47,7 48,4 97 107 99,3 

Πωλητές σε καταστήµατα ή αγορές 
και µοντέλα επίδειξης προϊόντων 

53,3 59,8 102 96 85,0 

Σύνολο κλάδου 26,7 38,8 100 100 90,2 

Προσαρµογή κατανοµής στο σύνολο του κλάδου4  92,5 
 

Προσαρµογή κατανοµής στις επαγγελµατικές οµάδες4 

Υπάλληλοι γραφείου     106,7 

Πωλητές σε καταστήµατα ή αγορές και µοντέλα επίδειξης προϊόντων  82,6 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε κοινά χαρακτηριστικά (βλέπε Πίνακα 3.1, Μέρος 3ο) και δεν περι-
λαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία. 

2: Πρόκειται για τη συµµετοχή στο σύνολο της απασχόλησης του κάθε φύλου για το επάγγελµα ή τον κλάδο
στον οποίο αναφέρεται. 

3: Η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών ως ποσοστό (%) της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών (µισθολογικό
χάσµα ανδρών-γυναικών). 

4: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποια θα ήταν η σχέση της µέσης ωριαίας αµοιβής ανδρών και γυναικών
αν η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών
σε όλα τα κοινά χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας για κάθε εξεταζόµενο κλάδο και επάγγελµα (βλέπε
Πίνακα 3.1, Μέρος 3ο). 
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Η επίδραση που έχει η υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύ-

λων -στο σύνολο των συνδυασµών των χαρακτηριστικών απασχόλησης- στο 

µισθολογικό χάσµα (συνδυασµένη επίδραση) προκαλεί αύξηση του µισθολογι-

κού χάσµατος. Έτσι, στον κλάδο του λιανικού εµπορίου αν η κατανοµή της 

απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των 

ανδρών σε όλα τα εξεταζόµενα κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης (σε όλους 

τους συνδυασµούς της σύνθεσης των χαρακτηριστικών απασχόλησης που εξε-

τάστηκαν -βλέπε Πίνακας 3.1) το µισθολογικό χάσµα θα µειώνονταν σηµα-

ντικά, κατά 2,3% (σε 92½% από 90,2% που υπολογίστηκε για την υφιστάµενη 

κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων στις θέσεις εργασίας µε κοινά χα-

ρακτηριστικά). 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων γραφείου» η συµµετοχή των 

δύο φύλων στη σύνθεση των κοινών χαρακτηριστικών απασχόλησης φτάνει 

στο 47,7% για τους άνδρες και περίπου στο 48½% στις γυναίκες. Η µέση 

ωριαία αµοιβή των γυναικών στην επαγγελµατική οµάδα και στις θέσεις µε 

κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης είναι 7% υψηλότερη από την αντίστοιχη 

αµοιβή των γυναικών στο σύνολο των θέσεων εργασίας µε κοινά χαρακτηρι-

στικά απασχόλησης στον κλάδο, ενώ στους άνδρες η µέση ωριαία αµοιβή τους 

είναι κατά 3% µικρότερη από τη αντίστοιχη αµοιβή τους στο σύνολο των θέ-

σεων εργασίας µε κοινά χαρακτηριστικά. Το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα 

δύο φύλα σ’ αυτή την επαγγελµατική οµάδα είναι ιδιαίτερα µικρό, καθώς η 

µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει στο 99,3% της αντίστοιχης αµοιβής 

των ανδρών. Από την άλλη πλευρά, στο σύνολο των θέσεων εργασίας της 

επαγγελµατικής οµάδας του κλάδου, όπως παρουσιάστηκε στο 2ο µέρος της 

µελέτης, το αντίστοιχο µέγεθος ήταν σηµαντικά µικρότερο (85,9%).  

Η επίδραση που έχει η υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύ-

λων στο σύνολο των συνδυασµών των χαρακτηριστικών απασχόλησης στο µι-

σθολογικό χάσµα της επαγγελµατικής οµάδας (συνδυασµένη επίδραση) προ-

καλεί την ελαχιστοποίηση του µισθολογικού χάσµατος. Αντίθετα, αν η κατα-

νοµή της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχό-

λησης των ανδρών σε όλα τα χαρακτηριστικά απασχόλησης που εξετάστηκαν 

η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών θα ήταν κατά 6,7% υψηλότερη από τη 

µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών συναδέλφων τους. 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «πωλητών σε καταστήµατα ή αγορές και 

των µοντέλων επίδειξης προϊόντων» η συµµετοχή των δύο φύλων στη 

σύνθεση των κοινών χαρακτηριστικών απασχόλησης είναι µεγαλύτερη και 

φτάνει στο 53,3% στους άνδρες και περίπου στο 60% στις γυναίκες. Η µέση 

ωριαία αµοιβή των γυναικών είναι 4% µικρότερη από την αντίστοιχη αµοιβή 

των γυναικών στο σύνολο των θέσεων εργασίας του κλάδου µε κοινά χαρα-
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κτηριστικά, ενώ στους άνδρες η µέση ωριαία αµοιβή τους είναι κατά 2% υψη-

λότερη από την αντίστοιχη αµοιβή τους στο σύνολο των θέσεων εργασίας του 

κλάδου µε κοινά χαρακτηριστικά. Το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο 

φύλα µε κοινά χαρακτηριστικά σ’ αυτή την επαγγελµατική οµάδα είναι µεγα-

λύτερο από το µισθολογικό χάσµα στο σύνολο των θέσεων εργασίας της επαγ-

γελµατικής οµάδας. Έτσι, στις θέσεις εργασίας της επαγγελµατικής οµάδας 

όπου τα δύο φύλα έχουν κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης η µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών φτάνει στο 85% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών. 

Από την άλλη πλευρά, στο σύνολο των θέσεων εργασίας της επαγγελµατικής 

οµάδα στον κλάδο, όπως παρουσιάστηκε στο 2ο µέρος της µελέτης, το αντί-

στοιχο µέγεθος ήταν 83,6%.  

Η επίδραση που έχει η υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύ-

λων -στο σύνολο των συνδυασµών των χαρακτηριστικών απασχόλησης- (συν-

δυασµένη επίδραση) στο µισθολογικό χάσµα της επαγγελµατικής οµάδας προ-

καλεί την υποχώρηση του µισθολογικού χάσµατος. Έτσι, αν η κατανοµή της 

απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των 

ανδρών σε όλα τα χαρακτηριστικά απασχόλησης που εξετάστηκαν, το µέσο 

µισθολογικό χάσµα θα αυξάνονταν σηµαντικά, κατά 2,4%. (σε 82,6% από 85% 

που υπολογίστηκε για την υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης των δύο 

φύλων στις θέσεις εργασίας της επαγγελµατικής οµάδας µε κοινά χαρακτηρι-

στικά). 

 

Η επίδραση της κατανοµής της απασχόλησης των δύο φύλων στο 

συνολικό µέσο µισθολογικό χάσµα του κλάδου του λιανικού εµπο-

ρίου 

Η επίδραση της κατανοµής της απασχόλησης των δύο φύλων στο µισθολογικό 

χάσµα του κλάδου του λιανικού εµπορίου για κάθε ένα ξεχωριστά από τα  

κοινά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στον κλάδο (µεµονωµένη επίδραση) 

παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον (βλέπε Πίνακα 3.4).  

Έπειτα από τους σχετικούς υπολογισµούς προκύπτει ότι αύξηση του µισθο-

λογικού χάσµατος ανάµεσα στα δύο φύλα προκαλεί η µικρότερη αντι-

προσώπευση των γυναικών –συγκριτικά µε τους άνδρες- σε θέσεις εργασίας 

µε καθήκοντα διοίκησης και εποπτείας άλλων εργαζοµένων (αύξηση κατά 

1,3%), η µικρότερη αντιπροσώπευση των γυναικών στην απασχόληση µε ηλι-

κία 30-44 ετών (αύξηση κατά 0,8%) και η µικρότερη αντιπροσώπευση των 

γυναικών στην απασχόληση µε τριτοβάθµια εκπαίδευση (αύξηση κατά 0,5%).  
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Πίνακας 3.4. Η επίδραση στο µισθολογικό χάσµα της διαφορετικής κατανοµής της απασχόλη-
σης των ανδρών και των γυναικών σε θέσεις εργασίας µε κοινά χαρακτηριστικά 
απασχόλησης στον κλάδο του λιανικού εµπορίου. Η µεµονωµένη και συνδυασµέ-
νη επίδραση των χαρακτηριστικών απασχόλησης, 19951. 

Εξεταζόµενα χαρακτηριστικά απασχόλησης 
Επίδραση στο 
µισθολογικό 
χάσµα (%)2 

Περιγραφή της επίδρασης στο 
µισθολογικό χάσµα 

Καθήκοντα διοίκησης ή εποπτείας άλλων εργαζοµένων 1,3 

Ηλικία 0,8 

Επίπεδο εκπαίδευσης 0,5 

Χαρακτηριστικά στα οποία η 
υφιστάµενη κατανοµή της 

απασχόλησης των δύο φύλων 
προκαλεί αύξηση του µισθολογικού 
χάσµατος ανάµεσα στα δύο φύλα 

Επάγγελµα - ISCO-88 (COM) -0,4 

Μέγεθος της επιχείρησης -0,6 

Οικογενειακή κατάσταση -0,7 

Χρόνος υπηρεσίας στην επιχείρηση -0,8 

Χαρακτηριστικά στα οποία η 
υφιστάµενη κατανοµή της 

απασχόλησης των δύο φύλων 
προκαλεί µείωση του µισθολογικού 
χάσµατος ανάµεσα στα δύο φύλα 

Συνδυασµένη επίδραση3 2,3   

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε κοινά χαρακτηριστικά (βλέπε Πίνακα 3.1, Μέρος 3ο ) και δεν
περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία. 

2: Η µεταβολή του µισθολογικού χάσµατος των δύο φύλων, αν η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών
στο συγκεκριµένο µόνο χαρακτηριστικό ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών. 

3: Η µεταβολή του µισθολογικού χάσµατος των δύο φύλων, αν η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών
σε όλα τα χαρακτηριστικά ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών. 

Από την άλλη πλευρά µείωση του µισθολογικού χάσµατος στον κλάδο 

προκαλεί η µεγαλύτερη αντιπροσώπευση των γυναικών –συγκριτικά µε τους 

άνδρες- στην απασχόληση του κλάδου µε χρόνο υπηρεσίας στην ίδια επιχεί-

ρηση άνω των 6 ετών (-0,8%), η συγκριτικά µεγαλύτερη συµµετοχή στην απα-

σχόληση των έγγαµων γυναικών (-0,7%) και η µικρότερη συµµετοχή των γυ-

ναικών στην απασχόληση σε επιχειρήσεις µεγέθους 1-9 µισθωτών (-0,6%). Η 

επίδραση στο µισθολογικό χάσµα της κατανοµής της απασχόλησης των δύο 

φύλων στις επαγγελµατικές οµάδες είναι οριακή (-0,4%). Ο αριθµός των µι-

σθωτών που κατανέµεται στα επαγγέλµατα –εκτός από τα δύο που παρουσιά-

στηκαν παραπάνω- είναι αρκετά µικρός. Κατά συνέπεια η εξαγωγή συµπερα-

σµάτων µε βάση την κατανοµή της απασχόλησης στα υπόλοιπα επαγγέλµατα 

παρουσιάζει αδυναµίες και πιθανόν να είναι εσφαλµένη λόγο της µικρής στα-

τιστικής αξιοπιστίας των σχετικών µεγεθών. 

Τα παραπάνω ποσοστά στις παρενθέσεις αποτελούν την επίδραση του κάθε 

ενός κοινού χαρακτηριστικού ξεχωριστά και το άθροισµα των θετικών και αρ-

νητικών ποσοστών δεν µας δίνει τη συνολική τους επίδραση στο µισθολογικό 

χάσµα του κλάδου. Η συνδυασµένη επίδραση τους στο µισθολογικό χάσµα του 

κλάδου, όπως έχει παρουσιαστεί σε προηγούµενο σηµείο της παρούσας ενότη-

τας φτάνει στο 2,3%. 
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ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 
ΑΝ∆ΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑ-
ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού το 25% των ανδρών και το 28½% των 

γυναικών συµµετέχουν σε ένα από τους συνδυασµούς της σύνθεσης των χαρα-

κτηριστικών απασχόλησης που δηµιουργήθηκε για τον κλάδο. Σε αυτές τις θέ-

σεις εργασίας η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει στο 86,8% της αντί-

στοιχης αµοιβής των ανδρών. Στο σύνολο των θέσεων εργασίας του κλάδου, 

όπως παρουσιάστηκε στο 2ο µέρος της µελέτης, το αντίστοιχο µέγεθος ήταν  

µικρότερο και έφτανε στο 84,6%.  

Πίνακας 3.5. Άνδρες και γυναίκες µισθωτοί µε κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης στον κλάδο 
των υπηρεσιών τουρισµού. Συµµετοχή στη συνολική απασχόληση του κλάδου, 
αµοιβές και µισθολογικό χάσµα, 19951. 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%)2

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των γυναικών 
ως % της αµοιβής των 

ανδρών3 

Σύνολο κλάδου και επιλεγµένα επαγγέλµατα 

Υπάλληλοι παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών προστασίας 

34,8 61,3 104 100 83,5 

Ανειδίκευτοι υπάλληλοι υπηρεσιών και 
πωλήσεων 

48,2 17,7 99 98 86,0 

Σύνολο κλάδου 25,0 28,5 100 100 86,8 

Προσαρµογή κατανοµής στο σύνολο του κλάδου4  90,2 

 

Προσαρµογή κατανοµής στις επαγγελµατικές οµάδες4 

Υπάλληλοι παροχής προσωπικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστασίας 83,1 

Ανειδίκευτοι υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλήσεων  95,9 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε κοινά χαρακτηριστικά (βλέπε Πίνακα 3.1, Μέρος 3ο) και δεν περι-
λαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία. 

2: Πρόκειται για τη συµµετοχή στο σύνολο της απασχόλησης του κάθε φύλου για το επάγγελµα ή τον κλάδο
στον οποίο αναφέρεται. 

3: Η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών ως ποσοστό (%) της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών (µισθολογικό
χάσµα ανδρών-γυναικών). 

4: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποια θα ήταν η σχέση της µέσης ωριαίας αµοιβής ανδρών και γυναικών
αν η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών
σε όλα τα κοινά χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας για κάθε εξεταζόµενο κλάδο και επάγγελµα (βλέπε
Πίνακα 3.1, Μέρος 3ο). 

Η επίδραση που έχει η υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύ-

λων στο σύνολο των συνδυασµών των κοινών χαρακτηριστικών απασχόλησης 

του κλάδου (συνδυασµένη επίδραση) στο µισθολογικό χάσµα προκαλεί διεύ-

ρυνση του µισθολογικού χάσµατος. Έτσι, στον κλάδο των υπηρεσιών τουρι-
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σµού αν η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την 

κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών σε όλους τους συνδυασµούς της σύν-

θεσης των κοινών χαρακτηριστικών απασχόλησης που εξετάστηκαν (βλέπε 

Πίνακας 3.1) το µισθολογικό χάσµα θα µειώνονταν σηµαντικά κατά 3,4% (σε 

90,2% από 86,8% που υπολογίστηκε για την υφιστάµενη κατανοµή της απα-

σχόλησης των δύο φύλων στις θέσεις εργασίας µε κοινά χαρακτηριστικά). 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων παροχής προσωπικών υπη-

ρεσιών και υπηρεσιών προστασίας» η συµµετοχή των δύο φύλων στους 

διάφορους συνδυασµούς της σύνθεσης των κοινών χαρακτηριστικών απασχό-

λησης είναι µεγαλύτερη από αυτή στο σύνολο του κλάδου. Περίπου το 35% 

των ανδρών και το 61½% των γυναικών συµµετέχουν σε ένα από αυτούς τους 

συνδυασµούς. Η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στην επαγγελµατική 

οµάδα είναι ίση µε την αντίστοιχη αµοιβή των γυναικών στο σύνολο των θέ-

σεων εργασίας τους µε κοινά χαρακτηριστικά, ενώ στους άνδρες η µέση 

αµοιβή τους είναι κατά 4% υψηλότερη από τη αντίστοιχη αµοιβή τους στο σύ-

νολο των θέσεων εργασίας τους µε κοινά χαρακτηριστικά.  

Το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα σ’ αυτή την επαγγελµατική 

οµάδα είναι µεγαλύτερο από το µισθολογικό χάσµα του συνόλου των θέσεων 

εργασίας µε κοινά χαρακτηριστικά. Έτσι, στις θέσεις εργασίας της επαγγελµα-

τικής οµάδας όπου τα δύο φύλα έχουν κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης η 

µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει στο 83½% της αντίστοιχης αµοιβής 

των ανδρών. Από την άλλη πλευρά, στο σύνολο των θέσεων εργασίας της 

επαγγελµατικής οµάδας στον κλάδο, όπως παρουσιάστηκε στο 2ο µέρος της 

µελέτης, το αντίστοιχο µέγεθος ήταν µικρότερο και έφτανε στο 81½%.  

Η επίδραση που έχει η υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύ-

λων -στο σύνολο των συνδυασµών των χαρακτηριστικών απασχόλησης- (συν-

δυασµένη επίδραση) στο µισθολογικό χάσµα της επαγγελµατικής οµάδας προ-

καλεί µικρή υποχώρηση του µισθολογικού χάσµατος. Έτσι, αν η κατανοµή της 

απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των 

ανδρών σε όλους τους συνδυασµούς των χαρακτηριστικών απασχόλησης που 

εξετάστηκαν το µέσο µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα θα αυξάνο-

νταν οριακά κατά 0,4% (σε 83,1% από 83½% που υπολογίστηκε για την υφι-

στάµενη κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων στις θέσεις εργασίας της 

επαγγελµατικής οµάδας µε κοινά χαρακτηριστικά). 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «ανειδίκευτων υπαλλήλων υπηρεσιών 

και πωλήσεων» η συµµετοχή των δύο φύλων στους διάφορους συνδυασµούς 

της σύνθεσης των χαρακτηριστικών απασχόλησης φτάνει στο 48,2% του συ-

νόλου των ανδρών και περίπου στο 18% του συνόλου των γυναικών. Η µέση 



ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

128 

ωριαία αµοιβή των γυναικών στην επαγγελµατική οµάδα είναι 2% µικρότερη 

από την αντίστοιχη αµοιβή των γυναικών στο σύνολο των θέσεων εργασίας 

τους µε κοινά χαρακτηριστικά, ενώ στους άνδρες η µέση ωριαία αµοιβή τους 

είναι κατά 1% µικρότερη από την αντίστοιχη αµοιβή τους στο σύνολο των θέ-

σεων εργασίας µε κοινά χαρακτηριστικά.  

Το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα σ’ αυτή την επαγγελµατική 

οµάδα είναι µεγαλύτερο από µισθολογικό χάσµα στο σύνολο του κλάδου. Έτσι, 

στις θέσεις εργασίας της επαγγελµατική οµάδας όπου τα δύο φύλα έχουν 

κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών 

φτάνει στο 86% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών. Από την άλλη πλευρά, 

στο σύνολο των θέσεων εργασίας του κλάδου, όπως παρουσιάστηκε στο 2ο 

µέρος της µελέτης, το αντίστοιχο µέγεθος ήταν αρκετά µικρότερο και έφτανε 

στο 95,2%.  

Η επίδραση που έχει η υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύ-

λων -στο σύνολο των συνδυασµών των χαρακτηριστικών απασχόλησης- (συν-

δυασµένη επίδραση) στο µισθολογικό χάσµα της επαγγελµατικής οµάδας προ-

καλεί µεγάλη διεύρυνση του µισθολογικού χάσµατος.  Έτσι, αν η κατανοµή της 

απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των 

ανδρών σε όλους τους συνδυασµούς των χαρακτηριστικών απασχόλησης που 

εξετάστηκαν στην επαγγελµατική οµάδα το µέσο µισθολογικό χάσµα θα µειώ-

νονταν περίπου κατά 10% (σε 95,9% από 86% που υπολογίστηκε για την υφι-

στάµενη κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων στις θέσεις εργασίας της 

επαγγελµατικής οµάδας µε κοινά χαρακτηριστικά). 

 

Η επίδραση της κατανοµής της απασχόλησης των δύο φύλων στο 

συνολικό µέσο µισθολογικό χάσµα του κλάδου των υπηρεσιών τουρι-

σµού 

Η επίδραση της κατανοµής της απασχόλησης των δύο φύλων στο µισθολογικό 

χάσµα για κάθε ένα ξεχωριστά από τα κοινά χαρακτηριστικά της απασχόλη-

σης στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερο εν-

διαφέρον.  

Ουσιαστική αύξηση του µισθολογικού χάσµατος προκαλεί η διαφορετική 

κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων σε δύο (2) χαρακτηριστικά. Σε ένα 

(1) χαρακτηριστικό απασχόλησης, η διαφορετική κατανοµή της απασχόλησης 

των δύο φύλων προκαλεί µικρή µείωση του µισθολογικού χάσµατος, ενώ στα 
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υπόλοιπα χαρακτηριστικά η κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων έχει 

οριακή επίδραση στο µισθολογικό χάσµα.  

Πίνακας 3.6. Η επίδραση στο µισθολογικό χάσµα της διαφορετικής κατανοµής της απασχόλη-
σης των ανδρών και των γυναικών σε θέσεις εργασίας µε κοινά χαρακτηριστικά 
απασχόλησης στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού. Η µεµονωµένη και συνδυα-
σµένη επίδραση των χαρακτηριστικών απασχόλησης, 19951. 

Εξεταζόµενα χαρακτηριστικά απασχόλησης 
Επίδραση στο 

µισθολογικό χάσµα
(%)2 

Περιγραφή της επίδρασης στο 
µισθολογικό χάσµα 

Χρόνος υπηρεσίας στην επιχείρηση 1,1 

Μέγεθος της επιχείρησης 0,9 

Επάγγελµα - ISCO-88 (COM) 0,4 

Καθήκοντα διοίκησης ή εποπτείας άλλων εργαζοµένων 0,1 

Επίπεδο εκπαίδευσης 0,1 

Χαρακτηριστικά στα οποία η 
υφιστάµενη κατανοµή της 

απασχόλησης των δύο φύλων 
προκαλεί αύξηση του 

µισθολογικού χάσµατος ανάµεσα 
στα δύο φύλα 

Ηλικία 0,0 

Οικογενειακή κατάσταση -0,6 

Χαρακτηριστικά στα οποία η 
υφιστάµενη κατανοµή της 

απασχόλησης των δύο φύλων 
προκαλεί µείωση του 

µισθολογικού χάσµατος ανάµεσα 
στα δύο φύλα 

Συνδυασµένη επίδραση3 3,4   

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε κοινά χαρακτηριστικά (βλέπε Πίνακα 3.1, Μέρος 3ο) και δεν περι-
λαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία. 

2: Η µεταβολή του µισθολογικού χάσµατος των δύο φύλων, αν η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών
στο συγκεκριµένο µόνο χαρακτηριστικό ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών. 

3: Η µεταβολή του µισθολογικού χάσµατος των δύο φύλων, αν η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών
σε όλα τα χαρακτηριστικά ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών. 

