
Ένα από τα πεδία παρέµβασης στην προσπάθεια για τη µείωση των ανισοτή-
των αλλά και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών ανάµεσα στα δύο φύλα είναι η 
αντιµετώπιση των διακρίσεων και εµποδίων που αποτρέπουν τις γυναίκες οι 
οποίες επιθυµούν να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν επιχειρηµατική δραστη-
ριότητα. Παρά τη σηµαντική πρόοδο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, η 
παρουσία των γυναικών που δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά είτε ως 
εργοδότριες είτε ως αυτοαπασχολούµενες είναι κατά πολύ µικρότερη από την 
αντίστοιχη παρουσία των ανδρών. 

Το ενδιαφέρον στο παρόν στατιστικό δελτίο εστιάζεται στον υπολογισµό του 
επιχειρηµατικού κενού ανάµεσα στα δύο φύλα και στην αποτύπωση των χα-
ρακτηριστικών της επιχειρηµατικότητάς τους, καθώς και στην εξέλιξη αυτών. 
Αναλυτικότερα, το επιχειρηµατικό κενό αποτυπώνει το µέγεθος της ανισότη-
τας-διαφοράς στην αντιπροσώπευση των δύο φύλων στον επιχειρηµατικό στί-
βο, ενώ η ανάλυση των χαρακτηριστικών της εκδήλωσης της επιχειρηµατικό-
τητας από τα δύο φύλα παρέχει µια περισσότερο ολοκληρωµένη εικόνα για τις 
βασικές κοινωνικοοικονοµικές πτυχές των διαφορών ανάµεσα στα δύο φύλα.  

Ο όρος «επιχειρηµατίας», ταυτίζεται µε την έννοια του «εργοδότη» ή «αυτοα-
πασχολούµενου µε προσωπικό». Οι έννοιες αυτές, καταγράφονται από την 
πηγή δεδοµένων (Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού) που χρησιµοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του παρόντος δελτίου. Ωστόσο, αυτή η επιλογή-ταύτιση δεν σηµαίνει 
ότι οι δραστηριότητες των «αυτοαπασχολούµενων χωρίς προσωπικό» δεν θε-
ωρούνται ως επιχειρηµατική δράση. Η έµφαση δίνεται στους επιχειρηµατίες-
εργοδότες, καθώς η επιχειρηµατική δράση και το περιεχόµενο της εργασίας 
τους περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού των 
επιχειρήσεων τους (µισθωτοί), τον έλεγχο των διαδικασιών πρόσληψης και τις 
αποφάσεις για τις προαγωγές του προσωπικού τους.  

Οι ρόλοι αυτοί συνδέονται άµεσα µε την εκδήλωση και την έκταση (εύρος) του 
φαινοµένου της «γυάλινης οροφής», θέµα που παρουσιάστηκε στο προηγού-
µενο στατιστικό δελτίο. Κατά συνέπεια, ο υπολογισµός του επιχειρηµατικού 
κενού και η αποτύπωση των διαφορών στα χαρακτηριστικά της εκδήλωσης της 
επιχειρηµατικότητας στα δύο φύλα συµβάλει στον εντοπισµό των πεδίων όπου 
οι διακρίσεις και τα εµπόδια αποτρέπουν τις γυναίκες να ξεκινήσουν µια δική 
τους επιχείρηση (µε προσωπικό), ενώ παράλληλα συµβάλει στην αποτύπωση 
της σχέσης ανάµεσα στην ένταση του φαινοµένου της «γυάλινης οροφής» µε 
τη διαφορετική αντιπροσώπευση των δύο φύλων στο επιχειρηµατικό πεδίο.  

Στο επίπεδο των διαθέσιµων στατιστικών δεδοµένων, ο αριθµός των εργοδο-
τών αποτυπώνει έναν αδρό αριθµό των επιχειρηµατιών µε προσωπικό. Ωστό-
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σο, ο αριθµός αυτός δεν εκφράζει απόλυτα το σύνολο των ατόµων που διοι-
κούν µια επιχείρηση, καθώς πολλοί από αυτούς -κυρίως στις µεγαλύτερες σε 
όρους απασχόλησης επιχειρήσεις- εµφανίζονται ως µισθωτοί παρά ως εργοδό-
τες και εποµένως λαµβάνουν µισθό από την επιχείρηση που διοικούν. 

 Equal Ανδροµέδα χρηµατοδοτείται από το 

αϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75% και από 

ύς Πόρους (Υπουργείο Απασχόλησης και 

οινωνικής Προστασίας) κατά 25%. 



Αντίθετα, στις µικρότερες -σε όρους απασχόλησης- επι-
χειρήσεις υπάρχει σαφώς µεγαλύτερη ταύτιση του αριθ-
µού που αποτυπώνεται από τα διαθέσιµα στατιστικά 
στοιχεία για τους εργοδότες µε τον πραγµατικό αριθµό 
των επιχειρηµατιών-εργοδοτών αυτών των επιχειρήσεων. 

Εποµένως, καθώς η πληροφορία του αριθµού των εργοδο-
τών/-τριών είναι περισσότερο αποτελεσµατική στην απο-
τύπωση της επιχειρηµατικότητας στις µικρότερες επιχει-
ρήσεις, και µε δεδοµένο το µικρό µέγεθος -σε όρους απα-
σχόλησης- των ελληνικών επιχειρήσεων και έχοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες δραστηριοποιούνται επιχειρηµα-
τικά κυρίως µέσα από µικρότερες επιχειρήσεις, η χρήση 
των διαθέσιµων στατιστικών δεδοµένων για τον αριθµό 
των εργοδοτών/-τριών µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε 
ασφάλεια για την αποτύπωση των διαφορών των δύο φύ-
λων στην επιχειρηµατική δράση. 

Βασικά µεγέθη της επιχειρηµατικής  δράσης των 
δύο φύλων 

Από µια πρώτη µατιά στα διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα 
προκύπτει ότι η ένταση της εκδήλωσης της επιχειρηµατι-
κότητας είναι σηµαντικά µεγαλύτερη στους άνδρες. Το 
2003, επιχειρηµατική δραστηριότητα µε ή χωρίς προσω-
πικό (δηλαδή ως εργοδότες/-τριες ή ως αυτοαπασχολού-
µενοι/-ες) ασκούσαν περίπου 880.000 άνδρες και 
335.000 γυναίκες. Συγκρίνοντας αυτά τα µεγέθη µε τα 
αντίστοιχα του 1993 προκύπτει ότι την τελευταία δεκαε-
τία µειώνεται περίπου κατά 80.οοο ο αριθµός των ανδρών 
που δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά (µε ή χωρίς προ-
σωπικό), ενώ αντίθετα αυξάνεται κατά 94.000 ο αριθµός 
των γυναικών που ασκούν επιχειρηµατική δράση (µε ή 
χωρίς προσωπικό). Εποµένως, την τελευταία δεκαετία το 
συνολικό ανθρώπινο δυναµικό που δραστηριοποιείται 
επιχειρηµατικά στην Ελλάδα αυξάνεται περίπου κατά 
14.000 άτοµα.  

Αντίστοιχα, κατά την ίδια περίοδο ο αριθµός των ανδρών 
αυτοαπασχολούµενων µειώθηκε περίπου κατά 82.000 
άτοµα, ενώ ο αντίστοιχος αριθµός των γυναικών αυξή-
θηκε κατά 77.000, αυξάνοντας το συνολικό αριθµό των 
αυτοαπασχολουµένων περίπου κατά 5.000 άτοµα. Μεγα-
λύτερη, ωστόσο, ήταν η αύξηση του συνολικού αριθµού 
των εργοδοτών/-τριών. Το 1993, ο αριθµός των εργοδο-
τών έφτανε στις 260.000, ενώ το 2003 ο αντίστοιχος 
αριθµός αυξήθηκε κατά 20.000 άτοµα και έφτασε στις 
280.000 άτοµα. Το σύνολο σχεδόν αυτής της αύξησης 
προήλθε από τις γυναίκες (περίπου 17.500 γυναίκες εργο-
δότριες). 

Η µεγαλύτερη δυναµική των γυναικών στην εξέλιξη της 
επιχειρηµατικής δράσης αποτελεί την αφετηρία της πα-
ρούσας ανάλυσης. Στόχος είναι ο υπολογισµός της ανισό-
τητας στην αντιπροσώπευση των γυναικών στον επιχει-
ρηµατικό στίβο και η µελέτη των βασικών χαρακτηριστι-
κών των επιχειρηµατιών-εργοδοτών των δύο φύλων, κα-
θώς και η αποτύπωση των µεταβολών που παρατηρούνται 
σε αυτά.  

Εργοδότες και αυτοαπασχολούµενοι στα δύο φύλα 

Το 2003, οι γυναίκες εργοδότριες και αυτοαπασχολούµε-
νες αποτελούσαν περίπου το 22,5% της συνολικής απα-
σχόλησης των γυναικών, ενώ το αντίστοιχο µερίδιο στους 
άνδρες έφτανε στο 37% (Γράφηµα 1). Στην οµάδα των 
εργοδοτών/-τριών η διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα 
ήταν σχετικά µεγαλύτερη, καθώς το ίδιο έτος, ως εργο-
δότες/-τριες, εργάζονταν το 9,5% των απασχολούµενων 
ανδρών, ενώ ανάλογη θέση κατείχε µόλις το 3,4% των 
απασχολούµενων γυναικών.  

Μία 10ετία νωρίτερα, το 1993, ως εργοδότες/-τριες, εργά-
ζονταν το 9,7% των απασχολούµενων ανδρών, έναντι του 
2,7% των απασχολούµενων γυναικών, ενώ ως αυτοαπα-
σχολούµενοι/-ες, εργάζονταν περίπου το 31,5% των απα-
σχολούµενων ανδρών και το 16,5% των απασχολούµενων 
γυναικών. Εποµένως, τη δεκαετία 1993-2003 παρατηρεί-
ται υποχώρηση των ανδρών και ενίσχυση των γυναικών 
στο επίπεδο της επιχειρηµατικότητας ως αυτοαπασχο-
λούµενοι/-ες, ενώ την ίδια περίοδο παρατηρείται –ορι-
ακή- υποχώρηση της παρουσίας των ανδρών και αύξηση 
της παρουσίας των γυναικών στο επίπεδο της επιχειρηµα-
τικότητας ως εργοδότες/-τριες. 
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Ηλικιακή σύνθεση των ανδρών και γυναικών 
επιχειρηµατιών-εργοδοτών/-τριών 

Η ηλικιακή σύνθεση των γυναικών επιχειρηµατιών-εργο-
δοτριών παρουσιάζει σηµαντική µεταβολή κατά τη δεκαε-
τία 1993-2003. Η µεταβολή αυτή εκδηλώνεται κατά τέ-
τοιον τρόπο, όπου στο τέλος της εξεταζόµενης περιόδου η 
ηλικιακή σύνθεση των γυναικών επιχειρηµατιών-εργοδο-
τριών παρουσιάζει παρόµοια εικόνα µε την ηλικιακή σύν-
θεση των ανδρών επιχειρηµατιών-εργοδοτών. Αντίθετα, η 
ηλικιακή σύνθεση των ανδρών επιχειρηµατιών-εργοδο-
τών παρουσίασε σχετικά µικρές µεταβολές µε ελαφρά 
υποχώρηση της συµµετοχής των ηλικιών κάτω των 40 
ετών και αντίστοιχα ελαφρά ενίσχυση της συµµετοχής 
των ανδρών εργοδοτών ηλικίας 40 ετών και άνω (Γρά-
φηµα 2). 

Ειδικότερα, το 2003, το 70% των γυναικών επιχειρηµα-
τιών-εργοδοτριών ήταν ηλικίας άνω των 40 ετών, ενώ το 
1993 µόλις το 52% των γυναικών εργοδοτριών ανήκε σε 
αυτήν την ηλικιακή οµάδα. Από την άλλη πλευρά, το 
2003, το 68% των ανδρών εργοδοτών ήταν ηλικίας άνω 
των 40 ετών, έναντι 64% το 1993. Με άλλα λόγια, τη δε-
καετία 1993-2003 αυξήθηκε σηµαντικά ο µέσος όρος ηλι-
κίας των γυναικών επιχειρηµατιών-εργοδοτριών, ο οποίος 
πλησίασε το µέσο όρο ηλικίας των ανδρών επιχειρηµα-
τιών-εργοδοτών. 

Επεκτείνοντας την ερµηνεία των παραπάνω µεταβολών, 
την τελευταία δεκαετία, η αύξηση της γυναικείας επιχει-
ρηµατικότητας προήλθε αποκλειστικά από γυναίκες ηλι-
κίας άνω των 40 ετών, ενώ η παρουσία των νεότερων 
γυναικών -κάτω των 40 ετών- στον επιχειρηµατικό στίβο 

παρουσίασε υποχώρηση. Επιπλέον, η ταύτιση της ηλικια-
κής σύνθεσης των δύο φύλων δεν αποτελεί ένδειξη εξά-
λειψης των διαφορών και της άνισης αντιπροσώπευσης 
των δύο φύλων στον επιχειρηµατικό στίβο. Αντίθετα, η 
έλλειψη δυναµικής στην επιχειρηµατική δράση από τις 
νεότερες ηλικίες των γυναικών µεσο-µακροπρόθεσµα θα 
ενισχύσει τις διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα, ενώ πα-
ράλληλα αποδίδει στη γυναικεία επιχειρηµατικότητα χα-
ρακτήρα και ρόλο ευκαιριακό-πρόσκαιρο και αναπτυσσό-
µενο µόνο όταν κάποιες άλλες συνθήκες το επιτρέψουν 
(π.χ. ηλικία παιδιών άνω των 12-15 ετών, οικογενειακές 
υποχρεώσεις κ.λ.π.).  

Παράλληλα, το γεγονός ότι οι παρατηρούµενες µεταβολές 
στην ηλικιακή σύνθεση των γυναικών επιχειρηµατιών-
εργοδοτριών λειτούργησαν προς την κατεύθυνση  της ενί-
σχυσης της παρουσίας µόνο των µεγαλυτέρων σε ηλικία 
γυναικών αναδεικνύει τα σηµαντικά προβλήµατα στην 
ενθάρρυνση και (υπο)στήριξη των νέων σε ηλικία ατόµων 
(και ιδιαίτερα των νέων γυναικών) στην ανάληψη επιχει-
ρηµατικών πρωτοβουλιών και δράσεων. Αυτό είναι δε 
εµφανές ακόµα και όταν οι νέοι και νέες διαθέτουν υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης. Η αδυναµία αυτή γίνεται περισσό-
τερο εµφανής στην επόµενη ενότητα όπου ο παράγοντας 
της ηλικίας συνδέεται µε το χαρακτηριστικό του επιπέδου 
εκπαίδευσης. 
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Το επίπεδο εκπαίδευσης των ανδρών και γυναικών 
επιχειρηµατιών-εργοδοτών/-τριών 

Την εξεταζόµενη περίοδο, οι µεταβολές που παρατηρού-
νται στο επίπεδο εκπαίδευσης των επιχειρηµατιών-εργο-
δοτών/-τριών είναι σηµαντικότερες στους άνδρες, ενώ 
στις γυναίκες η κατά επίπεδο εκπαίδευσης σύνθεσή τους 
παρέµεινε αµετάβλητη. Συνολικά, το µέσο επίπεδο εκπαί-
δευσης των γυναικών επιχειρηµατιών-εργοδοτριών είναι 
υψηλότερο από αυτό των ανδρών, ενώ στην αρχή της εξε-
ταζόµενης περιόδου, η διαφορά αυτή ήταν µεγαλύτερη 
(Γράφηµα 3). Η µείωση της διαφοράς ανάµεσα στα δύο 
φύλα οφείλεται στις διαφορετικές τάσεις που παρατηρού-
νται ανάµεσα στους άνδρες και στις γυναίκες στην εκδή-
λωση επιχειρηµατικότητας αναφορικά µε το επίπεδο εκ-
παίδευσης, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια και σε συν-
δυασµό µε την ηλικία τους.  

Ειδικότερα, παρατηρείται έντονη µείωση του αριθµού των 
ανδρών επιχειρηµατιών-εργοδοτών µε χαµηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης (µέχρι Γυµνάσιο), η οποία αντισταθµίζεται 
από µια εξίσου σηµαντική αύξηση του αριθµού των αν-
δρών εργοδοτών µε µεσαίο (Λύκειο, ΙΕΚ κ.λ.π.) και υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ). Ειδικότερα, την περίοδο 
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1993-2003, οι άνδρες εργοδότες µε µεσαίο και υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης αυξήθηκαν κατά 30.000, ενώ περί-
που κατά τον ίδιο αριθµό µειώθηκαν οι άνδρες εργοδότες 
µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Από την άλλη πλευρά, η 
αύξηση της επιχειρηµατικής παρουσίας των γυναικών 
κατά την ίδια περίοδο προήλθε από γυναίκες από όλα τα 
επίπεδα εκπαίδευσης µε αποτέλεσµα η κατά επίπεδο εκ-
παίδευσης σύνθεση των γυναικών επιχειρηµατιών-εργο-
δοτριών να µην διαφοροποιείται στο τέλος της δεκαετίας 
1993-2003.    

