
Ο επαγγελµατικός διαχωρισµός είναι η τάση των ανδρών και των γυναικών να 
συγκεντρώνονται σε διαφορετικά επαγγέλµατα. Απόλυτος επαγγελµατικός 
διαχωρισµός υφίσταται όταν οι άνδρες και οι γυναίκες εργάζονται σε τελείως 
διαφορετικά επαγγέλµατα. Αντίστοιχα, δεν υφίσταται επαγγελµατικός διαχω-
ρισµός όταν η αναλογία των ανδρών και των γυναικών σε κάθε επάγγελµα 
είναι ίδια µε την αναλογία των δύο φύλων στη συνολική απασχόληση. 

Η µελέτη και παρακολούθηση του επαγγελµατικού διαχωρισµού είναι απαραί-
τητη και ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς η εκδήλωση του φαινοµένου του διαχω-
ρισµού προκαλεί στεγανά και δυσκαµψίες στην αγορά εργασίας, µειώνοντας 
αρκετά τη δυνατότητα της τελευταίας να ανταποκρίνεται άµεσα στις αλλαγές 
και στις ανάγκες της παραγωγής σε ανθρώπινους πόρους. Επιπλέον, τα στε-
γανά και οι δυσκαµψίες αποτελούν σοβαρό εµπόδιο στη µείωση ή συγκράτηση 
της ανεργίας, καθώς δυσκολεύουν περισσότερο τους/τις άνεργους/-ες, στην 
αναζήτηση νέας θέσης εργασίας σε κλάδους ή επαγγελµατικές οµάδες µε 
έντονη την εκδήλωση του φαινοµένου του διαχωρισµού. Για παράδειγµα, οι 
άνδρες που απολύονται από τους κλάδους της µεταποιητικής βιοµηχανίας πι-
θανόν να αντιµετωπίσουν µεγαλύτερες δυσκολίες στην ανάληψη θέσεων ερ-
γασίας στους κλάδους των υπηρεσιών, αν στους τελευταίους οι επιλογές των 
εργοδοτών ευνοούν συστηµατικά τις γυναίκες. Αντίστοιχα, οι γυναίκες που 
αναζητούν εργασία σε τεχνικά επαγγέλµατα θα αντιµετωπίσουν εµπόδια σε 
κλάδους ή επαγγελµατικές κατηγορίες, όπου οι άνδρες επιλέγονται συστηµα-
τικά περισσότερο για την κάλυψη αυτών των θέσεων εργασίας.  

Παράλληλα, ο επαγγελµατικός διαχωρισµός έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο 
επίπεδο της ισότητας των δύο φύλων, ιδιαίτερα αν οι γυναίκες αποκλείονται 
από συγκεκριµένα επαγγέλµατα ως αποτέλεσµα των κατά φύλο διακρίσεων. 
Οι διακρίσεις µπορούν να εκδηλωθούν τόσο από την πλευρά των εργοδοτών 
(π.χ. κατά τις προσλήψεις και τις προαγωγές προσωπικού) όσο και από την 
πλευρά των καταναλωτών (π.χ. κατά την επιλογή επαγγελµατιών-συνεργατών 
για την αγορά αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών). Ωστόσο, ο επαγγελµατικός 
διαχωρισµός µπορεί επίσης να είναι το αποτέλεσµα επιλογών που δεν εκδηλώ-
νονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, αλλά συνδέονται µε επιλογές 
και ήδη διαµορφωµένες καταστάσεις σε επίπεδο προγενέστερο από αυτό της 
αγοράς εργασίας. Ειδικότερα, επαγγελµατικό διαχωρισµό µπορεί να δηµιουρ-
γήσουν και οι επιλογές των εργοδοτών στο επίπεδο της αξιολόγησης των εκ-
παιδευτικών και επαγγελµατικών προσόντων των υποψηφίων ανδρών και γυ-
ναικών (επιλογή σύµφωνα µε το καλύτερο εκπαιδευτικό-επαγγελµατικό προ-
φίλ) ή µπορεί να είναι και αποτέλεσµα των προσωπικών επιλογών των ίδιων 
των ατόµων (για παράδειγµα, η επιλογή διαφορετικών εκπαιδευτικών κατευ-
θύνσεων από κάθε φύλο ή η επιλογή επαγγελµάτων µε µεγαλύτερη «ευελιξία» 
από τις γυναίκες κ.ά.). Εποµένως, η εκδήλωση του επαγγελµατικού διαχωρι-
σµού δεν αποτελεί από µόνη της απόδειξη για την ύπαρξη διακρίσεων ανά-
µεσα στα δύο φύλα. Το φαινόµενο του επαγγελµατικού διαχωρισµού είναι 
ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτεί ανάλογη αντιµετώπιση κατά τη µελέτη και ανά-
λυσή του. 
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Με το παρόν στατιστικό δελτίο υπολογίζεται το µέγε-
θος του επαγγελµατικού διαχωρισµού στην ελληνική 
αγορά εργασίας και η διαφορετική αντιπροσώπευση 
των δύο φύλων στις επαγγελµατικές οµάδες και κλά-
δους. Επιπλέον, αποτυπώνεται η µεταβολή στην εκδή-
λωση του φαινοµένου την τελευταία δεκαετία, ενώ ο 
υπολογισµός του εκπαιδευτικού διαχωρισµού ανάµεσα 
στα δύο φύλα γίνεται και για τους/τις απόφοιτους/τες 
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης όλων των ελληνικών 
ΑΕΙ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ένταση της εκδή-
λωσης του επαγγελµατικού διαχωρισµού στους Νοµούς 
της Χώρας. 