Ειδικότερα, η µικρότερη αντιπροσώπευση των γυναικών –συγκριτικά µε τους 

άνδρες- στην απασχόληση µε χρόνους υπηρεσίας άνω των 6 ετών (όπου η 

αµοιβή και στα δύο φύλα είναι σηµαντικά υψηλότερη από τη συνολική µέση 

αµοιβή του κάθε φύλου) διευρύνει το µισθολογικό χάσµα κατά 1,1%. Αντί-

στοιχα, η µεγαλύτερη αντιπροσώπευση των γυναικών στην απασχόληση των 

µικρότερων σε µέγεθος επιχειρήσεων και ειδικότερα κάτω των 50 µισθωτών 

(όπου οι αµοιβές των γυναικών είναι γενικά µικρότερες) διευρύνει το µισθολο-

γικό χάσµα κατά 0,9%. Από την άλλη πλευρά, µείωση του µισθολογικού 

χάσµατος κατά 0,6% προκαλεί η µεγαλύτερη συµµετοχή στην απασχόληση 

των έγγαµων γυναικών –συγκριτικά µε τους άνδρες- στις θέσεις εργασίας µε 

κοινά χαρακτηριστικά. 

Τα παραπάνω ποσοστά αποτελούν την επίδραση του κάθε ενός κοινού χαρα-

κτηριστικού ξεχωριστά και το άθροισµα των θετικών και αρνητικών ποσοστών 

δεν µας δίνει τη συνολική τους επίδραση στο µισθολογικό χάσµα του κλάδου. 

Η συνδυασµένη επίδραση τους στο µισθολογικό χάσµα του κλάδου, όπως έχει 

παρουσιαστεί σε προηγούµενο σηµείο της παρούσας ενότητας φτάνει στο 

3,4%. 
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ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 
ΑΝ∆ΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑ-
ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών η συµµετοχή των δύο φύλων στις θέ-

σεις εργασίας µε κοινά χαρακτηριστικά είναι µεγαλύτερη σε σύγκριση µε τους 

δύο προηγούµενους κλάδους. Το 48,6% των ανδρών και το 61% των γυναικών 

συµµετέχουν σε ένα από τους συνδυασµούς της σύνθεσης των χαρακτηριστι-

κών απασχόλησης που δηµιουργήθηκε για τον κλάδο. Σε αυτές τις θέσεις ερ-

γασίας η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στον κλάδο φτάνει στο 87,3% της 

αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών. Στο σύνολο των θέσεων εργασίας του κλά-

δου, όπως παρουσιάστηκε στο 2ο µέρος της µελέτης, το αντίστοιχο µέγεθος 

ήταν αρκετά µικρότερο και έφτανε στο 76,9%.  

Η επίδραση στο µισθολογικό χάσµα από την υφιστάµενη κατανοµή της απα-

σχόλησης των δύο φύλων στο σύνολο των συνδυασµών των χαρακτηριστικών 

απασχόλησης (συνδυασµένη επίδραση) προκαλεί σηµαντική διεύρυνση του 

µισθολογικού χάσµατος. Έτσι, στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών, αν η 

κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της 

απασχόλησης των ανδρών σε όλους τους συνδυασµούς της σύνθεσης των χα-

ρακτηριστικών απασχόλησης που εξετάστηκαν (βλέπε Πίνακας 3.1) το µισθο-

λογικό χάσµα θα µειώνονταν κατά 5,8% (σε 93,1% από 87,3% που υπολογί-

στηκε για την υφιστάµενη κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων στις 

θέσεις εργασίας µε κοινά χαρακτηριστικά). 

Η µεγαλύτερη συµµετοχή των δύο φύλων στις θέσεις εργασίας µε κοινά χαρα-

κτηριστικά είναι εµφανής σε τέσσερις επαγγελµατικές οµάδες του κλάδου, 

στις οποίες έγιναν οι σχετικοί υπολογισµοί και τα αποτελέσµατα παρουσιάζο-

νται στη συνέχεια. 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «λοιπών επαγγελµατιών» στον κλάδο των 

τραπεζικών υπηρεσιών το 49,3% των ανδρών και το 67% των γυναικών συµµε-

τέχουν σε ένα από τους συνδυασµούς της σύνθεσης των χαρακτηριστικών 

απασχόλησης που δηµιουργήθηκε. Η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στην 

επαγγελµατική οµάδα είναι κατά 18% υψηλότερη από την αντίστοιχη αµοιβή 

των γυναικών στο σύνολο των θέσεων εργασίας τους µε κοινά χαρακτηρι-

στικά, ενώ στους άνδρες η µέση ωριαία αµοιβή τους είναι κατά 28% υψηλό-

τερη από τη αντίστοιχη αµοιβή των ανδρών στο σύνολο των θέσεων εργασίας 

µε κοινά χαρακτηριστικά.  
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Το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα σ’ αυτή την επαγγελµατική 

οµάδα είναι µεγαλύτερο από το µισθολογικό χάσµα του συνόλου των θέσεων 

εργασίας µε κοινά χαρακτηριστικά στον κλάδο. Έτσι, στις θέσεις εργασίας της 

επαγγελµατικής οµάδας, όπου τα δύο φύλα έχουν κοινά χαρακτηριστικά απα-

σχόλησης, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει περίπου στο 80½% της 

αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών. Από την άλλη πλευρά, στο σύνολο των θέ-

σεων εργασίας της επαγγελµατικής οµάδας στον κλάδο, όπως παρουσιάστηκε 

στο 2ο µέρος της µελέτης, το αντίστοιχο µέγεθος ήταν λίγο µικρότερο και 

έφτανε στο 79½%.  

Πίνακας 3.7. Άνδρες και γυναίκες µισθωτοί µε κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης στον κλάδο 
των τραπεζικών υπηρεσιών. Συµµετοχή στη συνολική απασχόληση του κλάδου, 
αµοιβές και µισθολογικό χάσµα, 19951. 

Κατανοµή της 
απασχόλησης (%)2

Αµοιβή 
Ανδρών 

Αµοιβή 
Γυναικών  

Άνδρες Γυναίκες (Μέση=100) (Μέση=100) 

Η αµοιβή των γυναικών 
ως % της αµοιβής των 

ανδρών3 

Σύνολο κλάδου και επιλεγµένα επαγγέλµατα 

Λοιποί επαγγελµατίες 49,3 67,0 128 118 80,6 

Ειδικευµένοι στις πωλήσεις και στην 
εξυπηρέτηση επιχειρήσεων 

44,1 43,3 101 103 88,8 

Υπάλληλοι γραφείου 72,2 80,7 91 94 90,1 

Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 37,4 58,0 87 93 94,1 

Σύνολο κλάδου 48,6 61,1 100 100 87,3 

Προσαρµογή κατανοµής στο σύνολο του κλάδου4  93,1 

 

Προσαρµογή κατανοµής στις επαγγελµατικές οµάδες4 

Λοιποί επαγγελµατίες 104,2 

Ειδικευµένοι στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων  98,7 

Υπάλληλοι γραφείου  91,9 

Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών  96,6 

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε κοινά χαρακτηριστικά (βλέπε Πίνακα 3.1, Μέρος 3ο) και δεν περι-
λαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία. 

2: Πρόκειται για τη συµµετοχή στο σύνολο της απασχόλησης του κάθε φύλου για το επάγγελµα ή τον κλάδο
στον οποίο αναφέρεται. 

3: Η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών ως ποσοστό (%) της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών (µισθολογικό
χάσµα ανδρών-γυναικών). 

4: Η προσαρµογή κατανοµής δίνει το ποια θα ήταν η σχέση της µέσης ωριαίας αµοιβής ανδρών και γυναικών
αν η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών
σε όλα τα κοινά χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας για κάθε εξεταζόµενο κλάδο και επάγγελµα (βλέπε
Πίνακα 3.1, Μέρος 3ο). 

Η επίδραση στο µισθολογικό χάσµα της επαγγελµατικής οµάδας από την υφι-

στάµενη κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων στο σύνολο των συνδυα-

σµών των χαρακτηριστικών απασχόλησης (συνδυασµένη επίδραση) προκαλεί 
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ανατροπή της εικόνας του µισθολογικού χάσµατος υπέρ των γυναικών. Έτσι, 

αν η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της 

απασχόλησης των ανδρών σε όλους τους συνδυασµούς των χαρακτηριστικών 

απασχόλησης που εξετάστηκαν η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών θα ήταν 

κατά 4,2% υψηλότερη από την αντίστοιχη αµοιβή των ανδρών συναδέλφων 

τους. 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «ειδικευµένων στις πωλήσεις και στην 

εξυπηρέτηση επιχειρήσεων» η συµµετοχή των δύο φύλων στους διάφο-

ρους συνδυασµούς της σύνθεσης των χαρακτηριστικών απασχόλησης φτάνει 

στο 44% του συνόλου των ανδρών και περίπου στο 43% του συνόλου των γυ-

ναικών. Η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στην επαγγελµατική οµάδα είναι 

3% µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αµοιβή των γυναικών στο σύνολο των θέ-

σεων εργασίας τους µε κοινά χαρακτηριστικά, ενώ στους άνδρες η µέση 

ωριαία αµοιβή τους είναι κατά 1% µεγαλύτερη από τη αντίστοιχη αµοιβή τους 

στο σύνολο των θέσεων εργασίας µε κοινά χαρακτηριστικά. Η µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών φτάνει περίπου στο 89% της αντίστοιχης αµοιβής των 

ανδρών. Από την άλλη πλευρά, στο σύνολο των θέσεων εργασίας του κλάδου, 

όπως παρουσιάστηκε στο 2ο µέρος της µελέτης, το αντίστοιχο µέγεθος ήταν 

αρκετά µικρότερο και έφτανε περίπου στο 78%.  

Η επίδραση στο µισθολογικό χάσµα της επαγγελµατικής οµάδας από την υφι-

στάµενη κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων στο σύνολο των συνδυα-

σµών των χαρακτηριστικών απασχόλησης (συνδυασµένη επίδραση) προκαλεί 

µεγάλη διεύρυνση του µισθολογικού χάσµατος. Έτσι, αν η κατανοµή της απα-

σχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των αν-

δρών σε όλους τους συνδυασµούς των χαρακτηριστικών απασχόλησης που 

εξετάστηκαν στην επαγγελµατική οµάδα το µέσο µισθολογικό χάσµα θα µειώ-

νονταν περίπου κατά 10%. (σε 99% από 89% που υπολογίστηκε για την υφι-

στάµενη κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων στις θέσεις εργασίας της 

επαγγελµατικής οµάδας µε κοινά χαρακτηριστικά). 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων γραφείου» η συµµετοχή των 

δύο φύλων στους διάφορους συνδυασµούς της σύνθεσης των χαρακτηριστι-

κών απασχόλησης είναι ιδιαίτερα υψηλή και φτάνει στο 72% του συνόλου των 

ανδρών και περίπου στο 81% του συνόλου των γυναικών. Η µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών στην επαγγελµατική οµάδα είναι 6% µικρότερη από την 

αντίστοιχη αµοιβή των γυναικών στο σύνολο των θέσεων εργασίας τους µε 

κοινά χαρακτηριστικά, ενώ στους άνδρες η µέση ωριαία αµοιβή τους είναι 

κατά 9% µικρότερη από τη αντίστοιχη αµοιβή τους στο σύνολο των θέσεων 

εργασίας µε κοινά χαρακτηριστικά. Η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτά-

νει στο 90,1% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών. Από την άλλη πλευρά, στο 



ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

133 

σύνολο των θέσεων εργασίας του κλάδου, όπως παρουσιάστηκε στο 2ο µέρος 

της µελέτης, το αντίστοιχο µέγεθος ήταν ελαφρά µικρότερο και έφτανε στο 

88,8%.  

Η επίδραση στο µισθολογικό χάσµα της επαγγελµατικής οµάδας από την υφι-

στάµενη κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων στο σύνολο των συνδυα-

σµών των χαρακτηριστικών απασχόλησης (συνδυασµένη επίδραση) προκαλεί 

διεύρυνση του µισθολογικού χάσµατος. Έτσι, αν η κατανοµή της απασχόλησης 

των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών σε 

όλους τους συνδυασµούς των χαρακτηριστικών απασχόλησης που εξετάστη-

καν στην επαγγελµατική οµάδα το µέσο µισθολογικό χάσµα θα µειώνονταν 

περίπου κατά 1,8%. (σε 91,9% από 90,1% που υπολογίστηκε για την υφιστά-

µενη κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων στις θέσεις εργασίας της 

επαγγελµατικής οµάδας µε κοινά χαρακτηριστικά).  

Στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων εξυπηρέτησης πελατών» 

στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών η συµµετοχή των δύο φύλων στους 

διάφορους συνδυασµούς της σύνθεσης των χαρακτηριστικών απασχόλησης 

φτάνει περίπου στο 37½% του συνόλου των ανδρών και στο 58% του συνόλου 

των γυναικών. Η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στην επαγγελµατική 

οµάδα είναι 7% µικρότερη από την αντίστοιχη αµοιβή των γυναικών στο σύ-

νολο των θέσεων εργασίας τους µε κοινά χαρακτηριστικά, ενώ στους άνδρες η 

µέση ωριαία αµοιβή τους είναι κατά 13% µικρότερη από τη αντίστοιχη αµοιβή 

τους στο σύνολο των θέσεων εργασίας µε κοινά χαρακτηριστικά. Η µέση 

ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει στο 94,1% της αντίστοιχης αµοιβής των 

ανδρών. Από την άλλη πλευρά, στο σύνολο των θέσεων εργασίας του κλάδου, 

όπως παρουσιάστηκε στο 2ο µέρος της µελέτης, το αντίστοιχο µέγεθος ήταν 

αρκετά µικρότερο και έφτανε στο 84%.  

Η επίδραση στο µισθολογικό χάσµα της επαγγελµατικής οµάδας από την υφι-

στάµενη κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων στο σύνολο των συνδυα-

σµών των χαρακτηριστικών απασχόλησης (συνδυασµένη επίδραση) προκαλεί 

διεύρυνση του µισθολογικού χάσµατος. Έτσι, αν η κατανοµή της απασχόλησης 

των γυναικών ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών σε 

όλους τους συνδυασµούς των χαρακτηριστικών απασχόλησης που εξετάστη-

καν στην επαγγελµατική οµάδα το µέσο µισθολογικό χάσµα θα µειώνονταν 

περίπου κατά 2,5%. (σε 96,6% από 94,1% που υπολογίστηκε για την υφιστά-

µενη κατανοµή της απασχόλησης των δύο φύλων στις θέσεις εργασίας της 

επαγγελµατικής οµάδας µε κοινά χαρακτηριστικά). 



ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

134 

Η επίδραση της κατανοµής της απασχόλησης των δύο φύλων στο 

συνολικό µέσο µισθολογικό χάσµα του κλάδου των τραπεζικών υπη-

ρεσιών 

Αναλύοντας την επίδραση της υφιστάµενης κατανοµής της απασχόλησης των 

δύο φύλων στο µισθολογικό χάσµα για κάθε ένα ξεχωριστά από τα κοινά χα-

ρακτηριστικά της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών (µε-

µονωµένη επίδραση) προκύπτει ότι η επίδραση ορισµένων χαρακτηριστικών 

είναι ιδιαίτερα υψηλή.  

Αύξηση του µισθολογικού χάσµατος προκαλεί η διαφορετική κατανοµή της 

απασχόλησης των δύο φύλων σε 4 χαρακτηριστικά, ενώ µείωση του µισθολο-

γικού χάσµατος προκαλεί η διαφορετική κατανοµή της απασχόλησης των δύο 

φύλων  σε 2 χαρακτηριστικά .  

Πίνακας 3.8. Η επίδραση στο µισθολογικό χάσµα της διαφορετικής κατανοµής της απασχόλη-
σης των ανδρών και των γυναικών σε θέσεις εργασίας µε κοινά χαρακτηριστικά 
απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών. Η µεµονωµένη και συν-
δυασµένη επίδραση των χαρακτηριστικών απασχόλησης, 19951. 

Εξεταζόµενα χαρακτηριστικά απασχόλησης 
Επίδραση στο 
µισθολογικό 
χάσµα (%)2 

Περιγραφή της επίδρασης στο 
µισθολογικό χάσµα 

Ηλικία 2,9 

Χρόνος υπηρεσίας στην επιχείρηση 2,6 

Καθήκοντα διοίκησης ή εποπτείας άλλων εργαζοµένων 2,5 

Επάγγελµα - ISCO-88 (COM) 1,5 

Χαρακτηριστικά στα οποία η 
υφιστάµενη κατανοµή της 

απασχόλησης των δύο φύλων 
προκαλεί αύξηση του µισθολογικού 
χάσµατος ανάµεσα στα δύο φύλα 

Οικογενειακή κατάσταση 0,0 

Επίπεδο εκπαίδευσης -0,6 

Μέγεθος της επιχείρησης -0,8 

Χαρακτηριστικά στα οποία η 
υφιστάµενη κατανοµή της 

απασχόλησης των δύο φύλων 
προκαλεί µείωση του µισθολογικού 
χάσµατος ανάµεσα στα δύο φύλα 

Συνδυασµένη επίδραση3 5,8  

Πηγή: Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ (1995) - Ιδία επεξεργασία. 

1: Τα δεδοµένα αφορούν τους µισθωτούς µε κοινά χαρακτηριστικά (βλέπε Πίνακα 3.1, Μέρος 3ο) και δεν περι-
λαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία. 

2: Η µεταβολή του µισθολογικού χάσµατος των δύο φύλων, αν η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών
στο συγκεκριµένο µόνο χαρακτηριστικό ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών. 

3: Η µεταβολή του µισθολογικού χάσµατος των δύο φύλων, αν η κατανοµή της απασχόλησης των γυναικών
σε όλα τα χαρακτηριστικά ήταν ίδια µε την κατανοµή της απασχόλησης των ανδρών. 

Ειδικότερα αύξηση του µισθολογικού χάσµατος κατά 2,9% προκαλεί η 

µικρότερη αντιπροσώπευση των γυναικών –συγκριτικά µε τους άνδρες- στην 

απασχόληση στις µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες (όπου η µέση αµοιβή είναι 

σηµαντικά υψηλότερη). Αντίστοιχα, η µικρότερη αντιπροσώπευση των γυναι-

κών στην απασχόληση µε χρόνο υπηρεσίας άνω των 18 ετών (όπου οι αµοιβές 

είναι γενικά µεγαλύτερες) διευρύνει το µισθολογικό χάσµα κατά 2,6%. Πα-
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ράλληλα, αύξηση του µισθολογικού χάσµατος κατά 2,5% προκαλεί η µικρό-

τερη αντιπροσώπευση των γυναικών –συγκριτικά µε τους άνδρες- σε θέσεις 

εργασίας µε καθήκοντα διοίκησης και εποπτείας άλλων εργαζοµένων, ενώ η 

µικρότερη αντιπροσώπευση τους στα επαγγέλµατα που είναι υψηλά στην ιε-

ραρχία των επιχειρήσεων και αµείβονται περισσότερο αυξάνει το µισθολογικό 

χάσµα κατά 1,5%. 

Από την άλλη πλευρά, µείωση του µισθολογικού χάσµατος κατά 0,8% 

προκαλεί η µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών –συγκριτικά µε τους άνδρες- 

στις µεγαλύτερες σε µέγεθος επιχειρήσεις του κλάδου (όπου η µέση αµοιβή 

είναι µεγαλύτερη), ενώ µείωση του µισθολογικού χάσµατος κατά 0,6% προκα-

λεί η µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών –συγκριτικά µε τους άνδρες- στην 

απασχόληση µε ανώτατη εκπαίδευση (ΑΕΙ). 

Τα παραπάνω ποσοστά αποτελούν την επίδραση του κάθε ενός κοινού χαρα-

κτηριστικού ξεχωριστά και το άθροισµα των θετικών και αρνητικών ποσοστών 

δεν µας δίνει τη συνολική τους επίδραση στο µισθολογικό χάσµα του κλάδου. 

Η συνδυασµένη επίδραση τους στο µισθολογικό χάσµα του κλάδου, όπως έχει 

παρουσιαστεί σε προηγούµενο σηµείο της παρούσας ενότητας φτάνει στο 

5,8%. 
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Το µισθολογικό χάσµα στα 
κλιµάκια αµοιβών 

Η συµµετοχή των δύο φύλων στα κλιµάκια αµοιβών. Το µισθολογικό 
χάσµα στα ανώτερα και κατώτερα κλιµάκια αµοιβών. 

το τέταρτο µέρος της µελέτης το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αποτύ-

πωση της αντιπροσώπευσης των δύο φύλων στα κλιµάκια αµοιβών και 

στον υπολογισµό του µισθολογικού χάσµατος ανάµεσα στα δύο φύλα 

στα ανώτερα και κατώτερα κλιµάκια αµοιβών. Στην πρώτη ενότητα 

του τέταρτου µέρους εξετάζεται η συµµετοχή του κάθε φύλου στα κλιµάκια 

αµοιβών και γίνεται σύγκριση της συµµετοχής των δύο φύλων στα διαφορε-

τικά επίπεδα αµοιβών. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η µέση διαφορά 

στην ωριαία αµοιβή ανάµεσα στους υψηλόµισθους και χαµηλόµισθους άνδρες 

και γυναίκες, ενώ στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται το µισθολογικό χάσµα 

των δύο φύλων στις οµάδες των υψηλότερα και χαµηλότερα µισθωτών.  

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙ-
ΚΩΝ ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Η Έρευνα για τη ∆ιάρθρωση και Κατανοµή των Αµοιβών της ΕΣΥΕ παρέχει 

αναλυτικά στοιχεία µε τα οποία µπορεί διαµορφωθεί µία ολοκληρωµένη ει-

κόνα για τη συµµετοχή των δύο φύλων στα κλιµάκια ή επίπεδα αµοιβών. Με 

τα αποτελέσµατα της ανάλυσης που ακολουθεί επιχειρείται να αποτυπωθεί και 

να συγκριθεί ο βαθµός στον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες αντιπροσωπεύο-

νται στα κατώτερα, µεσαία και ανώτερα µισθολογικά κλιµάκια του κλάδου και 

του επαγγέλµατος που ανήκουν. Τα κλιµάκια-επίπεδα αµοιβής εκφράζονται 

ως ποσοστό (%) της µέσης ωριαίας αµοιβής του συνόλου των µισθωτών στον 

κλάδο ή/και στο επάγγελµα που αυτά αναφέρονται. 

ΜΕΡΟΣ 

4 

Σ
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Στο σύνολο του κλάδου του λιανικού εµπορίου το τµήµα των γυναικών 

που βρίσκονται στα χαµηλότερα κλιµάκια αµοιβών (µέχρι 65% της µέσης 

ωριαίας αµοιβής στον κλάδο) είναι υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο τµήµα των 

ανδρών (το 7,9% στις γυναίκες έναντι του 3,6% στους άνδρες). Το 46% των 

ανδρών και το 59% των γυναικών λαµβάνουν ωριαία αµοιβή ίση µε το 65-95% 

της µέσης ωριαίας αµοιβής των µισθωτών στον κλάδο, ενώ ωριαία αµοιβή που 

κυµαίνεται στα επίπεδα της µέσης ωριαίας αµοιβής των µισθωτών του κλάδου 

(95-110%) λαµβάνει το 19,6% των ανδρών έναντι του 17% των γυναικών. 