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, ωστόσο, η µεταβολή της σύν-
θεσης των επιχειρηµατιών-εργοδοτών/-τριών µε βάση το 
φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης και την ηλικιακή οµάδα 
(Γράφηµα 4). Πιο συγκεκριµένα, στους άνδρες εργοδότες, 
κατά τη δεκαετία 1993-2003, παρατηρείται ότι η µείωση 
της επιχειρηµατικής τους παρουσίας συνδέεται περισσό-
τερο µε τον παράγοντα του επιπέδου εκπαίδευσης και 
λιγότερο µε τον παράγοντα της ηλικίας. Αντίθετα, στην 
αύξηση της επιχειρηµατικής παρουσίας των γυναικών ο 
παράγοντας της ηλικίας φαίνεται ότι ήταν σηµαντικότε-
ρος σε σχέση µε τον παράγοντα του επιπέδου εκπαίδευ-
σης. Με άλλα λόγια, τη δεκαετία 1993-2003 το χαµηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης στους άνδρες µείωνε τις πιθανότη-
τες εισόδου και παραµονής τους στον επιχειρηµατικό 
στίβο περισσότερο από ότι ο χαµηλότερος µέσος όρος  
της ηλικίας τους, ενώ αντίθετα στις γυναίκες τις περισσό-
τερες πιθανότητες εισόδου και παραµονής στον επιχει-
ρηµατικό στίβο είχαν οι γυναίκες ηλικίας 40-64 ετών, 
ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης. 
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Με βάση τις παραπάνω επισηµάνσεις γίνεται κατανοητό 
ότι η εξοµοίωση της ηλικιακής σύνθεσης των γυναικών 
και των ανδρών εργοδοτών-επιχειρηµατιών δεν σηµαίνει 
ότι επιτεύχθηκε µείωση των διαφορών-ανισοτήτων στην 
εκδήλωση επιχειρηµατικότητας από τα δύο φύλα. Αντί-
θετα, προκύπτει ότι την τελευταία δεκαετία έχουν ενισχυ-
θεί τα εµπόδια που αποτρέπουν τις νεότερες σε ηλικία 
γυναίκες να ανα βουν ή να διατηρ ουν ιχειρηµατική 
δράση, ακόµα και αν αυτές διαθέτουν υψηλό επίπεδο εκ-
παίδευσης. 

λά ήσ επ

Οικογενειακή κατάσταση και παρουσία παιδιού 
στο νοικοκυριό των ανδρών και γυναικών 

επιχειρηµατιών-εργοδοτών/-τριών 

Όπως ήταν ανεµενόµενο, το µεγαλύτερο µέρος των 
ανδρών και γυναικών επιχειρηµατιών-εργοδοτών/-
τριών είναι έγγαµοι/-ες. Το 2003, το 76,8% των 
γυναικών και το 81,1% των ανδρών ήταν έγγαµοι/-ες 
(Γράφηµα 5), ενώ µία δεκαετία νωρίτερα, τα αντίστοι-
χα µεγέθη ήταν 69,9% στις γυναίκες και 85,8% στους 
άνδρες. Το υπόλοιπο 23,2% των γυναικών εργοδο-
τριών το 2003, συγκέντρωναν οι χήρες ή διαζευγµένες 
γυναίκες εργοδότριες (12,1% το 2003 έναντι 15,5% το 
1993) και οι άγαµες γυναίκες εργοδότριες (11,1% το 
2003 έναντι 14,7% το 1993). Στους άνδρες, αντίστοιχα, 
το υπόλοιπο 18,9% συγκέντρωναν οι άγαµοι άνδρες 
εργοδότες (16,3% το 2003 έναντι 11,6% το 1993) και οι 
χήροι ή διαζευγµένοι άνδρες εργοδότες (2,6% το 2003 
έναντι του 2,6% το 1993).  
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Σύµφωνα µε τις παραπάνω κατανοµές, την τελευταία 
δεκαετία παρατηρούνται διαφορετικές τάσεις στην 
εκδήλωση της επιχειρηµατικότητας των δύο φύλων 
αναφορικά µε την οικογενειακή τους κατάσταση. Η 
οικογενειακή κατάσταση –όπως η ηλικία και το 
επίπεδο εκπαίδευσης- αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 
όπου εκδηλώνονται αντίθετες τάσεις στα δύο φύλα. 
Ειδικότερα, την περίοδο 1993-2003 µειώνεται ο 
αριθµός των έγγαµων ανδρών εργοδοτών, ενώ αυ-
ξάνεται περίπου κατά το ίδιο ποσό ο αριθµός των 
άγαµων ανδρών εργοδοτών. Αντίθετα, το σύνολο σχε-
δόν της αύξησης των γυναικών εργοδοτριών κατά την 
εξεταζόµενη περίοδο προήλθε από έγγαµες γυναίκες. 

5 5

Όσον αφορά στην παρουσία ή µη -ενός τουλάχιστον- 
παιδιού στο νοικοκυριό του/της επιχειρηµατία-εργο-
δότη/-τριας, από την ανάλυση των διαθέσιµων στοι-
χείων προκύπτει ότι και στα δύο φύλα στο µεγαλύτερο 
µερίδιο των νοικοκυριών των εργοδοτών/τριών δεν 
υπάρχει παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών. Ειδικότερα, 
το 2003, στο 60% των νοικοκυριών των ανδρών 
εργοδοτών και στο 70% των νοικοκυριών των γυναι-
κών εργοδοτριών δεν υπήρχε παιδί ηλικίας κάτω των 
15 ετών (Γράφηµα 6). Τα αντίστοιχα µεγέθη, µία 
δεκαετία νωρίτερα, ήταν µικρότερα αλλά αποτε-
λούσαν την πλειοψηφία και στα δύο φύλα (50% στους 
άνδρες και 60% στις γυναίκες). 

Την τελευταία δεκαετία εποµένως, έχει γίνει περισσό-
τερο πιθανή-συχνή η εικόνα του άνδρα ή της γυναίκας 
επιχειρηµατία-εργοδότη/τριας ο/η οποίος/α δεν έχει 
την ευθύνη ενός παιδιού ηλικίας κάτω των 15 ετών. Με 
άλλα λόγια, τόσο γενικά όσο και σε σύγκριση µε τους 
άνδρες, έχει γίνει λιγότερο πιθανή η εκδήλωση και 
διατήρηση επιχειρηµατικής δράσης από µια γυναίκα 
που στο πλαίσιο του νοικοκυριού της έχει την ευθύνη 
ενός παιδιού κάτω των 15 ετών, καθώς µόλις 3 στις 10 
γυναίκες επιχειρηµατίες-εργοδότριες έχουν στο νοικο-
κυριό τους παιδί κάτω των 15 ετών.  

Επιπλέον, παρότι η ίδια πιθανότητα µειώθηκε και 
στους άνδρες, ωστόσο, παραµένει αρκετά µεγαλύτερη 
από αυτήν των γυναικών, ενώ όταν εξετάζεται και η 
ηλικία του παιδιού προκύπτουν και νέες διαφορές. Πιο 
συγκεκριµένα, όσο µικρότερη είναι η ηλικία του παι-
διού στο νοικοκυριό τόσο λιγότερες είναι οι πιθα-
νότητες για την ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης από 
τις γυναίκες, σε σύγκριση µε τους άνδρες. Η εικόνα 
αυτή ήταν εµφανής το 1993 για ηλικίες παιδιών µέχρι 
6 ετών, ενώ στο τέλος της εξεταζόµενης δεκαετίας, η 
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6 Επιχειρηµατίες-εργοδότες µε ή χωρίς παιδί (ηλικίας 
κάτω των 15 ετών) κατά φύλο, 1993 και 2003
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διαφορά των πιθανοτήτων ανάµεσα στα δύο φύλα είχε 
αυξηθεί σε βάρος των γυναικών. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία, αλλά και µε αυτά 
της ηλικιακής σύνθεσης και του επιπέδου εκπαίδευσης 
των γυναικών εργοδοτριών, το συµπέρασµα που 
προκύπτει είναι ότι την τελευταία δεκαετία η αύξηση 
της επιχειρηµατικής παρουσίας των γυναικών αφορού-
σε κυρίως σε έγγαµες γυναίκες ηλικίας άνω των 40 
ετών, χωρίς υποχρεώσεις φροντίδας παιδιών (ηλικίας 
κάτω των 15 ετών), ενώ το επίπεδο εκπαίδευσης δεν 
αποτελούσε ισχυρό παράγοντα ενίσχυσης της επι-
χειρηµατικής τους δράσης. Η εικόνα αυτή συµπληρώ-
νεται στη συνέχεια µε την ανάλυση των µεταβολών της 
κλαδικής και επαγγελµατικής σύνθεσης της γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί 
στην παρουσίαση του επιχειρηµατικού κενού ανάµεσα 
στα δύο φύλα και στην τάση εξέλιξής του. 

Επιχειρηµατική δράση στο σύνολο της 
απασχόλησης των δύο φύλων 

Σε όλους τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, η 
επιχειρηµατική δράση των ανδρών είναι σηµαντικά µεγα-
λύτερη από τη δράση των γυναικών, παρά τη µείωση των 
σχετικών διαφορών που παρατηρείται τα τελευταία χρό-
νια. Σηµαντικό, ωστόσο, είναι το στοιχείο ότι η µείωση 
αυτών των διαφορών είναι αποτέλεσµα δύο αντίθετων 
τάσεων. Από τη µία πλευρά, ενισχύεται αισθητά –σε σχε-
τικούς όρους- η επιχειρηµατική δραστηριότητα των γυ-
ναικών, ενώ από την άλλη πλευρά η επιχειρηµατική πα-
ρουσία των ανδρών εµφανίζει οριακή µείωση. Ειδικότερα, 
το 1993, ως εργοδότες δραστηριοποιούνταν το 9,7% των 
απασχολούµενων ανδρών, ενώ το 2003 το αντίστοιχο πο-
σοστό υποχώρησε οριακά, στο 9,5%. Στις γυναίκες, αντί-
θετα, η ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δράσης διαµόρ-
φωσε το 2003 το αντίστοιχο ποσοστό στο 3,4% της συνο-
λικής τους απασχόλησης, έναντι 2,7% το 1993. Σε απόλυτα 
µεγέθη, η αύξηση αυτή µεταφράζεται ως 17.500 γυναίκες 
νέες επιχειρηµατίες-εργοδότριες (Γράφηµα 7α και 7β).  

Εξίσου σηµαντικό είναι και το στοιχείο ότι η ενίσχυση της 
επιχειρηµατικής παρουσίας των γυναικών εµφανίζεται σε 
κλάδους όπου η επιχειρηµατική δράση των ανδρών, είναι 
κυρίαρχη. Σε αυτούς τους κλάδους συγκαταλέγεται η γε-
ωργία-κτηνοτροφία, οι κλάδοι της µεταποίησης, του χον-
δρικού-λιανικού εµπορίου και ο κλάδος των ξενοδοχείων-
εστιατορίων. Από την άλλη πλευρά, σε κλάδους του τοµέα 
των υπηρεσιών, όπως η εκπαίδευση, η υγεία-πρόνοια και 
οι λοιπές υπηρεσίες ατοµικού ή κοινωνικού χαρακτήρα 
όπου οι γυναίκες συγκεντρώνουν το 60% της απασχόλη-

σης και κατά την τελευταία δεκαετία κατέλαβαν τα ¾ των 
νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν, εµφανίζεται 
σηµαντική υποχώρηση της επιχειρηµατικής παρουσίας 
των γυναικών και αντίστοιχα σηµαντική ενίσχυση της 
επιχειρηµατικής δράσης των ανδρών.  

Αξιοσηµείωτο, επίσης, είναι το στοιχείο της απουσίας των 
γυναικών από τον επιχειρηµατικό στίβο αρκετών κλάδων 
της οικονοµίας. Ο κλάδος της αλιείας, των ορυχείων-λα-
τοµείων, της ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδατος, κα-
θώς και µέχρι πρόσφατα ο κλάδος των ενδιάµεσων χρη-
µατοπιστωτικών οργανισµών και επιχειρήσεων ήταν και 
εξακολουθούν να είναι πεδία οικονοµικής δραστηριότη-
τας κάτω από την απόλυτη επιχειρηµατική κυριαρχία των 
ανδρών. 

Ένας απλός δείκτης που χρησιµοποιείται για τον υπολογι-
σµό της διαφοράς των δύο φύλων στην εκδήλωση επιχει-
ρηµατικής δράσης αξιοποιεί τα µεγέθη από τα παραπάνω 
ποσοστά συµµετοχής των εργοδοτών/-τριών-επιχειρηµα-
τιών των δύο φύλων στη συνολική τους απασχόληση. Ει-
δικότερα, στο σύνολο της οικονοµίας το 2003, η επιχειρη-
µατική παρουσία των ανδρών στη συνολική τους απασχό-
ληση (9,5%) ήταν -σε σχετικούς όρους- 2,8 φορές µεγαλύ-
τερη από την επιχειρηµατική δράση των γυναικών (3,4%). 
Μία δεκαετία νωρίτερα, η διαφορά αυτή ήταν µεγαλύ-
τερη, µε τους άνδρες επιχειρηµατίες-εργοδότες να είναι –
σε σχετικούς όρους- 3,6 φορές περισσότεροι από τις γυ-
ναίκες επιχειρηµατίες-εργοδότριες (9,7% έναντι 2,7% επί 
της συνολικής τους απασχόλησης, αντίστοιχα). 

Στο επίπεδο των κλάδων της οικονοµίας, το 2003, η επι-
χειρηµατική δραστηριοποίηση των γυναικών ήταν εντο-
νότερη στα ξενοδοχεία-εστιατόρια (7,2% της απασχόλη-
σης γυναικών στον κλάδο), στον κλάδο των κατασκευών 
(6,8%), του χονδρικού-λιανικού εµπορίου (5%), στον 
κλάδο της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (5%), στο 
κλάδο των λοιπών υπηρεσιών ατοµικού ή κοινωνικού χα-
ρακτήρα (4,9%), στη µεταποιητική βιοµηχανία (3,9%) και 
στη γεωργία-κτηνοτροφία (3,4%). 

 6 
2Ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

Το επιχειρηµατικό κενό ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες στην Ελλάδα   ▪   ∆εκέµβριος 2004 

Αντίστοιχα, στην ίδια οµάδα κλάδων εµφανίζουν και οι 
άνδρες εντονότερα την επιχειρηµατική τους δράση. Ωστό-
σο το µέγεθος της επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης των 
ανδρών είναι πολλαπλάσιο από το αντίστοιχο µέγεθος των 
γυναικών. Ειδικότερα, το 2003, σε όλους τους παραπάνω 
κλάδους, µε εξαίρεση τον κλάδο των κατασκευών και των 
λοιπών υπηρεσιών, η επιχειρηµατική παρουσία των αν-
δρών ήταν 2½ µε 3 φορές µεγαλύτερη από αυτή των γυ-
ναικών και παρά τη µείωση των σχετικών διαφορών σε 
σύγκριση µε την αρχή της δεκαετίας (1993).  



 

 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Γεωργία-Κτηνοτροφία

Αλιεία

Ορυχεία-Λατοµεία

Μεταποίηση

Ενέργεια-Φυσ. Αέριο-Νερό

Κατασκευές

Εµπόριο

Ξενοδοχεία-Εστιατόρια

Μεταφορές-Επικοινωνίες

Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας

∆ηµόσια διοίκηση

Εκπαίδευση

Υγεία-πρόνοια

Λοιπές υπηρεσίες

Ιδιωτικά νοικοκυριά µε προσωπικό

Ετερόδικοι οργανισµοί-όργανα

Σύνολο κλάδων

0% 5% 10% 15% 20% 25%

2003
1993

% των απασχολoύµενων γυναικών τα αντίστοιχα έτη 
0%5%10%15%20%25%

Γεωργία-Κτηνοτροφία

Αλιεία

Ορυχεία-Λατοµεία

Μεταποίηση

Ενέργεια-Φυσ. Αέριο-Νερό

Κατασκευές

Εµπόριο

Ξενοδοχεία-Εστιατόρια

Μεταφορές-Επικοινωνίες

Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας

∆ηµόσια διοίκηση

Εκπαίδευση

Υγεία-πρόνοια

Λοιπές υπηρεσίες

Ιδιωτικά νοικοκυριά µε προσωπικό

Ετερόδικοι οργανισµοί-όργανα

Σύνολο κλάδων

0%5%10%15%20%25%

% των απασχολούµενων ανδρών τα αντίστοιχα έτη

Συµµετοχή των ανδρών εργοδοτών στη 
συνολική τους απασχόληση κατά κλάδο 
οικονοµικής δραστηριότητας, 1993 και 2003

NN1
04

Συµµετοχή των γυναικών εργοδοτών στη 
συνολική τους απασχόληση κατά κλάδο 
οικονοµικής δραστηριότητας, 1993 και 2003

NN1
04
7β7α

Στον κλάδο των κατασκευών, το 2003, η επιχειρηµατική 
παρουσία των ανδρών ήταν κατά 1,7 φορές µεγαλύτερη 
από αυτή των γυναικών, ενώ σε σχέση µε το 1993 παρου-
σίασε σηµαντική αύξηση. Αντίστοιχα, το 2003, στον 
κλάδο των λοιπών υπηρεσιών ατοµικού ή κοινωνικού χα-
ρακτήρα η παρουσία των γυναικών εργοδοτριών ήταν 
µόλις 30% µικρότερη από την παρουσία των ανδρών ερ-
γοδοτών, ενώ σε σχέση µε το 1993 παρουσίασε αισθητή 
υποχώρηση. 

Οι διαφορές που αποτυπώνονται σύµφωνα µε τον παρα-
πάνω δείκτη υπολογίζονται στη βάση της συνολικής απα-
σχόλησης των δύο φύλων στους κλάδους. Ωστόσο, οι ανά-
γκες στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος και του περιεχοµένου 
του προγράµµατος για το οποίο εκπονείται το παρόν στα-
τιστικό δελτίο, καθιστούν απαραίτητη την απ0τύπωση και 
ανάλυση της επιχειρηµατικής δράσης των δύο φύλων στη 
βάση των δεδοµένων απασχόλησης των επιχειρήσεων και 
όχι στο σύνολο της απασχόλησης των κλάδων, η οποία και 
περιλαµβάνει τους αυτοαπασχολούµενους/ες (επιχειρη-
µατίες χωρίς προσωπικό). Έτσι, για την ανάλυση της εκ-
δήλωσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των δύο 
φύλων και ειδικότερα για τον υπολογισµό του επιχειρη-
µατικού κενού ανάµεσα στους άνδρες και στις γυναίκες, 
καθώς και για την αποτύπωση της εξέλιξης στα βασικά 
χαρακτηριστικά των εργοδοτών/-τριών-επιχειρηµατιών 

αξιοποιούνται τα διαθέσιµα στοιχεία και µεγέθη για 
τους/τις εργοδότες/-τριες-επιχειρηµατίες (αυτοαπασχο-
λούµενοι/-ες µε προσωπικό) και τα αντίστοιχα δεδοµένα 
για τους/τις µισθωτούς/-ές που εργάζονται στις επιχειρή-
σεις µε προσωπικό. 