Πριν από την παρουσίαση του εκπαιδευτικού και επαγ-
γελµατικού διαχωρισµού των δύο φύλων είναι απαραί-
τητη η αποτύπωση ορισµένων βασικών τάσεων που εκδη-
λώθηκαν στην αγορά εργασίας την τελευταία δεκαετία. 
Ειδικότερα, παρουσιάζεται η µεταβολή της απασχόλησης 
στις επαγγελµατικές οµάδες και ειδικότερα η συµβολή 
των ανδρών και των γυναικών στην αύξηση ή µείωση της 
απασχόλησης σε κάθε επαγγελµατική οµάδα κατά την 
περίοδο 1993-2003. 

Η συµµετοχή των ανδρών και των γυναικών στη 
µεταβολή της απασχόλησης των επαγγελµατικών 

οµάδων 

Η συνολική απασχόληση την περίοδο 1993-2003 αυξή-
θηκε περίπου κατά 300.000 άτοµα, ενώ από αυτές τις 
νέες θέσεις εργασίας τις 243.000 κατέλαβαν οι γυναίκες. 
Σε σχετικούς όρους η αύξηση της συνολικής απασχόλησης 
µεταφράζεται ως 0,78% ετήσια αύξηση κάθε έτος της εξε-
ταζόµενης περιόδου, ενώ το 0,63% αυτού του ετήσιου 
ρυθµού αύξησης προήλθε από την αύξηση της απασχόλη-
σης ή τις νέες θέσεις εργασίας που κατέλαβαν οι γυναίκες. 

Στο επίπεδο των επαγγελµάτων παρατηρούνται σηµαντι-
κές διαφορές αναφορικά µε το µέγεθος της µεταβολής της 
απασχόλησης τους, αλλά και σε σχέση µε τη συµβολή-
συµµετοχή των δύο φύλων σε αυτές τις µεταβολές. Γε-
νικά, από τις µεταβολές της απασχόλησης στα επαγγέλ-
µατα και την κατά φύλο σύνθεση αυτών των µεταβολών 
προκύπτει ότι υφίσταται, αλλά και ενισχύεται ο επαγγελ-
µατικός διαχωρισµός ανάµεσα στα δύο φύλα, καθώς στο 
µεγαλύτερο µέρος των ανώτερων-ανώτατων ιεραρχικά 
επαγγελµατικών οµάδων, αλλά και σε αυτά µε τεχνικό πε-
ριεχόµενο η συµµετοχή των γυναικών στην αύξηση της 
απασχόλησης είναι περιορισµένη. Αντίθετα, η αύξηση της 
απασχόλησης των γυναικών εντοπίζεται κυρίως σε επαγ-
γελµατικές οµάδες που ανήκουν –συνήθως- σε µεσαία και 

κατώτερα επίπεδα της ιεραρχίας και σε επαγγέλµατα µε 
περιορισµένο τεχνικό περιεχόµενο (Γράφηµα 1). 

Αναλυτικότερα, την περίοδο 1993-2003, η επαγγελµατική 
οµάδα των «Ειδικευµένων στις πωλήσεις και στην εξυπη-
ρέτηση επιχειρήσεων» (µεσίτες, αντιπρόσωποι, προµη-
θευτές, βοηθοί λογιστών, γραµµατείς διοίκησης κ.λπ.) 
παρουσίασε τους υψηλότερους ρυθµούς αύξησης της 
απασχόλησης (περίπου 8%), ενώ από αυτό το ρυθµό, το 
4,7% προήλθε από τις θέσεις εργασίας που κατέλαβαν γυ-
ναίκες.  