Ωριαία αµοιβή κατά 10-40% υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των 

µισθωτών στον κλάδο λαµβάνει το 16% των ανδρών και περίπου το 12% των 

γυναικών. Στα ανώτερα κλιµάκια αµοιβών 

όπου η ωριαία αµοιβή είναι πάνω από 

40% υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοι-

βή των µισθωτών, η αντιπροσώπευση των 

ανδρών είναι περίπου τριπλάσια της ανα-

λογίας των γυναικών (14,2% στους άνδρες 

έναντι 4,8% στις γυναίκες). 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «πωλη-

τών σε καταστήµατα ή αγορές και 

µοντέλα επίδειξης προϊόντων», στον 

κλάδο του λιανικού εµπορίου, η ανισότητα 

στην κατανοµή των δύο φύλων στα κλιµά-

κια αµοιβών είναι µεγαλύτερη από το σύ-

νολο του κλάδου. Το 2,2% των γυναικών 

βρίσκονται στα χαµηλότερα κλιµάκια 

αµοιβών (µέχρι 65% της µέσης ωριαίας 

αµοιβής στον κλάδο), ενώ µηδενική είναι 

η αντίστοιχη συµµετοχή των ανδρών. Το 

45% των ανδρών και το 67% των γυναι-

κών λαµβάνουν ωριαία αµοιβή ίση µε το 

65-95% της µέσης ωριαίας αµοιβής στον 

κλάδο, ενώ ωριαία αµοιβή που κυµαίνεται 

στα επίπεδα της µέσης ωριαίας αµοιβής 

του κλάδου λαµβάνει το 19,3% των 

ανδρών έναντι του 17½% των γυναικών. 

Ωριαία αµοιβή κατά 10-40% υψηλότερη 

από τη µέση ωριαία αµοιβή των µισθωτών 

στον κλάδο λαµβάνει το 19½% των 

ανδρών και το 10% των γυναικών. Στα 

ανώτερα κλιµάκια  όπου η ωριαία αµοιβή 
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56 Η κατανοµή της αµοιβής των ανδρών και γυναικών 
κατά επίπεδο ως ποσοστό της µέσης ωριαίας αµοιβής 
στον κλάδο του λιανικού εµπορίου, 1995

% της µέσης ωριαίας αµοιβής στον κλάδο

* Τα δεδοµένα αναφέρονται σε µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν 
περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.
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57 Η κατανοµή της αµοιβής των ανδρών και γυναικών 
κατά επίπεδο ως ποσοστό της µέσης ωριαίας αµοιβής 
στην επαγγελµατική οµάδα των πωλητών σε 
καταστήµατα ή αγορές και µοντέλων επίδειξης 
προϊόντων στον κλάδο του λιανικού εµπορίου, 1995

* Τα δεδοµένα αναφέρονται σε µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν 
περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.

% της µέσης ωριαίας αµοιβής στον κλάδο
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είναι πάνω από 40% υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή του κλάδου η 

αναλογία των ανδρών είναι περίπου πενταπλάσια της αναλογίας των γυναικών 

(16,1% στους άνδρες έναντι 3,2% στις γυναίκες). 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων γραφείου» η συµµετοχή των 

ανδρών στα χαµηλότερα κλιµάκια αµοιβών είναι µεγαλύτερη από αυτή των 

γυναικών (6,2% έναντι 3,7% των γυναικών). Περίπου το 48% των ανδρών και 

το 69% των γυναικών λαµβάνουν ωριαία αµοιβή ίση µε το 65-95% της µέσης 

ωριαίας αµοιβής στον κλάδο, ενώ ωριαία αµοιβή που κυµαίνεται στα επίπεδα 

της µέσης ωριαίας αµοιβής του κλάδου λαµβάνει το 11,7% των ανδρών έναντι 

του 10,2% των γυναικών. Ωριαία αµοιβή 

κατά 10-40% υψηλότερη από τη µέση 

ωριαία αµοιβή των µισθωτών στον κλάδο 

λαµβάνει το 16½% των ανδρών και το 

11½% των γυναικών. Στα ανώτερα κλιµά-

κια  όπου η ωριαίας αµοιβή είναι πάνω 

από 40% υψηλότερη από τη µέση ωριαία 

αµοιβή του κλάδου η αναλογία των αν-

δρών είναι πάνω από 2½ φορές µεγαλύ-

τερη από την αναλογία των γυναικών (πε-

ρίπου 17% στους άνδρες έναντι 6% στις 

γυναίκες). 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «ανειδί-

κευτων υπαλλήλων υπηρεσιών και 

πωλήσεων», όπως παρουσιάστηκε στη 

δεύτερη ενότητα της µελέτης, οι γυναίκες 

λαµβάνουν ωριαία αµοιβή κατά µέσο όρο 

µε 10% υψηλότερη από την ωριαία αµοιβή 

που λαµβάνουν οι άνδρες. Το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό των αµοιβών σε αυτή την 

επαγγελµατική οµάδα είναι το περιορι-

σµένο εύρος της κλιµάκωσης των αµοιβών 

στους άνδρες τόσο σε σύγκριση µε τις 

αµοιβές των γυναικών σε αυτή την επαγ-

γελµατική οµάδα όσο και σε σύγκριση µε 

την αµοιβή των ανδρών σε άλλες επαγ-

γελµατικές οµάδες. Ειδικότερα, περίπου 

το 89% των ανδρών συγκεντρώνεται στα 

µεσαία κλιµάκια αµοιβών (80-110% της 

µέσης ωριαίας αµοιβής της οµάδα), έναντι 

του 44% των γυναικών. Ωριαία αµοιβή 
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58 Η κατανοµή της αµοιβής των ανδρών και γυναικών 
κατά επίπεδο ως ποσοστό της µέσης ωριαίας αµοιβής 
στην επαγγελµατική οµάδα των υπαλλήλων γραφείου 
στον κλάδο του λιανικού εµπορίου, 1995

% της µέσης ωριαίας αµοιβής στον κλάδο

* Τα δεδοµένα αναφέρονται σε µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν 
περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.
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59 Η κατανοµή της αµοιβής των ανδρών και γυναικών 
κατά επίπεδο ως ποσοστό της µέσης ωριαίας αµοιβής 
στην επαγγελµατική οµάδα των ανειδίκευτων 
υπαλλήλων υπηρεσιών και πωλήσεων στον κλάδο του 
λιανικού εµπορίου, 1995

% της µέσης ωριαίας αµοιβής στον κλάδο

* Τα δεδοµένα αναφέρονται σε µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν 
περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.
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πάνω από 10% υψηλότερη της µέσης ωριαίας αµοιβής της επαγγελµατικής 

οµάδας στον κλάδο λαµβάνει περίπου το 11% των ανδρών, ενώ η αντίστοιχη 

αναλογία στις γυναίκες είναι περίπου τετραπλάσια (43%). 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «ειδικευµένων στις πωλήσεις και στην 

εξυπηρέτηση επιχειρήσεων», όπως παρουσιάστηκε στη δεύτερη ενότητα 

της µελέτης, οι γυναίκες αµείβονται κατά µέσο όρο µε 32½% χαµηλότερη 

αµοιβή από τους άνδρες. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των αµοιβών σε αυτή 

την επαγγελµατική οµάδα είναι από τη 

µία πλευρά η συγκέντρωση των γυναικών 

στα χαµηλά κλιµάκια αµοιβών, ενώ από 

την άλλη πλευρά οι άνδρες συγκεντρώνο-

νται έντονα στα υψηλότερα κλιµάκια 

αµοιβών. Ειδικότερα, περίπου το 74% των 

γυναικών λαµβάνει ωριαία αµοιβή µικρό-

τερη του 80% της µέσης ωριαίας αµοιβής 

της επαγγελµατικής οµάδας. Η αντίστοιχη 

συµµετοχή των ανδρών στα ίδια κλιµάκια 

αµοιβών είναι επίσης αρκετά υψηλή και 

φτάνει στο 33%. Από την άλλη πλευρά, µε 

ωριαία αµοιβή τουλάχιστον 40% υψηλό-

τερη της µέσης ωριαίας αµοιβής της επαγ-

γελµατικής οµάδας στον κλάδο λαµβάνει 

περίπου το 42% των ανδρών, ενώ η συµ-

µετοχή των γυναικών σε αυτά τα κλιµάκια 

αµοιβών είναι σχεδόν µηδενική. 

Στον κλάδο των υπηρεσιών τουρι-

σµού η αναλογία των γυναικών που βρί-

σκονται στα χαµηλότερα κλιµάκια αµοι-

βών (µέχρι 65% της µέσης ωριαίας αµοι-

βής στον κλάδο) είναι µικρότερη από την 

αναλογία των ανδρών (6,5% στις γυναίκες 

έναντι 7,5% στους άνδρες). Το 37% των 

ανδρών και το 49% των γυναικών λαµβά-

νουν ωριαία αµοιβή ίση µε το 65-95% της 

µέσης ωριαίας αµοιβής στον κλάδο, ενώ 

ωριαία αµοιβή που κυµαίνεται στα επί-

πεδα της µέσης ωριαίας αµοιβής του κλά-

δου λαµβάνει το 21,4% των ανδρών έναντι 

του 22% των γυναικών. Ωριαία αµοιβή 
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60 Η κατανοµή της αµοιβής των ανδρών και γυναικών 
κατά επίπεδο ως ποσοστό της µέσης ωριαίας αµοιβής 
στην επαγγελµατική οµάδα των ειδικευµένων στις 
πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων στον 
κλάδο του λιανικού εµπορίου, 1995

% της µέσης ωριαίας αµοιβής στον κλάδο

* Τα δεδοµένα αναφέρονται σε µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν 
περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.
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61 Η κατανοµή της αµοιβής των ανδρών και γυναικών 
κατά επίπεδο ως ποσοστό της µέσης ωριαίας αµοιβής 
στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού, 1995

% της µέσης ωριαίας αµοιβής στον κλάδο

* Τα δεδοµένα αναφέρονται σε µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν 
περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.



ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 

140 

κατά 10-40% υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των µισθωτών στον 

κλάδο λαµβάνει περίπου το 20% των ανδρών και το 16½% των γυναικών. Στα 

ανώτερα κλιµάκια αµοιβών (πάνω από 40% υψηλότερη από τη µέση ωριαία 

αµοιβή του κλάδου) η συµµετοχή των ανδρών είναι περίπου 2½ φορές 

µεγαλύτερη της συµµετοχής των γυναικών (13½% στους άνδρες έναντι 5,4% 

στις γυναίκες). 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων παροχής προσωπικών υπη-

ρεσιών και υπηρεσιών προστασίας» η συµµετοχή των γυναικών στα χα-

µηλότερα κλιµάκια αµοιβών είναι διπλάσια από τη συµµετοχή των ανδρών 

(6,1% στους άνδρες έναντι 12,7% στις 

γυναίκες). Περίπου το 39% των ανδρών 

και το 58½% των γυναικών λαµβάνουν 

ωριαία αµοιβή ίση µε το 65-95% της µέσης 

ωριαίας αµοιβής στον κλάδο, ενώ ωριαία 

αµοιβή που κυµαίνεται στα επίπεδα της 

µέσης ωριαίας αµοιβής της επαγγελµατι-

κής οµάδας λαµβάνει περίπου το 19½% 

των ανδρών έναντι περίπου του 16% των 

γυναικών. Ωριαία αµοιβή κατά 10-40% 

υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή 

των µισθωτών στον κλάδο λαµβάνει το 

22% των ανδρών και το 11% των γυναι-

κών. Στα ανώτερα κλιµάκια αµοιβών η 

συµµετοχή των ανδρών είναι 6½ φορές 

µεγαλύτερη της συµµετοχής των γυναικών 

(13,2% στους άνδρες έναντι 2,1% στις γυ-

ναίκες). 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «ανειδί-

κευτων υπαλλήλων υπηρεσιών και 

πωλήσεων» η συµµετοχή των ανδρών 

στα χαµηλότερα κλιµάκια αµοιβών είναι 

περίπου 2½ φορές µεγαλύτερη από αυτή 

των γυναικών (3,8% έναντι 1,4% των γυ-

ναικών). Περίπου το 37% των ανδρών και 

το 45½% των γυναικών λαµβάνουν 

ωριαία αµοιβή ίση µε το 65-95% της µέσης 

ωριαίας αµοιβής της επαγγελµατικής οµά-

δας στον κλάδο, ενώ ωριαία αµοιβή που 

κυµαίνεται στα επίπεδα της µέσης 
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62 Η κατανοµή της αµοιβής των ανδρών και γυναικών 
κατά επίπεδο ως ποσοστό της µέσης ωριαίας αµοιβής 
στην επαγγελµατική οµάδα των υπαλλήλων παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστασίας 
στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού, 1995

% της µέσης ωριαίας αµοιβής στον κλάδο
* Τα δεδοµένα αναφέρονται σε µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν 
περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.
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63 Η κατανοµή της αµοιβής των ανδρών και γυναικών 
κατά επίπεδο ως ποσοστό της µέσης ωριαίας αµοιβής 
στην επαγγελµατική οµάδα των ανειδίκευτων 
υπαλλήλων υπηρεσιών και πωλήσεων στον κλάδο των 
υπηρεσιών τουρισµού, 1995

% της µέσης ωριαίας αµοιβής στον κλάδο
* Τα δεδοµένα αναφέρονται σε µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν 
περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.
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ωριαίας αµοιβής του κλάδου λαµβάνει περίπου το 31½% των ανδρών έναντι 

του 30% των γυναικών. Ωριαία αµοιβή κατά 10-40% υψηλότερη από τη µέση 

ωριαία αµοιβή των µισθωτών στον στην επαγγελµατική οµάδα λαµβάνει περί-

που το 15% των ανδρών και το 20% των γυναικών. Στα ανώτερα κλιµάκια 

όπου η ωριαία αµοιβή είναι πάνω από 40% υψηλότερη από τη µέση ωριαία 

αµοιβή του κλάδου η αναλογία των ανδρών είναι περίπου 4 φορές µεγαλύτερη 

από την αναλογία των γυναικών (περίπου 12,4% στους άνδρες έναντι 3,2% 

στις γυναίκες). 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλ-

λήλων εξυπηρέτησης πελατών» η συµ-

µετοχή των ανδρών στα χαµηλότερα κλι-

µάκια αµοιβών είναι περίπου 4½ φορές 

µικρότερη από αυτή των γυναικών (1,8% 

έναντι 7,4% των γυναικών). Περίπου το 

32% των ανδρών και το 43% των γυναι-

κών αµείβονται µε το 65-95% της µέσης 

ωριαίας αµοιβής στον κλάδο, ενώ ωριαία 

αµοιβή που κυµαίνεται στα επίπεδα της 

µέσης ωριαίας αµοιβής της επαγγελµατι-

κής οµάδας λαµβάνει περίπου το 35% των 

ανδρών έναντι του 29½% των γυναικών. 

Ωριαία αµοιβή κατά 10-40% υψηλότερη 

από τη µέση ωριαία αµοιβή των µισθωτών 

στον κλάδο λαµβάνει περίπου το 19½% 

των ανδρών και το 16% των γυναικών. Στα 

ανώτερα κλιµάκια  όπου η ωριαία αµοιβή 

είναι πάνω από 40% υψηλότερη από τη 

µέση ωριαία αµοιβή της επαγγελµατικής 

οµάδας η αναλογία των ανδρών είναι πε-

ρίπου 3 φορές µεγαλύτερη από την αναλο-

γία των γυναικών (περίπου 11,4% στους 

άνδρες έναντι 3,7% στις γυναίκες). 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλ-

λήλων γραφείου» στον κλάδο των υπη-

ρεσιών τουρισµού, περίπου το 41% των 

γυναικών λαµβάνει ωριαία αµοιβή µικρό-

τερη του 80% της µέσης ωριαίας αµοιβής 

της επαγγελµατικής οµάδας στον κλάδο. 

Το αντίστοιχο µερίδιο στους άνδρες είναι 
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64 Η κατανοµή της αµοιβής των ανδρών και γυναικών 
κατά επίπεδο ως ποσοστό της µέσης ωριαίας αµοιβής 
στην επαγγελµατική οµάδα των υπαλλήλων 
εξυπηρέτησης πελατών στον κλάδο των υπηρεσιών 
τουρισµού, 1995

% της µέσης ωριαίας αµοιβής στον κλάδο
* Τα δεδοµένα αναφέρονται σε µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν 
περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.
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65 Η κατανοµή της αµοιβής των ανδρών και γυναικών 
κατά επίπεδο ως ποσοστό της µέσης ωριαίας αµοιβής 
στην επαγγελµατική οµάδα των υπαλλήλων γραφείου 
στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού, 1995

% της µέσης ωριαίας αµοιβής στον κλάδο
* Τα δεδοµένα αναφέρονται σε µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν 
περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.
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υψηλότερο και φτάνει στο 53%. Από την άλλη πλευρά, η συµµετοχή των 

γυναικών στα υψηλότερα κλιµάκια αµοιβών (µε ωριαία αµοιβή τουλάχιστον 

40% υψηλότερη της µέσης ωριαίας αµοιβής της επαγγελµατικής αµοιβής στον 

κλάδο) φτάνει το 21% έναντι του 12% στους άνδρες. 

Στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών παρατηρείται γενικά µεγαλύτερη 

συµµετοχή µισθωτών -και των δύο φύλων- στα χαµηλότερα κλιµάκια αµοιβών 

συγκριτικά µε τον κλάδο του λιανικού εµπορίου και τον κλάδο των υπηρεσιών 

τουρισµού. Η αναλογία των γυναικών που βρίσκονται στα χαµηλότερα κλιµά-

κια αµοιβών (µέχρι 65% της µέσης ωριαίας αµοιβής στον κλάδο) είναι µεγα-

λύτερη από την αναλογία των ανδρών 

(16,6% στις γυναίκες έναντι 10,3% στους 

άνδρες). Περίπου το 32% των ανδρών και 

το 42% των γυναικών λαµβάνουν ωριαία 

αµοιβή ίση µε το 65-95% της µέσης 

ωριαίας αµοιβής στον κλάδο, ενώ ωριαία 

αµοιβή που κυµαίνεται στα επίπεδα της 

µέσης ωριαίας αµοιβής του κλάδου λαµ-

βάνει περίπου το 17% των ανδρών έναντι 

περίπου του 20% των γυναικών. Ωριαία 

αµοιβή κατά 10-40% υψηλότερη από τη 

µέση ωριαία αµοιβή των µισθωτών στον 

κλάδο λαµβάνει περίπου το 24% των 

ανδρών και το 17½% των γυναικών. Στα 

ανώτερα κλιµάκια αµοιβών (πάνω από 

40% υψηλότερη από τη µέση ωριαία αµοι-

βή του κλάδου) η συµµετοχή των ανδρών 

είναι περίπου 4 φορές µεγαλύτερη της 

συµµετοχής των γυναικών (16,7% στους 

άνδρες έναντι 4,2% στις γυναίκες). 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλ-

λήλων γραφείου» η συµµετοχή των γυ-

ναικών στα χαµηλότερα κλιµάκια αµοιβών 

είναι µεγαλύτερη από τη συµµετοχή των 

ανδρών (12,4% στους άνδρες έναντι 14,4% 

στις γυναίκες). Περίπου το 26% των αν-

δρών και το 40% των γυναικών λαµβά-

νουν ωριαία αµοιβή ίση µε το 65-95% της 

µέσης ωριαίας αµοιβής στον κλάδο, ενώ 

ωριαίας αµοιβή που κυµαίνεται στα επί-
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66 Η κατανοµή της αµοιβής των ανδρών και γυναικών 
κατά επίπεδο ως ποσοστό της µέσης ωριαίας αµοιβής 
στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών, 1995

% της µέσης ωριαίας αµοιβής στον κλάδο
* Τα δεδοµένα αναφέρονται σε µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν 
περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.
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67 Η κατανοµή της αµοιβής των ανδρών και γυναικών 
κατά επίπεδο ως ποσοστό της µέσης ωριαίας αµοιβής 
στην επαγγελµατική οµάδα των υπαλλήλων γραφείου 
στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών, 1995

% της µέσης ωριαίας αµοιβής στον κλάδο
* Τα δεδοµένα αναφέρονται σε µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν 
περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.
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πεδα της µέσης ωριαίας αµοιβής της επαγγελµατικής οµάδας στον κλάδο 

λαµβάνει περίπου το 14½% των ανδρών έναντι περίπου του 19½% των 

γυναικών. Ωριαία αµοιβή κατά 10-40% υψηλότερη από τη µέση ωριαία 

αµοιβή των µισθωτών στον κλάδο λαµβάνει περίπου το 27% των ανδρών και 

το 21% των γυναικών. Στα ανώτερα κλιµάκια αµοιβών η συµµετοχή των 

ανδρών είναι περίπου 3½ φορές µεγαλύτερη της συµµετοχής των γυναικών 

(17,1% στους άνδρες έναντι 5% στις γυναίκες). 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «ειδικευµένων στις πωλήσεις και στην 

εξυπηρέτηση επιχειρήσεων» το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των αµοιβών 

είναι από τη µία πλευρά η συγκέντρωση των γυναικών στα χαµηλά κλιµάκια 

αµοιβών, ενώ από την άλλη πλευρά στους άνδρες παρουσιάζεται υψηλή συµ-

µετοχή στα υψηλότερα κλιµάκια αµοιβών. 

Αναλυτικότερα, η συµµετοχή των γυναι-

κών στα χαµηλότερα κλιµάκια αµοιβών 

είναι περίπου 3 φορές µεγαλύτερη από 

αυτή των ανδρών (8,3% στους άνδρες 

έναντι 25,1% στις γυναίκες). Περίπου το 

32% των ανδρών και το 41½% των γυναι-

κών λαµβάνουν ωριαία αµοιβή ίση µε το 

65-95% της µέσης ωριαίας αµοιβής στον 

κλάδο, ενώ ωριαία αµοιβή που κυµαίνεται 

στα επίπεδα της µέσης ωριαίας αµοιβής 

του κλάδου λαµβάνει περίπου το 14½% 

των ανδρών έναντι του 15,3% των γυναι-

κών. Ωριαία αµοιβή κατά 10-40% υψηλό-

τερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των µι-

σθωτών στον κλάδο λαµβάνει περίπου το 

22½% των ανδρών και το 14% των γυναικών. Στα ανώτερα κλιµάκια αµοιβών 

η συµµετοχή των ανδρών είναι περίπου 6 φορές µεγαλύτερη από την αναλογία 

των γυναικών (23% στους άνδρες έναντι 4% στις γυναίκες). 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων εξυπηρέτησης πελατών» η 

συµµετοχή των ανδρών στα χαµηλότερα κλιµάκια αµοιβών είναι περίπου 5 

φορές µικρότερη από αυτή των γυναικών (3½% έναντι 17,3% των γυναικών). 