Ο σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι διπλός. Από τη µια 
πλευρά, η ανάλυση των διαθέσιµων δεδοµένων για τους 
/τις εργοδότες/-ριες - επιχειρηµατίες και του προσωπικού 
τους (µισθωτοί/ές) είναι απαραίτητη για τον υπολογισµό 
του επιχειρηµατικού κενού ανάµεσα στα δύο φύλα, δη-
λαδή του εύρους-µεγέθους της άνισης αντιπροσώπευσης 
των δύο φύλων στον επιχειρηµατικό στίβο των επιχειρή-
σεων των κλάδων. Από την άλλη πλευρά, αυτή η ειδική 
προσέγγιση επιτρέπει τη σύνδεση των αποτελεσµάτων 
που θα προκύψουν για το επιχειρηµατικό κενό των δύο 
φύλων µε τα αποτελέσµατα για το εύρος της «γυάλινης 
οροφής», όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο πρώτο στατι-
στικό δελτίο της παρούσας σειράς. Έτσι, ένα σηµαντικό 
ερώτηµα που χρειάζεται να λάβει απάντηση είναι το κατά 
πόσο το εύρος της «γυάλινης οροφής» σχετίζεται µε το 
βαθµό ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας σε 
κάθε κλάδο. Στους παραπάνω στόχους και στο τελευταίο 
ερώτηµα επιχειρείται να δοθεί απάντηση στη συνέχεια. 
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Κλαδική σύνθεση της επιχειρηµατικής παρουσίας 
των δύο φύλων  

Εξετάζοντας την κλαδική σύνθεση της επιχειρηµατικής 
δράσης των ανδρών και των γυναικών προκύπτει ότι ο 
κλάδος του χονδρικού και λιανικού εµπορίου αποτελεί 
σταθερά τον κλάδο µε το µεγαλύτερο αριθµό εργοδο-
τών/τριών-επιχειρηµατιών και στα δύο φύλα (το 24,8% 
των ανδρών και το 25,5% των γυναικών εργοδοτριών το 
2003). Κάθε ένας από τους υπόλοιπους κλάδους οικονο-
µικής δραστηριότητας, έχει διαφορετική συµµετοχή και 
βαρύτητα στην επιχειρηµατική παρουσία των ανδρών και 
των γυναικών (Γράφηµα 8β). 

Ειδικότερα, στις γυναίκες ο κλάδος των ξενοδοχείων-
εστιατορίων είναι ο δεύτερος σηµαντικότερος κλάδος σε 
όρους επιχειρηµατικής δράσης, ενώ στον κλάδο αυτό την 
τελευταία δεκαετία αυξήθηκε εντυπωσιακά η επιχειρηµα-
τική δράση των γυναικών (από 8,5% το 1993, σε 18,2% 
των γυναικών επιχειρηµατιών-εργοδοτριών το 2003).  

Από τους υπόλοιπους κλάδους, ακολουθεί η γεωργία-κτη-
νοτροφία (17%), οι κλάδοι της µεταποιητικής βιοµηχανίας 
(11,3%), ο κλάδος της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας 
(10%), οι λοιπές υπηρεσίες ατοµικού ή κοινωνικού χαρα-
κτήρα (6,2%), ο κλάδος της εκπαίδευσης (4,4%) και οι 
υπηρεσίες υγείας-πρόνοιας (3,2%). Στους κλάδους των 
µεταφορών-επικοινωνιών, κατασκευών και χρηµατοπι-
στωτικών οργανισµών, η παρουσία των γυναικών εργοδο-

τριών είναι σχετικά περιορισµένη (1 µε 1,5% του συνολι-
κού αριθµού των γυναικών επιχειρηµατιών-εργοδοτριών), 
ενώ στους κλάδους της αλιείας, των ορυχείων-λατοµείων 
και στον κλάδο της ενέργειας του φυσικού αερίου και 
ύδατος η παρουσία γυναικών επιχειρηµατιών είναι ελάχι-
στη ή µηδενική. 

Από την άλλη πλευρά, στους άνδρες, ο δεύτερος σηµαντι-
κότερος κλάδος σε όρους επιχειρηµατικής παρουσίας εί-
ναι η µεταποιητική βιοµηχανία (17% του συνόλου των αν-
δρών εργοδοτών-επιχειρηµατιών το 2003) και ακολου-
θούν οι κλάδοι των κατασκευών (15,8%), των ξενοδο-
χείων-εστιατορίων (13,3%), της γεωργίας-κτηνοτροφίας 
(11,6%), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (7,3%) και 
των µεταφορών-επικοινωνιών (3,2%). Σε κάθε έναν από 
τους υπόλοιπους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας 
(αλιεία, ορυχεία-λατοµεία, χρηµατοπιστωτικοί οργανι-
σµοί, εκπαίδευση, υγεία-πρόνοια και λοιπές υπηρεσίες) η 
παρουσία των ανδρών εργοδοτών-επιχειρηµατιών δεν ξε-
περνά το 2% του συνολικού αριθµού των ανδρών επιχει-
ρηµατιών-εργοδοτών (Γράφηµα 9β). 

Συγκρίνοντας τις κλαδικές συνθέσεις των δύο φύλων προ-
κύπτει ότι στις γυναίκες ο κλάδος της γεωργίας-κτηνο-
τροφίας και όλοι οι κλάδοι των υπηρεσιών, µε εξαίρεση 
τον κλάδο των µεταφορών-επικοινωνιών είναι συγκριτικά 
σηµαντικότεροι στην επιχειρηµατική τους δράση από ότι 
στους άνδρες. Ειδικότερα, το 2003 οι γυναίκες συγκε-
ντρώνουν στους παραπάνω κλάδους το 86% της επιχειρη-
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µατικής τους παρουσίας (έναντι του 79,5% το 1993), ενώ 
οι άνδρες στους ίδιους κλάδους συγκεντρώνουν το 63% 
της επιχειρηµατικής τους δράσης (έναντι 57,4% το 1993). 
Αντίστοιχα, στους άνδρες οι κλάδοι του δευτερογενή το-
µέα (ορυχεία, µεταποίηση, κατασκευές, ενέργεια) και ο 
κλάδος των µεταφορών-επικοινωνιών είναι συγκριτικά 
σηµαντικότεροι στην επιχειρηµατική τους δράση από ότι 
στις γυναίκες. Ειδικότερα, το 2003 οι άνδρες συγκεντρώ-
νουν στους παραπάνω κλάδους το 37% της επιχειρηµατι-
κής τους παρουσίας (έναντι του 42% το 1993), ενώ οι γυ-
ναίκες στους ίδιους κλάδους συγκεντρώνουν το 13,4% της 
επιχειρηµατικής τους παρουσίας (έναντι 20,5% το 1993). 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα από τη σύγκριση των σχετι-
κών κατανοµών της επιχειρηµατικής παρουσίας των δύο 
φύλων στους κλάδους και την αποτύπωση των κλάδων 
που είναι περισσότερο σηµαντικοί για το κάθε φύλο είναι 
σηµαντικά. Ωστόσο, για την αποτύπωση των διαφορών 
και των ανισοτήτων στην επιχειρηµατική δράση των δύο 
φύλων χρειάζεται να υπολογιστεί το επιχειρηµατικό κενό 
ανάµεσα στα δύο φύλα. Ο υπολογισµός του επιχειρηµατι-
κού κενού χρησιµοποιεί τις κλαδικές κατανοµές των δύο 
φύλων σταθµίζοντάς τες όµως µε την αντίστοιχη βαρύ-
τητα της παρουσίας τους στη µισθωτή απασχόληση των 
κλάδων. Η µεθοδολογία υπολογισµού της αντιπροσώπευ-
σης των γυναικών στον επιχειρηµατικό στίβο και του επι-
χειρηµατικού κενού ανάµεσα στα δύο φύλα παρουσιάζε-
ται σε ειδική ενότητα του στατιστικού δελτίου («Βασικές 
πληροφορίες – Μεθοδολογικές σηµειώσεις», σελίδα 

23). Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 
σχετικής ανάλυσης για κάθε έναν από τους κλάδους οικο-
νοµικής δραστηριότητας. 

Το επιχειρηµατικό κενό ανάµεσα στα δύο φύλα και 
οι πιθανότητες ανάληψης επιχειρηµατικής δράσης 

και θέσεων µισθωτής εργασίας 

Παρά τη σηµαντική αύξηση του αριθµού των γυναικών  
εργοδοτριών-επιχειρηµατιών την τελευταία δεκαετία, η 
επιχειρηµατική τους παρουσία παραµένει κατά πολύ µι-
κρότερη από την επιχειρηµατική παρουσία των ανδρών. 
Πιο συγκεκριµένα, το 1993 ο αριθµός των γυναικών ερ-
γοδοτριών-επιχειρηµατιών κάλυπτε µόλις το 45,5% του 
αριθµού των εργοδοτών/-τριών-επιχειρηµατιών που τους 
αναλογούσαν βάσει της συµµετοχής τους στο συνολικό 
ανθρώπινο δυναµικό των επιχειρήσεων στους κλάδους 
της οικονοµίας. Σε απόλυτα µεγέθη η διαφορά αυτή µε-
ταφράζεται περίπου σε 41.000 λιγότερες γυναίκες εργο-
δότριες-επιχειρηµατίες. Το 2003, η ενδυνάµωση της 
αντιπροσώπευσης των γυναικών στον επιχειρηµατικό 
στίβο αύξησε το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης στο 54,9%, 
ενώ η διαφορά σε απόλυτα µεγέθη έφτασε περίπου στις 
56.000 λιγότερες γυναίκες εργοδότριες-επιχειρηµατίες 
(Γράφηµα 10). 

Την περίοδο 1993-2003, το συνολικό ανθρώπινο κεφά-
λαιο των κλάδων της οικονοµίας (εκτός του κλάδου της 
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δηµόσιας διοίκησης) αυξήθηκε κατά 19,7% (ή κατά 18.500 
εργοδότες/-τριες και 369.000 µισθωτούς/-ές). Το σύνολο 
σχεδόν της αύξησης των εργοδοτών/-τριών προήλθε από 
τις γυναίκες (+17.500 γυναίκες εργοδότριες-επιχειρηµα-
τίες), ενώ από την αύξηση των µισθωτών, τις 227.000 
θέσεις εργασίας (ή 61,5%) κατέλαβαν οι γυναίκες. Σύµ-
φωνα µε αυτές τις επιδόσεις, το µερίδιο των γυναικών 
εργοδοτριών στο συνολικό ανθρώπινο δυναµικό των κλά-
δων (εκτός της δηµόσιας διοίκησης) αυξάνεται από 1,75% 
το 1993, σε 2,2% το 2003, ενώ και το αντίστοιχο µερίδιο 
των γυναικών µισθωτών αυξάνεται από 32% το 1993, σε 
36,5% το 2003. Από την άλλη πλευρά, οι άνδρες παρου-
σιάζουν υποχώρηση της συµµετοχής τους στο ανθρώπινο 
δυναµικό των κλάδων. Στους εργοδότες-επιχειρηµατίες η 
υποχώρηση αυτή κινείται από 11,5% το 1993, σε 9,7% το 
2003, ενώ στους µισθωτούς κινείται από 54,7% το 1993 σε 
51,8% το 2003.  

Αθροίζοντας τα παραπάνω ποσοστά των εργοδοτών/-
τριών-επιχειρηµατιών των δύο φύλων προκύπτει ότι κατά 
την τελευταία δεκαετία µειώνεται η συµµετοχή των εργο-
δοτών/-τριών στο συνολικό ανθρώπινο κεφάλαιο των 
κλάδων, µεταβολή που µεταφράζεται και ως αύξηση του 
µέσου µεγέθους των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η αναλο-
γία εργοδοτών/-τριών-επιχειρηµατιών προς µισθωτούς/-
ές το 1993 ήταν περίπου 1 εργοδότης προς 6,5 µισθω-
τούς/-ές, ενώ το 2003 η αντίστοιχη αναλογία ήταν 1 προς 
7,5 (αύξηση του µέσου µεγέθους των επιχειρήσεων κατά 
13,6%).    

Επιπλέον, µε βάση τις µεταβολές της συµµετοχής των δύο 
φύλων στο συνολικό ανθρώπινο δυναµικό των κλάδων 
προκύπτει ότι οι γυναίκες αύξησαν τις πιθανότητές τους 
για ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης (από 13,2% το 1993 
σε 18,4% το 2003) αλλά και για ανάληψη θέσεων µισθω-
τής απασχόλησης (από 36,9% το 1993 σε 41,3% το 2003). 
Ωστόσο, οι πιθανότητες των γυναικών εξακολουθούν να 
παραµένουν σηµαντικά λιγότερες από τις αντίστοιχες πι-
θανότητες των ανδρών.  

Συνοψίζοντας, στο σύνολο των κλάδων, αν και αυξήθηκε 
σηµαντικά ο αριθµός των γυναικών εργοδοτριών, ωστόσο, 
το επιχειρηµατικό κενό ανάµεσα στα δύο φύλα παρέµεινε 
αρκετά σηµαντικό, ενώ οι πιθανότητες των γυναικών για 
ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης αν και αυξάνονται, 
υπολείπονται σηµαντικά των αντίστοιχων πιθανοτήτων 
των ανδρών. Η εικόνα στους επιµέρους κλάδους οικονο-
µικής δραστηριότητας ποικίλει σηµαντικά. Όπως παρου-
σιάζεται στη συνέχεια, την τελευταία δεκαετία το επιχει-
ρηµατικό κενό δεν µειώνεται σε όλους τους κλάδους της 
οικονοµίας, καθώς υπάρχουν αρκετοί κλάδοι όπου η αντι-
προσώπευση των γυναικών στον επιχειρηµατικό στίβο 

υποχώρησε σηµαντικά διευρύνοντας τις αντίστοιχες ανι-
σότητες.  

Στις επόµενες παραγράφους της παρούσας ενότητας απο-
τυπώνεται η αντίστοιχη εικόνα των κλάδων οικονοµικής 
δραστηριότητας κατά 1-ψήφια ανάλυση της ΣΤΑΚΟ∆-
1991 της ΕΣΥΕ (Οι κλάδοι που περιλαµβάνονται στη 1-
ψήφια ανάλυση της ΣΤΑΚΟ∆-91 παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 1, στο τέλος του παρόντος δελτίου). 

Γεωργία - Κτηνοτροφία 

Στον κλάδο της γεωργίας-κτηνοτροφίας παρατηρείται ση-
µαντική αύξηση των γυναικών εργοδοτριών-επιχειρηµα-
τιών µε αποτέλεσµα στο τέλος της δεκαετίας 1993-2003 η 
αντιπροσώπευση των γυναικών στο επιχειρηµατικό στίβο 
του κλάδου να διαµορφώνεται σε επίπεδο υψηλότερο από 
αυτό που τους αναλογεί βάσει της συµµετοχής τους στο 
ανθρώπινο δυναµικό του κλάδου.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε ότι στον κλάδο 
της γεωργίας-κτηνοτροφίας παρατηρείται συχνά το φαι-
νόµενο της «εµφάνισης» των γυναικών ως εργοδότριες-
επιχειρηµατίες µόνο «στα χαρτιά», ενώ στην ουσία τις 
σχετικές αρµοδιότητες και καθήκοντα εκτελούν οι σύζυγοί 
τους, καθώς διάφοροι λόγοι (συνταξιούχοι, φορολογικοί 
λόγοι, προγράµµατα-επιδοτήσεις κ.λ.π.) δεν επιτρέπουν 
την «εµφάνιση» των τελευταίων ως εργοδότριες. 