Η δεύτερη σε ρυθµούς αύξησης της απασχόλησης επαγ-
γελµατική οµάδα ήταν οι «∆ιευθυντές και τα ανώτερα 
στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων» µε 4% περίπου. Ωστόσο, 
η συµµετοχή των γυναικών στην ανάπτυξη αυτής της 
επαγγελµατικής οµάδας ήταν σαφώς περιορισµένη (το 
1,37% από το 4%). Αντίστοιχα, περιορισµένη ήταν η συµ-
µετοχή των γυναικών στην αύξηση της απασχόλησης και 
άλλων επαγγελµατικών οµάδων, όπου γενικότερα η πα-
ρουσία των γυναικών σε αυτές είναι σχετικά µικρή (επαγ-
γέλµατα επιστηµών µηχανικής, φυσικής και µαθηµατι-
κών, τεχνίτες, οδηγοί, χειριστές εξοπλισµού και µηχανών 
κ.λπ.). 

Από την άλλη πλευρά, σηµαντική είναι η συµµετοχή των 
γυναικών στην αύξηση της απασχόλησης των επαγγελµα-
τικών οµάδων των πωλητών σε καταστήµατα ή αγορές, 
στους ανειδίκευτους υπαλλήλους υπηρεσιών και πωλή-
σεων, στους τεχνολόγους και τεχνικούς βοηθούς των επι-
στηµών της βιολογίας και υγείας, στο βοηθητικό διδα-
κτικό προσωπικό, στους λοιπούς επαγγελµατίες, στους 
υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών και παροχής προσω-
πικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστασίας και στους 
εκπαιδευτικούς. 

Στα επαγγέλµατα που παρουσιάζουν υποχώρηση αναφο-
ρικά µε το µέγεθος του ανθρώπινου κεφαλαίου που συ-
γκεντρώνουν, εντοπίζονται οι τεχνίτες επεξεργασίας τρο-
φίµων, ξύλου, υφαντουργίας και ενδύσεως, (όπου η πα-
ρουσία των γυναικών όπως παρουσιάζεται σε επόµενη 
ενότητα είναι σηµαντική), τα µέλη βουλευόµενων σωµά-
των, (όπου η µείωση της απασχόλησης προήλθε αποκλει-
στικά από τους άνδρες) και οι χειριστές σταθερών βιοµη-
χανικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. 

 2 
3Ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

Ο οριζόντιος-επαγγελµατικός διαχωρισµός στην ελληνική αγορά εργασίας   ▪   Φεβρουάριος 2005 

Συνολικά, οι τάσεις που καταγράφονται στις επαγγελµα-
τικές οµάδες, την περίοδο 1993-2003, φαίνεται να συντη-
ρούν ή/και να αυξάνουν τον επαγγελµατικό διαχωρισµό 
ανάµεσα στα δύο φύλα. Σε ποιο βαθµό και σε ποιες δια-
κριτές οµάδες των απασχολουµένων και µισθωτών µετα-
βλήθηκε το µέγεθος της έντασης του επαγγελµατικού δια-
χωρισµού στην ελληνική αγορά εργασίας και η εξέλιξη του 
κατά τη δεκαετία 1993-2003 παρουσιάζεται στη συνέχεια.   
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Η εκδήλωση του επαγγελµατικού διαχωρισµού στο 
σύνολο της απασχόλησης 

Στο σύνολο της απασχόλησης, την περίοδο 1993-2003, 
αυξάνεται η ένταση στην εκδήλωση του φαινοµένου του 
επαγγελµατικού διαχωρισµού. Ειδικότερα, στο σύνολο 
των απασχολουµένων ηλικίας 15 ετών και άνω, το 1993 ο 
δείκτης επαγγελµατικού διαχωρισµού IS (περισσότερες 
πληροφορίες για τους δείκτες IS και ID, βλ. στο µεθοδο-
λογικό τµήµα στο τέλος του στατιστικού δελτίου) εµφά-
νιζε τιµή 29,5% (δηλαδή το 1993 θα απαιτούνταν να αλλά-
ξει επάγγελµα το 29,5% των ανδρών και γυναικών προ-
κειµένου να εξαλειφθεί πλήρως το φαινόµενο του επαγ-
γελµατικού διαχωρισµού). Στο τέλος της εξεταζόµενης 
περιόδου, το 2003, το φαινόµενο του επαγγελµατικού 
διαχωρισµού στο σύνολο των απασχολουµένων φαίνεται 
να έχει ενταθεί και ο σχετικός δείκτης IS παρουσιάζει τιµή 
33,6% (δηλαδή το έτος αυτό θα απαιτούνταν να αλλάξει 
επάγγελµα το 33,6% των ανδρών και γυναικών προκειµέ-
νου να εξαλειφθεί πλήρως το φαινόµενο του επαγγελµα-
τικού διαχωρισµού). Η ένταση του φαινοµένου αποτυπώ-
νεται και από τo δείκτη ID, αλλά µε διαφορετικά µεγέθη 
λόγω διαφορετικής µεθοδολογίας µέτρησης (Γράφηµα 2). 