Περίπου το 32½% των ανδρών και το 46½% των γυναικών αµείβονται µε το 

65-95% της µέσης αµοιβής στον κλάδο, ενώ αµοιβή που κυµαίνεται στα επί-

πεδα της µέσης αµοιβής του κλάδου λαµβάνει περίπου το 27% των ανδρών 

έναντι του 14% των γυναικών. Αµοιβή κατά 10-40% υψηλότερη από τη µέση 

αµοιβή των µισθωτών στον κλάδο λαµβάνει περίπου το 26½% των ανδρών 

και το 20% των γυναικών. Στα ανώτερα κλιµάκια  όπου η αµοιβή είναι πάνω 
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68 Η κατανοµή της αµοιβής των ανδρών και γυναικών 
κατά επίπεδο ως ποσοστό της µέσης ωριαίας αµοιβής 
στην επαγγελµατική οµάδα των ειδικευµένων στις 
πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων στον 
κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών, 1995

% της µέσης ωριαίας αµοιβής στον κλάδο
* Τα δεδοµένα αναφέρονται σε µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν 
περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.
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από 40% υψηλότερη από τη µέση αµοιβή 

του κλάδου η αναλογία των ανδρών είναι 5 

φορές µεγαλύτερη από την αναλογία των 

γυναικών (περίπου 11% στους άνδρες έναντι 

2,2% στις γυναίκες). 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «λοιπών 

επαγγελµατιών» στον κλάδο των τραπεζι-

κών υπηρεσιών, η συµµετοχή των ανδρών 

στα χαµηλότερα κλιµάκια αµοιβών είναι πε-

ρίπου ίδια µε αυτή των γυναικών (9,7% ένα-

ντι 9,3% των γυναικών). Περίπου το 31½% 

των ανδρών και το 66% των γυναικών λαµ-

βάνουν ωριαία αµοιβή ίση µε το 65-95% της 

µέσης ωριαίας αµοιβής στον κλάδο, ενώ 

ωριαία αµοιβή που κυµαίνεται στα επίπεδα 

της µέσης ωριαίας αµοιβής του κλάδου λαµ-

βάνει περίπου το 17% των ανδρών έναντι 

του 8½% των γυναικών. Ωριαία αµοιβή 

κατά 10-40% υψηλότερη από τη µέση 

ωριαία αµοιβή των µισθωτών στον κλάδο 

λαµβάνει περίπου το 12½% των ανδρών και 

των γυναικών. Στα ανώτερα κλιµάκια όπου 

η ωριαία αµοιβή είναι πάνω από 40% υψη-

λότερη από τη µέση ωριαία αµοιβή του κλά-

δου η αναλογία των ανδρών είναι περίπου 

7½ φορές µεγαλύτερη από την αναλογία 

των γυναικών (περίπου 29,4% στους άνδρες 

έναντι 4% στις γυναίκες). 
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70 Η κατανοµή της αµοιβής των ανδρών και γυναικών 
κατά επίπεδο ως ποσοστό της µέσης ωριαίας αµοιβής 
στην επαγγελµατική οµάδα των λοιπών επαγγελµατιών 
στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών, 1995

% της µέσης ωριαίας αµοιβής στον κλάδο

* Τα δεδοµένα αναφέρονται σε µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν 
περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.
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69 Η κατανοµή της αµοιβής των ανδρών και γυναικών 
κατά επίπεδο ως ποσοστό της µέσης ωριαίας αµοιβής 
στην επαγγελµατική οµάδα των υπαλλήλων 
εξυπηρέτησης πελατών στον κλάδο των τραπεζικών 
υπηρεσιών, 1995

% της µέσης ωριαίας αµοιβής στον κλάδο
* Τα δεδοµένα αναφέρονται σε µισθωτούς µε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δεν 
περιλαµβάνονται οι αµοιβές τους για υπερωριακή εργασία.
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Η ΜΕΣΗ ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ 
ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ 
ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Όπως παρουσιάστηκε στην προηγούµενη ενότητα, σε όλους τους εξεταζόµε-

νους κλάδους, οι γυναίκες συµµετέχουν µε πολλαπλάσιες φορές µεγαλύτερο 

ποσοστό από αυτό των ανδρών στα χαµηλά κλιµάκια αµοιβών και αντίστοιχα, 

µε πολλαπλάσιες φορές µικρότερο ποσοστό από αυτό των ανδρών στα υψηλά 

κλιµάκια αµοιβών. Παράλληλα, το εύρος των αµοιβών στις γυναίκες είναι ση-

µαντικά µικρότερο από το αντίστοιχο των ανδρών. Αυτό είναι περισσότερο 

εµφανές αν συγκριθούν οι αµοιβές των υψηλότερα και χαµηλότερα αµειβόµε-

νων µισθωτών στα δύο φύλα ξεχωριστά. 

Για τις ανάγκες αυτής της εξέτασης έχουν υπολογιστεί οι ωριαίες αµοιβές των 

µισθωτών στο 1ο και στο 9ο δεκατηµόριο. Ο υπολογισµός γίνεται µε την 

κατάταξη µε αύξουσα σειρά των µισθωτών σύµφωνα µε το µέγεθος της 

ωριαίας αµοιβής τους και χωρίζοντας τους στη συνέχεια σε 10 ίσα τµήµατα 

σύµφωνα µε το πλήθος των µισθωτών. Στο 10ο τµήµα συγκεντρώνεται το 10% 

των υψηλότερα αµειβόµενων µισθωτών και η µικρότερη ωριαία αµοιβή που 

περιλαµβάνεται σ’ αυτό το τµήµα αποτελεί την ωριαία αµοιβή πάνω από την 

οποία βρίσκεται το 9ο δεκατηµόριο των µισθωτών αναφορικά µε τη µέση 

ωριαία αµοιβή τους. Κάτω από αυτή την ωριαία αµοιβή βρίσκεται το 90% των 

µισθωτών και πάνω από αυτή βρίσκεται το 10% των µισθωτών.  

Αντίστοιχα, στο 1ο τµήµα της παραπάνω κατάταξης συγκεντρώνεται το 10% 

των χαµηλότερα αµειβόµενων µισθωτών και η µεγαλύτερη ωριαία αµοιβή που 

περιλαµβάνεται σ’ αυτό το τµήµα αποτελεί την ωριαία αµοιβή κάτω από την 

οποία βρίσκεται το 1ο δεκατηµόριο των µισθωτών αναφορικά µε τη µέση 

ωριαία αµοιβή τους. Κάτω από αυτή την ωριαία αµοιβή βρίσκεται το 10% των 

µισθωτών και πάνω από αυτή το 90% των µισθωτών.  

Στη συνέχεια, η ωριαία αµοιβή των µισθωτών στο 1ο και 9ο δεκατηµόριο εκ-

φράζεται ως ποσοστό (%) της µέσης ωριαίας αµοιβής του φύλου που εξετάζε-

ται και αντίστοιχα του κλάδου ή επαγγέλµατος. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπε-

ται η σύγκριση του εύρους της ωριαίας αµοιβής ανάµεσα στα δύο φύλα στα 

εξεταζόµενα επαγγέλµατα και κλάδους στους υψηλότερα και χαµηλότερα 

αµειβόµενους. Τα αποτελέσµατα των παραπάνω υπολογισµών και συγκρίσεων 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Στο σύνολο του κλάδου του λιανικού εµπορίου το εύρος των αµοιβών είναι 

µεγαλύτερο στους άνδρες. Στο 10% υψηλότερα αµειβόµενο τµήµα των ανδρών 

η ωριαία αµοιβή είναι τουλάχιστον 54% µεγαλύτερη από τη µέση ωριαία αµοι-
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βή των ανδρών στον κλάδο, ενώ στο 10% χαµηλότερα αµειβόµενο τµήµα των 

ανδρών η ωριαία αµοιβή είναι µειωµένη τουλάχιστον κατά 36% σε σχέση µε τη 

µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στον κλάδο. Αντίστοιχα, στις γυναίκες στο 

10% υψηλότερα αµειβόµενο τµήµα τους η ωριαία αµοιβή είναι τουλάχιστον 

31½% µεγαλύτερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στον κλάδο, ενώ 

στο 10% χαµηλότερα αµειβόµενο τµήµα των γυναικών η ωριαία αµοιβή είναι 

µειωµένη τουλάχιστον κατά 24% σε σχέση µε τη µέση ωριαία αµοιβή των 

γυναικών στον κλάδο.  

Στα σηµαντικότερα επαγγέλµατα του κλάδου και στους άνδρες το εύρος της 

αµοιβής είναι µεγαλύτερο στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων 

γραφείου» και στους «ειδικευµένους στις πωλήσεις και στην εξυπηρέ-

τηση επιχειρήσεων», ενώ η µικρότερη διασπορά των αµοιβών παρουσιάζε-

ται στην οµάδα των «ανειδίκευτων υπαλλήλων υπηρεσιών και πωλή-

σεων». Στις γυναίκες, αντίστοιχα, το µεγαλύτερο εύρος αµοιβών ανάµεσα στις 

χαµηλότερα και υψηλότερα αµειβόµενες γυναίκες παρουσιάζεται στην επαγ-

γελµατική οµάδα των «ειδικευµένων στις πωλήσεις και στην εξυπηρέ-

τηση επιχειρήσεων», ενώ το µικρότερο εύρος αµοιβών παρουσιάζεται στην 

οµάδα των «πωλητών σε καταστήµατα ή αγορές και των µοντέλων 

επίδειξης προϊόντων». 

Αντίστοιχα, και στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού το εύρος των αµοι-

βών στο σύνολο του κλάδου είναι µεγαλύτερο στους άνδρες. Στο 10% υψηλό-
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% της µέσης ωριαίας αµοιβής κατά φύλο

71 Η ωριαία αµοιβή ανδρών και γυναικών στο 1ο και 9ο δεκατηµόριο σε επιλεγµένα 
επαγγέλµατα στον κλάδο του λιανικού εµπορίου, 1995
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Τα επαγγέλµατα στο διάγραµµα έχουν ταξινοµηθεί σύµφωνα µε το µέγεθος της συµµετοχής τους στη 
συνολική απασχόληση των γυναικών στον κλάδο (τα επαγγέλµατα µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή στην 
κορυφή και προς τα κάτω τα επαγγέλµατα µε τη µικρότερη συµµετοχή).

Το 1ο και 9ο δεκατηµόριο είναι το 10% 
χαµηλότερα και 10% υψηλότερα, αντίστοιχα, 
αµειβόµενο τµήµα των µισθωτών στον κλάδο και
στο φύλο που αναφέρονται.
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τερα αµειβόµενο τµήµα των ανδρών η ωριαία αµοιβή είναι τουλάχιστον 42% 

µεγαλύτερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στον κλάδο, ενώ στο 10% 

χαµηλότερα αµειβόµενο τµήµα των ανδρών η ωριαία αµοιβή είναι µειωµένη 

τουλάχιστον κατά 36% σε σχέση µε τη µέση ωριαία αµοιβή των ανδρών στον 

κλάδο. Αντίστοιχα, στις γυναίκες στο 10% υψηλότερα αµειβόµενο τµήµα τους 

η ωριαία αµοιβή είναι τουλάχιστον 31% µεγαλύτερη από τη µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών στον κλάδο, ενώ στο 10% χαµηλότερα αµειβόµενο 

τµήµα των γυναικών η ωριαία αµοιβή είναι µειωµένη τουλάχιστον κατά 26% 

σε σχέση µε τη µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στον κλάδο.  

Στα σηµαντικότερα επαγγέλµατα του κλάδου, στους άνδρες το εύρος της 

αµοιβής είναι µεγαλύτερο στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων 

γραφείου» ενώ η µικρότερη διασπορά των αµοιβών παρουσιάζεται στην 

οµάδα των «υπαλλήλων εξυπηρέτησης πελατών». Στις γυναίκες, αντί-

στοιχα, το µεγαλύτερο εύρος αµοιβών ανάµεσα στις χαµηλότερα και υψηλό-

τερα αµειβόµενες γυναίκες παρουσιάζεται στην επαγγελµατική οµάδα των 

«υπαλλήλων γραφείου», ενώ το µικρότερο εύρος αµοιβών παρουσιάζεται 

στην οµάδα των «ανειδίκευτων υπαλλήλων υπηρεσιών και πωλήσεων». 

Από την άλλη πλευρά, στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών το εύρος 

των αµοιβών στο σύνολο του κλάδου είναι ιδιαίτερα υψηλό και στα δύο φύλα 

σε σύγκριση µε τους δύο προηγούµενου κλάδους. Ωστόσο, και σ’ αυτό τον 
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72 Η ωριαία αµοιβή ανδρών και γυναικών στο 1ο και 9ο δεκατηµόριο σε επιλεγµένα 
επαγγέλµατα στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού, 1995

Ά
ν
δ
ρ
ες

Γ
υ
ν
α
ίκ
ες

Τα επαγγέλµατα στο διάγραµµα έχουν ταξινοµηθεί σύµφωνα µε το µέγεθος της συµµετοχής 
τους στη συνολική απασχόληση των γυναικών στον κλάδο (τα επαγγέλµατα µε τη µεγαλύτερη 
συµµετοχή στην κορυφή και προς τα κάτω τα επαγγέλµατα µε τη µικρότερη συµµετοχή).

Το 1ο και 9ο δεκατηµόριο είναι το 10% χαµηλότερα και 
10% υψηλότερα, αντίστοιχα, αµειβόµενο τµήµα των 
µισθωτών στον κλάδο και στο φύλο που αναφέρονται.
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κλάδο οι άνδρες παρουσιάζουν µεγαλύτερη διασπορά αµοιβών από τις γυναί-

κες. Έτσι, στο 10% υψηλότερα αµειβόµενο τµήµα των ανδρών η ωριαία 

αµοιβή είναι τουλάχιστον 51% µεγαλύτερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των 

ανδρών στον κλάδο, ενώ στο 10% χαµηλότερα αµειβόµενο τµήµα των ανδρών 

η ωριαία αµοιβή είναι µειωµένη τουλάχιστον κατά 45½% σε σχέση µε τη µέση 

ωριαία αµοιβή των ανδρών στον κλάδο. Αντίστοιχα, στις γυναίκες στο 10% 

υψηλότερα αµειβόµενο τµήµα τους η ωριαία αµοιβή είναι τουλάχιστον 41% 

µεγαλύτερη από τη µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών στον κλάδο, ενώ στο 

10% χαµηλότερα αµειβόµενο τµήµα των γυναικών η ωριαία αµοιβή είναι 

µειωµένη τουλάχιστον κατά 38% σε σχέση µε τη µέση ωριαία αµοιβή των γυ-

ναικών στον κλάδο.  

Στα σηµαντικότερα επαγγέλµατα του κλάδου, στους άνδρες το εύρος της 

αµοιβής είναι µεγαλύτερο στην επαγγελµατική οµάδα των «λοιπών επαγ-

γελµατικών» ενώ η µικρότερη διασπορά των αµοιβών παρουσιάζεται στην 

οµάδα των «υπαλλήλων εξυπηρέτησης πελατών». Στις γυναίκες, αντί-

στοιχα, το µεγαλύτερο εύρος αµοιβών ανάµεσα στις χαµηλότερα και υψηλό-

τερα αµειβόµενες γυναίκες παρουσιάζεται στην επαγγελµατική οµάδα των 

«εξειδικευµένων στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση επιχειρή-

σεων», ενώ το µικρότερο εύρος αµοιβών παρουσιάζεται στην οµάδα των 

«λοιπών επαγγελµατιών». 
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73 Η ωριαία αµοιβή ανδρών και γυναικών στο 1ο και 9ο δεκατηµόριο σε επιλεγµένα 
επαγγέλµατα στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών, 1995

Τα επαγγέλµατα στο διάγραµµα έχουν ταξινοµηθεί σύµφωνα µε το µέγεθος της συµµετοχής 
τους στη συνολική απασχόληση των γυναικών στον κλάδο (τα επαγγέλµατα µε τη µεγαλύτερη 
συµµετοχή στην κορυφή και προς τα κάτω τα επαγγέλµατα µε τη µικρότερη συµµετοχή).

Το 1ο και 9ο δεκατηµόριο είναι το 10% χαµηλότερα και 
10% υψηλότερα, αντίστοιχα, αµειβόµενο τµήµα των 
µισθωτών στον κλάδο και στο φύλο που αναφέρονται.
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, και στους τρεις εξεταζόµενους κλάδους και στα 

σηµαντικότερα επαγγέλµατα των κλάδων αυτών η διασπορά των αµοιβών 

στους άνδρες να είναι µεγαλύτερη από τη διασπορά των αµοιβών στις γυναί-

κες. Παράλληλα, και στα δύο φύλα είναι εµφανής η τάση η διασπορά των 

αµοιβών σε ένα επάγγελµα είναι µεγαλύτερη όσο υψηλότερα στην ιεραρχία 

βρίσκεται αυτό το επάγγελµα. 
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ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 
ΑΝ∆ΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες στα ανώτερα 

και κατώτερα κλιµάκια αµοιβών παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Γενικά, και στους τρεις εξεταζόµενους κλάδους και στα σηµαντικότερα επαγ-

γέλµατα τους, το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα είναι αρκετά µε-

γαλύτερο στα ανώτερα κλιµάκια αµοιβών σε σύγκριση µε το µισθολογικό χά-

σµα στα χαµηλότερα κλιµάκια. Αυτό συνδέεται και µε τα ευρήµατα της ανάλυ-

σης του δεύτερου µέρους της παρούσας µελέτης όπου είχε παρουσιαστεί ότι οι 

γυναίκες συγκριτικά µε τους άνδρες έχουν αναλογικά µικρότερη δυνατότητα 

πρόσβασης στις υψηλότερες αµοιβές σε όλους τους κλάδους και σχεδόν σε όλα 

τα επαγγέλµατα που εξετάστηκαν. Αυτή η διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα 

φαίνεται ότι ερµηνεύει και ένα σηµαντικό τµήµα του συνολικού µισθολογικού 

χάσµατος ανάµεσα στα δύο φύλα.  

Αναλυτικότερα, όπως είδαµε στο δεύτερο µέρος της παρούσας µελέτης, συνο-

λικά στον κλάδο του λιανικού εµπορίου η µέση ωριαία αµοιβή των γυναι-

κών φτάνει στο 84,2% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών στον κλάδο. 

Ωστόσο, το µισθολογικό χάσµα διαφέρει κατά 28% ανάµεσα στους υψηλότερα 

και χαµηλότερα αµειβόµενους άνδρες και γυναίκες του κλάδου. Έτσι, στο 10% 
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74 Η σχέση της ωριαίας αµοιβής των ανδρών και των γυναικών στο 1ο και 9ο δεκατηµόριο 
σε επιλεγµένα επαγγέλµατα στον κλάδο του λιανικού εµπορίου, 1995

Τα επαγγέλµατα στο διάγραµµα έχουν ταξινοµηθεί σύµφωνα µε το µέγεθος της συµµετοχής 
τους στη συνολική απασχόληση των γυναικών στον κλάδο (τα επαγγέλµατα µε τη µεγαλύτερη 
συµµετοχή στην κορυφή και προς τα κάτω τα επαγγέλµατα µε τη µικρότερη συµµετοχή).

Το 1ο και 9ο δεκατηµόριο είναι το 10% χαµηλότερα και 
10% υψηλότερα, αντίστοιχα, αµειβόµενο τµήµα των 
µισθωτών στον κλάδο και στο φύλο που αναφέρονται.
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υψηλότερα αµειβόµενο τµήµα των γυναικών η ωριαία αµοιβή τους δεν ξε-

περνά το 72% της ωριαίας αµοιβής του 10% υψηλότερα αµειβόµενου τµήµατος 

των ανδρών. Από την άλλη πλευρά, στο 10% χαµηλότερα αµειβόµενο τµήµα 

των γυναικών η ωριαία αµοιβή τους είναι τουλάχιστον όση και η ωριαία 

αµοιβή του 10% χαµηλότερα αµειβόµενου τµήµατος των ανδρών. 

Στα σηµαντικότερα επαγγέλµατα του κλάδου, η µεγαλύτερη διαφορά του µι-

σθολογικού χάσµατος ανδρών και γυναικών ανάµεσα στους υψηλότερα και 

χαµηλότερα αµειβόµενους εντοπίζεται στην επαγγελµατική οµάδα των 

«υπαλλήλων γραφείου». Στην οµάδα αυτή η µέση ωριαία αµοιβή των γυ-

ναικών φτάνει στο 85,9% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών. Ωστόσο, στο 

10% υψηλότερα αµειβόµενο τµήµα των γυναικών στην επαγγελµατική οµάδα 

η ωριαία αµοιβή τους δεν ξεπερνά το 68% της ωριαίας αµοιβής του 10% υψη-

λότερα αµειβόµενου τµήµατος των ανδρών, ενώ στο 10% χαµηλότερα αµειβό-

µενο τµήµα των γυναικών η ωριαία αµοιβή τους είναι τουλάχιστον κατά 3½% 

υψηλότερη της ωριαίας αµοιβής του 10% χαµηλότερα αµειβόµενου τµήµατος 

των ανδρών στην επαγγελµατική οµάδα.  

Στην επαγγελµατική οµάδα των «πωλητών σε καταστήµατα ή αγορές και 

των µοντέλων επίδειξης προϊόντων», αντίστοιχα, η µέση ωριαία αµοιβή 

των γυναικών φτάνει στο 83,6% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών. 

Ωστόσο, και στην οµάδα αυτή οι διαφορές ανάµεσα στο ανώτερο και κατώ-

τερο αµειβόµενο τµήµα των µισθωτών είναι σηµαντικές. Στο 10% υψηλότερα 

αµειβόµενο τµήµα των γυναικών στην επαγγελµατική οµάδα η ωριαία αµοιβή 

τους δεν ξεπερνά το 73½% της αµοιβής του 10% υψηλότερα αµειβόµενου 

τµήµατος των ανδρών, ενώ στο 10% χαµηλότερα αµειβόµενο τµήµα των γυ-

ναικών η ωριαία αµοιβή τους είναι τουλάχιστον ίση µε την ωριαία αµοιβή του 

10% χαµηλότερα αµειβόµενου τµήµατος των ανδρών στην επαγγελµατική 

οµάδα. 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων εξυπηρέτησης πελατών», η 

µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει στο 81,2% της αντίστοιχης αµοιβής 

των ανδρών. Στο 10% υψηλότερα αµειβόµενο τµήµα των γυναικών στην επαγ-

γελµατική οµάδα η ωριαία αµοιβή τους δεν ξεπερνά το 75% της ωριαίας αµοι-

βής του 10% υψηλότερα αµειβόµενου τµήµατος των ανδρών, ενώ στο 10% χα-

µηλότερα αµειβόµενο τµήµα των γυναικών η ωριαία αµοιβή τους είναι τουλά-

χιστον ίση µε την ωριαία αµοιβή του 10% χαµηλότερα αµειβόµενου τµήµατος 

των ανδρών στην επαγγελµατική οµάδα.  

Στην επαγγελµατική οµάδα των «ανειδίκευτων υπαλλήλων υπηρεσιών 

και πωλήσεων», η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών είναι περίπου κατά 

10% υψηλότερη της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών. Στο 10% υψηλότερα 
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αµειβόµενο τµήµα των γυναικών η ωριαία αµοιβή τους µπορεί να είναι έως και 

14% υψηλότερη της ωριαίας αµοιβής του 10% υψηλότερα αµειβόµενου τµήµα-

τος των ανδρών, ενώ στο 10% χαµηλότερα αµειβόµενο τµήµα των γυναικών η 

ωριαία αµοιβή τους είναι µεγαλύτερη από το 90% της ωριαίας αµοιβής του 

10% χαµηλότερα αµειβόµενου τµήµατος των ανδρών στην επαγγελµατική 

οµάδα.  

Στην επαγγελµατική οµάδα των «ειδικευµένων στις πωλήσεις και στην 

εξυπηρέτηση επιχειρήσεων», η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει 

µόλις στο 67½% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών. Στο 10% υψηλότερα 

αµειβόµενο τµήµα των γυναικών στην επαγγελµατική οµάδα η ωριαία αµοιβή 

τους δεν ξεπερνά το 70% της ωριαίας αµοιβής του 10% υψηλότερα αµειβόµε-

νου τµήµατος των ανδρών, ενώ στο 10% χαµηλότερα αµειβόµενο τµήµα των 

γυναικών η ωριαία αµοιβή τους είναι µεγαλύτερη από το 90% της ωριαίας 

αµοιβής του 10% χαµηλότερα αµειβόµενου τµήµατος των ανδρών στην επαγ-

γελµατική οµάδα.  