Σε κάθε περίπτωση, µε βάση τα διαθέσιµα στατιστικά 
δεδοµένα, ο αριθµός των γυναικών επιχειρηµατιών-εργο-
δοτριών στον κλάδο, το 1993, κάλυπτε µόλις το 60% του 
αριθµού των εργοδοτών που αναλογούσαν στις γυναίκες 
βάσει της συµµετοχής τους στο ανθρώπινο δυναµικό των 
επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ το 2003, το αντίστοιχο 
ποσοστό κάλυψης αυξήθηκε σηµαντικά και έφτασε στο 
102,8% (Γράφηµα 10). Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσµα 
της σηµαντικής αύξησης των γυναικών εργοδοτριών-επι-
χειρηµατιών στον κλάδο σε συνδυασµό µε τη µείωση της 
γυναικείας µισθωτής απασχόλησης. Μείωση της µισθωτής 
απασχόλησης –αν και µε µικρότερη ένταση- παρατηρεί-
ται και στους άνδρες, ενώ παράλληλα µειώνεται και ο 
αριθµός των ανδρών επιχειρηµατιών-εργοδοτών.  
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Οι τάσεις που διαγράφονται στην απασχόληση των δύο 
φύλων στον κλάδο αν και προκάλεσαν το διπλασιασµό 
των πιθανοτήτων των γυναικών για ανάληψη επιχειρηµα-
τικής δράσης (από 12,7% το 1993 σε 25% το 2003) και 
έφτασαν να ξεπεράσουν τις πιθανότητες τους για ανάλη-
ψη θέσεων µισθωτής εργασίας στον κλάδο, ωστόσο αυτές 
παραµένουν αρκετά λιγότερες από τις αντίστοιχες πιθα-
νότητες των ανδρών. Αντίστοιχα, το µέσο µέγεθος των 
επιχειρήσεων του κλάδου είναι ιδιαίτερα µικρό, ενώ την 
εξεταζόµενη περίοδο µειώνεται περίπου κατά 20%, δια- 
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1993 2003

Σύνολο κλάδων

Γεωργία-Κτηνοτροφία

Αλιεία

Ορυχεία-Λατοµεία

Μεταποίηση

Ενέργεια,
Φυσ. Αέριο, Νερό

Κατασκευές

Εµπόριο

Ξενοδοχεία-Εστιατόρια

Μεταφορές, 
Επικοινωνίες

Χρηµατοπιστωτικοί 
οργανισµοί

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας

Εκπαίδευση

Υγεία-πρόνοια

Λοιπές υπηρεσίες

45,5% 54,9%

60,0% 102,8%

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

32,9% 44,4%

0,0% 0,0%

96,2% 51,6%

40,6% 46,6%

30,6% 52,6%

47,9% 35,5%

31,0% 55,3%

41,0% 47,0%

77,9% 50,5%

68,1% 59,6%

124,4% 91,4%

1993 2003 1993 2003

12,7%
25,0% 29,7% 23,4%

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

10,8%
28,0%

7,4% 4,3%

10,5% 13,0%
35,0% 31,3%

0,0% 0,0%
16,8% 17,9%

1,4% 1,6% 1,5% 3,3%

13,7% 18,9%
39,4% 45,2%

11,5%
23,6%

44,6% 50,3%

7,3% 6,6% 15,7% 19,1%

12,5%
28,8%

40,5%
52,7%

18,6% 23,6%

53,7% 55,0%

46,1%
32,7%

59,6% 65,6%

45,4% 38,6%

67,2% 65,5%

47,3% 40,3% 37,1% 44,4%

13,2% 18,4%
36,9% 41,3%
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Πιθανότητες των γυναικών για ανάληψη…
επιχειρηµατικής

δράσης

φύλα και πιθανότητες των γυναικών για την ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης και θέσεων µισθωτής 
εργασίας κατά κλάδο, 1993 και 2003*

θέσων µισθωτής
εργασίας

Μεταβολή µέσου

Αντιπροσώπευση των γυναικών στους επιχειρηµατίες-εργοδότες, επιχειρηµατικό κενό ανάµεσα στα δύο 

 
µεγέθους 

επιχειρήσεων 
(%), 1993-2003

-19,7%

13,6%

78,3%

34,2%

15,1%

-20,1%

25,0%

31,9%

2,0%

29,0%

-74,2%

75,5%

22,4%

-16,2%

25,9%

* Η αντιπροσώπευση των γυναικών στους εργοδότες-επιχειρηµατίες εκφράζεται ως (%) ποσοστό στον αριθµό των εργοδοτών-επιχειρηµατικών που αναλογεί στις γυναίκες 
σύµφωνα µε τη συνολική τους απασχόληση στον αντίστοιχο κλάδο. Η διαφορά του από το 100% αποδίδει το µέγεθος της ανισότητας ή του επιχειρηµατικού κενού ανάµεσα στα 
δύο φύλα. Η πιθανότητα ανάληψης επιχειρηµατικής δράσης και θέσεων µισθωτής εργασίας εκφράζεται ως (%) ποσοστό και αποτυπώνει τη(ν) (πιθανότητα) συµµετοχή(ς) των 
γυναικών στους εργοδότες-επιχειρηµατίες και θέσεις µισθωτής εργασίας, αντίστοιχα, σε ένα κλάδο. Η µεταβολή των πιθανοτήτων (αύξηση ή µείωση) παρουσιάζει το πόσο 
ευκολότερη ή δυσκολότερη έχει γίνει σε ένα κλάδο η ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας και η ανάληψη θέσεων εξαρτηµένης εργασίας από τις γυναίκες. Η µεταβολή 
του µέσου µεγέθους των επιχειρήσεων εκφράζει την ποσοστιαία (%) αύξηση ή µείωση του αριθµού των µισθωτών ανά επιχείρηση στον αντίστοιχο κλάδο. 



µορφώνοντας την αναλογία εργοδοτών/-τριών και µισθω-
τών στις επιχειρήσεις περίπου σε 1 εργοδότη/-τρια-επιχει-
ρηµατία προς 1 µισθωτό/-ή. 

Αλιεία 

Στον κλάδο της αλιείας η παρουσία των γυναικών στους 
εργοδότες/-τριες-επιχειρηµατίες ήταν µηδενική σε όλη τη 
διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, ενώ σηµαντική µεί-
ωση παρουσίασε η επιχειρηµατική δραστηριότητα των 
ανδρών στον κλάδο (Γράφηµα 10). Αντίστοιχα, παρατη-
ρείται µείωση της συνολικής µισθωτής απασχόλησης (κυ-
ρίως λόγω της υποχώρησης της µισθωτής απασχόλησης 
των ανδρών), η οποία ωστόσο είχε συγκριτικά µικρότερη 
ένταση από τη µείωση του αριθµού των εργοδοτών/-
τριών-επιχειρηµατιών µε αποτέλεσµα να αυξηθεί ιδιαί-
τερα το µέσο µέγεθος των επιχειρήσεων του κλάδου 
(+78,3%). 

Αντίθετα, η µισθωτή απασχόληση των γυναικών στον 
κλάδο αν και περιορισµένη, αυξήθηκε µε αποτέλεσµα να 
αυξηθούν αρκετά οι πιθανότητες των γυναικών για ανά-
ληψη θέσεων µισθωτής απασχόλησης στον κλάδο, παρα-
µένοντας όµως σε αρκετά χαµηλότερο επίπεδο από αυτό 
των ανδρών (28% έναντι 72% των ανδρών). 

Ορυχεία - Λατοµεία 

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται και στον κλάδο των ορυ-
χείων-λατοµείων. Η παρουσία των γυναικών στους/τις 
εργοδότες/-τριες-επιχειρηµατίες ήταν µηδενική σε όλη τη 
διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, ενώ σηµαντική µεί-
ωση παρουσίασε η επιχειρηµατική δραστηριότητα των 
ανδρών (Γράφηµα 10). Αντίστοιχα, παρατηρείται µείωση 
της συνολικής µισθωτής απασχόλησης, η οποία όµως είχε 
συγκριτικά µικρότερη ένταση από αυτήν της µείωσης του 
αριθµού των εργοδοτών/-τριών-επιχειρηµατιών µε απο-
τέλεσµα να αυξηθεί αρκετά το µέσο µέγεθος των επιχει-
ρήσεων του κλάδου (+34,2%).  

Η µισθωτή απασχόληση των γυναικών στον κλάδο αν και 
περιορισµένη, υποχώρησε συγκριτικά περισσότερο από 
τη µισθωτή απασχόληση των ανδρών, µε αποτέλεσµα να 
µειωθούν σηµαντικά οι ήδη περιορισµένες πιθανότητες 
των γυναικών για ανάληψη θέσεων µισθωτής απασχόλη-
σης στον κλάδο (από 7,4% το 1993 σε 4,3% το 2003). 

Μεταποιητική βιοµηχανία 

Ο κλάδος της µεταποιητικής βιοµηχανίας αποτελεί µια 
από τις ευχάριστες εκπλήξεις αναφορικά µε την ενδυνά-
µωση της επιχειρηµατικής δράσης των γυναικών την τε-
λευταία δεκαετία. Οι διαδικασίες αναδιοργάνωσης του 

κλάδου δεν φαίνεται να επηρέασαν τη γυναικεία επιχει-
ρηµατικότητα, τουλάχιστον όπως επηρέασαν την επιχει-
ρηµατική δράση των ανδρών αλλά και τη συνολική µι-
σθωτή απασχόληση του κλάδου (Γράφηµα 10). Το 2003, ο 
αριθµός των γυναικών εργοδοτριών-επιχειρηµατιών πα-
ρέµεινε αµετάβλητος σε σύγκριση µε το 1993 (περίπου 
6.000 γυναίκες εργοδότριες). Αντίθετα, παρατηρείται 
σηµαντική µείωση στον αριθµό των ανδρών εργοδοτών-
επιχειρηµατιών, όπου από 50.000 το 1993, υποχώρησε 
στις 39.000 το 2003.  

Σηµαντική µείωση παρουσίασε και ο συνολικός αριθµός 
των µισθωτών στον κλάδο. Η µείωση αυτή ήταν -σε σχετι-
κούς όρους- αρκετά µεγαλύτερη στις γυναίκες (µείωση 
17,5% στις γυναίκες έναντι 3% στους άνδρες). Αποτέλεσµα 
των διαφορετικών τάσεων που εκδηλώθηκαν στην απα-
σχόληση εργοδοτών/-τριών και µισθωτών των δύο φύλων, 
ήταν η αισθητή αύξηση της αντιπροσώπευσης των γυναι-
κών στους εργοδότες-επιχειρηµατίες του κλάδου, η οποία 
ωστόσο, εξακολουθεί να παραµένει σε επίπεδο χαµηλό-
τερο από αυτό που τους αναλογεί βάσει της συµµετοχής 
τους στο ανθρώπινο δυναµικό των επιχειρήσεων του κλά-
δου. Ειδικότερα, το 1993 ο αριθµός των γυναικών εργοδο-
τριών-επιχειρηµατιών στον κλάδο κάλυπτε µόλις το 32,9% 
του αριθµού των εργοδοτριών που αναλογούσαν στις γυ-
ναίκες βάσει της συµµετοχής τους στο ανθρώπινο δυνα-
µικό του κλάδου, ενώ το 2003, το αντίστοιχο ποσοστό 
αυξήθηκε στο 44,4%.  

Παράλληλα, οι πιθανότητες ανάληψης επιχειρηµατικής 
δράσης στον κλάδο από τις γυναίκες αυξάνονται κατά 2,5 
ποσοστιαίες µονάδες, παραµένοντας ωστόσο σε ιδιαίτερα 
χαµηλά επίπεδα  σε σύγκριση µε τις πιθανότητες των αν-
δρών (13% στις γυναίκες έναντι 87% στους άνδρες). Από 
την άλλη πλευρά, εξαιτίας των µεταβολών στο επίπεδο της 
µισθωτής απασχόλησης του κλάδου, οι πιθανότητες ανά-
ληψης θέσεων µισθωτής εργασίας από τις γυναίκες µειώ-
νονται από 35% το 1993, σε 31,3% το 2003.  

Αντίστοιχα, η υποχώρηση της συνολικής επιχειρηµατικό-
τητας στον κλάδο ως συγκριτικά περισσότερο έντονη από 
την υποχώρηση της συνολικής µισθωτής απασχόλησης 
του κλάδου, µεταφράζεται σε αύξηση του µέσου µεγέθους 
των επιχειρήσεων του κλάδου. Έτσι, το µέσο µέγεθος των 
επιχειρήσεων του κλάδου την εξεταζόµενη περίοδο αυξή-
θηκε κατά 15,1%. 

Ενέργεια – Φυσικό Αέριο - Νερό 
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Ο κλάδος της ενέργειας, του φυσικού αερίου και του κα-
θαρισµού και διανοµής ύδατος παρουσιάζει ανάλογη ει-
κόνα µε αυτήν του κλάδου της αλιείας και του κλάδου των 
ορυχείων-λατοµείων (Γράφηµα 10). Η παρουσία των γυ-



ναικών στους εργοδότες/-τριες-επιχειρηµατίες ήταν ελά-
χιστη ή µηδενική σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας 1993-
2003. Αντίθετα, αύξηση παρουσίασε η επιχειρηµατική 
δραστηριότητα των ανδρών, ενώ σε συνδυασµό µε τη συ-
γκριτικά µεγαλύτερη –σε σχετικούς όρους- υποχώρηση 
της συνολικής µισθωτής απασχόλησης (η οποία στο σύ-
νολο της αφορούσε στους άνδρες) είχε ως αποτέλεσµα να 
µειωθεί αρκετά το µέσο µέγεθος των επιχειρήσεων του 
κλάδου (-20,1%).  

Η µισθωτή απασχόληση των γυναικών στον κλάδο, σε 
αντίθεση µε τη µισθωτή απασχόληση των ανδρών, είναι 
ιδιαίτερα περιορισµένη και παρέµεινε σταθερή σε όλη τη 
διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, ενώ εξαιτίας της 
υποχώρησης της µισθωτής απασχόλησης των ανδρών αυ-
ξήθηκαν οριακά οι περιορισµένες πιθανότητες των γυναι-
κών για ανάληψη θέσεων µισθωτής απασχόλησης στον 
κλάδο (από 16,8% το 1993 σε 17,9% το 2003).   

Κατασκευές 

Στον κλάδο των κατασκευών, η παρουσία γυναικών εργο-
δοτριών είναι ελάχιστη και η επιχειρηµατική δράση και 
διοίκηση του συνόλου σχεδόν των επιχειρήσεων του κλά-
δου ανήκει στους άνδρες (Γράφηµα 10). Η συµµετοχή των 
γυναικών στο συνολικό ανθρώπινο δυναµικό του κλάδου 
αν και αυξήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, ωστόσο, 
παραµένει σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα. Το 2003, από 
τους 247.000 εργοδότες/-τριες και µισθωτούς/-ές του 
κλάδου, οι γυναίκες συγκέντρωναν µόλις το 3% (ή 7.500 
γυναίκες), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 1993 δεν ξεπερ-
νούσε το 1,5%. Η µεταβολή της απασχόλησης των γυναι-
κών τη δεκαετία 1993-2003 αφορά σχεδόν στο σύνολό της 
τις θέσεις µισθωτής εργασίας, ενώ παρόµοια είναι και η 
εικόνα της µεταβολής της συνολικής απασχόλησης των 
ανδρών στον κλάδο.  

Ωστόσο, η αύξηση της µισθωτής απασχόλησης των γυναι-
κών στον κλάδο ήταν –σε σχετικούς όρους- αρκετά µεγα-
λύτερη από την αύξηση της µισθωτής απασχόλησης των 
ανδρών, ενώ παράλληλα ήταν και αρκετά µεγαλύτερη –σε 
σχετικούς όρους- από την αύξηση της απασχόλησης των 
γυναικών εργοδοτριών-επιχειρηµατιών. Οι διαφορετικού  
είδους και µεγέθους τάσεις ανάµεσα στα δύο φύλα και 
ιδιαίτερα ανάµεσα στους εργοδότες/-τριες και µισθωτούς 
/ές του κάθε φύλου είχαν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική 
υποχώρηση της αντιπροσώπευσης των γυναικών στους 
/τις εργοδότες/-τριες του κλάδου.  

Ειδικότερα, το 1993, ο σχετικά περιορισµένος αριθµός 
των γυναικών µισθωτών στον κλάδο αντιστοιχούσε στο 
96,2% του περιορισµένου αριθµού των γυναικών εργοδο-
τριών του κλάδου. Όµως, η αύξηση της γυναικείας µισθω-

τής απασχόλησης την περίοδο 1993-2003, δεν ακολουθή-
θηκε από ανάλογη αύξηση στο επίπεδο των γυναικών ερ-
γοδοτριών-επιχειρηµατιών, µε αποτέλεσµα η αντιπροσώ-
πευση των γυναικών στο επιχειρηµατικό πεδίο του κλά-
δου να µειωθεί στο 51,6% του αριθµού των εργοδοτών/-
τριών που θα αναλογούσαν στις γυναίκες βάσει της συµ-
µετοχής τους στο συνολικό ανθρώπινο δυναµικό των επι-
χειρήσεων του κλάδου.  

Επιπλέον, οι µεταβολές στην απασχόληση των δύο φύλων 
κατά την εξεταζόµενη περίοδο αν και αύξησαν οριακά τις 
πιθανότητες των γυναικών στην ανάληψη θέσεων µισθω-
τής εργασίας, ωστόσο αυτές εξακολουθούν να είναι ελά-
χιστες και εποµένως ανύπαρκτες σε σχέση µε τις πιθανό-
τητες των ανδρών. Αντίστοιχα, ελάχιστες είναι και οι πι-
θανότητες των γυναικών αναφορικά µε την ανάληψη θέ-
σεων µισθωτής απασχόλησης στον κλάδο (1,5% το 1993 
και 3,3% το 2003).  

Παράλληλα, η µεγαλύτερη –σε σχετικούς όρους- αύξηση 
της µισθωτής απασχόλησης σε σύγκριση µε την αύξηση 
των εργοδοτών/-τριών-επιχειρηµατιών, προκάλεσε τη 
δεκαετία 1993-2003, αύξηση του µέσου µεγέθους των 
επιχειρήσεων κατά 25%. 

Χονδρικό – Λιανικό Εµπόριο 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο κλάδος του χονδρικού και 
λιανικού εµπορίου συγκεντρώνει περίπου το 25% των επι-
χειρηµατιών-εργοδοτών/-τριών του κάθε φύλου. Το συ-
νολικό ανθρώπινο δυναµικό του κλάδου αυξήθηκε κατά 
τη δεκαετία 1993-2003 36% και διαµορφώθηκε το 2003 
περίπου στους 393.000 εργοδότες/-τριες και µισθω-
τούς./-ές Ο αριθµός των γυναικών εργοδοτριών αυξήθηκε 
από 8.700 το 1993, σε 13.200 το 2003 (αύξηση 50,5%), 
ενώ µεγαλύτερη αύξηση –σε σχετικούς όρους- παρουσί-
ασε η γυναικεία µισθωτή απασχόληση (κατά 65% ή κατά 
57.500 γυναίκες µισθωτές). Από την άλλη πλευρά, οι άν-
δρες παρουσίασαν οριακή αύξηση του αριθµού των εργο-
δοτών-επιχειρηµατιών (2,3%) και αύξηση 30% της µισθω-
τής τους απασχόλησης. Η µεγαλύτερη αύξηση του αριθ-
µού των γυναικών έναντι των ανδρών στο επίπεδο των 
επιχειρηµατιών-εργοδοτών/-τριών, αλλά και ο ακόµα µε-
γαλύτερος ρυθµός αύξησης τους στη µισθωτή απασχό-
ληση, είχαν ως αποτέλεσµα την ενίσχυση της παρουσίας 
και αντιπροσώπευσης των γυναικών στον επιχειρηµατικό 
στίβο του κλάδου (Γράφηµα 10).  