Εξετάζοντας την ένταση του φαινοµένου σε διαφορετικές 
ηλικιακές οµάδες προκύπτει ότι όσο µικρότερη είναι η 
ηλικία των απασχολουµένων τόσο µεγαλύτερος είναι ο 
επαγγελµατικός διαχωρισµός ανάµεσα στους άνδρες και 
στις γυναίκες (Γράφηµα 3). Επιπλέον, η ένταση του φαι-
νοµένου κατά την περίοδο 1993-2003 φαίνεται ότι εκδη-
λώνεται περισσότερο στους νεότερους απασχολούµενους 
(15-29 ετών) αλλά και στους απασχολούµενους 45-64 

ετών. Τα συµπεράσµατα αυτά προκύπτουν βάσει των 
αποτελεσµάτων του δείκτη IS, ενώ από το δείκτη ID αυτά 
είναι εµφανή µόνο στους απασχολούµενους κάτω των 30 
ετών. 

Αναλυτικότερα, στους απασχολούµενους ηλικίας 15-64 
ετών, και σύµφωνα µε το δείκτη IS, το 1993 η εξάλειψη 
του επαγγελµατικού διαχωρισµού θα απαιτούσε την αλ-
λαγή επαγγέλµατος από το 30% των ανδρών και γυναι-
κών, ενώ το αντίστοιχο µέγεθος το 2003 έφτασε στο 34%. 
Αντίστοιχα, στις ηλικίες 15-29 ετών, το 1993, θα απαιτού-
νταν η αλλαγή επαγγέλµατος από το 37% των ανδρών και 
γυναικών, ενώ το 2003 η ένταση του φαινοµένου εκτό-
ξευσε το παραπάνω «απαιτούµενο» µέγεθος-ποσοστό 
περίπου στο 43,5%. 

Στους απασχολούµενους ηλικίας 30-44 ετών, η ένταση 
του επαγγελµατικού διαχωρισµού είναι αρκετά µικρό-
τερη. Το 1993, σύµφωνα µε το δείκτη IS, θα απαιτούνταν 
η αλλαγή επαγγέλµατος από το 32,3% των ανδρών και 
γυναικών, ενώ το 2003 η ένταση του φαινοµένου οδήγησε 
το παραπάνω «απαιτούµενο» µέγεθος-ποσοστό περίπου 
στο 36%. Με χαµηλότερη ένταση υπολογίζεται ότι εκδη-
λώνεται το φαινόµενο του διαχωρισµού στους απασχο-
λούµενους ηλικίας 45-64 ετών, παρά τη σχετικά µεγάλη 
αύξηση που καταγράφεται την περίοδο 1993-2003. Πιο 
συγκεκριµένα, σε αυτή την οµάδα απασχολουµένων, ενώ 
το 1993 η εξάλειψη του επαγγελµατικού διαχωρισµού θα 
απαιτούσε την αλλαγή επαγγέλµατος από το 30,5% των 
ανδρών και γυναικών, το αντίστοιχο µέγεθος το 2003 αυ-
ξήθηκε και έφτασε στο 35,2%. 
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Οι δείκτες διαχωρισµού ID και IS (ή ΙΜΜ) εκφράζουν το ποσοστό (%) των γυναικών και ανδρών που 
πρέπει να αλλάξουν επάγγελµα προκειµένου να εξαλειφθεί ο επαγγελµατικός διαχωρισµός.

2 Επαγγελµατικός διαχωρισµός (δείκτες IS και ID) στο 
σύνολο των απασχολουµένων ηλικίας 15+ ετών, 1993-
2003
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Οι δείκτες διαχωρισµού ID και IS (ή ΙΜΜ) εκφράζουν το ποσοστό (%) των γυναικών και ανδρών που 
πρέπει να αλλάξουν επάγγελµα προκειµένου να εξαλειφθεί ο επαγγελµατικός διαχωρισµός.