Στο σύνολο του κλάδου των υπηρεσιών τουρισµού, παρόλο που το µισθο-

λογικό χάσµα των δύο φύλων είναι περίπου ίδιο µε το µισθολογικό χάσµα στον 

κλάδο του λιανικού εµπορίου, ωστόσο η διαφορά του µισθολογικού χάσµατος 

ανάµεσα στους υψηλότερα και χαµηλότερα αµειβόµενους µισθωτούς είναι µι-

κρότερη από ότι στον κλάδο του λιανικού εµπορίου. Ειδικότερα, στο 10% υψη-

λότερα αµειβόµενο τµήµα των γυναικών η ωριαία αµοιβή τους δεν ξεπερνά το 

78% της ωριαίας αµοιβής του 10% υψηλότερα αµειβόµενου τµήµατος των αν-

δρών, ενώ στο 10% χαµηλότερα αµειβόµενο τµήµα των γυναικών η ωριαία 

αµοιβή τους είναι µεγαλύτερη από το 97% της ωριαίας αµοιβής του 10% χαµη-

λότερα αµειβόµενου τµήµατος των ανδρών.  

Στα σηµαντικότερα επαγγέλµατα του κλάδου, η µεγαλύτερη διαφορά του µι-

σθολογικού χάσµατος ανδρών και γυναικών ανάµεσα στους υψηλότερα και 

χαµηλότερα αµειβόµενους εντοπίζεται στην επαγγελµατική οµάδα των 

«υπαλλήλων γραφείου». Στην οµάδα αυτή η µέση ωριαία αµοιβή των γυ-

ναικών είναι κατά 5½% υψηλότερη της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών στον 

κλάδο. Ωστόσο, παρά τη µεγαλύτερη αµοιβή που λαµβάνουν κατά µέσο όρο οι 

γυναίκες, το 10% υψηλότερα αµειβόµενο τµήµα των ανδρών στην επαγγελµα-

τική οµάδα αµείβεται περισσότερο από το αντίστοιχο 10% υψηλότερα αµειβό-

µενο τµήµα των γυναικών. Ειδικότερα, στο 10% υψηλότερα αµειβόµενο τµήµα 

των γυναικών στην επαγγελµατική οµάδα η ωριαία αµοιβή τους δεν ξεπερνά 

το 96% της ωριαίας αµοιβής του 10% υψηλότερα αµειβόµενου τµήµατος των 

ανδρών, ενώ στο 10% χαµηλότερα αµειβόµενο τµήµα των γυναικών η ωριαία 

αµοιβή τους είναι τουλάχιστον κατά 25% υψηλότερη της ωριαίας αµοιβής του 
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10% χαµηλότερα αµειβόµενου τµήµατος των ανδρών στην επαγγελµατική 

οµάδα. 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «ανειδίκευτων υπαλλήλων υπηρεσιών 

και πωλήσεων», αντίστοιχα, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει 

περίπου στο 95% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών. Ωστόσο, και στην 

οµάδα αυτή οι διαφορές ανάµεσα στο ανώτερο και κατώτερο αµειβόµενο 

τµήµα των µισθωτών είναι σηµαντικές. Στο 10% υψηλότερα αµειβόµενο τµήµα 

των γυναικών στην επαγγελµατική οµάδα η ωριαία αµοιβή τους δεν ξεπερνά 

το 85% της ωριαίας αµοιβής του 10% υψηλότερα αµειβόµενου τµήµατος των 

ανδρών, ενώ στο 10% χαµηλότερα αµειβόµενο τµήµα των γυναικών η ωριαία 

αµοιβή τους είναι τουλάχιστον 14% υψηλότερη από την ωριαία αµοιβή του 

10% χαµηλότερα αµειβόµενου τµήµατος των ανδρών στην επαγγελµατική 

οµάδα. 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων εξυπηρέτησης πελατών», η 

µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει στο 92,3% της αντίστοιχης αµοιβής 

των ανδρών. Στο 10% υψηλότερα αµειβόµενο τµήµα των γυναικών στην επαγ-

γελµατική οµάδα η ωριαία αµοιβή τους δεν ξεπερνά το 84% της ωριαίας αµοι-

βής του 10% υψηλότερα αµειβόµενου τµήµατος των ανδρών, ενώ στο 10% χα-

µηλότερα αµειβόµενο τµήµα των γυναικών η ωριαία αµοιβή τους είναι µεγα-
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Η ωριαία αµοιβή των γυναικών ως % της ωριαίας αµοιβής των ανδρών κατά δεκατηµόριο

75 Η σχέση της ωριαίας αµοιβής των ανδρών και των γυναικών στο 1ο και 9ο δεκατηµόριο 
σε επιλεγµένα επαγγέλµατα στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού, 1995

Τα επαγγέλµατα στο διάγραµµα έχουν ταξινοµηθεί σύµφωνα µε το µέγεθος της συµµετοχής 
τους στη συνολική απασχόληση των γυναικών στον κλάδο (τα επαγγέλµατα µε τη µεγαλύτερη 
συµµετοχή στην κορυφή και προς τα κάτω τα επαγγέλµατα µε τη µικρότερη συµµετοχή).

Το 1ο και 9ο δεκατηµόριο είναι το 10% χαµηλότερα και 
10% υψηλότερα, αντίστοιχα, αµειβόµενο τµήµα των 
µισθωτών στον κλάδο και στο φύλο που αναφέρονται.
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λύτερη από το 98% της ωριαίας αµοιβής του 10% χαµηλότερα αµειβόµενου 

τµήµατος των ανδρών στην επαγγελµατική οµάδα.  

Στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων παροχής προσωπικών υπη-

ρεσιών και υπηρεσιών προστασίας», η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών 

φτάνει στο 81½% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών. Στο 10% υψηλότερα 

αµειβόµενο τµήµα των γυναικών στην επαγγελµατική οµάδα η ωριαία αµοιβή 

τους δεν ξεπερνά το 77% της ωριαίας αµοιβής του 10% υψηλότερα αµειβόµε-

νου τµήµατος των ανδρών, ενώ στο 10% χαµηλότερα αµειβόµενο τµήµα των 

γυναικών η ωριαία αµοιβή τους είναι µεγαλύτερη από το 89% της ωριαίας 

αµοιβής του 10% χαµηλότερα αµειβόµενου τµήµατος των ανδρών στην επαγ-

γελµατική οµάδα. 

Ακόµα µικρότερες διαφορές στο µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα ανώτερα 

και κατώτερα κλιµάκια αµοιβών παρατηρούνται στο σύνολο του κλάδου των 

τραπεζικών υπηρεσιών, παρόλο που το µισθολογικό χάσµα των δύο φύλων 

είναι το µεγαλύτερο σε σύγκριση µε τους άλλους δύο εξεταζόµενους κλάδους . 

Στο 10% υψηλότερα αµειβόµενο τµήµα των γυναικών στον κλάδο η ωριαία 

αµοιβή τους δεν ξεπερνά το 72% της ωριαίας αµοιβής του 10% υψηλότερα 

αµειβόµενου τµήµατος των ανδρών, ενώ στο 10% χαµηλότερα αµειβόµενο 

τµήµα των γυναικών η ωριαία αµοιβή τους είναι µεγαλύτερη από το 87½% 

της ωριαίας αµοιβής του 10% χαµηλότερα αµειβόµενου τµήµατος των ανδρών. 

Στα σηµαντικότερα επαγγέλµατα του κλάδου, η µεγαλύτερη διαφορά του µι-

σθολογικού χάσµατος ανδρών και γυναικών ανάµεσα στους υψηλότερα και 

χαµηλότερα αµειβόµενους εντοπίζεται στην επαγγελµατική οµάδα των «λοι-

πών επαγγελµατιών». Στην οµάδα αυτή η µέση ωριαία αµοιβή των γυναι-

κών φτάνει στο 79½% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών στον κλάδο. Στο 

10% υψηλότερα αµειβόµενο τµήµα των γυναικών στον κλάδο η ωριαία αµοιβή 

τους δεν ξεπερνά το 72½% της ωριαίας αµοιβής του 10% υψηλότερα αµειβό-

µενου τµήµατος των ανδρών, ενώ στο 10% χαµηλότερα αµειβόµενο τµήµα των 

γυναικών η ωριαία αµοιβή τους είναι τουλάχιστον κατά 2½% υψηλότερη από 

την ωριαία αµοιβή του 10% χαµηλότερα αµειβόµενου τµήµατος των ανδρών.  

Στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων γραφείου», αντίστοιχα, η 

µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει περίπου στο 89% της αντίστοιχης 

αµοιβής των ανδρών. Στο 10% υψηλότερα αµειβόµενο τµήµα των γυναικών 

στην επαγγελµατική οµάδα η ωριαία αµοιβή τους δεν ξεπερνά το 82% της 

ωριαίας αµοιβής του 10% υψηλότερα αµειβόµενου τµήµατος των ανδρών, ενώ 

στο 10% χαµηλότερα αµειβόµενο τµήµα των γυναικών η ωριαία αµοιβή τους 

είναι τουλάχιστον ½% υψηλότερη από την ωριαία αµοιβή του 10% χαµηλό-

τερα αµειβόµενου τµήµατος των ανδρών στην επαγγελµατική οµάδα. 



ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 

155 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «ειδικευµένων στις πωλήσεις και στην 

εξυπηρέτηση επιχειρήσεων», η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει 

περίπου στο 78% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών. Στο 10% υψηλότερα 

αµειβόµενο τµήµα των γυναικών στην επαγγελµατική οµάδα η ωριαία αµοιβή 

τους δεν ξεπερνά το 81% της ωριαίας αµοιβής του 10% υψηλότερα αµειβόµε-

νου τµήµατος των ανδρών, ενώ στο 10% χαµηλότερα αµειβόµενο τµήµα των 

γυναικών η ωριαία αµοιβή τους είναι µεγαλύτερη από το 73½% της ωριαίας 

αµοιβής του 10% χαµηλότερα αµειβόµενου τµήµατος των ανδρών στην επαγ-

γελµατική οµάδα.  

Στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων εξυπηρέτησης πελατών», η 

µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει στο 84% της αντίστοιχης αµοιβής 

των ανδρών. Στο 10% υψηλότερα αµειβόµενο τµήµα των γυναικών στην επαγ-

γελµατική οµάδα η ωριαία αµοιβή τους δεν ξεπερνά το 85% της ωριαίας αµοι-

βής του 10% υψηλότερα αµειβόµενου τµήµατος των ανδρών, ενώ στο 10% χα-

µηλότερα αµειβόµενο τµήµα των γυναικών η ωριαία αµοιβή τους είναι µεγα-

λύτερη από το 78½% της ωριαίας αµοιβής του 10% χαµηλότερα αµειβόµενου 

τµήµατος των ανδρών στην επαγγελµατική οµάδα. 
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Η ωριαία αµοιβή των γυναικών ως % της ωριαίας αµοιβής των ανδρών κατά δεκατηµόριο

76 Η σχέση της ωριαίας αµοιβής των ανδρών και των γυναικών στο 1ο και 9ο δεκατηµόριο 
σε επιλεγµένα επαγγέλµατα στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών, 1995

Τα επαγγέλµατα στο διάγραµµα έχουν ταξινοµηθεί σύµφωνα µε το µέγεθος της συµµετοχής τους
στη συνολική απασχόληση των γυναικών στον κλάδο (τα επαγγέλµατα µε τη µεγαλύτερη 
συµµετοχή στην κορυφή και προς τα κάτω τα επαγγέλµατα µε τη µικρότερη συµµετοχή).

Το 1ο και 9ο δεκατηµόριο είναι το 10% χαµηλότερα και 
10% υψηλότερα, αντίστοιχα, αµειβόµενο τµήµα των 
µισθωτών στον κλάδο και στο φύλο που αναφέρονται.
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Συµπεράσµατα 

Τα ευρήµατα της ανάλυσης για την ανισότητα των αµοιβών ανάµεσα 
στα δύο φύλα στους επιλεγµένους κλάδους και επαγγέλµατα. 

ι εξελίξεις στην ελληνική αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικές. Η ένταση της εισόδου στην αγορά εργασίας 

από τις γυναίκες και ειδικότερα η κάλυψη του µεγαλύτερου µέρους 

των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται από τις γυναίκες 

έχουν ως αποτέλεσµα την αλλαγή της σύνθεσης και των χαρακτηριστικών του 

εργατικού δυναµικού. Η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών εκδηλώθηκε 

έντονα και στους τέσσερις εξεταζόµενους κλάδους (λιανικό εµπόριο, τουρι-

σµός, τράπεζες, υπηρεσίες υγείας), καθώς σε αυτούς συγκεντρώνεται το 57% 

των νέων θέσεων εργασίας που κατέλαβαν οι γυναίκες την περίοδο 1995-

2000.  

Στο παρόν και πέµπτο µέρος της µελέτης παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα 

ευρήµατα της ανάλυσης για την ανισότητα των αµοιβών ανάµεσα στα δύο 

φύλα στον κάθε ένα κλάδο. Στο σηµείο αυτό, για µία ακόµη φορά σηµειώνεται 

ότι τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για τους τρεις πρώτους κλάδους (λιανικό 

εµπόριο, τουρισµός, τράπεζες) βασίζονται στα αναλυτικά και εξειδικευµένα 

στοιχεία της Έρευνας ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών της ΕΣΥΕ του 

έτους 1995, ενώ τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για τον κλάδο των υπηρεσιών 

υγείας βασίζονται στα στοιχεία του European Community Household Panel 

(ECHP) της Eurostat για τα έτη 1995 (Wave 2) και 1999 (Wave 6). 

ΜΕΡΟΣ 

5 
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ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Με βάση τα στοιχεία της Έρευνας ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών 

της ΕΣΥΕ, το 1995, το µισθολογικό χάσµα στις θέσεις πλήρους απασχόλησης 

στον κλάδο του λιανικού εµπορίου ήταν κατά µέσο 16%, ενώ στις θέσεις µερι-

κής απασχόλησης έφτανε το 11½%. Αν και η άνιση αντιπροσώπευση των δύο 

φύλων στα διάφορα χαρακτηριστικά απασχόλησης µπορεί να θεωρηθεί ότι 

ερµηνεύει ένα τµήµα του µισθολογικού χάσµατος, ωστόσο, όπως φάνηκε και 

από τη σχετική ανάλυση στο δεύτερο µέρος της µελέτης, σε καµία περίπτωση 

οι διαφορές στα χαρακτηριστικά της απασχόλησης των δύο φύλων δεν µπο-

ρούν να «δικαιολογήσουν» στο σύνολο της την ανισότητα στις αµοι-

βές των δύο φύλων, καθώς ακόµα και αν αυτές ληφθούν υπόψη, το µισθο-

λογικό χάσµα παραµένει αρκετά µεγάλο. Ειδικότερα: 

Η αντιπροσώπευση των γυναικών στις µεσαίες ηλικίες (30-44 ετών) είναι µι-

κρότερη από αυτή των ανδρών. Στις ηλικίες αυτές οι αµοιβές των γυναικών 

φτάνουν στο ανώτερο επίπεδο τους, ενώ αντίθετα οι αµοιβές των ανδρών αυ-

ξάνονται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους πορείας µε αποτέλεσµα 

το µισθολογικό χάσµα να διευρύνεται ιδιαίτερα µετά το 45ο έτος της ηλικίας 

των µισθωτών, όπου και φτάνει στο 39%.  

Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των µισθωτών, δεν παρατηρείται 

ανισότητα αµοιβών στους άγαµους µισθωτούς, ενώ αντίθετα, το µισθολογικό 

χάσµα στους έγγαµους µισθωτούς φτάνει στο 25%.  

Η αντιπροσώπευση των γυναικών είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των 

ανδρών στις θέσεις εργασίας του κλάδου µε επίπεδο εκπαίδευσης Γενικού Λυ-

κείου. Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου δεν αποκτούν ιδιαίτερα τεχνικά ή επαγ-

γελµατικά προσόντα και εξειδίκευση και η αµοιβή τους για αυτά τα εκπαιδευ-

τικά προσόντα είναι σχετικά χαµηλή. Το µισθολογικό χάσµα σε αυτή τη βαθ-

µίδα εκπαίδευσης είναι 14%, ενώ αυξάνεται όσο αυξάνεται το επίπεδο εκπαί-

δευσης. Έτσι, το µισθολογικό χάσµα διευρύνεται στο 29% στους µισθωτούς µε 

τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση (ΤΕΕ, ΙΕΚ, λοιπές τεχνικές και επαγ-

γελµατικές σχολές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) και στο 31% στους πτυ-

χιούχους ΑΕΙ.  

Η συσσώρευση επαγγελµατικής εµπειρίας στην ίδια επιχείρηση αµείβεται µε 

αρκετά διαφορετικό τρόπο στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες µισθωτούς του 

κλάδου. Η αµοιβή ενός άνδρα στον κλάδο θα έχει κατά µέσο όρο διπλασιαστεί 

µετά τη συµπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση, ενώ στις γυ-

ναίκες δεν θα είναι µεγαλύτερη κατά 1½ φορά από την αρχική τους αµοιβή, η 
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οποία και πάλι υστερεί της αρχικής αµοιβής των ανδρών (φτάνει κατά µέσο 

όρο στο 87% της αντίστοιχης αρχικής αµοιβής των ανδρών).  

Μεγαλύτερη διασφάλιση της ισότητας στην αµοιβή των δύο φύλων  στον 

κλάδο παρατηρείται όταν οι θέσεις εργασίας καλύπτονται από κλαδική συλλο-

γική σύµβαση εργασίας, καθώς το µισθολογικό χάσµα σε αυτές τις θέσεις ερ-

γασίας υποχωρεί στο 7%. Ωστόσο, µόνο το 25% της µισθωτής απασχόλησης 

των δύο φύλων καλύπτεται από τέτοιου είδους συλλογικές συµβάσεις. Αντί-

θετα, στις περιπτώσεις όπου η συλλογική διαπραγµάτευση για τις αµοιβές γί-

νεται στο επίπεδο των επιχειρήσεων, οι άνδρες επιτυγχάνουν αµοιβές αρκετά 

υψηλότερες από αυτές των γυναικών και το µισθολογικό χάσµα φτάνει στο 

36%.  

Με διαφορετικό τρόπο αµείβονται τα δύο φύλα σε θέσεις εργασίας µε καθή-

κοντα διοίκησης ή εποπτείας άλλων εργαζοµένων. Το 8% των µισθωτών κάθε 

φύλου εργάζεται σε θέσεις εργασίας που έχουν καθήκοντα διοίκησης ή επο-

πτείας άλλων εργαζοµένων στην επιχείρηση. Οι άνδρες µε αυτά τα καθήκοντα 

εργασίας αµείβονται κατά 55% περισσότερο από τους άνδρες που δεν έχουν 

τέτοια καθήκοντα, ενώ στις γυναίκες η ποσοστιαία αύξηση είναι µικρότερη 

(38%). Έτσι, το µισθολογικό χάσµα σε αυτή την οµάδα µισθωτών είναι µεγα-

λύτερο και φτάνει στο 24%.  

Όσο υψηλότερα στην ιεραρχία είναι ένα επάγγελµα και όσο περισσότερη εξει-

δίκευση απαιτείται σ’ αυτό, τόσο µεγαλύτερο είναι το µισθολογικό χάσµα ανά-

µεσα στα δύο φύλα. Έτσι, το µισθολογικό χάσµα στην επαγγελµατική οµάδα 

των «διευθυντών & ανώτερων στελεχών µεγάλων επιχειρήσεων» (µε απασχό-

ληση άνω των 10 ατόµων) φτάνει στο 63%, ενώ στην επαγγελµατική οµάδα 

των «ειδικευµένων στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων» φτά-

νει 32½%. Στις επαγγελµατικές οµάδες στις οποίες συγκεντρώνεται έντονα η 

απασχόληση των γυναικών, όπως «πωλήτριες σε καταστήµατα ή αγορές και 

εργαζόµενες στην επίδειξη προϊόντων» και «υπάλληλοι γραφείου» το µισθο-

λογικό κενό είναι 16½% και 14%, αντίστοιχα. Αντίθετα, στους «ανειδίκευτους 

εργάτες και υπάλληλους» η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών είναι κατά µέσο 

όρο 7-10% υψηλότερη από την αντίστοιχη αµοιβή των ανδρών.  

Στις περιπτώσεις όπου οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά 

απασχόλησης η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει στο 90% της αντί-

στοιχης αµοιβής των ανδρών. Και σ’ αυτές τις περιπτώσεις η διαφορετική 

αντιπροσώπευση των δύο φύλων στα κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης που 

εξετάστηκαν δεν µπορεί να «δικαιολογήσει» στο σύνολο της την ανι-

σότητα στις αµοιβές τους. Ακόµα και αν αυτές οι διαφορές ληφθούν 
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υπόψη, το µισθολογικό χάσµα παραµένει σηµαντικό και φτάνει -κατά µέσο 

όρο- στο 7½% . 

Αντίστοιχα, το µισθολογικό χάσµα των ανδρών και των γυναικών µε κοινά χα-

ρακτηριστικά παραµένει επίσης υπαρκτό έως αρκετά µεγάλο στις σηµαντικό-

τερες επαγγελµατικές οµάδες του κλάδου, ενώ και εδώ η διαφορετική αντι-

προσώπευση των δύο φύλων στα κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης που 

εξετάστηκαν, δεν µπορεί να «δικαιολογήσει» στο σύνολο της την ανι-

σότητα στις αµοιβές τους. Έτσι, στην επαγγελµατική οµάδα των «πωλητών 

σε καταστήµατα ή αγορές και εργαζοµένων στην επίδειξη προϊόντων» και 

στους µισθωτούς µε τα ίδια χαρακτηριστικά απασχόλησης το µισθολογικό χά-

σµα ανάµεσα στους άνδρες και στις γυναίκες φτάνει στο 15% (έναντι 16½% 

στο σύνολο των µισθωτών της οµάδας). Η υφιστάµενη και διαφορετική αντι-

προσώπευση των δύο φύλων στα κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης συµβά-

λει στη µείωση του µισθολογικού χάσµατος, καθώς αν η αντιπροσώπευση των 

δύο φύλων σε αυτά ήταν ίδια, το µισθολογικό χάσµα στην επαγγελµατική 

οµάδα θα διευρύνονταν και θα έφτανε στο 17½%.  

Στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων γραφείου» το µισθολογικό χά-

σµα στους µισθωτούς µε κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης φτάνει περίπου 

στο 1% (έναντι 14% στο σύνολο των µισθωτών της οµάδας). Ωστόσο, αν δεν 

υπήρχε η διαφορετική αντιπροσώπευση των δύο φύλων στα κοινά χαρακτηρι-

στικά απασχόλησης και ειδικότερα η διάρθρωση της απασχόλησης των γυναι-

κών ήταν ίδια µε τη διάρθρωση της απασχόλησης των ανδρών, η µέση αµοιβή 

των γυναικών θα ήταν περίπου 7% υψηλότερη από την αντίστοιχη αµοιβή των 

ανδρών.  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Αντίστοιχα, το 1995, το µισθολογικό χάσµα στον κλάδο των υπηρεσιών τουρι-

σµού (ξενοδοχεία-εστιατόρια) και στις θέσεις πλήρους απασχόλησης του κλά-

δου ήταν κατά µέσο 15½%, ενώ στις θέσεις µερικής απασχόλησης η µέση 

ωριαία αµοιβή των γυναικών ήταν κατά 13% µεγαλύτερη από την αντίστοιχη 

αµοιβή των ανδρών. Όπως και στον κλάδο του λιανικού εµπορίου, η άνιση 

αντιπροσώπευση των δύο φύλων στα διάφορα χαρακτηριστικά απασχόλησης 

µπορεί να θεωρηθεί ότι ερµηνεύει ένα τµήµα του µισθολογικού χάσµατος. 