 13 
2Ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

Το επιχειρηµατικό κενό ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες στην Ελλάδα   ▪   ∆εκέµβριος 2004 

Ειδικότερα, το 1993 ο αριθµός των γυναικών εργοδοτριών 
στον κλάδο κάλυπτε το 40,6% του αριθµού των εργοδο-
τριών που αναλογούσαν στις γυναίκες βάσει της συµµετο-
χής τους στο ανθρώπινο δυναµικό των επιχειρήσεων του 
κλάδου, ενώ το 2003, το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης 



αυξήθηκε στο 46,6%, διατηρώντας ωστόσο, µεγάλο το 
επιχειρηµατικό κενό ανάµεσα στα δύο φύλα. Η αύξηση 
της αντιπροσώπευσης των γυναικών θα ήταν φυσικά αρ-
κετά µεγαλύτερη αν ο ρυθµός αύξησης των γυναικών ερ-
γοδοτριών ακολουθούσε τον υψηλότερο ρυθµό αύξησης 
της γυναικείας µισθωτής απασχόλησης.  

Η πιθανότητα ανάληψης επιχειρηµατικής δράσης στον 
κλάδο από τις γυναίκες αυξάνεται, από το 13,7% το 1993 
στο 18,9% το 2003, ενώ αισθητή αύξηση παρουσιάζει και 
η πιθανότητα των γυναικών για ανάληψη θέσεων µισθω-
τής εργασίας (από 39,4% το 1993 σε 45,2% το 2003). 
Αντίθετα, οι άνδρες εµφανίζουν σηµαντική υποχώρηση 
των πιθανοτήτων τους για ανάληψη επιχειρηµατικής 
δράσης και για ανάληψη θέσεων µισθωτής απασχόλησης. 
Όµως, οι πιθανότητες των ανδρών εξακολουθούν να είναι 
αρκετά περισσότερες από αντίστοιχες πιθανότητες των 
γυναικών.  

Παράλληλα, η µεγαλύτερη –σε σχετικούς όρους- αύξηση 
της µισθωτής απασχόλησης του κλάδου σε σύγκριση µε 
την αύξηση των επιχειρηµατιών-εργοδοτών/-τριών µετα-
φράζεται ως αύξηση του µέσου µεγέθους των επιχειρή-
σεων του κλάδου. Ειδικότερα, την περίοδο 1993-2003 το 
µέσο µέγεθος των επιχειρήσεων του κλάδου αυξήθηκε 
αρκετά, κατά 31,9%. 

Ξενοδοχεία - Εστιατόρια 

Ο κλάδος των ξενοδοχείων-εστιατορίων αποτελεί ίσως τη 
µεγαλύτερη από τις ευχάριστες εκπλήξεις αναφορικά µε 
την ενδυνάµωση της επιχειρηµατικής δράσης των γυναι-
κών την τελευταία δεκαετία. Το συνολικό ανθρώπινο δυ-
ναµικό του κλάδου αυξήθηκε κατά 60% ή 73.000 εργοδό-
τες/-τριες και µισθωτούς/-ές. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή 
ήταν η αύξηση του αριθµού των γυναικών επιχειρηµα-
τιών-εργοδοτριών (κατά 320% ή κατά 6.500 γυναίκες), 
ενώ επίσης εντυπωσιακή ήταν και η αύξηση της γυναι-
κείας µισθωτής απασχόλησης στον κλάδο (+81% ή 35.000 
νέες θέσεις µισθωτής εργασίας). Από την άλλη πλευρά, 
την ίδια περίοδο, η αύξηση των ανδρών επιχειρηµατιών-
εργοδοτών ήταν –σε σχετικούς όρους- µικρότερη και 
έφτασε στο 36% ή (8.000 άνδρες εργοδότες), ενώ µικρό-
τερη σε σχετικές και απόλυτες τιµές ήταν και η αύξηση 
της µισθωτής απασχόλησης των ανδρών (23.500 νέες θέ-
σεις µισθωτής εργασίας ή +44%). 

Αποτέλεσµα των εντυπωσιακών αυξήσεων στο ανθρώπινο 
δυναµικό του κλάδου αλλά και των διαφορετικών µεγε-
θών αυτών στα δύο φύλα ήταν η σηµαντική ενδυνάµωση 
της παρουσίας των γυναικών στους εργοδότες/-τριες-επι-
χειρηµατίες του κλάδου, η οποία ωστόσο εξακολουθεί να 
παραµένει σε επίπεδο χαµηλότερο από αυτό που τους 

αναλογεί βάσει της συµµετοχής τους στο ανθρώπινο δυ-
ναµικό των επιχειρήσεων του κλάδου. Ειδικότερα, το 1993 
ο αριθµός των γυναικών εργοδοτριών στον κλάδο κάλυπτε 
µόλις το 30,6% του αριθµού εργοδοτών/-τριών που ανα-
λογούσαν στις γυναίκες βάσει της συµµετοχής τους στο 
ανθρώπινο δυναµικό των επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ 
το 2003, το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης αυξήθηκε εντυ-
πωσιακά στο 52,6% (Γράφηµα 10). 

Οι πιθανότητες ανάληψης επιχειρηµατικής δράσης στον 
κλάδο από τις γυναίκες αν και υπερδιπλασιάζονται και 
φτάνουν το 2003 στο 23,6% (έναντι 11,5% το 1993), 
ωστόσο, παραµένουν σηµαντικά λιγότερες από τις αντί-
στοιχες πιθανότητες των ανδρών (76,4% το 2003). Πα-
ράλληλα, σηµαντικό στοιχείο είναι και η µεταβολή της 
εικόνας στις πιθανότητες των δύο φύλων για ανάληψη 
θέσεων µισθωτής εργασίας. Το 2003, οι πιθανότητες των 
γυναικών φτάνουν στο 50,3% (έναντι 44,6% το 1993)  µε 
αποτέλεσµα οι άνδρες να εµφανίζουν –έστω και οριακά- 
λιγότερες πιθανότητες από τις γυναίκες στην ανάληψη 
θέσεων µισθωτής εργασίας στον κλάδο. Αντίθετα, οι άν-
δρες εµφανίζουν µείωση των πιθανοτήτων τους για ανά-
ληψη επιχειρηµατικής δράσης, η οποία όµως εξακολουθεί 
να είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτήν των γυναικών.  

Επιπλέον, η µεγαλύτερη –σε σχετικούς όρους- αύξηση 
που εκδηλώθηκε στο επίπεδο των εργοδοτών/-τριών-επι-
χειρηµατιών του κλάδου, έναντι των µισθωτών, ήταν αρ-
κετή για να συγκρατήσει σε σχετικά σταθερό επίπεδο το 
µέσο µέγεθος των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το µέσο µέ-
γεθος των επιχειρήσεων του κλάδου –σε όρους απασχό-
λησης- αυξήθηκε µόλις 2% την περίοδο 1993-2003. 

Μεταφορές - Επικοινωνίες 

Η κυριαρχία των ανδρών, όχι µόνο στον επιχειρηµατικό 
στίβο, αλλά και στις θέσεις µισθωτής απασχόλησης του 
κλάδου, καθώς και η σχετικά περιορισµένη αύξηση της 
συνολικής τους απασχόλησης χαρακτηρίζουν τον κλάδο 
των µεταφορών-επικοινωνιών την τελευταία δεκαετία. 
Ειδικότερα, την περίοδο 1993-2003, το συνολικό ανθρώ-
πινο δυναµικό των επιχειρήσεων του κλάδου αυξήθηκε 
µόλις κατά 4% (ή 7.300 εργοδότες/-τριες και µισθωτούς/-
ές). Η µεταβολή αυτή ήταν αποτέλεσµα δύο διαφορετικών 
τάσεων. Από τη µια πλευρά, αυξήθηκε η συνολική µι-
σθωτή απασχόληση στον κλάδο κατά 9.000 άτοµα, ενώ 
από την άλλη πλευρά, µειώθηκε σηµαντικά ο αριθµός των 
εργοδοτών/-τριών κατά 2.000 άτοµα (ή κατά 18½%).  
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Η µείωση του αριθµού των εργοδοτών/τριών ήταν -σε 
σχετικούς όρους- ελαφρώς µεγαλύτερη στις γυναίκες, ενώ 
από τις 9.000 νέες θέσεις µισθωτής εργασίας, περίπου τις 
8.000 θέσεις κατέλαβαν οι γυναίκες. Αποτέλεσµα όλων 



των παραπάνω µεταβολών στην απασχόληση των δύο 
φύλων ήταν η σηµαντική µείωση της αντιπροσώπευσης 
των γυναικών στους/τις εργοδότες/-τριες-επιχειρηµατίες 
του κλάδου. Ειδικότερα, το 1993, ο αριθµός των γυναικών 
εργοδοτριών στον κλάδο κάλυπτε το 47,9% του αριθµού 
των εργοδοτριών που αναλογούσαν στις γυναίκες βάσει 
της συµµετοχής τους στο ανθρώπινο δυναµικό των επιχει-
ρήσεων του κλάδου, ενώ το 2003, το αντίστοιχο ποσοστό 
κάλυψης υποχώρησε στο 35,5% (Γράφηµα 10).  

Παράλληλα, αν και οι πιθανότητες ανάληψης επιχειρηµα-
τικής δράσης στον κλάδο µειώθηκαν και για τα δύο φύλα, 
ωστόσο, οι πιθανότητες των ανδρών εξακολουθούν να 
είναι συντριπτικά περισσότερες από τις πιθανότητες των 
γυναικών (το 2003 6,6% στις γυναίκες έναντι 93,4% 
στους άνδρες). Σηµαντικό, επίσης, είναι το στοιχείο της 
µείωσης των πιθανοτήτων των ανδρών για ανάληψη θέ-
σεων µισθωτής απασχόλησης στον κλάδο, σε αντίθεση µε 
την αύξηση των αντίστοιχων πιθανοτήτων των γυναικών 
(15,7% το 1993 και 19,1% το 2003). Σε κάθε περίπτωση 
όµως, οι πιθανότητες των ανδρών είναι κατά πολύ περισ-
σότερες από αυτές των γυναικών.  

Επιπλέον, ο µικρός και φθίνων αριθµός επιχειρηµατιών-
εργοδοτών/-τριών στον κλάδο, σε συνδυασµό µε την αύ-
ξηση της µισθωτής απασχόλησης που εκδηλώθηκε την 
τελευταία δεκαετία προκάλεσαν µεγάλη αύξηση του µέ-
σου µέγεθος των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, την περίοδο 
1993-2003, το µέσο µέγεθος –σε όρους απασχόλησης- 
των επιχειρήσεων του κλάδου αυξήθηκε κατά 29%. 

Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί 

Τη δεκαετία 1993-2003 ο κλάδος των ενδιάµεσων χρηµα-
τοπιστωτικών οργανισµών και επιχειρήσεων παρουσιάζει 
εντυπωσιακά υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης στη δηµιουρ-
γία νέων επιχειρήσεων. Ο αριθµός των εργοδοτών/τριών-
επιχειρηµατιών αυξάνεται κατά 420%, ενώ το συνολικό 
ανθρώπινο δυναµικό του κλάδου αυξάνεται περίπου κατά 
11%, φτάνοντας το 2003 στους 94.000 εργοδότες και µι-
σθωτούς. Ο αριθµός των γυναικών εργοδοτριών στον 
κλάδο αυξάνεται µε ιδιαίτερα εντυπωσιακό ρυθµό 
(970%), ενώ ιδιαίτερα υψηλός ήταν και ο ρυθµός αύξησης 
των ανδρών εργοδοτών (345%). Οι ρυθµοί αυτοί είναι 
αποτέλεσµα της ανάπτυξης στον κλάδο νέων επιχειρή-
σεων, κυρίως από τον ιδιωτικό τοµέα. 

Από την άλλη πλευρά, στο επίπεδο της µισθωτής απασχό-
λησης παρατηρούνται διαφορετικές τάσεις ανάµεσα στα 
δύο φύλα. Ειδικότερα, η συνολική µισθωτή απασχόληση 
στον κλάδο αυξάνεται περίπου κατά 8.000 άτοµα και 
αυτό το µέγεθος διαµορφώθηκε από τη µια πλευρά µε την 
αύξηση των θέσεων µισθωτής εργασίας των γυναικών 

κατά 14.000 (ή αύξηση 42%) και τη µείωση, από την άλλη 
πλευρά, της µισθωτής απασχόλησης των ανδρών περίπου 
κατά 6.000 (ή µείωση 13%).  

Οι διαφορετικές κατά µέγεθος και φύλο τάσεις στη σύν-
θεση του ανθρώπινου κεφαλαίου του κλάδου είχαν ως 
αποτέλεσµα την αύξηση της αντιπροσώπευσης των γυναι-
κών στον επιχειρηµατικό στίβο του κλάδου, καθώς και την 
αύξηση των πιθανοτήτων των γυναικών τόσο στην ανά-
ληψη επιχειρηµατικής δράσης, όσο και στην ανάληψη θέ-
σεων µισθωτής εργασίας. Αναλυτικότερα, το 1993, ο αριθ-
µός των γυναικών εργοδοτριών στον κλάδο κάλυπτε µόλις 
το 31% του αριθµού των εργοδοτριών που αναλογούσαν 
στις γυναίκες βάσει της συµµετοχής τους στο ανθρώπινο 
δυναµικό των επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ το 2003, το 
αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης αυξήθηκε σηµαντικά και 
έφτασε στο 55,3% (Γράφηµα 10).  

Αντίστοιχα, οι πιθανότητες των γυναικών για ανάληψη 
επιχειρηµατικής δράσης στον κλάδο υπερδιπλασιάστη-
καν, φτάνοντας το 2003 στο 28,8%, ενώ οι πιθανότητες 
για ανάληψη θέσεων µισθωτής εργασίας αυξήθηκαν από 
40½% το 1993 σε 52,7% το 2003. Η τελευταία µεταβολή 
των πιθανοτήτων κατέστησε το επίπεδο της µισθωτής 
απασχόλησης στον κλάδο ως περισσότερο πιθανό για τις 
γυναίκες από ότι για τους άνδρες.  

Παράλληλα, η ιδιαίτερα σηµαντική αύξηση του συνολικού 
αριθµού των επιχειρηµατιών-εργοδοτών/-τριών σε συν-
δυασµό µε τη µικρότερη –σε σχετικούς όρους- αύξηση της 
συνολικής µισθωτής απασχόλησης του κλάδου προκάλε-
σαν τη σηµαντική µείωση του µέσου µέγεθος των επιχει-
ρήσεων. Ειδικότερα, την περίοδο 1993-2003 το µέσο µέ-
γεθος των επιχειρήσεων του κλάδου –σε όρους απασχό-
λησης- µειώθηκε κατά 74,2%. 

∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 

Ο κλάδος των υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιου-
σίας, τη δεκαετία 1993-2003, παρουσιάζει το δεύτερο 
υψηλότερο ρυθµό αύξησης της απασχόλησης ανάµεσα σε 
όλους τους κλάδους της οικονοµίας. Το συνολικό ανθρώ-
πινο δυναµικό του κλάδου αυξάνεται κατά 66.000 άτοµα 
(ή 83%) και το 2003 φτάνει στις 146.000 εργοδότες/τριες 
και µισθωτούς/-ές. Το γυναικείο ανθρώπινο δυναµικό του 
κλάδου εµφανίζει εντυπωσιακούς ρυθµούς αύξησης τόσο 
στο επίπεδο της επιχειρηµατικής δράσης όσο και στο επί-
πεδο της µισθωτής απασχόλησης.  
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Ειδικότερα, οι γυναίκες εργοδότριες-επιχειρηµατίες αυξή-
θηκαν την τελευταία δεκαετία κατά 47%, ενώ η γυναικεία 
µισθωτή απασχόληση στον κλάδο υπερδιπλασιάστηκε, 
φτάνοντας το 2003 περίπου στις 68.000 θέσεις µισθωτής 
εργασίας από τις συνολικά 124.000 θέσεις του κλάδου. ∆ι-



πλασιασµό των θέσεων µισθωτής απασχόλησης παρου-
σιάζουν και οι άνδρες στον κλάδο, ωστόσο όµως η δυνα-
µική-επίδοσή τους στο επιχειρηµατικό επίπεδο ήταν –σε 
σχετικούς όρους- πολύ µικρότερη από την αντίστοιχη επί-
δοση των γυναικών (αύξηση 9%).  

Όλες οι παραπάνω µεταβολές στη σύνθεση του ανθρώπι-
νου κεφαλαίου του κλάδου είχαν ως αποτέλεσµα την αύ-
ξηση της αντιπροσώπευσης των γυναικών στον επιχειρη-
µατικό στίβο, καθώς και την αύξηση των πιθανοτήτων 
τους στην ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης και θέσεων 
µισθωτής εργασίας. Αναλυτικότερα, το 1993, ο αριθµός 
των γυναικών εργοδοτριών στον κλάδο κάλυπτε µόλις το 
41% του αριθµού των εργοδοτριών που αναλογούσαν στις 
γυναίκες βάσει της συµµετοχής τους στο ανθρώπινο δυνα-
µικό των επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ το 2003, το αντί-
στοιχο ποσοστό κάλυψης αυξήθηκε στο 47% (Γράφηµα 
10).  

Αντίστοιχα, οι πιθανότητες των γυναικών για ανάληψη 
επιχειρηµατικής δράσης στον κλάδο αυξήθηκαν από 
18,6% το 1993, σε 23,6% το 2003, παραµένοντας ωστόσο 
αρκετά λιγότερες από τις αντίστοιχες πιθανότητες των 
ανδρών. Από την άλλη πλευρά, οι πιθανότητες των γυναι-
κών για ανάληψη θέσεων µισθωτής εργασίας ήταν από 
την αρχή της εξεταζόµενης περιόδου περισσότερες από 
αυτές των ανδρών (53,7%), ενώ µέχρι το 2003 αυξήθηκαν 
φτάνοντας το 55%. 

Παράλληλα, η ιδιαίτερα έντονη –σε σχετικούς όρους- τά-
ση αύξησης της συνολικής µισθωτής απασχόλησης στον 
κλάδο δεν ακολουθήθηκε από ανάλογη αύξηση του συνο-
λικού αριθµού των εργοδοτών-επιχειρηµατιών των δύο 
φύλων, γεγονός που µεταφράζεται ως αύξηση του µέσου 
µεγέθους των επιχειρήσεων του κλάδου. Έτσι, την περί-
οδο 199-2004, το µέσο µέγεθος των επιχειρήσεων του 
κλάδου αυξήθηκε κατά 75,5%.  