3 Επαγγελµατικός διαχωρισµός (δείκτες IS και ID) στους 
απασχολούµενους κατά ηλικιακή οµάδα, 1993 & 2003

IS

ID
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Γενικά, ο παράγοντας ηλικία στις διαχρονικές αναλύσεις 
και συγκρίσεις, όπως χρησιµοποιήθηκε παραπάνω, µας 
δίνει το µέγεθος του φαινοµένου, όπως εκδηλώθηκε σε 
δύο διαφορετικές χρονικές στιγµές (έτη) και από δύο δια-
φορετικά σύνολα απασχολουµένων. Με άλλα λόγια, τα 
προηγούµενα αποτελέσµατα παρουσιάζουν την ένταση 
του φαινοµένου όπως την αντιµετώπισαν οι απασχολού-
µενοι ηλικίας 15-29 ετών το 1993, καθώς και το πόσο 
εντονότερα εκδηλώθηκε το ίδιο φαινόµενο δέκα χρόνια 
µετά, σε απασχολούµενους ίδια ηλικίας, οι οποίοι το 1993 
ήταν είτε εκτός απασχόλησης (πχ. Μαθητές/τριες, φοιτη-
τές/τριες, άνεργοι/ες κ.λπ.) είτε επιχειρούσαν τα πρώτα 
τους βήµατα στον επαγγελµατικό στίβο. 

Από τις πλέον σύγχρονες και ιδιαίτερα χρήσιµες πρακτι-
κές υπολογισµού και παρακολούθησης της εξέλιξης της 
έντασης του φαινοµένου του επαγγελµατικού διαχωρι-
σµού είναι η αξιοποίηση στοιχείων από πηγές διαχρονικής 
παρακολούθησης µεγεθών για την αγορά εργασίας 
(longitudinal labour market data sets). Μια τέτοια πηγή 
στοιχείων είναι το European Community Household Panel 
(ECHP) και η Survey on Income & Living Conditions 
(SILC) που την αντικατέστησε µετά το 2003. ∆εδοµένα 
από αυτές τις πηγές µπορούν αξιοποιηθούν για την παρα-
κολούθηση της επαγγελµατικής πορείας-εξέλιξης των 
απασχολουµένων και να συµβάλουν σε υπολογισµούς για 
την ένταση της εκδήλωσης του φαινοµένου µε τρόπο που 
να χαρακτηρίζεται από πλήρη διαχρονική συγκρισιµό-
τητα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο απαιτεί χρόνο και έργο που 
ξεπερνά τα στενά όρια ενός στατιστικού δελτίου. 

Στο παρόν δελτίο, ωστόσο, επιχειρείται η εξαγωγή µίας 

περισσότερο συγκρίσιµης διαχρονικά µέτρησης µε την 
αξιοποίηση των διαθέσιµων στοιχείων. Χωρίς να αποτελεί 
µια πρακτική που αντικαθιστά την αξία της παραπάνω 
τεχνικής και των σχετικών πηγών δεδοµένων, ωστόσο, µε 
κριτήριο την ηλικία των απασχολουµένων υπολογίζεται η 
εξέλιξη της έντασης του επαγγελµατικού διαχωρισµού για 
τις ίδιες (λίγο-πολύ) οµάδες-γενιές απασχολουµένων. Ει-
δικότερα, υπολογίζεται ο επαγγελµατικός διαχωρισµός 
για τους απασχολούµενους που το 1993 ήταν ηλικίας 20-
29 ετών, ενώ το 2003 ήταν 30-39 ετών. Αντίστοιχα, υπο-
λογίζεται η ένταση του φαινοµένου για τους απασχολού-
µενους που το 1993 ήταν ηλικίας 30-39 ετών, ενώ το 2003 
ήταν 40-49 ετών και για τους απασχολούµενους που το 
1993 ήταν ηλικίας 40-49 ετών, ενώ το 2003 ήταν 50-59 
ετών (Γράφηµα 4 και 5). 

Σύµφωνα µε αυτή την εναλλακτική προσέγγιση –και µε 
βάση τα αποτελέσµατα του δείκτη IS- προκύπτει ότι στη 
γενιά των απασχολουµένων 20άρηδων του 1993 ή 
30άρηδων του 2003, η ένταση του επαγγελµατικού 
διαχωρισµού είναι µεγαλύτερη από ότι στις παλαιότερες 
γενιές απασχολουµένων. Επιπλέον, ο επαγγελµατικός 
διαχωρισµός στις νεότερες γενιές απασχολουµένων 
(30άρηδες και 40άρηδες το 2003) διατηρείται στα ίδια 
επίπεδα µε αυτά που εµφάνιζαν µία δεκαετία νωρίτερα. 
Αντίθετα, η γενιά των 40άρηδων το 1993 ή 50άρηδων το 
2003, παρουσιάζει αύξηση στην ένταση του επαγγελµατι-
κού διαχωρισµού κατά φύλο.  