Ωστόσο, σε καµία περίπτωση οι διαφορές στα χαρακτηριστικά της απασχόλη-

σης των δύο φύλων δεν µπορούν να «δικαιολογήσουν» στο σύνολο της 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

160 

την ανισότητα στις αµοιβές τους, καθώς ακόµα και αν αυτές ληφθούν 

υπόψη, το µισθολογικό χάσµα παραµένει αρκετά µεγάλο. Ειδικότερα: 

Στον κλάδο, η αµοιβή των γυναικών αυξάνεται µέχρι την ηλικία των 34 ετών 

και στη συνέχεια παραµένει σχετικά σταθερή. Αντίθετα, στους άνδρες η 

αµοιβή αυξάνεται σταθερά µέχρι και την ηλικία των 44 ετών και στη συνέχεια 

υποχωρεί σε ελαφρώς χαµηλότερα επίπεδα. Αποτέλεσµα αυτών των δύο δια-

φορετικών τάσεων είναι η διεύρυνση του µισθολογικού κενού στις ηλικίες 35-

44 ετών, όπου οι γυναίκες αµείβονται µε το 75-82% της αντίστοιχης αµοιβής 

των ανδρών.  

Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται ανισότητα αµοιβών τόσο ανάµεσα στους 

άγαµους άνδρες και γυναίκες όσο και ανάµεσα στους έγγαµους άνδρες και 

γυναίκες. Έτσι, το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα στους άγαµους 

µισθωτούς είναι 10½%, ενώ στους έγγαµους είναι µεγαλύτερο και φτάνει στο 

18½%.  

Το 50% της µισθωτής απασχόλησης των δύο φύλων έχει γνώσεις υποχρεωτι-

κής εκπαίδευσης (µέχρι Γυµνάσιο), ενώ περίπου το 35% έχει γνώσεις Γενικού 

Λυκείου. Το µισθολογικό χάσµα σε αυτές τις οµάδες µισθωτών κυµαίνεται από 

10 µέχρι 17%. Καλύτερα αµειβόµενες γυναίκες στον κλάδο είναι οι απόφοιτες 

τεχνικών-επαγγελµατικών σχολών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και οι 

απόφοιτες ΑΕΙ, ενώ οι χαµηλότερα αµειβόµενες είναι οι απόφοιτες των ΤΕΙ. 

Ωστόσο, οι υψηλότερα αµειβόµενοι άνδρες στον κλάδο είναι οι απόφοιτοι ΤΕΙ 

και το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα µε αυτή τη βαθµίδα εκπαί-

δευσης φτάνει στο 43%, ενώ στο 21% φτάνει το µισθολογικό χάσµα στους πτυ-

χιούχους ΑΕΙ.  

Η συσσώρευση της επαγγελµατικής εµπειρίας στην ίδια επιχείρηση στον 

κλάδο συνοδεύεται µε αύξηση της αµοιβής που έχει περίπου µε τον ίδιο σχε-

τικό µέγεθος και στα δύο φύλα. Ειδικότερα, η αµοιβή ενός άνδρα στον κλάδο 

θα έχει αυξηθεί κατά µέσο όρο περίπου κατά 40% µετά τη συµπλήρωση 15 

ετών υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση, ενώ κατά το ίδιο ποσοστό θα έχει αυξη-

θεί και η αµοιβή στις γυναίκες στις γυναίκες. Έτσι, καθοριστικής σηµασίας 

είναι το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα, όπως αυτό διαµορφώνε-

ται κατά τα πρώτα χρόνια της εργασίας τους στις επιχειρήσεις του κλάδου.  

Το µισθολογικό χάσµα αυξάνεται όσο αυξάνεται και το µέγεθος των επιχειρή-

σεων. Έτσι, ενώ στις µικρότερες επιχειρήσεις (10-19 µισθωτών) το µισθολο-

γικό χάσµα είναι 8%, στις µεγαλύτερες (500+ µισθωτών) το µισθολογικό χά-

σµα διευρύνεται σηµαντικά και φτάνει στο 19%.  
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Σηµαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι στις τουριστικές επιχειρήσεις που ελέγ-

χονται από το δηµόσιο οι µέσες αµοιβές και των δύο φύλων είναι κατά 15-17% 

υψηλότερες από τις αντίστοιχες αµοιβές των δύο φύλων στον ιδιωτικό τοµέα, 

ενώ εξίσου σηµαντικό είναι το αποτέλεσµα ότι το µισθολογικό χάσµα στις του-

ριστικές επιχειρήσεις που ελέγχονται από το δηµόσιο τοµέα είναι µεγαλύτερο 

από το µισθολογικό χάσµα στις τουριστικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα 

(17% έναντι 15%). 

Όπως και στο λιανικό εµπόριο, στις περιπτώσεις όπου η συλλογική διαπραγ-

µάτευση για τις αµοιβές γίνεται στο επίπεδο των επιχειρήσεων οι άνδρες επι-

τυγχάνουν αµοιβές αρκετά υψηλότερες από αυτές των γυναικών και το µισθο-

λογικό χάσµα φτάνει στο 27%. Το τµήµα των γυναικών που καλύπτονται από 

τέτοιου είδους συλλογικές συµβάσεις στον κλάδο είναι σηµαντικό και φτάνει 

στο 10%.  Αντίθετα, µεγαλύτερη διασφάλιση της ισότητας στην αµοιβή των 

δύο φύλων επιτυγχάνεται όταν οι θέσεις εργασίας καλύπτονται από εθνική 

συλλογική σύµβαση εργασίας, καθώς το µισθολογικό χάσµα σ’ αυτές τις θέσεις 

µειώνεται στο 10%. Ωστόσο, µόνο το 35% της µισθωτής απασχόλησης των αν-

δρών και το 30½% των γυναικών καλύπτεται από εθνική συλλογική σύµβαση 

εργασίας.  

Ο κλάδος των υπηρεσιών τουρισµού -και στη προκειµένη περίπτωση των ξε-

νοδοχείων και εστιατορίων- έχει αυξηµένη ιεραρχική οργάνωση της εργασίας. 

Ωστόσο, στις θέσεις µε αυξηµένα καθήκοντα η αντιπροσώπευση των δύο φύ-

λων είναι αρκετά άνιση. Το 17% των ανδρών και µόλις το 6% των γυναικών 

στον κλάδο εργάζονται σε θέσεις εργασίας που έχουν καθήκοντα διοίκησης ή 

εποπτείας άλλων εργαζοµένων. Οι άνδρες µε αυτά τα καθήκοντα εργασίας 

αµείβονται κατά 40% περισσότερο από τους άνδρες που δεν έχουν αντίστοιχα 

καθήκοντα. Στις γυναίκες που εργάζονται σε θέσεις εργασίας που έχουν καθή-

κοντα διοίκησης ή εποπτείας άλλων εργαζοµένων η ποσοστιαία αύξηση της 

ωριαίας αµοιβής τους είναι ελαφρώς µεγαλύτερη (44%) µε αποτέλεσµα το µι-

σθολογικό χάσµα σε αυτή την οµάδα µισθωτών να είναι µικρότερο από το συ-

νολικό του κλάδου και να φτάνει στο 9½%.  

Το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα είναι µεγαλύτερο στις επαγγελ-

µατικές οµάδες που βρίσκονται υψηλά στην ιεραρχία των επιχειρήσεων του 

κλάδου και απαιτούν αντίστοιχα αυξηµένα προσόντα και εξειδίκευση. Έτσι, το 

µισθολογικό χάσµα στην επαγγελµατική οµάδα των «διευθυντών & ανώτερων 

στελεχών µεγάλων επιχειρήσεων» και στην οµάδα των «λοιπών επαγγελµα-

τιών» φτάνει στο 24%, ενώ στην επαγγελµατική οµάδα των «ειδικευµένων 

στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων»  φτάνει στο 28%. Στις 

επαγγελµατικές οµάδες που συγκεντρώνεται εντονότερα η απασχόληση των 

γυναικών, όπως στους «υπάλληλους παροχής προσωπικών υπηρεσιών» και 
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στους «ανειδίκευτους υπαλλήλους στις υπηρεσίες και τις πωλήσεις» το µισθο-

λογικό χάσµα φτάνει στο 18½% και 5%, αντίστοιχα. Στο 8% φτάνει το µισθο-

λογικό χάσµα στους «υπάλληλους εξυπηρέτησης πελατών», ενώ αντίθετα η 

µέση αµοιβή των γυναικών στους «υπάλληλους γραφείου» είναι κατά 5½% 

µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αµοιβή των ανδρών. 

Στις περιπτώσεις όπου οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά 

απασχόλησης η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει στο 86,8% της 

αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών. Και σ’ αυτές τις περιπτώσεις η διαφορετική 

αντιπροσώπευση των δύο φύλων στα κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης που 

εξετάστηκαν δεν µπορεί να «δικαιολογήσει» στο σύνολο της την ανι-

σότητα στις αµοιβές τους. Ακόµα και αν αυτές οι διαφορές ληφθούν 

υπόψη, το µισθολογικό χάσµα παραµένει σηµαντικό και φτάνει -κατά µέσο 

όρο- στο 10% . 

Αντίστοιχα, το µισθολογικό χάσµα των ανδρών και των γυναικών µε κοινά χα-

ρακτηριστικά παραµένει επίσης υπαρκτό έως αρκετά µεγάλο στις σηµαντικό-

τερες επαγγελµατικές οµάδες του κλάδου, ενώ και εδώ η διαφορετική αντι-

προσώπευση των δύο φύλων στα κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης που 

εξετάστηκαν, δεν µπορεί να «δικαιολογήσει» στο σύνολο της την ανι-

σότητα στις αµοιβές τους. Έτσι, στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλή-

λων παροχής προσωπικών υπηρεσιών» το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στους 

άνδρες και στις γυναίκες µε κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης φτάνει στο 

16½% (έναντι 18½% στο σύνολο των µισθωτών της οµάδας). Και σε αυτή την 

επαγγελµατική οµάδα η διαφορετική αντιπροσώπευση των δύο φύλων στα 

κοινά χαρακτηριστικά της απασχόλησης συµβάλει στη µείωση του µισθολογι-

κού χάσµατος, καθώς αν η διάρθρωση της απασχόλησης των γυναικών ήταν 

ίδια µε τη διάρθρωση της απασχόλησης των ανδρών, το µισθολογικό χάσµα 

στην επαγγελµατική οµάδα θα διευρύνονταν και θα έφτανε στο 17%. 

Στον ίδιο κλάδο και στην επαγγελµατική οµάδα των «ανειδίκευτων υπαλλή-

λων στις υπηρεσίες» το µισθολογικό χάσµα στους µισθωτούς µε κοινά χαρα-

κτηριστικά απασχόλησης είναι πολλαπλάσια µεγαλύτερο από το µισθολογικό 

χάσµα στο σύνολο των µισθωτών της οµάδας (14% έναντι 5%). Ωστόσο, το µι-

σθολογικό χάσµα στους µισθωτούς µε κοινά χαρακτηριστικά θα ήταν µικρό-

τερο αν η διάρθρωση της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε τη διάρ-

θρωση της απασχόλησης των ανδρών. Σε αυτή την περίπτωση, το µισθολογικό 

χάσµα θα υποχωρούσε στο 4%. 
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Το 1995, το µισθολογικό χάσµα στον κλάδο των τραπεζών και στις θέσεις πλή-

ρους απασχόλησης του κλάδου ήταν κατά µέσο 23%, ενώ για τις θέσεις µερι-

κής απασχόλησης δεν υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία. Όπως και στους κλάδους 

του λιανικού εµπορίου και των υπηρεσιών τουρισµού, η άνιση αντιπροσώ-

πευση των δύο φύλων στα διάφορα χαρακτηριστικά απασχόλησης µπορεί να 

θεωρηθεί ότι ερµηνεύει ένα τµήµα του µισθολογικού χάσµατος. Ωστόσο, σε 

καµία περίπτωση οι διαφορές στα χαρακτηριστικά της απασχόλησης των δύο 

φύλων δεν µπορούν να «δικαιολογήσουν» στο σύνολο της την ανισό-

τητα στις αµοιβές τους, καθώς ακόµα και αν αυτές ληφθούν υπόψη, το µι-

σθολογικό χάσµα παραµένει σηµαντικά µεγάλο. Ειδικότερα: 

Στον κλάδο, η επαγγελµατική πορεία των γυναικών ξεκινά σε µικρότερη ηλικία 

από αυτή των ανδρών (αυτό συνήθως παρατηρείται στις περιπτώσεις όπου η 

ανάληψη µίας θέσης εργασίας απαιτεί την εκπλήρωση των στρατιωτικών υπο-

χρεώσεων των ανδρών). Έτσι, το 20% των γυναικών έναντι του 10% των αν-

δρών συγκεντρώνονται στις ηλικίες κάτω των 30 ετών, ενώ το µισθολογικό 

χάσµα σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ µικρό. Στις ηλικίες 30-44 ετών η αντι-

προσώπευση των γυναικών εξακολουθεί να είναι µεγαλύτερη από αυτή των 

ανδρών (64% έναντι 54%) και το µισθολογικό χάσµα διευρύνεται φτάνοντας 

στο 7-10%. Μετά το 45ο έτος της ηλικίας των µισθωτών η αµοιβή των γυναικών 

παρουσιάζει διακυµάνσεις, ενώ η αµοιβή των ανδρών συνεχίζει να αυξάνεται 

σταθερά µε αποτέλεσµα να διευρύνεται το µισθολογικό χάσµα, το οποίο φτά-

νει στο 32% ή και περισσότερο.  

Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται ανισότητα αµοιβών τόσο ανάµεσα στους 

άγαµους άνδρες και γυναίκες όσο και ανάµεσα στους έγγαµους άνδρες και 

γυναίκες. Το µισθολογικό χάσµα στους άγαµους/ες φτάνει στο 10% και στους 

έγγαµους/ες φτάνει στο 24%. Στη µικρότερη σε αριθµό µισθωτών οµάδα των 

χήρων ή διαζευγµένων το µισθολογικό χάσµα φτάνει στο 33%.  

Το 12% της µισθωτής απασχόλησης των δύο φύλων έχει επίπεδο γνώσεων 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης (µέχρι Γυµνάσιο), ενώ το 52-54% έχει γνώσεις 

επιπέδου Γενικού Λυκείου. Το µισθολογικό χάσµα στην πρώτη οµάδα µισθω-

τών φτάνει στο 26-30%, ενώ στη δεύτερη οµάδα φτάνει στο 19%. Ιδιαίτερα 

υψηλό είναι το µισθολογικό χάσµα στους πτυχιούχους ΑΕΙ, όπου συγκεντρώ-

νεται το 28% της µισθωτής απασχόλησης του κάθε φύλου και η µέση αµοιβή 

των γυναικών είναι κατά 26% µικρότερη της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών, 

ενώ στους κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών το µισθολογικό χάσµα 

είναι 10%.  
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Το µέγεθος του µισθολογικού χάσµατος σε σχέση µε το χρόνο υπηρεσίας των 

µισθωτών παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις. Η σχετική µισθολογική εξέλιξη 

των γυναικών είναι µεγαλύτερη και πιο σταθερά ανοδική σε σχέση µε την 

αντίστοιχη εξέλιξη των ανδρών. Επιπλέον, ο µέσος χρόνος υπηρεσίας των αν-

δρών είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των γυναικών. Γενικά, παρατηρεί-

ται σηµαντικό µισθολογικό χάσµα τα πρώτα 5 έτη υπηρεσίας (23-27%), µικρό-

τερο για τα 6-11 χρόνια υπηρεσίας (7%), ενώ για πάνω από 12 έτη υπηρεσίας 

το µισθολογικό χάσµα αυξάνεται σταδιακά χωρίς όµως να ξεπεράσει το 20%.  

Όπως και στο λιανικό εµπόριο και στον τουρισµό, στις περιπτώσεις όπου η 

συλλογική διαπραγµάτευση για τις αµοιβές γίνεται στο επίπεδο των επιχειρή-

σεων οι άνδρες επιτυγχάνουν αµοιβές αρκετά υψηλότερες από αυτές των γυ-

ναικών και το µισθολογικό χάσµα φτάνει στο 29½%. Το τµήµα των γυναικών 

που καλύπτονται από τέτοιου είδους συλλογικές συµβάσεις στον κλάδο είναι 

σηµαντικό και φτάνει στο 12%. Αντίστοιχα, σε σχετικά υψηλό επίπεδο φτάνει 

το µισθολογικό χάσµα και στις περιπτώσεις των µισθωτών που καλύπτονται 

από εθνική ή/και κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας (22-23%). Στις περι-

πτώσεις αυτές ανήκει το 74% των ανδρών και το 77% των γυναικών.  

Η έντονα ιεραρχική οργάνωση της εργασίας στον κλάδο των τραπεζών είναι 

εµφανής από την υψηλή συµµετοχή των δύο φύλων σε θέσεις εργασίας µε κα-

θήκοντα διοίκησης ή εποπτείας άλλων εργαζοµένων. Ωστόσο, η αντιπροσώ-

πευση των δύο φύλων σε αυτές τις θέσεις εργασίας είναι αρκετά άνιση, καθώς 

το 38% των ανδρών έναντι του 24½% των γυναικών έχουν τέτοιους είδους 

καθήκοντα. Οι άνδρες µε καθήκοντα διοίκησης ή εποπτείας άλλων εργαζοµέ-

νων αµείβονται κατά 57% περισσότερο από τους άνδρες που δεν έχουν αντί-

στοιχα καθήκοντα, ενώ στις γυναίκες η αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση είναι 

µικρότερη (43%). Το µισθολογικό χάσµα σε αυτή την οµάδα µισθωτών είναι 

όσο και στο σύνολο του κλάδου (23%), ενώ µικρότερο είναι το µισθολογικό 

χάσµα στους µισθωτούς χωρίς καθήκοντα διοίκησης ή εποπτείας άλλων ερ-

γαζοµένων (15½%).  

Η αντιπροσώπευση των ανδρών στα διευθυντικά και ανώτερα επαγγέλµατα 

είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτή των γυναικών. Το 16% των ανδρών 

έναντι του 7% των γυναικών εργάζονται ως διευθυντές, προϊστάµενοι και ανώ-

τερα στελέχη στον κλάδο των τραπεζών. Το µισθολογικό χάσµα στην οµάδα 

των «διευθυντών και ανώτερων στελεχών στις µεγάλες επιχειρήσεις του κλά-

δου» (άνω των 10 απασχολουµένων) είναι 25½%, ενώ το µισθολογικό χάσµα 

στην οµάδα των «διευθυντών και προϊσταµένων µικρών επιχειρήσεων» είναι 

µικρότερο και φτάνει στο 14½%. Στις επαγγελµατικές οµάδες που συγκε-

ντρώνεται η µισθωτή απασχόληση των δύο φύλων στον κλάδο, όπως στους 

«υπαλλήλους γραφείου», στους «υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών», στους 
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«ειδικευµένους στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων» και στους 

«ανειδίκευτους υπαλλήλους υπηρεσιών και πωλήσεων» το µισθολογικό χάσµα 

φτάνει στο 11%, 16%, 22% και 28% αντίστοιχα. 

Στις περιπτώσεις όπου οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά 

απασχόλησης η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών φτάνει στο 87,3% της αντί-

στοιχης αµοιβής των ανδρών. Και σ’ αυτές τις περιπτώσεις η διαφορετική 

αντιπροσώπευση των δύο φύλων στα κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης που 

εξετάστηκαν δεν µπορεί να «δικαιολογήσει» στο σύνολο της την ανι-

σότητα στις αµοιβές τους. Ακόµα και αν αυτές οι διαφορές ληφθούν 

υπόψη, το µισθολογικό χάσµα παραµένει σηµαντικό και φτάνει -κατά µέσο 

όρο- στο 7% . 

Αντίστοιχα, το µισθολογικό χάσµα των ανδρών και των γυναικών µε κοινά χα-

ρακτηριστικά παραµένει επίσης υπαρκτό έως αρκετά µεγάλο στις σηµαντικό-

τερες επαγγελµατικές οµάδες του κλάδου, ενώ και εδώ η διαφορετική αντι-

προσώπευση των δύο φύλων στα κοινά χαρακτηριστικά απασχόλησης που 

εξετάστηκαν, δεν µπορεί να «δικαιολογήσει» στο σύνολο της την ανι-

σότητα στις αµοιβές τους. Έτσι, στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλή-

λων γραφείου» το µισθολογικό χάσµα στους µισθωτούς µε κοινά χαρακτηρι-

στικά απασχόλησης φτάνει στο 10% (έναντι 11% στο σύνολο των µισθωτών της 

οµάδας). Αν η διάρθρωση της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε τη 

διάρθρωση της απασχόλησης των ανδρών, το µισθολογικό χάσµα στην επαγ-

γελµατική οµάδα θα µειώνονταν και θα έφτανε στο 8%. 

Στην επαγγελµατική οµάδα των «ειδικευµένων στις πωλήσεις και στην εξυ-

πηρέτηση επιχειρήσεων» το µισθολογικό χάσµα στους µισθωτούς µε κοινά 

χαρακτηριστικά απασχόλησης είναι σηµαντικά µικρότερο σε σχέση µε το µι-

σθολογικό χάσµα στο σύνολο των µισθωτών της οµάδας (11% έναντι 22%). Αν 

η διάρθρωση της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε τη διάρθρωση της 

απασχόλησης των ανδρών, το µισθολογικό χάσµα στην επαγγελµατική οµάδα 

θα υποχωρούσε εξίσου σηµαντικά και θα έφτανε περίπου στο 1½%. 

Μεγάλη διαφορά ανάµεσα στο µισθολογικό χάσµα των µισθωτών µε κοινά 

χαρακτηριστικά απασχόλησης και στο µισθολογικό χάσµα του συνόλου των 

µισθωτών παρατηρείται και στην επαγγελµατική οµάδα των «υπαλλήλων εξυ-

πηρέτησης πελατών» (6% έναντι 16%). Η διαφορά θα ήταν ακόµα µεγαλύτερη 

αν η διάρθρωση της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια µε τη διάρθρωση 

της απασχόλησης των ανδρών, όπου το µισθολογικό χάσµα στην επαγγελµα-

τική οµάδα θα υποχωρούσε στο 3½%. 
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Τέλος, στην επαγγελµατική οµάδα των «λοιπών επαγγελµατιών» - στον κλάδο 

των τραπεζών - το µισθολογικό χάσµα στους µισθωτούς µε κοινά χαρακτηρι-

στικά απασχόλησης φτάνει στο 19½% (έναντι 20½% στο σύνολο των µισθω-

τών της οµάδας). Αν η διάρθρωση της απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια 

µε τη διάρθρωση της απασχόλησης των ανδρών, η µέση αµοιβή των γυναικών 

θα ήταν περίπου 4% υψηλότερη από την αντίστοιχη αµοιβή των ανδρών. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας, κατά την περίοδο 1995-1999, παρατηρείται 

σηµαντική διεύρυνση του µισθολογικού χάσµατος. Το µισθολογικό χάσµα 

ανάµεσα στους άνδρες και γυναίκες µισθωτούς σε θέσεις εργασίας πλήρους 

και µερικής απασχόλησης έφτασε το 1995 κατά µέσο όρο στο 23,2%, ενώ το 

1999 αυξήθηκε στο 38%. Ωστόσο, η διεύρυνση του µισθολογικού χάσµατος 

εκδηλώνεται µε διαφορετική ένταση στα διάφορα χαρακτηριστικά της απα-

σχόλησης των µισθωτών στον κλάδο. Στους µισθωτούς του κλάδου σε θέσεις 

πλήρους απασχόλησης το 1995 η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών έφτανε 

στο 73,9% της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών, ενώ το 1999 το αντίστοιχο 

µέγεθος υποχώρησε σηµαντικά και έφτασε στο 60,3%. 