Εκπαίδευση 

Ο κλάδος της εκπαίδευσης αποτελεί ένα από τους κλάδους 
των υπηρεσιών όπου η συµµετοχή των γυναικών στην 
συνολική του απασχόληση είναι σηµαντικά µεγαλύτερη 
από την αντίστοιχη συµµετοχή των ανδρών. Τη δεκαετία 
1993-2003, το συνολικό ανθρώπινο δυναµικό του κλάδου 
αυξήθηκε περίπου κατά 57.000 άτοµα (ή αύξηση 30%), 
φτάνοντας το 2003 στους 244.000 εργοδότες/-τριες και 
µισθωτούς/-ές. Αν και οι γυναίκες συµµετείχαν στο 82,5% 
αυτής της αύξησης, ωστόσο, η επίδοση τους στο επίπεδο 
της επιχειρηµατικής δράσης ήταν αρνητική.  

Ειδικότερα, την τελευταία δεκαετία, παρατηρείται µείωση 
του αριθµού των γυναικών επιχειρηµατιών στον κλάδο 
κατά 24%, ενώ ο αριθµός των ανδρών επιχειρηµατιών-

εργοδοτών αυξήθηκε κατά 34%. Αντίθετα, στο επίπεδο 
της µισθωτής απασχόλησης η επίδοση των γυναικών ήταν 
κατά πολύ µεγαλύτερη από αυτή των ανδρών µε αποτέλε-
σµα την εξεταζόµενη περίοδο να καταλάβουν περίπου τις 
48.000 από τις 56.000 θέσεις µισθωτής απασχόλησης 
που δηµιουργήθηκαν στον κλάδο. 

Οι παραπάνω τάσεις στην απασχόληση των εργοδοτών-
επιχειρηµατιών και των µισθωτών διαµόρφωσαν το 2003 
το επίπεδο της αντιπροσώπευσης των γυναικών στον επι-
χειρηµατικό στίβο του κλάδου στο 50,5% του αριθµού 
εργοδοτριών-επιχειρηµατιών που αναλογούσαν στις 
γυναίκες, ενώ το 1993, το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης 
ήταν 77,9% (Γράφηµα 10).  

Αντίστοιχα, οι πιθανότητες των γυναικών για ανάληψη 
επιχειρηµατικής δράσης στον κλάδο υποχωρούν σηµα-
ντικά, ενώ οι πιθανότητες των ανδρών αυξάνονται. Έτσι, 
οι πιθανότητες των γυναικών υποχωρούν από το 46,1% το 
1993 στο 32,7% το 2003. Από την άλλη πλευρά, η µεγάλη 
αύξηση της µισθωτής απασχόλησης των γυναικών αύξησε 
και τις πιθανότητες τους για ανάληψη θέσεων µισθωτής 
απασχόλησης, σε αντίθεση µε τους άνδρες που εµφάνισαν 
µείωση των πιθανοτήτων τους για ανάληψη θέσεων µι-
σθωτής εργασίας. Σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης 
περιόδου οι πιθανότητες των γυναικών είναι αρκετά πε-
ρισσότερες από τις αντίστοιχες των ανδρών (59,6% το 
1993 και 65,6% το 2003). 

Παράλληλα, η µεγαλύτερη δυναµική που εκδηλώθηκε στο 
επίπεδο της µισθωτής απασχόλησης, έναντι της δυναµι-
κής στο επίπεδο των εργοδοτών/-τριών προκάλεσε τη 
σηµαντική αύξηση -σε όρους απασχόλησης- του µέσου 
µεγέθους των επιχειρήσεων του κλάδου. Ειδικότερα, τη 
δεκαετία 1993-2003, το µέσο µέγεθος των επιχειρήσεων 
στον κλάδο αυξήθηκε κατά 22,4%. 

Υγεία - Πρόνοια 

Ο κλάδος της υγείας-πρόνοιας παρουσιάζει ανάλογη ει-
κόνα µε αυτήν του κλάδου της εκπαίδευσης. Πιο συγκε-
κριµένα, την περίοδο 1993-2003, το συνολικό ανθρώπινο 
δυναµικό του κλάδου αυξήθηκε κατά 10,6% ή 14.300 
άτοµα. Ωστόσο, η µεταβολή αυτή αποτυπώθηκε µε δια-
φορετική ένταση στα δύο φύλα.  
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Στο επίπεδο των εργοδοτών/-τριών-επιχειρηµατιών, οι 
γυναίκες παρουσίασαν αύξηση κατά 11,5%, ενώ η αντί-
στοιχη επίδοση στους άνδρες ήταν αρκετά µεγαλύτερη 
(48%). Παράλληλα, η µισθωτή απασχόληση των γυναικών 
αυξήθηκε την ίδια περίοδο κατά 7%, ενώ και σε αυτό το 
επίπεδο οι άνδρες παρουσίασαν συγκριτικά καλύτερη 
επίδοση (16%). Οι σαφώς καλύτερες επιδόσεις στους άν-
δρες και η µικρότερη δυναµική στις γυναίκες προκάλεσαν 



τη µείωση της αντιπροσώπευσης των τελευταίων στους 
εργοδότες/-τριες-επιχειρηµατίες του κλάδου. Ειδικότερα, 
το 1993, ο αριθµός των γυναικών εργοδοτών στον κλάδο 
κάλυπτε το 68,1% του αριθµού των εργοδοτριών που ανα-
λογούσαν στις γυναίκες βάσει της συµµετοχής τους στο 
ανθρώπινο δυναµικό των επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ 
το 2003, το αντίστοιχο ποσοστό υποχώρησε στο 59,6% 
(Γράφηµα 10). 

Αντίστοιχα, οι πιθανότητες ανάληψης επιχειρηµατικής 
δράσης στον κλάδο από τις γυναίκες παρουσίασαν µείωση 
και έφτασαν το 2003 στο 38,6% (έναντι 45,4% το 1993). 
Αλλά και στο επίπεδο της µισθωτής απασχόλησης, οι πι-
θανότητες των γυναικών για ανάληψη θέσεων µισθωτής 
εργασίας, επίσης, µειώθηκαν. Εδώ ωστόσο, η µείωση ήταν 
αρκετά µικρότερη, ενώ οι γυναίκες εξακολούθησαν να 
διατηρούν αρκετά περισσότερες πιθανότητες από τους 
άνδρες (από 67,2% το 1993 σε 65,5% το 2003). 

Επιπλέον, η µεγαλύτερη –σε σχετικούς όρους- αύξηση του 
αριθµού των επιχειρηµατιών-εργοδοτών/-τριών στον 
κλάδο σε συνδυασµό µε τη σχετικά µικρότερη αύξηση της 
µισθωτής απασχόλησης, προκάλεσαν την υποχώρηση του 
µέσου µεγέθους των επιχειρήσεων. Έτσι, στον κλάδο, 
κατά τη δεκαετία 1993-2003 παρατηρείται µείωση του 
µέσου µεγέθους των επιχειρήσεων κατά 16,2%. 

Λοιπές υπηρεσίες 

Τη δεκαετία 1993-2003, στον κλάδο των λοιπών υπηρε-
σιών κοινωνικού και ατοµικού χαρακτήρα, το συνολικό 
ανθρώπινο δυναµικό αυξάνεται κατά 30%, φτάνοντας το 
2003 περίπου στους 110.000 εργοδότες/-τριες και µισθω-
τούς/-ές. Ο αριθµός των γυναικών εργοδοτριών-επιχειρη-
µατιών του κλάδου παρουσιάζει µείωση κατά 10%, ενώ οι 
άνδρες εργοδότες αυξάνονται περίπου κατά 20%. Στο 
επίπεδο της µισθωτής απασχόλησης, οι θέσεις εργασίας 
αυξάνονται κατά 25.000, ενώ από αυτές, οι 17.000 κατε-
λήφθησαν από τις γυναίκες.  

Με βάση τις παραπάνω µεταβολές, την εξεταζόµενη περί-
οδο, η αντιπροσώπευση των γυναικών στους εργοδότες/-
τριες-επιχειρηµατίες του κλάδου υποχωρεί στο 91,4% του 
αριθµού των εργοδοτριών που αναλογούσαν στις γυναίκες 
βάσει της συµµετοχής τους στο ανθρώπινο δυναµικό των 
επιχειρήσεων του κλάδου. Το 1993, η αντιπροσώπευση 
των γυναικών στους/τις εργοδότες/-τριες του κλάδου 
ήταν µεγαλύτερη από αυτήν που τους αναλογούσε και 
έφτανε στο 124,4% (Γράφηµα 10).  

Η υποχώρηση του αριθµού των γυναικών εργοδοτριών 
στον κλάδο µείωσε και τις πιθανότητες τους για την ανά-
ληψη επιχειρηµατικής δραστηριότητας (από 47,3% το 
1993 σε 40,3% το 2003), ενώ αντίθετα η δυναµικότερη 

παρουσία τους στο επίπεδο της µισθωτής απασχόλησης 
αύξησε τις πιθανότητες τους για ανάληψη θέσεων µισθω-
τής εργασίας (από 37,1% το 1993 σε 44,4% το 2003).  

Παράλληλα, η αύξηση της συνολικής µισθωτής απασχό-
λησης στον κλάδο ήταν σε -σχετικούς όρους- µεγαλύτερη 
από την αύξηση του συνολικού αριθµού των επιχειρηµα-
τιών-εργοδοτών/τριών, γεγονός που προκάλεσε την αύ-
ξηση του µέσου µέγεθος των επιχειρήσεων. Έτσι, κατά 
την περίοδο 1993-2003, το µέσο µέγεθος των επιχειρή-
σεων του κλάδου αυξήθηκε –σε όρους απασχόλησης- 
κατά 25,9%. 

Η επαγγελµατική σύνθεση της επιχειρηµατικής 
δράσης των δύο φύλων 

Συµπληρωµατικά µε την κλαδική σύνθεση της επιχειρη-
µατικότητας των δύο φύλων, η επαγγελµατική σύνθεση 
των εργοδοτών/-τριών-επιχειρηµατιών, συµβάλει ως 
πληροφορία ουσιαστικά στην ολοκληρωµένη αποτύπωση 
των διαφορών της επιχειρηµατικής δράσης των δύο φύ-
λων. 

Όπως ήταν αναµενόµενο, το µεγαλύτερο µέρος των εργο-
δοτών/-τριών-επιχειρηµατιών και στα δύο φύλα ασκεί µη-
χειρωνακτικό επάγγελµα υψηλής εξειδίκευσης (µέλη των 
βουλευόµενων σωµάτων, τα ανώτερα διοικητικά και διευ-
θυντικά στελέχη, επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή 
επαγγέλµατα και τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και συναφή 
επαγγέλµατα). Το 2003, σε αυτή την κατηγορία επαγγελ-
µάτων συγκεντρώνεται το 63% των γυναικών εργοδο-
τριών-επιχειρηµατιών έναντι του 55,4% των ανδρών ερ-
γοδοτών-επιχειρηµατιών, ενώ τα αντίστοιχα µερίδια το 
1993, ήταν 63,9% για τις γυναίκες και 50,9%  για τους 
άνδρες (Γράφηµα 11).  
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Στην κατηγορία των εξειδικευµένων χειρωνακτικών-τε-
χνικών επαγγελµάτων (ειδικευµένοι/-ες γεωργοί, κτηνο-
τρόφοι, δασοκόµοι, αλιείς, ειδικευµένοι/-ες τεχνίτες και 
συναφή τεχνικά επαγγέλµατα, χειριστές σταθερών 
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων-εξοπλισµού 
και συναρµολογητές) οι διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα 
είναι µεγαλύτερες, καθώς –γενικότερα- και η παρουσία 
των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλµατα είναι συγκριτικά 
µικρότερη από την παρουσία των ανδρών. Έτσι, το 2003, 
σε αυτή την κατηγορία επαγγελµάτων συγκεντρώνεται το 
25,2% των γυναικών και το 40,1% των ανδρών εργοδο-
τών-επιχειρηµατιών. Ωστόσο, στην ίδια οµάδα, την τελευ-
ταία δεκαετία παρατηρείται διαφορετική δυναµική-επί-
δοση ανάµεσα στα δύο φύλα. Ειδικότερα, την περίοδο 
1993-2003 οι άνδρες εµφανίζουν φθίνουσα τάση σε αντί-
θεση µε τις γυναίκες που παρουσιάζουν αισθητή αύξηση 



(τα αντίστοιχα µεγέθη το 1993 ήταν 46,5% στους άνδρες 
έναντι 22,7% στις γυναίκες). 

Η τρίτη οµάδα-κατηγορία επαγγελµάτων που σχηµατί-
στηκε για τις ανάγκες της παρούσας ανάλυσης περιλαµ-
βάνει τα µη-χειρωνακτικά επαγγέλµατα µέσης και χαµη-
λής εξειδίκευσης (υπάλληλοι γραφείου και συναφή επαγ-
γέλµατα, απασχολούµενοι/-ες στην παροχή υπηρεσιών, 
πωλητές/-τριες σε καταστήµατα και υπαίθριες αγορές). 
Σε αυτή την οµάδα επαγγελµάτων, η παρουσία των γυ-
ναικών επιχειρηµατιών-εργοδοτριών είναι –σε σχετικούς 
όρους- µεγαλύτερη από την παρουσία των ανδρών. Ειδι-
κότερα, το 2003 οι γυναίκες εργοδότριες που ασκούσαν 
µη-χειρωνακτικά επαγγέλµατα µέσης και χαµηλής εξειδί-
κευσης συγκέντρωναν το 11,8% του συνόλου των γυναι-
κών εργοδοτριών, ενώ η τάση που παρουσίαζαν σε σχέση 
µε την αρχή της εξεταζόµενης περιόδου ήταν φθίνουσα 
(1993: 13,4%). Αντίθετα, οι άνδρες εργοδότες που ασκού-
σαν επαγγέλµατα της ίδιας οµάδας, αν και ήταν -σε σχε-
τικούς όρους- αρκετά λιγότεροι από τις γυναίκες εργοδό-
τριες, σε σχέση µε την αρχή της δεκαετίας 1993-2003, 
παρουσίασαν αύξουσα τάση (από 2,6% το 1993 σε 4,5% το 
2003). 
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Συνολικά, την περίοδο 1993-2003, η αύξηση της επιχειρη-
µατικότητας των γυναικών αν και προήλθε από όλες τις 
κατηγορίες επαγγελµάτων, ωστόσο, η κατηγορία των τε-
χνικών-χειρωνακτικών επαγγελµάτων µε εξειδίκευση πα-
ρουσίασε µια αναλογικά µεγαλύτερη επίδοση. Η τάση 
αυτή είναι σύµφωνη µε αναλύσεις και µελέτες που διαπι-
στώνουν ότι τα τελευταία 10 χρόνια παρατηρείται µια 
σηµαντική δυναµική στη συµµετοχή των γυναικών στα 
τεχνικά επαγγέλµατα. 

Από την άλλη πλευρά, στους άνδρες εργοδότες-επιχειρη-
µατίες παρατηρείται µια έντονη ποιοτική µεταβολή της 
επαγγελµατικής τους σύνθεσης. Ειδικότερα, την περίοδο 
1993-2003, µειώνεται κατά 15.00ο άτοµα ο αριθµός των 
ανδρών εργοδοτών που ασκούσαν ειδικευµένα χειρωνα-
κτικά επαγγέλµατα, ενώ αυξάνεται κατά 11.000 άτοµα ο 
αριθµός των ανδρών εργοδοτών που ασκούσαν µη-χειρω-
νακτικά επαγγέλµατα υψηλής εξειδίκευσης.  

Ώρες εβδοµαδιαίας εργασίας των 
εργοδοτών/τριών-επιχειρηµατιών 

Όπως ήταν αναµενόµενο, οι επιχειρηµατίες-εργοδότες/-
τριες και των δύο φύλων αφιερώνουν αρκετές ώρες για τη 
διοίκηση της επιχείρησής τους, ενώ ο χρόνος αυτός είναι 
µεγαλύτερος στους άνδρες από ότι στις γυναίκες. Ειδικό-
τερα, την περίοδο 1993-2003, οι άνδρες εργοδότες -κατά 
µέσο όρο- εργάζονταν στην επιχείρηση τους περίπου 51,5 
µε 52 ώρες την εβδοµάδα, ενώ ο αντίστοιχος χρόνος στις 
γυναίκες εργοδότριες-επιχειρηµατίες ήταν 47 µε 47,5 
ώρες (Γράφηµα 12).  