Αναλυτικότερα, οι απασχολούµενοι 20-29 ετών του 1993 
ή 30-39 ετών του 2003 παρουσιάζουν σταθερά ως µέγε-
θος έντασης του φαινοµένου το 37,5%-38%. Στη γενιά των 
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Ο δείκτης διαχωρισµού IS (ή ΙΜΜ) εκφράζει το ποσοστό (%) των γυναικών και ανδρών που πρέπει 
να αλλάξουν επάγγελµα προκειµένου να εξαλειφθεί ο επαγγελµατικός διαχωρισµός.

4 ∆ιαχρονική εξέλιξη του επαγγελµατικού διαχωρισµού 
(δείκτης IS) στους απασχολούµενους ηλικίας 20-49 
ετών την περίοδο 1993-2003

το 1993 το 2003 το 1993 το 1993το 2003 το 2003
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Ο δείκτης διαχωρισµού ID εκφράζει το ποσοστό (%) των γυναικών και ανδρών που πρέπει να 
αλλάξουν επάγγελµα προκειµένου να εξαλειφθεί ο επαγγελµατικός διαχωρισµός.

5 ∆ιαχρονική εξέλιξη του επαγγελµατικού διαχωρισµού 
(δείκτης ID) στους απασχολούµενους ηλικίας 20-49 
ετών την περίοδο 1993-2003

το 1993 το 2003 το 1993 το 1993το 2003 το 2003
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30-39 ετών του 1993 ή 40-49 ετών του 2003, η ένταση 
του φαινοµένου διαµορφώνει τον αντίστοιχο δείκτη περί-
που στο 33,5%, ενώ στη γενιά των 40-49 ετών του 1993 ή 
50-59 ετών του 2003, η τιµή του σχετικού δείκτη αυξάνε-
ται από 31,5% το 1993 σε 35,2% το 2003. Η αύξηση της 
έντασης του φαινοµένου στην τελευταία οµάδα απασχο-
λουµένων σχετίζεται κυρίως µε την ενίσχυση της δράσης 
των γυναικών ως αυτοαπασχολούµενες ή εργοδότες-επι-
χειρηµατίες, η οποία ωστόσο εκδηλώθηκε σε συγκεκριµέ-
νους κλάδους και επαγγελµατικές οµάδες.  

Στη συνέχεια, η ανάλυση επικεντρώνεται στην παρουσί-
αση της έντασης του φαινοµένου του επαγγελµατικού 
διαχωρισµού στους µισθωτούς και σε διακριτές οµάδες 
αυτών βάσει της ηλικίας τους, της εργασίας τους υπό κα-
θεστώς µερικής ή πλήρους απασχόλησης, της διάρκειας 
παραµονής τους στην τρέχουσα εργασία, του µεγέθους 
των επιχειρήσεων που εργάζονται και του τοµέα ή οµάδας 
κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, στην οποία ανήκει 
η επιχείρηση της θέσης εργασίας τους. Επιπλέον, εξετάζε-
ται και η διαχρονική εξέλιξη του επαγγελµατικού διαχωρι-
σµού των µισθωτών. 

Η εκδήλωση του επαγγελµατικού διαχωρισµού 
στους µισθωτούς 
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Στους µισθωτούς, όπως ήταν αναµενόµενο σύµφωνα µε 
µια σειρά αναλύσεων για το φαινόµενο του διαχωρισµού, 
ο επαγγελµατικός διαχωρισµός εκδηλώνεται µε µεγαλύ-
τερη ένταση από ότι στο σύνολο των απασχολουµένων. 
Την περίοδο 1993-1997 παρατηρούνται διακυµάνσεις 