∆ιεύρυνση του µισθολογικού χάσµατος παρατηρείται και στους µισθωτούς µε 

ατοµική σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Το 1995 η µέση ωριαία αµοιβή 

των γυναικών µε ατοµική σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου έφτανε στο 

77,9% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών, ενώ το 1995 υποχώρησε στο 

64,6%. 

∆ιαφορετική εικόνα παρουσιάζει το µισθολογικό χάσµα ανάλογα µε τον τύπο 

οικονοµικού ελέγχου των επιχειρήσεων του κλάδου. Πιο συγκεκριµένα, το µι-

σθολογικό χάσµα είναι ιδιαίτερα µεγάλο στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο των υπηρεσιών υγείας καθώς η µέση 

ωριαία αµοιβή των γυναικών έφτανε το 1995 στο 58,6% της µέσης ωριαίας 

αµοιβής των ανδρών, ενώ το 1999 το αντίστοιχο µέγεθος υποχώρησε µόλις στο 

28,6%. Από την άλλη πλευρά, στο δηµόσιο τοµέα το µισθολογικό χάσµα κυ-

µαίνεται σε αρκετά χαµηλότερα επίπεδα σε σύγκριση µε τον ιδιωτικό τοµέα, 

ενώ η διεύρυνση του µισθολογικού χάσµατος κατά την περίοδο 1995-1999 

ήταν αρκετά µικρότερη. Έτσι, το 1995 η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών 

που εργάζονται στις υπηρεσίες υγείας του δηµόσιου τοµέα έφτανε στο 80,8% 

της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών, ενώ το 1999 το αντίστοιχο µέγεθος 

υποχώρησε στο 76,1%. 
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Από τα αποτελέσµατα που προέκυψαν παρατηρείται ότι το µισθολογικό χάσµα 

στους µισθωτούς µε χαµηλό και µέσο επίπεδο εκπαίδευσης (µέχρι και δευτε-

ροβάθµια ή µετα-δευτεροβάθµια εκπαίδευση) είναι µικρότερο από το µισθο-

λογικό χάσµα στους µισθωτούς µε ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης (τριτοβάθµια 

εκπαίδευση), ενώ στους µισθωτούς µε ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης η διεύ-

ρυνση του µισθολογικού χάσµατος, κατά την περίοδο 1995-1999, ήταν αρκετά 

µεγαλύτερη σε σύγκριση µε τη διεύρυνση του µισθολογικού χάσµατος στους 

µισθωτούς µε χαµηλό και µέσο επίπεδο εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριµένα, το 

1995, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών µε χαµηλό και µέσο επίπεδο εκπαί-

δευσης (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και µετα-δευτεροβάθµια εκπαίδευση) 

έφτανε στο 84,9% της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών µε ίδιο επίπεδο εκ-

παίδευσης, ενώ το 1999 το αντίστοιχο µέγεθος έφτασε στο 83,3%. Από την 

άλλη πλευρά, το 1995, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών µε ανώτερο επί-

πεδο εκπαίδευσης (τριτοβάθµια εκπαίδευση) έφτανε στο 75,6% της µέσης 

ωριαίας αµοιβής των ανδρών µε το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ το 1999 το 

αντίστοιχο µέγεθος υποχώρησε σηµαντικά φτάνοντας στο 54,8%. 

Η εξέταση του µισθολογικού χάσµατος πραγµατοποιήθηκε µόνο για τις δύο 

σηµαντικότερες επαγγελµατικές οµάδες του κλάδου. Η πρώτη οµάδα επαγ-

γελµάτων αφορά τα «επιστηµονικά επαγγέλµατα και τους τεχνολόγους και 

τεχνικούς βοηθούς του κλάδου», τα επαγγέλµατα δηλαδή που ανήκουν στα 

ανώτατα και ανώτερα κλιµάκια της ιεραρχίας των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Η δεύτερη οµάδα επαγγελµάτων αφορά τους «υπαλλήλους γραφείου και τους 

απασχολούµενους στην παροχή υπηρεσιών», τα επαγγέλµατα δηλαδή που 

ανήκουν στα µεσαία κλιµάκια της ιεραρχίας των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των στοιχείων και όπως ήταν 

αναµενόµενο, το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα ήταν µεγαλύτερο 

στα επαγγέλµατα που βρίσκονται στα ανώτατα και ανώτερα κλιµάκια της ιε-

ραρχίας των επιχειρήσεων, ενώ το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα 

στα επαγγέλµατα που βρίσκονται στα µεσαία κλιµάκια της ιεραρχίας των επι-

χειρήσεων ήταν αρκετά µικρότερο. Επιπλέον, στην πρώτη οµάδα επαγγελµά-

των παρατηρείται έντονη διεύρυνση του µισθολογικού χάσµατος κατά την πε-

ρίοδο 1995-1999, ενώ την ίδια περίοδο στη δεύτερη οµάδα επαγγελµάτων πα-

ρατηρείται υποχώρηση του µισθολογικού χάσµατος ανάµεσα στα δύο φύλα. 

Ειδικότερα, στην οµάδα των επιστηµονικών και τεχνολογικών επαγγελµάτων, 

το 1995, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών έφτανε στο 73,9% της µέσης 

ωριαίας αµοιβής των ανδρών, ενώ το 1999 το αντίστοιχο µέγεθος υποχώρησε 

σηµαντικά και έφτασε στο 50,3%. Από την άλλη πλευρά, στην επαγγελµατική 

οµάδα των υπαλλήλων γραφείου και των απασχολουµένων στην παροχή υπη-

ρεσιών, το 1995, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών έφτανε στο 85,3% της 
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µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών, ενώ το 1999 το µισθολογικό χάσµα στην 

οµάδα αυτή υποχώρησε αρκετά, καθώς το αντίστοιχο µέγεθος έφτασε στο 

96,2%. 

Η σηµασία της επαγγελµατικής εµπειρίας των µισθωτών στο µισθολογικό χά-

σµα ανάµεσα στα δύο φύλα εξετάστηκε µε τον υπολογισµό του µισθολογικού 

χάσµατος αναφορικά µε την ηλικία έναρξης της επαγγελµατικής ζωής των µι-

σθωτών (ηλικία έναρξης της πρώτης εργασίας τους). Από τα σχετικά αποτελέ-

σµατα προκύπτει ότι όσο µεγαλύτερη είναι η ηλικία που οι γυναίκες µισθωτοί 

ξεκινούν την επαγγελµατική τους πορεία τόσο µεγαλύτερο είναι το µισθολο-

γικό χάσµα στις αµοιβές τους συγκριτικά µε τους άνδρες.  

Ειδικότερα, στην οµάδα των µισθωτών ηλικίας κάτω των 23 ετών, το 1995, η 

µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών ήταν κατά 4,1% υψηλότερη από την µέση 

ωριαία αµοιβή των ανδρών, ενώ το 1999 το µισθολογικό χάσµα διευρύνθηκε 

υπέρ των ανδρών καθώς η µέση ωριαία αµοιβή των γυναικών έφτασε στο 85% 

της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών.  

Στην οµάδα των µισθωτών του κλάδου που ξεκίνησαν την επαγγελµατική τους 

σταδιοδροµία σε ηλικία 23-27 ετών, το 1995, η µέση ωριαία αµοιβή των γυναι-

κών έφτανε στο 75% της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών, ενώ το 1999 το 

αντίστοιχο µέγεθος αυξήθηκε οριακά στο 75,9%.  

Αντίστοιχα, στην οµάδα των µισθωτών που ξεκίνησαν την επαγγελµατική τους 

σταδιοδροµία µετά το 28ο έτος της ηλικίας τους το µισθολογικό χάσµα είναι 

ιδιαίτερα µεγάλο. Το 1995, σε αυτή την οµάδα µισθωτών, η µέση ωριαία 

αµοιβή των γυναικών έφτανε στο 60,6% της αντίστοιχής αµοιβής των ανδρών, 

ενώ το 1999 το µισθολογικό χάσµα διευρύνθηκε έντονα, καθώς το αντίστοιχο 

µέγεθος υποχώρησε µόλις στο 36,3%. 

Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του επιπέδου των αµοιβών ανάµεσα στα δύο 

φύλα φαίνεται ότι έχει και η κατάσταση της απασχόλησης των µισθωτών πριν 

από την τρέχουσα εργασία τους στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας. Το µισθο-

λογικό χάσµα παρουσιάζει διαφορετική εικόνα όσον αφορά τους µισθωτούς 

που ήταν  άνεργοι πριν από την έναρξη της τρέχουσας εργασίας τους στον 

κλάδο και σε αυτούς που απασχολούνταν ή ήταν µη-ενεργοί. Οι µισθωτοί που 

πριν από την έναρξη της εργασίας τους στον κλάδο ήταν άνεργοι παρουσιά-

ζουν µεγαλύτερο µισθολογικό χάσµα από αυτούς που ήταν απασχολούµενοι ή 

µη-ενεργοί. Έτσι στην πρώτη οµάδα, το 1995, η µέση ωριαία αµοιβή των γυ-

ναικών έφτανε στο 68,8% της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών, ενώ το 

1999 το αντίστοιχο µέγεθος υποχώρησε σηµαντικά και έφτασε στο 43,6%. Στη 

δεύτερη οµάδα µισθωτών, όπου η προηγούµενη κατάσταση απασχόλησης 
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τους ήταν απασχολούµενοι ή µη-ενεργοί, το 1995, η µέση ωριαία αµοιβή των 

γυναικών έφτανε στο 78,3% της αντίστοιχης αµοιβής των ανδρών, ενώ το 1999 

το αντίστοιχο µέγεθος υποχώρησε στο 62,3%. 

Από τα διαθέσιµα χαρακτηριστικά που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας 

και αξιοποιήθηκε και το χαρακτηριστικό της «αυτό-αξιολόγησης» των µισθω-

τών αναφορικά µε τα προσόντα που θεωρούν ότι διαθέτουν και τις απαιτήσεις 

της τρέχουσας θέσης εργασίας τους. Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό διακρί-

νονται δύο βασικές οµάδες µισθωτών. Η πρώτη περιλαµβάνει αυτούς που θε-

ωρούν ότι έχουν προσόντα για µία περισσότερο απαιτητική θέση εργασίας 

από αυτή που κατέχουν, ενώ στη δεύτερη οµάδα περιλαµβάνονται όσοι µι-

σθωτοί δεν θεωρούν ότι έχουν τα προσόντα για µία άλλη περισσότερο απαιτη-

τική θέση εργασίας. 

Το 1995, το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στους άνδρες και γυναίκες µισθωτούς 

της πρώτης οµάδας ήταν µεγαλύτερο από το µισθολογικό χάσµα ανάµεσα 

στους άνδρες και γυναίκες µισθωτούς της δεύτερης οµάδας. Το 1999, η παρα-

πάνω εικόνα ανατράπηκε καθώς το µισθολογικό χάσµα στην πρώτη οµάδα 

µειώθηκε, ενώ το αντίστοιχο στη δεύτερη οµάδα µισθωτών αυξήθηκε σηµα-

ντικά. Έτσι, το 1995, στους µισθωτούς που θεωρούν ότι έχουν προσόντα για 

µία περισσότερο απαιτητική θέση εργασίας από αυτή που κατέχουν, η µέση 

ωριαία αµοιβή των γυναικών έφτανε στο 72,8% της µέσης ωριαίας αµοιβής 

των ανδρών, ενώ το 1999 το αντίστοιχο µέγεθος αυξήθηκε στο 78,5%. Αντί-

θετα, το 1995, στους µισθωτούς που δεν θεωρούν ότι έχουν τα προσόντα για 

µία άλλη περισσότερο απαιτητική θέση εργασίας, η µέση ωριαία αµοιβή των 

γυναικών έφτανε στο 82,9% της µέσης ωριαίας αµοιβής των ανδρών, ενώ το 

1999, το αντίστοιχο µέγεθος υποχώρησε σηµαντικά φτάνοντας στο 53,1%. 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΚΛΙΜΑ-
ΚΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Και στους τρεις κλάδους για τους οποίους υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία από 

την Έρευνα ∆ιάρθρωσης και Κατανοµής των Αµοιβών (λιανικό εµπόριο, του-

ρισµός, τράπεζες) παρατηρείται άνιση αντιπροσώπευση των δύο φύλων 

στα διάφορα κλιµάκια αµοιβών. Ειδικότερα, στα χαµηλότερα κλιµάκια 

αµοιβών η συµµετοχή των γυναικών είναι µεγαλύτερη από τη συµµετοχή των 

ανδρών, ενώ στα ανώτερα κλιµάκια αµοιβών η συµµετοχή των ανδρών είναι 

πολλαπλάσια µεγαλύτερη από τη συµµετοχή των γυναικών.  
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Ειδικότερα, το 42% των γυναικών στο λιανικό εµπόριο, το 35% στον τουρισµό 

και το 45% στις τράπεζες λαµβάνουν κάτω από το 80% της µέσης αµοιβής του 

κλάδου στον οποίο ανήκουν, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στους άνδρες είναι 

32% στο λιανικό εµπόριο, 33% στον τουρισµό και 31% στις τράπεζες.  

Από την άλλη πλευρά, το 20% των ανδρών στο λιανικό εµπόριο, το 21% στον 

τουρισµό και το 26½% στις τράπεζες λαµβάνουν αµοιβή τουλάχιστον 25% 

υψηλότερη από τη συνολική µέση αµοιβή του κλάδου στον οποίο ανήκουν, ενώ 

τα αντίστοιχα ποσοστά στις γυναίκες είναι 8% στο λιανικό εµπόριο, 9% στον 

τουρισµό και 10% στις τράπεζες. 

ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Η διαφορετική αντιπροσώπευση των δύο φύλων στα ανώτερα κλιµάκια αµοι-

βών αποτυπώνεται και στο µισθολογικό χάσµα των δύο φύλων. Και στους 

τρεις παραπάνω κλάδους το µισθολογικό χάσµα των δύο φύλων στα 

ανώτερα κλιµάκια αµοιβών είναι αρκετά µεγαλύτερο από το µισθο-

λογικό χάσµα των δύο φύλων στα κατώτερα κλιµάκια αµοιβών.  

Στο λιανικό εµπόριο, η µέση αµοιβή του 10% των χαµηλότερα αµειβόµενων 

ανδρών είναι ίση µε τη µέση αµοιβή του 10% των χαµηλότερα αµειβόµενων 

γυναικών, ενώ στο 10% των υψηλότερα αµειβόµενων µισθωτών το µισθολο-

γικό χάσµα φτάνει στο 28%.  

Στον κλάδο των υπηρεσιών τουρισµού το µισθολογικό χάσµα στο 10% των χα-

µηλότερα αµειβόµενων µισθωτών των δύο φύλων είναι 3%, ενώ στο 10% των 

υψηλότερα αµειβόµενων µισθωτών το µισθολογικό χάσµα φτάνει στο 22%.  

Αντίστοιχα, στον κλάδο των τραπεζών το µισθολογικό χάσµα στο 10% των χα-

µηλότερα αµειβόµενων µισθωτών των δύο φύλων είναι 13½%, ενώ στο 10% 

των υψηλότερα αµειβόµενων µισθωτών των δύο φύλων το µισθολογικό χάσµα 

φτάνει στο 28%. 
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Παράρτηµα  

 Οι κατηγορίες και το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων στους 
εξεταζόµενους κλάδους.  

 Οι τίτλοι επαγγελµάτων στις εξεταζόµενες επαγγελµατικές οµάδες. 

 

 

Π 
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Πίνακας 1.1 
Λιανικό Εµπόριο – Κατηγορίες δραστηριοτήτων (συνεχίζεται) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων 

Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων 

Εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων οχηµάτων 

Εµπόριο, συντήρηση και επισκευή µοτοσικλετών και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων 

Λιανικό εµπόριο καυσίµων και λιπαντικών οχηµάτων 

Λιανικό εµπόριο σε µη 
ειδικευµένα 
καταστήµατα 

Μεγάλα καταστήµατα λιανικής πωλήσεως µεγάλης ποικιλίας αγαθών, στα οποία 
όµως πρέπει να υπερισχύουν τα τρόφιµα, τα ποτά και ο καπνός. Tα καταστήµατα 
αυτά είναι πιθανόν να διαθέτουν δευτερευόντως και διάφορα άλλα είδη 
εµπορευµάτων, όπως ενδύµατα, έπιπλα, χαρτικά οικιακές συσκευές, είδη 
κιγκαλερίας, καλλυντικά κλπ. Συνήθως τα καταστήµατα αυτά είναι διαιρεµένα σε 
τµήµατα πωλήσεων και εφαρµόζουν το σύστηµα αυτοεξυπηρετήσεως (self-service). 
Παντοπωλεία, Περίπτερα 
Καταστήµατα λιανικής πωλήσεως µεγάλης ποικιλίας αγαθών στα οποία όµως δεν 
υπερισχύουν τα τρόφιµα, τα ποτά και ο καπνός. Πρόκειται δηλαδή για 
δραστηριότητες πολυκαταστηµάτων, που είναι διαιρεµένα σε τµήµατα πωλήσεων ή 
µικρών καταστηµάτων στα οποία διατίθενται διάφορα εµπορεύµατα που υπάγονται 
σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους ταξινόµησης, π.χ. ενδύµατα,  έπιπλα, οικιακές 
συσκευές, είδη κιγκαλερίας, καλλυντικά, κοσµήµατα, χαρτικά, παιχνίδια, αθλητικά 
είδη κλπ., και κανένα από τα είδη δεν αντιπροσωπεύει πάνω από 50% της 
προστιθέµενης αξίας ή του τζίρου. 

Λιανικό εµπόριο 
καινούριων ειδών σε 
ειδικευµένα 
καταστήµατα 

Λιανικό εµπόριο υφασµάτων, νηµάτων πλεκτικής, βασικών υλικών για την 
κατασκευή κιλιµιών, ταπήτων τοίχου ή κεντηµάτων, 
Λιανικό εµπόριο υφαντουργικών προϊόντων οικιακής χρήσης, όπως σεντόνια, 
τραπεζοµάντιλα, πετσέτες, 
Λιανικό εµπόριο υλικών ραπτικής, όπως βελόνες, κουµπιά, κλωστές κλπ. 
Λιανικό εµπόριο ειδών ένδυσης, ειδών γουνοποιίας, 
Λιανικό εµπόριο εξαρτηµάτων ένδυσης, όπως γάντια, γραβάτες, τιράντες κλπ. 
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων, δερµάτινων ειδών, ειδών ταξιδιού από δέρµα και 
υποκατάστατα δέρµατος. 
Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών ειδών, 
Λιανικό εµπόριο διαφόρων οικιακών σκευών, 
Λιανικό εµπόριο κουρτινών, δικτυωτών κουρτινών και διαφόρων άλλων οικιακών 
ειδών από υφαντουργικά υλικά, 
Λιανικό εµπόριο ξύλινων ειδών, ειδών από φελλό και ειδών καλαθοπλεκτικής, 
Λιανικό εµπόριο οικιακών αντικειµένων και εξοπλισµού που δεν κατατάσσονται 
αλλού. 
Λιανικό εµπόριο συσκευών οικιακής χρήσης (κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία κλπ.), 
Λιανικό εµπόριο ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών και λοιπού 
οπτικοακουστικού οικιακού εξοπλισµού, 
Λιανικό εµπόριο µουσικών δίσκων, δίσκων κόµπακτ, ταινιών και κασετών 
µαγνητοφώνου και βίντεο, 
Λιανικό εµπόριο µουσικών οργάνων και παρτιτούρων. 
Λιανικό εµπόριο υλικών και εξοπλισµού για ιδιοκατασκευές, 
Λιανικό εµπόριο χαρτοκοπτικών µηχανηµάτων κάθε τύπου, 
Λιανικό εµπόριο ειδών κιγκαλερίας (σιδηρικά), χρωµάτων, βερνικιών και λακών, 
Λιανικό εµπόριο υαλοπινάκων (τζάµια), άλλων υλικών κατασκευών, όπως πλίνθοι, 
ξυλεία, είδη υγιεινής κλπ., 
Λιανικό εµπόριο ειδών γραφείου, όπως στυλό, µολύβια, χαρτικά κλπ. 
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Πίνακας 1.1  
Λιανικό Εµπόριο – Κατηγορίες δραστηριοτήτων (συνέχεια) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Λιανικό εµπόριο 
τροφίµων, ποτών και 
καπνού σε ειδικευµένα 
καταστήµατα 

Λιανικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών 
Λιανικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 
Λιανικό εµπόριο ψαριών και θαλασσινών (οστρακοειδή, µαλάκια) 
Λιανικό εµπόριο ψωµιού, λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής εν γένει 
Λιανικό εµπόριο οινοπνευµατωδών και λοιπών ποτών 
Λιανικό εµπόριο προϊόντων καπνού 
Λιανικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων 
Λιανικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού σε ειδικευµένα καταστήµατα 

Λιανικό εµπόριο 
ιατροφαρµακευτικών 
ειδών, καλλυντικών και 
ειδών τουαλέτας 

Φαρµακεία 
Λιανικό εµπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών 
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών τουαλέτας 

Άλλο Λιανικό εµπόριο 
καινούριων ειδών σε 
ειδικευµένα 
καταστήµατα 

Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών συσκευών και µηχανών 
γραφείου 
Λιανικό εµπόριο υλικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (δισκέτες κλπ.), καθώς και 
λογισµικού γενικών εφαρµογών (software). 
Λιανικό εµπόριο κοσµηµάτων και ρολογιών και αργυρών ειδών (ασηµικών). 
Λιανικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών, σπόρων και λιπασµάτων. 
Λιανικό εµπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών και οργάνων ακριβείας 
Λιανικό εµπόριο αναµνηστικών και ειδών λαϊκής τέχνης 
Λιανικό εµπόριο διαφόρων τουριστικών ειδών (σουβενίρ), ειδών χειροτεχνίας και 
ειδών δώρων. 
Ειδικευµένο λιανικό εµπόριο των κατωτέρω ειδών: 
- ταπετσαρίες τοίχων και είδη επικάλυψης δαπέδων, 
- αθλητικά είδη, είδη αλιείας, είδη κατασκήνωσης, µικρά σκάφη αναψυχής και 
ποδήλατα,  
- παιχνίδια κάθε είδους, 
- κατοικίδια ζώα συντροφιάς και τροφές για κατοικίδια ζώα συντροφιάς, 
- καύσιµο πετρέλαιο για κατοικίες, εµφιαλωµένο φωταέριο, άνθρακας και 
καυσόξυλα, 
- όπλα και πυροµαχικά, 
- γραµµατόσηµα και νοµίσµατα, 
- εκκλησιαστικά είδη, 
- άλλα µη βρώσιµα προϊόντα σε ειδικευµένα καταστήµατα µ.α.κ. 

Λιανικό εµπόριο 
µεταχειρισµένων ειδών 
σε καταστήµατα 

Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων βιβλίων, 
Λιανικό εµπόριο άλλων µεταχειρισµένων ειδών, 
Λιανικό εµπόριο παλαιών αντικειµένων αξίας (αντίκες). 

Λιανικό εµπόριο που δεν 
διενεργείται σε 
καταστήµατα 

Λιανικό εµπόριο που διενεργείται από εµπορικούς οίκους µέσω ταχυδροµικών 
παραγγελιών 
Λιανικό εµπόριο σε υπαίθρια καταστήµατα και αγορές 
Λοιπό λιανικό εµπόριο που δεν διενεργείται σε καταστήµατα, όπως: 
- από πωλητές που πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι (πλασιέ), 
- από αυτόµατες µηχανές πώλησης κλπ., 
- από πλανόδιους πωλητές. 