Οι διαφορές στο χρόνο εργασίας είναι µεγαλύτερες ανά-
µεσα στους έγγαµους άνδρες και στις έγγαµες γυναίκες 
εργοδότες/-τριες-επιχειρηµατίες. Η µέση διάρκεια εβδο-
µαδιαίας απασχόλησης στους έγγαµους άνδρες επιχειρη-
µατίες-εργοδότες είναι 52 ώρες, ενώ οι έγγαµες γυναίκες 
εργοδότες εργάζονται –κατά µέσο όρο- 46 µε 46,5 ώρες 
την εβδοµάδα. Αντίθετα, µικρότερες διαφορές παρατη-
ρούνται ανάµεσα στους/τις άγαµους/-ες άνδρες και γυ-
ναίκες (51 µε 51,5 ώρες στους άνδρες έναντι 50 ώρες στις 
γυναίκες), αλλά και ανάµεσα στους χήρους-διαζευγµένους 
άνδρες και γυναίκες επιχειρηµατίες-εργοδότες/-τριες (51 
µε 51,5 ώρες στους άνδρες έναντι 50 ώρες στις γυναίκες).  
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11 Εργοδότες-επιχειρηµατίες κατά φύλο και 
κατηγορία επαγγέλµατος, 1993 και 2003

1993 2003

Σύµφωνα εποµένως µε τα προηγούµενα, η οικογενειακή 
κατάσταση της γυναίκας εργοδότριας-επιχειρηµατία απο-
τελεί σηµαντικό παράγοντα στη διαµόρφωση του χρόνου 
που µπορεί να αφιερώσει στην εργασία-επιχείρησή της. 
Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και µε βάση την ηλικία του 
εργοδότη/-τριας-επιχειρηµατία. Επιπλέον, όσο αυξάνο-
νται οι απαιτήσεις της εργασίας του επιχειρηµατία-εργο-
δότη/-τριας σε όρους χρόνου που πρέπει να αφιερωθεί σε 
αυτή, τόσο λιγότερες είναι και οι πιθανότητες των γυναι-
κών επιχειρηµατιών να µπορέσουν να ανταποκριθούν σε 
αυτές τις απαιτήσεις. Πιο συγκεκριµένα, σε εβδοµαδιαία 
απασχόληση άνω των 50 ωρών, το 2003, συµµετείχε πε-
ρίπου το 53% των ανδρών επιχειρηµατιών, ενώ το αντί-
στοιχο µερίδιο στις γυναίκες ήταν µόλις 34½% (Γράφηµα 
13). Ο παράγοντας της ηλικίας δεν φαίνεται να επηρεάζει 
τη διάρκεια της απασχόλησης των ανδρών εργοδοτών, σε 
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αντίθεση µε τις γυναίκες. Το 2003, το 41% των γυναικών 
εργοδοτών ηλικίας κάτω των 40 ετών εργάζονταν περισ-
σότερες από 50 ώρες την εβδοµάδα, ενώ µόλις το 32,5% 
των γυναικών εργοδοτριών ηλικίας άνω των 40 ετών ερ-
γάζονταν πάνω από 50 ώρες την εβδοµάδα. Στην τελευ-
ταία οµάδα γυναικών εργοδοτριών το ποσοστό υποχωρεί 
σε σχέση µε το 1993 (37%), ενώ στην πρώτη οµάδα γυναι-
κών αυξάνεται (32,5%). Στο σύνολο των γυναικών επιχει-
ρηµατιών, το ποσοστό εκείνων που εργάζονται πάνω από 
50 ώρες την εβδοµάδα παρουσιάζεται αµετάβλητο την 
περίοδο 1993-2003. Στους άνδρες, αντίθετα, την περίοδο 
1993-2003 παρατηρείται αύξηση του αριθµού των επιχει-
ρηµατιών που εργάζονται πάνω από 50 ώρες την εβδο-
µάδα. Η αύξηση αυτή παρατηρείται και στις δύο εξεταζό-
µενες ηλικιακές οµάδες. Έτσι το 2003, περίπου το 53% µε 
των ανδρών εργοδοτών-επιχειρηµατιών εργάζονταν πάνω 
από 50 ώρες την εβδοµάδα, έναντι του 47% το 1993.  

Το µέγεθος των επιχειρήσεων των ανδρών και 
γυναικών εργοδ0τών-επιχειρηµατιών 

Όπως παρουσιάστηκε σε προηγούµενη ενότητα, το µέσο 
µέγεθος των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονοµίας –σε 
όρους απασχόλησης- είναι αρκετά µικρό. Ωστόσο, στο 
σύνολο των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας παρα-
τηρείται η τάση οι γυναίκες εργοδότριες-επιχειρηµατίες 
να εργάζονται και να διοικούν σχετικά µικρότερες επιχει-
ρήσεις από αυτές που διοικούν οι άνδρες εργοδότες-επι-
χειρηµατίες. Πιο συγκεκριµένα, το 1993, µόλις το 6,2% 
των γυναικών εργοδοτριών-επιχειρηµατιών εργάζονταν 
και διοικούσαν επιχείρηση µε 11 και άνω µισθωτούς/-ές, 
ενώ το αντίστοιχο µερίδιο στους άνδρες ήταν 8,6% (Γρά-
φηµα 14). Το υπόλοιπο 95,8% των γυναικών και το 91,4% 

των ανδρών επιχειρηµατιών-εργοδοτών εργάζονταν και 
διοικούσαν επιχειρήσεις µε λιγότερους/-ες από 11 µισθω-
τούς/-ές. Από την άλλη πλευρά, οι µεταβολές στην επιχει-
ρηµατική παρουσία των δύο φύλων που παρατηρήθηκαν 
την περίοδο 1993- 2003, φαίνεται –όπως ήταν αναµενό-
µενο- ότι εκδηλώθηκαν κυρίως σε επιχειρήσεις µε λιγότε-
ρους/-ες από 11 µισθωτούς/-ές. Η τάση αυτή, ωστόσο, δεν 
είναι σταθερή και ενιαία σε όλους τους κλάδους και ιδιαί-
τερα στους κλάδους όπου η γυναικεία επιχειρηµατική πα-
ρουσία εµφανίζεται συγκριτικά έντονη. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο κλάδος της µεταποι-
ητικής βιοµηχανίας όπου κατά την περίοδο 1993-2003, 
παρατηρείται αντιστροφή της παραπάνω τάσης. Ειδικό-
τερα, στις αρχές της δεκαετίας 1993-2003 οι γυναίκες 
εργοδότριες είχαν –σε σχετικούς όρους- λιγότερες πιθα-
νότητες από τους άνδρες να διοικούν µεγαλύτερες επιχει-
ρήσεις. Στο τέλος της εξεταζόµενης περιόδου η τάση αυτή 
είχε αντιστραφεί και το 2003, η παρουσία των γυναικών 
εργοδοτριών-επιχειρηµατιών σε επιχειρήσεις µε περισσό-
τερους/-ες από 11 µισθωτούς/-ές ήταν –σε σχετικούς 
όρους- µεγαλύτερη από αυτή των ανδρών. Αυτή η πραγ-
µατικά εντυπωσιακή εξέλιξη στην επιχειρηµατική παρου-
σία των γυναικών στο κλάδο της µεταποιητικής βιοµηχα-
νίας σηµαίνει ότι το µέσο µέγεθος των επιχειρήσεων –σε 
αριθµό µισθωτών- που διοικούν οι γυναίκες επιχειρηµα-
τίες-εργοδότριες στον κλάδο ξεπέρασε το µέσο µέγεθος 
των επιχειρήσεων που διοικούν οι άνδρες επιχειρηµατίες-
εργοδότες.  

Στον κλάδο του χονδρικού και λιανικού εµπορίου, το 
2003, το 93% της επιχειρηµατικής παρουσίας των δύο 
φύλων συγκεντρώνεται σε επιχειρήσεις µε λιγότερους/-ες 
από 11 µισθωτούς/-ές. Γενικά, το µέσο µέγεθος των επι-
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Αριστερή στήλη: Άνδρες - ∆εξιά στήλη: Γυναίκες

χειρήσεων είναι αρκετά µικρό, ενώ την περίοδο 1993-
2003 παρατηρείται αύξηση της επιχειρηµατικής παρου-
σίας των δύο φύλων στις επιχειρήσεις µε 11-49 µισθω-
τούς/-ές και υποχώρηση της παρουσίας των γυναικών 
στις επιχειρήσεις µε 50 και άνω µισθωτούς/-ές. Έτσι, στο 
τέλος της εξεταζόµενης περιόδου παρατηρείται η τάση 
της αύξησης του µέσου µεγέθους των επιχειρήσεων µε τις 
γυναίκες να έχουν παρουσιάσει µεγαλύτερη αύξηση –σε 
σχετικούς όρους- από τους άνδρες στις επιχειρήσεις µε 11-
49 µισθωτούς/-ές, αλλά τους άνδρες να παραµένουν οι 
µοναδικοί κυρίαρχοι στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του 
κλάδου (µε 50+ µισθωτούς/-ές). 

Στον κλάδο των ξενοδοχείων-εστιατορίων παρατηρούνται 
αντίθετες τάσεις στην εκδήλωση της επιχειρηµατικής 
δράσης των δύο φύλων αναφορικά µε το µέγεθος των επι-
χειρήσεων που αυτή εκδηλώνεται. Πιο συγκεκριµένα, το 
1993 το 87,4% των γυναικών εργοδοτριών στον κλάδο 
διοικούσαν επιχειρήσεις µε λιγότερους/-ες από 11 µισθω-
τούς/-ές, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες έφτανε 
στο 96%. Το 2003, η παραπάνω διαφορά είχε µειωθεί 
σηµαντικά µε τις γυναίκες εργοδότριες να παρουσιάζουν 
µειωµένη παρουσία, σε σχέση µε το 1993, στις επιχειρή-
σεις µε 11 και άνω µισθωτούς/-ές (9,1%) και τους άνδρες 
αντίθετα να έχουν αυξήσει την παρουσία τους (7,1%). 
Έτσι, στο τέλος της εξεταζόµενης περιόδου παρατηρείται 
µικρή τάση αύξησης του µέσου µεγέθους των επιχειρή-
σεων µε τις γυναίκες να έχουν παρουσιάσει υποχώρηση 
της παρουσίας τους στις επιχειρήσεις µε 11 και άνω µι-

σθωτούς/-ές και τους άνδρες να παραµένουν οι µοναδικοί 
κυρίαρχοι στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου (µε 
50+ µισθωτούς/-ές). 

Στον κλάδο των υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιου-
σίας, το 1993, το σύνολο της επιχειρηµατικής δράσης των 
γυναικών εκδηλώνονταν σε επιχειρήσεις µε λιγότερους/-
ες από 11 µισθωτούς/-ές, ενώ το 2003 το 3% των επιχει-
ρήσεων που διοικούσαν οι γυναίκες εργοδότριες διέθεταν 
11-49 µισθωτούς/-ές. Από την άλλη πλευρά, το 1993, η 
επιχειρηµατική παρουσία των ανδρών στον κλάδο συγκε-
ντρώνονταν κατά 92% σε επιχειρήσεις µε λιγότερους/-ες 
από 11 µισθωτούς/-ές και κατά 8% σε επιχειρήσεις µε 11-
49 µισθωτούς/-ές, ενώ το 2003, παρατηρείται αύξηση της 
παρουσίας των ανδρών εργοδοτών στις τελευταίες επιχει-
ρήσεις (10,6%). Έτσι, στο τέλος της εξεταζόµενης περιό-
δου παρατηρείται µικρή τάση αύξησης του µέσου µεγέ-
θους των επιχειρήσεων µε τις γυναίκες να εµφανίζουν 
αύξηση της παρουσίας τους στις επιχειρήσεις µε 11 και 
άνω µισθωτούς/-ές αλλά µε τους άνδρες να παραµένουν 
κυρίαρχοι σε αυτή την κατηγορία µεγέθους των επιχειρή-
σεων. 

Η σχέση του επιχειρηµατικού κενού και του εύρους 
της «γυάλινης οροφής» 

Ένα από τα βασικά θέµατα που επιχειρείται να διερευνη-
θεί στο πλαίσιο του παρόντος στατιστικού δελτίου είναι η 
ύπαρξη τυχόν σχέσης-σύνδεσης ανάµεσα στο βαθµό ανά-
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πτυξης της επιχειρηµατικής παρουσίας των γυναικών και 
στο εύρος της «γυάλινης οροφής» στους κλάδους της οι-
κονοµίας ή µε άλλα λόγια, ποια είναι η σχέση ανάµεσα 
στην αντιπροσώπευση των γυναικών στον επιχειρηµατικό 
στίβο (ή στο επιχειρηµατικό κενό ανάµεσα στα δύο φύλα) 
και στην αντιπροσώπευση τους στις ανώτατες ιεραρχικά-
µισθολογικά θέσεις (ανώτατα στελέχη) των επιχειρήσεων. 
Για τις ανάγκες της διερεύνησης χρησιµοποιήθηκαν τα 
αποτελέσµατα της ανάλυσης που περιλαµβάνεται στο 
πρώτο στατιστικό δελτίο της παρούσας σειράς και αποτυ-
πώνουν την αντιπροσώπευση των γυναικών στις ανώτατες 
µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις των επιχειρήσεων, -τόσο µε 
βάση το γενικό όσο και µε βάση τον ειδικό δείκτη της 
«γυάλινης οροφής»- καθώς και τα αποτελέσµατα της 
ανάλυσης από το παρόν στατιστικό δελτίο που αφορούν 
στην αντιπροσώπευση των γυναικών στον επιχειρηµατικό 
στίβο των κλάδων. Τα αποτελέσµατα για το εύρος της 
«γυάλινης οροφής» αναφέρονται στις επιχειρήσεις µε 
περισσότερους από 10 απασχολούµενους/-ες, ενώ τα 
αποτελέσµατα για το επιχειρηµατικό κενό αφορούν στο 
σύνολο των επιχειρήσεων µε µισθωτούς/-ές. Αρχικά, η 
διερεύνηση της σχέσης έγινε µε βάση την αντιπροσώπευ-
ση των γυναικών στις επιχειρήσεις µε περισσότερους από 
10 µισθωτούς/-ές. Από την εξέταση των στοιχείων προέ-
κυψε η ύπαρξη σηµαντικής θετικής συσχέτισης (+0,63) 
ανάµεσα στην αντιπροσώπευση των γυναικών στον επι-
χειρηµατικό στίβο των κλάδων και στην αντιπροσώπευση 
τους στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις των 
επιχειρήσεων. Ωστόσο, για τη διερεύνηση της σχέσης επι-
λέγεται η χρήση των αποτελεσµάτων της αντιπροσώπευ-
σης των γυναικών στους εργοδότες/-τριες-επιχειρηµατίες 
στο σύνολο των επιχειρήσεων και αυτό γίνεται βάσει της 
υπόθεσης ότι η διαµόρφωση της αντιπροσώπευσης των 

γυναικών στις ανώτατες ιεραρχικά-µισθολογικά θέσεις 
εργασίας των σχετικά επιχειρήσεων δεν γίνεται µε τρόπο 
ανεξάρτητο από τη συνολική εικόνα των γυναικών στις 
επιχειρήσεις τους κλάδου. Επιπλέον, η διερεύνηση πρα-
γµατοποιείται για τους έξι 1-ψήφιους κλάδους της ΣΤΑ-
ΚΟ∆-91 που αποτελούν κοινό πεδίο κλαδικής ανάλυσης 
στα δύο στατιστικά δελτία. Πρόκειται για δύο κλάδους 
του τοµέα της βιοµηχανίας και τέσσερις κλάδους του το-
µέα των υπηρεσιών. Οι κλάδοι αυτοί είναι η µεταποιητική 
βιοµηχανία, ο κλάδος της ενέργειας-φυσικού αερίου και 
ύδατος, των µεταφορών-επικοινωνιών, του εµπορίου, των 
ξενοδοχείων-εστιατορίων και ο κλάδος των ενδιάµεσων 
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και επιχειρήσεων.  

Από την εξέταση των αποτελεσµάτων στους έξι παραπάνω 
κλάδους επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει σηµαντική θετική 
συσχέτιση (+0,58) ανάµεσα στην αντιπροσώπευση των 
γυναικών στον επιχειρηµατικό στίβο των κλάδων και στην 
αντιπροσώπευσή τους στις ανώτατες ιεραρχικά-µισθολο-
γικά θέσεις των επιχειρήσεων (Γράφηµα 15 & 16). Ειδικό-
τερα, προκύπτει ότι όσο µεγαλύτερη είναι η αντιπροσώ-
πευση των γυναικών στον επιχειρηµατικό στίβο ενός κλά-
δου (ή όσο µικρότερο είναι το επιχειρηµατικό κενό) σε 
ένα κλάδο, τόσο µεγαλύτερη είναι και η αντιπροσώπευση 
τους στις ανώτατες µισθολογικά-ιεραρχικά θέσεις των 
επιχειρήσεων. Αντίστροφα, όσο µεγαλύτερη είναι η αντι-
προσώπευση των γυναικών στις ανώτατες µισθολογικά-
ιεραρχικά θέσεις των επιχειρήσεων τόσο µεγαλύτερη εί-
ναι και η αντιπροσώπευση των γυναικών στον επιχειρη-
µατικό στίβο ενός κλάδου. Η σχέση αυτή είναι εµφανής 
είτε αν χρησιµοποιηθούν στα αποτελέσµατα για το εύρος 
της «γυάλινης οροφής» µε βάση το γενικό όσο και µε 
βάση τον ειδικό δείκτη. 
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15 Το εύρος της "γυάλινης οροφής" (γενικός δείκτης) και 
το επιχειρηµατικό κενό σε επιλεγµένους κλάδους, 
1995
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Η σχέση της αντιπροσώπευσης των γυναικών στους εργοδότες µε την 
αντιπροσώπευση τους στα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων
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Αντιπροσώπευση γυναικών στους εργοδότες-επιχειρηµατίες

16 Το εύρος της "γυάλινης οροφής" (ειδικός δείκτης) και 
το επιχειρηµατικό κενό σε επιλεγµένους κλάδους, 
1995
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Η σχέση της αντιπροσώπευσης των γυναικών στους εργοδότες µε 
την αντιπροσώπευση τους στα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων
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Βασικές πληροφορίες – Μεθοδολογικές σηµειώσεις 

Η παρούσα ανάλυση βασίζεται στην ανάλυση των στοι-
χείων της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης των ετών 1993 και 2003. Τα στοιχεία αποκτήθη-
καν για λογαριασµό του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα 
Ισότητας (ΚΕΘΙ) από τη Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία 
(Eurostat) στα τέλη Σεπτεµβρίου 2004, γεγονός που σε 
συνδυασµό µε τις ειδικές εργασίες που απαιτήθηκαν για 
την οργάνωση και επεξεργασία τους, προκάλεσε την κα-
θυστέρηση της έκδοσης του παρόντος δελτίου. 

Το παρόν δελτίο είναι το δεύτερο µιας σειράς στατιστικών 
δελτίων-αναλύσεων που έχουν ως στόχο την αποτύπωση 
των τάσεων, των χαρακτηριστικών και της έκτασης των 
φαινοµένων του διαχωρισµού στην ελληνική αγορά εργα-
σίας. Βασικό αντικείµενο του στατιστικού δελτίου είναι ο 
υπολογισµός της αντιπροσώπευσης των γυναικών στον 
επιχειρηµατικό στίβο αλλά και της παρουσίασης των τά-
σεων στην εξέλιξη των χαρακτηριστικών της εκδήλωσης 
της επιχειρηµατικότητας από τα δύο φύλα. Η απόκλιση 
της υφιστάµενης παρουσίας των γυναικών στον επιχειρη-
µατικό στίβο από την αντιπροσώπευση που τους αναλογεί 
βάσει της συµµετοχής τους στο ανθρώπινο δυναµικό της 
οικονοµίας συνιστά το επιχειρηµατικό κενό ανάµεσα στα 
δύο φύλα. Η σχετική µεθοδολογία παρουσιάζεται στη συ-
νέχεια. 