στην ένταση του φαινοµένου και ο δείκτης IS, για τους 
µισθωτούς ηλικίας 15-64 ετών, κυµαίνεται από 36%-41% 
(Γράφηµα 6). Μετά το 1997, παρατηρείται γενικά µια 
ελαφρώς πτωτική πορεία της έντασης του φαινοµένου και 
τελικά το 2003 ο δείκτης διαµορφώνεται στο 37,9%. Σε 
αντίθεση µε το δείκτη IS, η τάση του δείκτη ID είναι ανο-
δική, ξεκινώντας από το 41,8% το 1993 και φτάνει στο 
44,7% το 2003. Ωστόσο, αποδεχόµενοι την ανωτερότητα 
του δείκτη IS στην παρακολούθηση του διαχωρισµού δια-
χρονικά, η εξέλιξη του φαινοµένου όπως παρουσιάζεται 
από το δείκτη IS γίνεται αποδεκτή ως περισσότερο ρεαλι-
στική (για τις διαφορές και δυνατότητες των δύο δεικτών, 
βλ. στο µεθοδολογικό τµήµα του δελτίου για τα χαρακτη-
ριστικά των δύο δεικτών). 

Αναφορικά µε την ηλικία των µισθωτών, παρατηρείται ότι 
όσο µικρότερη είναι αυτή τόσο µεγαλύτερη είναι η ένταση 
της εκδήλωσης του επαγγελµατικού διαχωρισµού (Γρά-
φηµα 7). Αυτό, ωστόσο, ήταν περισσότερο εµφανές στην 
αρχή της εξεταζόµενης περιόδου 1993-2003. Αναλυτικό-
τερα και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του δείκτη IS, το 
1993 στους µισθωτούς 15-29 ετών, για την εξάλειψη του 
επαγγελµατικού διαχωρισµού θα απαιτούνταν η αλλαγή 
επαγγέλµατος από το 40,8% των ανδρών και γυναικών, 
ενώ το αντίστοιχο µέγεθος το 2003 εκτοξεύθηκε στο 
45,4%. Στους µισθωτούς ηλικίας 30-44 ετών τα αντί-
στοιχα µερίδια-ποσοστά για το 1993 ήταν 38,6% και 
38,8%, ενώ στους µισθωτούς ηλικίας 45-64 ετών οι τιµές 
του δείκτη IS ήταν 37,3% το 1993 και 38,5% το 2003. 

Σε αντίθεση µε την εικόνα που προκύπτει, σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα του δείκτη IS, τα αποτελέσµατα του δείκτη 
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Οι δείκτες διαχωρισµού ID και IS (ή ΙΜΜ) εκφράζουν το ποσοστό (%) των γυναικών και ανδρών που 
πρέπει να αλλάξουν επάγγελµα προκειµένου να εξαλειφθεί ο επαγγελµατικός διαχωρισµός.

6 Επαγγελµατικός διαχωρισµός (δείκτες IS και ID) στους 
µισθωτούς ηλικίας 15-64 ετών, 1993-2003
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Οι δείκτες διαχωρισµού ID και IS (ή ΙΜΜ) εκφράζουν το ποσοστό (%) των γυναικών και ανδρών που 
πρέπει να αλλάξουν επάγγελµα προκειµένου να εξαλειφθεί ο επαγγελµατικός διαχωρισµός.

7 Επαγγελµατικός διαχωρισµός (δείκτες IS και ID) στους 
µισθωτούς κατά ηλικιακή οµάδα, 1993-2003

IS
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ID παρουσιάζουν εντονότερη εκδήλωση του φαινοµένου 
στις µικρότερες και µεγαλύτερες ηλικίες των µισθωτών. 
Και στις δύο περιπτώσεις, ωστόσο, η µεγαλύτερη ένταση 
του επαγγελµατικού διαχωρισµού παρουσιάζεται στους 
µισθωτούς ηλικίας κάτω των 29 ετών. 