Επισκευή ειδών ατοµικής 
και οικιακής χρήσης 

Περιλαµβάνεται η επισκευή ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης, όταν δεν 
πραγµατοποιείται σε συνδυασµό µε την παραγωγή το χονδρικό εµπόριο ή το λιανικό 
εµπόριο των προϊόντων αυτών.  
Επισκευή υποδηµάτων κάθε είδους και άλλων δερµάτινων ειδών 
Επισκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και µικροσυσκευών 
Επισκευή ρολογιών και κοσµηµάτων 
Επισκευές λοιπών ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης 
Επισκευή και µεταποίηση ενδυµάτων, 
Επισκευή ποδηλάτων. 

Πηγή: «Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας – ΣΤΑΚΟ∆-91», ΕΣΥΕ, 1994 
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Πίνακας 1.2 
Υπηρεσίες Τουρισµού – Κατηγορίες δραστηριοτήτων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Ξενοδοχεία 

Ξενοδοχεία, µοτέλ και πανδοχεία, 
Ξενοδοχεία µε εγκαταστάσεις συνεδριάσεων, 
Ξενοδοχεία και µοτέλ µε εστιατόριο 
Ξενοδοχεία και µοτέλ χωρίς εστιατόριο 

Εγκαταστάσεις 
κατασκήνωσης 
(κάµπινγκ) και άλλες 
επιχειρήσεις παροχής 
καταλύµατος για µικρή 
χρονική διάρκεια 

Καταυλισµοί διακοπών, εξοχικές κατοικίες και διαµερίσµατα διακοπών, 
Χώροι και εγκαταστάσεις κατασκήνωσης, 
Ξενώνες, εξοχικές κατοικίες, ξενώνες νεότητας, ορεινά καταφύγια κλπ. 
Ξενώνες νεότητας και ορεινά καταφύγια 
Εγκαταστάσεις κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για τροχόσπιτα 
Εξοχικές κατοικίες, διαµερίσµατα διακοπών κλπ. 

Εστιατόρια 

Πώληση γευµάτων, προς επιτόπια συνήθως κατανάλωση, καθώς και η πώληση 
ποτών που συνοδεύουν τα γεύµατα -µαζί ίσως µε κάποια µορφή ψυχαγωγίας- από: 
- εστιατόρια, 
- εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης, 
- καταστήµατα ταχείας εξυπηρέτησης (φαστ-φουντ), 
- εστιατόρια που πωλούν µερίδες φαγητού σε πακέτα, 
-  καταστήµατα που πωλούν σουβλάκια, σάντουιτς κλπ., 
- δραστηριότητες παροχής γευµάτων από σιδηροδροµικές εταιρίες και άλλες 
επιχειρήσεις µεταφοράς επιβατών. 
Zαχαροπλαστεία,  
Καταστήµατα επιτόπιου σερβιρίσµατος γαλακτοκοµικών προϊόντων και παγωτών. 

Mπαρ 
Περιλαµβάνεται η πώληση ποτών προς επιτόπια, συνήθως, κατανάλωση -µαζί ίσως 
µε κάποια µορφή ψυχαγωγίας-  από παµπ, µπαρ, νυχτερινά κέντρα, νάιτ κλαµπ κλπ. 
Kαφενεία 

Kαντίνες και τροφοδοσία 
µε τρόφιµα (κέτερινγκ) 

Περιλαµβάνεται η πώληση γευµάτων και ποτών, συνήθως σε µειωµένες τιµές και σε 
σαφώς προσδιορισµένες οµάδες ατόµων, τα οποία τις περισσότερες φορές 
συνδέονται µεταξύ τους µε δεσµούς επαγγελµατικής φύσεως, όπως: 
- δραστηριότητες καντίνας εργοστασίων, γραφείων ή αθλητικών εγκαταστάσεων, 
- δραστηριότητες σχολικών καντινών και µαγειρείων, 
- δραστηριότητες φοιτητικών εστιατορίων, 
- δραστηριότητες στρατιωτικών τραπεζαριών, λεσχών αξιωµατικών κλπ. 
∆ραστηριότητες συµβαλλοµένων, που προµηθεύουν γεύµατα παρασκευασµένα σε 
κεντρική µονάδα παρασκευής τροφίµων, προς κατανάλωση σε άλλες εγκαταστάσεις, 
όπως η προµήθεια έτοιµων γευµάτων σε: 
- αεροπορικές εταιρίες, 
- «οχήµατα-εστιατόρια», 
- δεξιώσεις, φιλοξενία που προσφέρουν επιχειρήσεις, 
- γάµους, πάρτι και λοιπούς εορτασµούς ή δραστηριότητες. 

Πηγή: «Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας – ΣΤΑΚΟ∆-91», ΕΣΥΕ, 1994 
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Πίνακας 1.3 
Τραπεζικές Υπηρεσίες – Κατηγορίες δραστηριοτήτων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Ενδιάµεσοι νοµισµατικοί 
οργανισµοί 

Περιλαµβάνεται η εξεύρεση κεφαλαίων υπό τη µορφή µεταβιβάσιµων καταθέσεων. 
∆ραστηριότητες κεντρικών τραπεζών (Τράπεζα Ελλάδος). 

Άλλοι ενδιάµεσοι 
χρηµατοπιστωτικοί 
οργανισµοί 

∆ραστηριότητες τραπεζών και άλλων ενδιάµεσων (µεσολαβούντων) νοµισµατικών 
οργανισµών, 
∆ραστηριότητες σχετικές µε τους τρέχοντες ταχυδροµικούς λογαριασµούς και τα 
ταχυδροµικά ταµιευτήρια, 
∆ραστηριότητες για τη χορήγηση πιστώσεων από ειδικά ιδρύµατα για την αγορά 
κατοικίας, τα οποία δέχονται και καταθέσεις, π.χ. Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, Εθνική Στεγαστική Τράπεζα κλπ. 

∆ραστηριότητες 
συναφείς µε τις 
δραστηριότητες 
ενδιάµεσων 
χρηµατοπιστωτικών 
οργανισµών, εκτός από 
τις ασφαλίσεις και τα 
συνταξιοδοτικά ταµεία 

∆ραστηριότητες των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, εξαιρουµένων 
των δραστηριοτήτων των νοµισµατικών οργανισµών. 
Χρηµατοδοτική µίσθωση (λήζινγκ) 
Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες, όπως: 
- χορήγηση καταναλωτικών πιστώσεων, 
- µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση της βιοµηχανίας, 
- δανεισµός χρηµάτων έξω από το τραπεζικό σύστηµα, 
- χορήγηση πιστώσεων για την αγορά κατοικίας από ειδικευµένους οργανισµούς που 
δεν δέχονται καταθέσεις. 
Άλλες δραστηριότητες ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, όπως: 
- επένδυση σε χρεόγραφα, π.χ. µετοχές, οµολογίες, συναλλαγµατικές, µερίδια 
εταιριών επενδύσεων (unit trust units) κλπ., 
- δοσοληψίες από εµπόρους χρεογράφων για ίδιο λογαριασµό, 
- επενδύσεις σε ακίνητα, που διενεργούνται κυρίως για λογαριασµό άλλων 
ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (π.χ. εταιριών επενδύσεων που 
επενδύουν σε ακίνητα), 
- ανάληψη συµφωνιών προαγοράς (swap), δικαιωµάτων επιλογής (options) και 
άλλων συµφωνιών (hedging κλπ.). 

∆ραστηριότητες 
συναφείς προς τις 
ασφαλίσεις και τα 
συνταξιοδοτικά ταµεία 

Περιλαµβάνεται η παροχή υπηρεσιών που εµπλέκονται ή είναι στενά συνδεδεµένες 
µε τις δραστηριότητες των ενδιάµεσων (µεσολαβούντων) χρηµατοπιστωτικών 
οργανισµών, αλλά δε µπορούν να χαρακτηριστούν οι ίδιες ως δραστηριότητες 
ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. 
∆ραστηριότητες συναφείς µε τις δραστηριότητες ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών 
οργανισµών 
∆ιαχείριση κεφαλαιαγορών 
∆ραστηριότητες διαχείρισης και εποπτείας των κεφαλαιαγορών, που δεν 
διενεργούνται από δηµόσιες αρχές, όπως δραστηριότητες των χρηµατιστηρίων 
αξιών, χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων κλπ. 
∆ραστηριότητες χρηµατιστών επί κινητών αξιών 
∆ραστηριότητες που διενεργούν χρηµατιστές σε κεφαλαιαγορές για λογαριασµό 
τρίτων (π.χ. αγοραπωλησίες αξιόγραφων), καθώς και συναφείς δραστηριότητες. 
∆ραστηριότητες συναφείς προς τις δραστηριότητες ενδιάµεσων (µεσολαβούντων) 
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών που δεν κατατάσσονται αλλού, όπως: 
- σύµβουλοι επί υποθηκεύσεων, 
- γραφεία αλλαγής συναλλάγµατος κλπ. 
∆ραστηριότητες που εµπλέκονται ή συνδέονται στενά µε τις ασφαλίσεις και τα 
συνταξιοδοτικά ταµεία, εξαιρουµένων των δραστηριοτήτων των ενδιάµεσων 
(µεσολαβούντων) χρηµατοπιστωτικών οργανισµών: 
- δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων, 
- δραστηριότητες εκτιµητών ασφαλιστικών κινδύνων και ζηµιών. 
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Πίνακας 1.4 
Υπηρεσίες υγείας – Κατηγορίες δραστηριοτήτων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

∆ραστηριότητες  
σχετικές µε την 
ανθρώπινη υγεία 

 
Nοσοκοµειακές δραστηριότητες 
Περιλαµβάνονται: -  οι υπηρεσίες νοσοκοµειακής περίθαλψης, όπως: * ιατρικές και 
χειρουργικές υπηρεσίες, π.χ. διάγνωση, θεραπεία, εγχειρήσεις, αναλύσεις, 
αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών κλπ., * δραστηριότητες διαµονής, παροχής 
γευµάτων κλπ., - οι βραχυπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες δραστηριότητες των 
γενικών και ειδικών νοσοκοµείων, θεραπευτηρίων, κλινικών, αναρρωτηρίων, 
ασύλων, ψυχιατρείων, κέντρων αποκατάστασης, λεπροκοµείων και άλλων 
υγειονοµικών ιδρυµάτων που παρέχουν κατάλυµα, συµπεριλαµβάνονται - οι 
ανωτέρω δραστηριότητες αφορούν κυρίως εσωτερικούς ασθενείς και εκτελούνται 
υπό την άµεση εποπτεία ιατρών.  
 
∆ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος 
Περιλαµβάνονται: - οι επισκέψεις και δραστηριότητες θεραπείας στους τοµείς της 
γενικής ή εξειδικευµένης ιατρικής, από γιατρούς γενικής ιατρικής και ειδικευµένους 
γιατρούς ή χειρουργούς. Οι δραστηριότητες αυτές µπορεί να εκτελούνται σε ιδιωτικά 
ιατρεία, οµαδικά ιατρεία ή εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείων. - οι επισκέψεις ιδιωτικών 
γιατρών σε εσωτερικούς ασθενείς νοσοκοµείων και οι δραστηριότητες που 
εκτελούνται σε κλινικές, όπως αυτές που υπάγονται σε εταιρίες, σχολεία, οίκους 
ευγηρίας, εργατικές οργανώσεις και οργανώσεις αδελφοτήτων 
 
∆ραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλµατος 
Περιλαµβάνονται: -  οδοντιατρικές δραστηριότητες, γενικής ή ειδικευµένης φύσης, 
ορθοδοντικές δραστηριότητες κλπ. Οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται σε ιδιωτικά 
ιατρεία ή σε εξωτερικά ιατρεία κλινικών, συµπεριλαµβανοµένων και των κλινικών 
που υπάγονται σε εταιρίες, σχολεία 
 
Άλλες δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 
Περιλαµβάνονται όλες οι δραστηριότητες, οι σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία, που 
δεν εκτελούνται σε νοσοκοµεία ή από γιατρούς, αλλά από παραϊατρικό προσωπικό 
αναγνωρισµένο από το νόµο, όπως: δραστηριότητες νοσοκόµων, µαιών, 
φυσιοθεραπευτών ή άλλων παραϊατρικών δραστηριοτήτων. 
 

Kτηνιατρικές 
δραστηριότητες 

Περιλαµβάνονται: - δραστηριότητες υγειονοµικής περίθαλψης και ελέγχου των 
ζώων κτηνοτροφίας, - δραστηριότητες υγειονοµικής περίθαλψης και ελέγχου των 
κατοικίδιων ζώων συντροφιάς. Οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται από 
κτηνιάτρους σε νοσοκοµεία ζώων, καθώς και κατά την επίσκεψη σε αγροκτήµατα, 
κυνοτροφεία ή κατοικίες, στα ιδιωτικά κτηνιατρεία ή χειρουργεία ή αλλού, - 
δραστηριότητες ασθενοφόρων µεταφοράς ζώων.  

∆ραστηριότητες 
κοινωνικής µέριµνας 

∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας µε παροχή καταλύµατος 
Περιλαµβάνονται δραστηριότητες που παρέχονται σε εικοσιτετράωρη βάση και οι 
οποίες έχουν ως στόχο την παροχή κοινωνικής µέριµνας σε παιδιά, ηλικιωµένους και 
ειδικές κατηγορίες ατόµων µε περιορισµένη ικανότητα να φροντίσουν τον εαυτό 
τους και στις οποίες δραστηριότητες, η ιατρική φροντίδα και εκπαίδευση δεν είναι 
σηµαντικά στοιχεία, όπως: δραστηριότητες που εκτελούνται από ορφανοτροφεία, 
παιδικά οικοτροφεία, παιδικούς σταθµούς µε διαµονή, οίκους ευγηρίας, οίκους 
σωµατικά ή διανοητικά µειονεκτούντων ατόµων, συµπεριλαµβανοµένων των 
τυφλών και των κωφαλάλων, οίκους αποκατάστασης (χωρίς ιατρική θεραπεία) για 
άτοµα εθισµένα  στα ναρκωτικά ή  στα οινοπνευµατώδη, καταλύµατα για αστέγους, 
ιδρύµατα  στα  οποία παρέχεται φροντίδα στις ανύπανδρες µητέρες και τα παιδιά 
τους.  
 
∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος 
Περιλαµβάνονται: - κοινωνικές και συµβουλευτικές δραστηριότητες, δραστηριότητες 
πρόνοιας, δραστηριότητες για πρόσφυγες, δραστηριότητες ιατρικής παραποµπής και 
παρόµοιες, οι υπηρεσίες των οποίων παρέχονται σε άτοµα και σε οικογένειες στις 
κατοικίες τους ή εκτός. 

Πηγή: «Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας – ΣΤΑΚΟ∆-91», ΕΣΥΕ, 1994 
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Πίνακας 2.1  

Επαγγελµατικές οµάδες και τίτλοι επαγγελµάτων (συνεχίζεται) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

Βιολόγοι, βοτανολόγοι, ζωολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 

Φαρµακολόγοι, ερευνητές παθολογίας και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 

Γεωπόνοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 

Ιατροί εν γένει 

Ιατροί - Μικροβιολόγοι 

Οδοντίατροι 

Κτηνίατροι 

Φαρµακοποιοί 

Άλλοι επιστήµονες υγείας, εκτός νοσηλευτικής, µ.α.κ. 

Ιατροί, βιολόγοι και 
ασκούντες συναφή 
επαγγέλµατα 

Νοσοκόµοι και µαίες πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ) 

  

Λογιστές (Πτυχιούχοι ΑΕΙ) 

Σύµβουλοι επαγγελµατικού προσανατολισµού και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 

Αναλυτές έρευνας αγοράς και στελέχη επιχειρήσεων 

∆ικηγόροι και νοµικοί σύµβουλοι 

Συµβολαιογράφοι και άλλοι νοµικοί 

Αρχειοθέτες και έφοροι αρχαιοτήτων, µουσείων και αιθουσών έργων τέχνης 

Βιβλιοθηκονόµοι και επαγγέλµατα στον τοµέα της τεκµηρίωσης και της πληροφόρησης 

Οικονοµολόγοι, κοινωνιολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 

Συγγραφείς, δηµοσιογράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 

Γλύπτες, ζωγράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 

Συνθέτες, µουσικοί µονωδοί και προς αυτούς εξοµοιούµενοι καλλιτέχνες 

Χορογράφοι και χορευτές 

Ηθοποιοί και σκηνοθέτες 

Λοιποί 
επαγγελµατίες 

∆ιοικητικά στελέχη δηµόσιου τοµέα (Πτυχιούχοι ΑΕΙ) 

  

Τεχνολόγοι βιολογικών εν γένει επιστηµών 

Τεχνολόγοι γεωπονίας και δασοπονίας 

Τεχνολόγοι - σύµβουλοι γεωργικών και δασικών εφαρµογών 

Τεχνικοί βοηθοί ιατρικής 

Τεχνολόγοι υγιεινής, δηµόσιας υγείας και περιβάλλοντος 

∆ιαιτολόγοι και ειδικοί διατροφής 

Οπτοµέτρες και οπτικοί 

Βοηθοί οδοντιάτρων 

Φυσικοθεραπευτές και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 

Βοηθοί κτηνιάτρων 

Βοηθοί φαρµακοποιών 

Τεχνικοί βοηθοί ιατρικής και συναφών προς την ιατρική επιστηµών µε εξαίρεση το 
λ ό ό  Νοσοκόµοι, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών 

Τεχνολόγοι και 
τεχνικοί βοηθοί των 
επιστηµών βιολογίας 
και υγείας 

Μαίες πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών 
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Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό της προσχολικής και της ειδικής εκπαίδευσης Βοηθητικό διδακτικό 
προσωπικό Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό µ.α.κ. 

  
Μεσίτες χρηµατιστηριακών και άλλων αξιών 

Αντιπρόσωποι ασφαλειών 

Μεσίτες ακίνητης περιουσίας 

Σύµβουλοι και διοργανωτές ταξιδιωτικών και τουριστικών πακέτων 

Αντιπρόσωποι & ειδικευµένοι τεχνικοί στις πωλήσεις τεχνικού εξοπλισµού & συναφών 
ϊό  

Προµηθευτές επιχειρήσεων 

Εκτιµητές και εκπλειστηριαστές 

Επαγγέλµατα στους τοµείς των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και των πωλήσεων 

Εµπορευµατοµεσίτες 

Εκτελωνιστές και πράκτορες µεταφορών 

Πράκτορες ευρέσεως εργασίας εν γένει 

Καλλιτεχνικοί πράκτορες και πράκτορες παροχής υπηρεσιών 

Γραµµατείς ανωτέρων διοικητικών & διευθυντικών στελεχών & συναφή επαγγέλµατα 

Υπάλληλοι νοµικών γραφείων και υπηρεσιών, υπάλληλοι ασφαλίσεων 

Βοηθοί λογιστών 

Τεχνικοί βοηθοί στατιστικής, µαθηµατικών και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 

Ελεγκτές τελωνείων 

Υπάλληλοι εφοριών, ειδικοί επί φορολογικών θεµάτων 

Υπάλληλοι χορήγησης κρατικών κοινωνικών επιδοµάτων 

Υπάλληλοι χορήγησης κρατικών αδειών 

Υπάλληλοι-ελεγκτές δηµοσίων υπηρεσιών και οργανισµών 

Αξιωµατικοί σωµάτων ασφαλείας και ιδιωτικοί αστυνοµικοί (ντετέκτιβ) 

Κοινωνικοί λειτουργοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών 

∆ιακοσµητές, εµπορικοί σχεδιαστές (µοντελίστες) 

Εκφωνητές, µουσικοί, τραγουδιστές 

Ειδικευµένοι στις 
πωλήσεις και στην 
εξυπηρέτηση 
επιχειρήσεων 

Επαγγελµατίες αθλητές και προπονητές 
 

Στενογράφοι και δακτυλογράφοι 
Χειριστές µηχανών επεξεργασίας κειµένων και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
Χειριστές µηχανών εισαγωγής δεδοµένων 
Χειριστές υπολογιστικών µηχανών 
Γραµµατείς-δακτυλογράφοι 
Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία 
Υπάλληλοι στατιστικών και οικονοµικών υπηρεσιών 
Αποθηκάριοι και ζυγιστές 
Υπάλληλοι προγραµµατισµού υλικών και παραγωγής 
Υπάλληλοι υπηρεσιών µεταφορών 
Ταχυδροµικοί και υπάλληλοι διαλογής αλληλογραφίας 
Υπάλληλοι βιβλιοθηκών και αρχειοθέτες 
Κωδικογράφοι, διορθωτές δοκιµίων και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
Γραφείς, αιτησιογράφοι και άτοµα που ασκούν συναφή επαγγέλµατα 

Υπάλληλοι γραφείου 

Λοιποί υπάλληλοι γραφείου 
  

Ταµίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων 
Ταµειολογιστές και άλλοι υπάλληλοι συναλλαγών 
Ενεχυροδανειστές 
Εισπράκτορες χρεών και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
Πράκτορες στοιχηµάτων και κρουπιέρηδες 
Υπάλληλοι ταξιδιωτικών γραφείων και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
Υπάλληλοι υποδοχής και ενηµέρωσης πελατών 

Υπάλληλοι 
εξυπηρέτησης 
πελατών 

Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων 
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Ταξιδιωτικοί συνοδοί και φροντιστές 
Ξεναγοί 
Εισπράκτορες µεταφορικών µέσων 
∆ιαχειριστές, οικονόµοι και αρχιθαλαµηπόλοι 
Μάγειροι 
Σερβιτόροι 
Απασχολούµενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας 
Κοµµωτές, κουρείς, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
Λοιποί απασχολούµενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 

Υπάλληλοι παροχής 
προσωπικών 
υπηρεσιών και 
υπηρεσιών 
προστασίας 

Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 

  
Μοντέλα επίδειξης µόδας (µανεκέν) και άλλα µοντέλα 

Πωλητές σε καταστήµατα 

Πωλητές σε 
καταστήµατα ή 
αγορές και µοντέλα 
επίδειξης προϊόντων Πωλητές σε υπαίθριους πάγκους και υπαίθριες αγορές 

  Πλανόδιοι πωλητές 
Πωλητές από πόρτα σε πόρτα και µέσω τηλεφώνου 
Στιλβωτές υποδηµάτων και πρόσωπα που παρέχουν µικροϋπηρεσίες στο δρόµο 
Οικιακοί βοηθοί 
Καθαριστές γραφείων, ξενοδοχείων και άλλων χώρων 
Πλύντες στο χέρι και σιδερωτές µε χειροκίνητο σίδερο 
Επιστάτες διαχειριστές κτιρίων 
Καθαριστές οχηµάτων, παραθύρων και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
Αγγελιοφόροι, αχθοφόροι αποσκευών και µικροδεµάτων και διανοµείς 
Θυρωροί, φύλακες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
Συλλέκτες χρηµάτων από αυτόµατους πωλητές, καταγραφείς µετρητών 
Συλλέκτες απορριµµάτων 

Ανειδίκευτοι 
υπάλληλοι 
υπηρεσιών και 
πωλήσεων 

Οδοκαθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 

Πηγή: “International Standard Classification of Occupations: ISCO-88”, ILO, 1990 και 
«Στατιστική Ταξινόµηση Επαγγελµάτων – ΣΤΕΠ-92», ΕΣΥΕ, 1995 