Υπολογισµός του επιχειρηµατικού κενού 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η σύνδεση της επιχειρηµατικό-
τητας µε την εξαρτηµένη εργασία είναι απαραίτητη για 
τις ανάγκες της παρούσας διερεύνησης (το ανθρώπινο 
δυναµικό που διοικούν οι άνδρες και γυναίκες επιχειρη-
µατίες είναι οι µισθωτοί/-ές των επιχειρήσεων). Ειδικό-
τερα, η σύνδεση σε κάθε κλάδο του βαθµού ανάπτυξης 
της επιχειρηµατικότητας των δύο φύλων µε το βαθµό 
ανάπτ µοποι-
είται  κάθε 
φύλου επιχει-
ρηµ σµένες 
υποθέ ό του 
επιπέδο µατική 
δράση υφιστά-
µενη φύλων 
και θα ς ή το 
επιχειρη

Αρχικά χόληση 
εργοδ ράζει 
την πο αιτείται 
για το υ κλά-

δου (το τµήµα της απασχόλησης των µη-αµειβόµενων 
µελών της οικογένειας του των επιχειρηµατιών εξαιρείται 
καθώς είναι µικρό και λειτουργεί εκτός διοικητικής και 
µισθολογικής ιεραρχίας στις επιχειρήσεις).  

Παράλληλα, γίνεται η υπόθεση ότι κάθε µία µονάδα αν-
θρώπινου κεφαλαίου του ίδιου επιπέδου (εργοδότες/-
τριες, µισθωτοί/-ές) συµβάλει ισότιµα στην παραγωγική 
διαδικασία του κλάδου που ανήκει, ανεξαρτήτως φύλου, 
ενώ η ίση επιχειρηµατική δραστηριότητα ανάµεσα στα 
δύο φύλα επιτυγχάνεται όταν το σχετικό µέγεθος της πα-
ρουσίας των δύο φύλων στις συνολικές µονάδες ανθρωπί-
νου κεφαλαίου του κλάδου είναι ίσο µε το σχετικό µέγε-
θος της παρουσίας των δύο φύλων στους/τις εργοδότες/-
τριες-επιχειρηµατίες του κλάδου. Έτσι, αν σε ένα κλάδο οι 
γυναίκες συγκεντρώνουν το 35% του συνολικού ανθρώπι-
νου δυναµικού (εργοδότες/-τριες και µισθωτοί/-ές), η 
ίση-ανάλογη αντιπροσώπευση τους στο επίπεδο της επι-
χειρηµατικής δράσης µε τους άνδρες εργοδότες απαιτεί 
αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής (35%) στις µονάδες αν-
θρώπινου κεφαλαίου που δραστηριοποιούνται επιχειρη-
µατικά στον κλάδο.  

Σύµφωνα µε την τελευταία παραδοχή σε κάθε κλάδο υπο-
λογίζεται ο αριθµός των γυναικών εργοδοτών-επιχειρη-
µατιών µε βάση τον οποίο η αναλογία των γυναικών ερ-
γοδοτριών-επιχειρηµατιών στο συνολικό (υφιστάµενο) 
επιχειρηµατικό δυναµικό του κλάδου θα ήταν ίση µε την 
αναλογία των γυναικών στο συνολικό (υφιστάµενο) αν-
θρώπινο δυναµικό του κλάδου. Η  σχετική διαφορά ανά-
µεσα σε αυτόν τον αριθµό και τον υφιστάµενο αριθµό των 
γυναικών εργοδοτριών-επιχειρηµατιών δίνει το επιχειρη-
µατικό κενό. Ειδικότερα, για κάθε κλάδο πραγµατοποιού-
νται οι υπολογισµοί: 
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άση τις παραπάνω υποθέσεις, η µε-
 της συµµετοχής του συνόλου των επιχειρηµατιών-
οτών/-τριών και του συνόλου των µισθωτών στο 

συνολικό ανθρώπινο δυναµικό ενός κλάδου αποτυπώνει 
την τάση της µεταβολής του µέσου µεγέθους των επιχει-
ρήσεων του κλάδου. Για παράδειγµα, αν σε ένα κλάδο 
παρουσιάζεται µείωση της συµµετοχής των επιχειρηµα-
τιών-εργοδοτών/-τριών ή των µισθωτών στο συνολικό 
ανθρώπινο δυναµικό του κλάδου τότε αυξάνεται ή µειώ-
νεται, αντίστοιχα, το µέσο µέγεθος των επιχειρήσεων του 
κλάδου. Αντίστοιχα, αν σε έναν κλάδο παρουσιάζεται αύ-
ξηση της συµµετοχής των επιχειρηµατιών-εργοδοτών/-
τριών ή των µισθωτών στο συνολικό ανθρώπινο δυναµικό 
του κλάδου τότε µειώνεται ή αυξάνεται, αντίστοιχα, το 
µέσο µέγεθος των επιχειρήσεων του κλάδου.  
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η αντιπροσώπευση των γυναικών 
στους/τις εργοδότες/τριες του 
κλάδου είναι µικρότερη από αυτήν 
που τους αναλογεί. 

η αντιπροσώπευση των γυναικών 
στους/τις εργοδότες/-τριες του 
κλάδου είναι µεγαλύτερη από αυ-
τήν που τους αναλογεί. 

Στις περιπτώσεις αυτές το επιχειρηµατικό κενό (Went_gap) 
υπολογίζεται από τη σχέση: 
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γοδότες/-τριες του κλάδου είναι 
ανάλογη της συµµετοχής τους στο συνολικό ανθρώπινο 
δυναµικό του κλάδου. 

αρχή και το τέλος τη  εξεταζόµενης περιόδου αποτυπώνει 
την εξέλιξη (βελτίωση ή ένταση) των ανισοτήτων-διαφο-
ρών ανάµεσα στα δύο φύλα αναφορικά µε την επιχειρη-
µατική τους παρουσία στον κάθε κλάδο.  

Η σύγκριση των τιµών που λα

Επιπλέον, µε την αξιοποίηση των µεγεθών για τους/τις
εργοδότες/-τριες και τους µισθωτούς/-ές σε κάθε κλάδο
αποτυπώνεται η µεταβολή των πιθανοτήτων του κάθε 
φύλου στην ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης και θέσεων 
µισθωτής εργασίας. Ο υπολογισµός της τάσης-πιθανότη-
τας στηρίζεται στην υπόθεση ότι κάθε ένας/µια εργοδό-
της/-τρια διοικεί-αντιστοιχεί σε µία και µόνο επιχείρηση, 
ενώ παράλληλα κάθε ένας/µια µισθωτός/ή εργάζεται-
αντιστοιχεί σε µία και µόνο επιχείρηση. Η παραπάνω
υπόθεση µπορεί να θεωρηθεί ότι ταυτίζεται µε την πραγ-
µατικότητα, καθώς η µεγάλη πλειοψηφία των εργοδο-
τών/-τριών-επιχειρηµατιών στην Ελλάδα διοικούν µία 
µόνο επιχείρηση, ενώ στο βαθµό που η µερική απασχό-
ληση στους/τις µισθωτούς/ές είναι αρκετά περιορισµένη 
και η υπόθεση για τους/τις µισθωτούς/ές είναι ρεαλιστική 
και γίνεται αποδεκτή. 

Έτσι, σε µια χρονική

empl

συµµετοχής των επιχειρηµατιών-εργοδοτών/-τριών και
των µισθωτών στο συνολικό ανθρώπινο δυναµικό ενός
κλάδου αποτυπώνει τη µεταβολή της πιθανότητας του
κάθε φύλου στην ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης και 
θέσεων µισθωτής εργασίας, αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, 
για την εξεταζόµενη περίοδο και σε κάθε κλάδο παρου-
σιάζεται το πόσο ευκολότερη ή δυσκολότερη έχει γίνει η
ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας και η ανά-
ληψη θέσεων µισθωτής εργασίας για κάθε ένα από τα δύο 
φύλα.  

Παράλληλα, και µε β
ταβολή
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Πίνακας 1 (συνεχίζεται) : Κλάδοι κατά 1-ψήφια και 2-ψήφια ανάλυση του ΣΤΑΚΟ∆-91  
  

ΣΤΑΚΟ∆-91 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  

Α ΓEΩPΓIΑ, KTHNΟTPΟΦIΑ, ΘHPΑ KΑI ∆ΑΣΟKΟMIΑ 

1 Γ σ τικεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και υναφείς βοηθη ές δραστηριότητες 
2 ∆ασοκοµία, υλοτοµία και συναφείς δραστηριότητες 

  

Β ΑΛIEIΑ 
5 Αλιεία, εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων & µονάδων παραγωγής γόνου' βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς µε την αλιεία 

  

Γ ΟPYXEIΑ KΑI ΛΑTΟMEIΑ 
10 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη. Εξόρυξη τύρφης. 

11 
οηΆντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Β

φυσικού αερίου, µε εξαίρεση τις µελέτες. 
θητικές δραστηριότητες συναφείς µε την άντληση πετρελαίου και 

13 η µεταλλούχων µεταλλευµάτων. Εξόρυξ
14 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία. 

  

∆ METΑΠΟI
15 µηχανία τροφίµων και ποτών. 

HTIKEΣ BIΟMHXΑNIEΣ 
Βιο

16 Παραγωγή προϊόντων καπνού. 
17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών. 
18 γοΚατασκευή ειδών ένδυσης. Κατεργασία και βαφή υναρικών. 

19 
 τΚατεργασία και δέψη δέρµατος. Κατασκευή ειδών

ποιίας και υποδηµάτων. 
αξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγµατο-

20 
Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύ
και σπαρτοπλεκτικής. 

λο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα. Κατασκευή ειδών καλαθοποιίας 

21 απΚατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων ό χαρτί. 

22 
ι αναπαραγωγή προεγγεγρα ου και εικόνας και µέσων πληροφορι-Εκδόσεις, εκτυπώσεις κα µµένων µέσων εγγραφής ήχ

κής. 
23 ς Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλιση πετρελαίου και πυρηνικών καυσίµων. 
24 Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων. 
25 καΚατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) ι πλαστικές ύλες. 
26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά. 
27 Παραγωγή βασικών µετάλλων. 
28 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µ αίρ  ταε εξ εση  µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού. 
29 Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού µ.α.κ. 
30 Κατασ υπκευή µηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών ολογιστών. 
31 Κατασ α.κευή ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών µ. κ. 
32 Κατασ ς, κευή εξοπλισµού και συσκευών ραδιοφωνία τηλεόρασης και επικοινωνιών. 
33 Κατασ ώνκευή ιατρικών οργάνων. Κατασκευή ρολογι  κάθε είδους. 
34 Κατασ ων. Κατασκευή ρυµ  και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων. κευή αυτοκινήτων οχηµάτ ουλκούµενων
35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών. 
36 Κατασκευή επίπλων. Λοιπές βιοµηχανίες µ.α.κ. 
37 Ανακύκλωση. 

  

E ΠΑPΟXH HΛEKTPIKΟY PE
40 Παροχ κού αερίου, ατµ

YMΑTΟΣ, ΦYΣIKΟY ΑEPIΟY KΑI NEPΟY 
ή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσι ού και ζεστού νερού. 

41 Συλλογή, καθαρισµός και διανοµή νερού. 
  

ΣΤ KΑTΑΣKEYEΣ 
45 Κατασκευές. 

  

Ζ 
XΟN∆PIKΟ KΑI ΛIΑNIKΟ EMΠΟPIΟ' EΠIΣKEYH ΑYTΟKINHTΩN ΟXHMΑTΩN, MΟTΟΣYKΛETΩN KΑI 

EI∆ΩN ΠPΟΣΩΠIKHΣ KΑI ΟIKIΑKHΣ XPHΣHΣ 
50 Εµπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών. Λιανική πώληση καυσίµων για οχήµατα. 
51 Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια, εκτός από το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών. 
52 Λιανικό οεµπόριο, εκτός από εµπόριο οχηµάτων & µ τοσικλετών. Επισκευή ειδών ατοµικής-οικιακής χρήσης. 

  

H 
55 Ξενοδοχ

ΞENΟ∆ΟXEIΑ KΑI EΣTIΑTΟPIΑ 
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εία και εστιατόρια. 



 

 

Πίνακας 1 (συνέχεια) : Κλάδοι κατά 1-ψήφια και 2-ψήφια ανάλυση του ΣΤΑΚΟ∆-91  
  

ΣΤΑΚ ∆-91 Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  

  

Θ METΑΦΟPEΣ, ΑΠΟΘHKEYΣH KΑI EΠIKΟINΩNIEΣ 
60 Χερσαίες µεταφορές. Μεταφορές µέσω αγωγών. 
61 Μεταφορές µέσω υδάτινων οδών. 
62 Αεροπορικές µεταφορές. 
63  και συναφείς προς τις µεταφορές δραστηριότητες. ∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων. Βοηθητικές
64 Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες. 

  

Ι EN∆IΑMEΣΟI XPHMΑTΟΠIΣTΩTIKΟI ΟPΓΑNIΣMΟI 
65 Eνδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταµεία συντάξεων. 
66 Ασφαλίσεις και συνταξιοδοτικά ταµεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 
67 ∆ραστηριότητες συναφείς µε τις δραστηριότητες ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. 

  

Κ Κατηγορία Κ µισθώσεις  – ∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, Εκ
70 ∆ραστηριότητες σχετικές µε ακίνητη περιουσία 
71 Eκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού χωρίς χειριστή' εκµίσθωση ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης 
72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 
73 'Eρευνα και ανάπτυξη 
74 Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

  

Λ ∆HMΟΣIΑ ∆IΟIKHΣH KΑI ΑMYNΑ' YΠΟXPEΩTIKH KΟINΩNIKH ΑΣΦΑΛIΣH 
75 ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα' υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 

  

  

Μ EKΠΑI∆EYΣH 
80 Εκπαίδευση 

  

Ν YΓEIΑ KΑI KΟINΩNIKH MEPIMNΑ 
85 Yγεία και κοινωνική µέριµνα. 

  

Ξ 
ΑΛΛEΣ ∆PΑΣTHPIΟTHTEΣ ΠΑPΟXHΣ YΠHPEΣIΩN YΠEP TΟY KΟINΩNIKΟY ΣYNΟΛΟY KΑI ΑΛΛΩN 

YΠHPEΣIΩN KΟINΩNIKΟY Ή ΑTΟMIKΟY XΑPΑKTHPΑ 
90 ∆ιάθεση λυµάτων και απορριµµάτων' υγιεινή και παρόµοιες δραστηριότητες 
91 ∆ραστηριότητες οργανώσεων µ.α.κ. 
92 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 
93 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 

  

Ο I∆IΩTIKΑ NΟIKΟKYPIΑ ΠΟY ΑΠΑΣXΟΛΟYN ΟIKIΑKΟ ΠPΟΣΩΠIKΟ 
95 Iδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 

  

Π ETEPΟ∆IKΟI ΟPΓΑNIΣMΟI KΑI ΟPΓΑNΑ 
95 Eτερόδικοι οργανισµοί και όργανα 
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««ΟΟ  οορριιζζόόννττιιοοςς--εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  δδιιααχχωωρριισσµµόόςς  

λληηννιικκήή  ααγγοορράά  εερργγαασσίίααςς»» 

 στην ελληνική αγορά εργασίας.  

νολική 

ή 

απασχόληση κ

ιχειρεί να συµβάλει στη µελέτη της εκδή-

µένου του οριζόντιου-επαγγελµατικού διαχωρι-

σµού κατά την τελευταία δεκαετία. 

Το 3ο Στατιστικό ∆ελτίο θα εκ ουάριο του 2005 

 

 

ρράά  εερργγαασσίίααςς»» 

 στην ελληνική αγορά εργασίας.  

νολική 

ή 

απασχόληση κ

ιχειρεί να συµβάλει στη µελέτη της εκδή-

µένου του οριζόντιου-επαγγελµατικού διαχωρι-

σµού κατά την τελευταία δεκαετία. 

Το 3ο Στατιστικό ∆ελτίο θα εκ ουάριο του 2005 

 

 

σσττηηνν  εελλ

Υπολογισµός και ανάλυση σειράς δεικτών µέτρησης του οριζόντιου-επαγ-Υπολογισµός και ανάλυση σειράς δεικτών µέτρησης του οριζόντιου-επαγ-

γελµατικού διαχωρισµούγελµατικού διαχωρισµού

Μελέτη του φαινοµένου για µια σειρά οµάδων και χαρακτηριστικών (κλάδο, Μελέτη του φαινοµένου για µια σειρά οµάδων και χαρακτηριστικών (κλάδο, 

επίπεδο εκπαίδευσης, οµάδες ηλικιών, εργατικό δυναµικό, συεπίπεδο εκπαίδευσης, οµάδες ηλικιών, εργατικό δυναµικό, συ

απασχόληση, µισθωτοί, αυταπασχολούµενοι, εργαζόµενοι µε πλήρη-µερικαπασχόληση, µισθωτοί, αυταπασχολούµενοι, εργαζόµενοι µε πλήρη-µερικ

.λ.π.). .λ.π.). 

Το 3ο στατιστικό δελτίο ολοκληρώνει τον κύκλο των στατιστικών δελτίων του Το 3

έργου Equal-Ανδροµέδα και επέργου Equal-Ανδροµέδα και επ

λωσης και εξέλωσης και εξέλιξης του φαινολιξης του φαινο

  

δοθεί το Φεβρδοθεί το Φεβρ

ο στατιστικό δελτίο ολοκληρώνει τον κύκλο των στατιστικών δελτίων του 

ΕΕππόόµµ εε νν οο   ΣΣ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ όό   ∆∆εε λλ ττ ίί οο   

 

Το έργο Equal Ανδροµέδα χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο κατά 75%  
και από Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας) κατά 25%. 
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