Αντίστοιχα, διαφορετική είναι και η εικόνα που προκύπτει 
από τους δύο δείκτες για τη διαχρονική εξέλιξη της έντα-
σης του φαινοµένου στις ίδιες (λίγο-πολύ) γενιές µισθω-
τών (Γράφηµα 8 και 9). Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα απο-
τελέσµατα του δείκτη IS, προκύπτει ότι στη γενιά των 
µισθωτών 20-29 ετών του 1993 ή 30-39 ετών του 2003, η 
ένταση του επαγγελµατικού διαχωρισµού είναι µεγαλύ-
τερη από ότι στις παλαιότερες γενιές µισθωτών. Επιπλέον, 
ο επαγγελµατικός διαχωρισµός στις νεότερες γενιές µι-
σθωτών (30άρηδες και 40άρηδες το 2003) αυξάνεται σε 
σύγκριση µε µία δεκαετία νωρίτερα, ενώ στη γενιά των 
40άρηδων µισθωτών του 1993 ή 50άρηδων µισθωτών του 
2003, η ένταση του φαινοµένου παρουσιάζει υποχώρηση.  
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Αναλυτικότερα, στους µισθωτούς 20-29 ετών του 1993, 
για την εξάλειψη του επαγγελµατικού διαχωρισµού θα 
απαιτούνταν η αλλαγή επαγγέλµατος από το 39,5% των 
ανδρών και γυναικών, ενώ δέκα χρόνια µετά, στους ίδιους 
(λίγο-πολύ) µισθωτούς (ηλικίας 30-39 ετών το 2003) το 
αντίστοιχο µέγεθος αυξήθηκε φτάνοντας στο 41,4%. Στη 
γενιά των µισθωτών 30-39 ετών του 1993 ή 40-49 ετών 
του 2003, η ένταση του φαινοµένου αυξάνεται από 37,8% 
σε 39,5%, ενώ στη γενιά των 40-49 ετών του 1993 ή 50-59 
ετών του 2003, η τιµή του σχετικού δείκτη µειώνεται –
έστω και οριακά- από 39% το 1993, σε 38,4% το 2003. 

Με κριτήριο τον τύπο της εργασίας των µισθωτών, δη-
λαδή την πλήρη ή µερική απασχόληση, την εξεταζόµενη 
περίοδο, παρατηρούνται σηµαντικές µεταβολές αναφο-
ρικά µε την ένταση της εκδήλωσης του φαινοµένου του 
επαγγελµατικού διαχωρισµού (Γράφηµα 10). Πιο συγκε-
κριµένα, ενώ το 1993 η ένταση του επαγγελµατικού δια-
χωρισµού ήταν µεγαλύτερη στους µισθωτούς σε θέσεις 
µερικής απασχόλησης, το 2003, η εκδήλωση του φαινοµέ-
νου ήταν εντονότερη στους µισθωτούς σε θέσεις πλήρους 
απασχόλησης. Αναλυτικότερα και σύµφωνα µε τα αποτε-
λέσµατα του δείκτη IS, στους µισθωτούς πλήρους απα-
σχόλησης το 1993, για την εξάλειψη του επαγγελµατικού 
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Ο δείκτης διαχωρισµού IS (ή ΙΜΜ) εκφράζει το ποσοστό (%) των γυναικών και ανδρών που 
πρέπει να αλλάξουν επάγγελµα προκειµένου να εξαλειφθεί ο επαγγελµατικός διαχωρισµός.

8 ∆ιαχρονική εξέλιξη του επαγγελµατικού διαχωρισµού 
(δείκτης IS) στους µισθωτούς ηλικίας 20-49 ετών την 
περίοδο 1993-2003

το 1993 το 2003 το 1993 το 1993το 2003 το 2003
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Ο δείκτης διαχωρισµού ID εκφράζει το ποσοστό (%) των γυναικών και ανδρών που πρέπει να 
αλλάξουν επάγγελµα προκειµένου να εξαλειφθεί ο επαγγελµατικός διαχωρισµός.

9 ∆ιαχρονική εξέλιξη του επαγγελµατικού διαχωρισµού 
(δείκτης ID) στους µισθωτούς ηλικίας 20-49 ετών την 
περίοδο 1993-2003

το 1993 το 2003 το 1993 το 1993το 2003 το 2003
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Οι δείκτες διαχωρισµού ID και IS (ή ΙΜΜ) εκφράζουν το ποσοστό (%) των γυναικών και ανδρών που 
πρέπει να αλλάξουν επάγγελµα προκειµένου να εξαλειφθεί ο επαγγελµατικός διαχωρισµός.

10 Επαγγελµατικός διαχωρισµός (δείκτες IS και ID) στους
µισθωτούς 15-64 ετών κατά πλήρη-µερική 
απασχόληση, 1993 & 2003

IS

ID



διαχωρισµού θα απαιτούνταν η αλλαγή επαγγέλµατος 
από το 35,2% των ανδρών και γυναικών, ενώ το σχετικό 
µέγεθος-ποσοστό το 2003, αυξήθηκε στο 37,3%. Αντί-
στοιχα, στους µισθωτούς σε θέσεις µερικής απασχόλησης, 
το 1993 για την εξάλειψη του επαγγελµατικού διαχωρι-
σµού θα απαιτούνταν η αλλαγή επαγγέλµατος από το 
45,4% των ανδρών και γυναικών, ενώ το αντίστοιχο µέγε-
θος-ποσοστό το 2003 µειώθηκε σηµαντικά, φτάνοντας 
στο 30,7%. Η παραπάνω αντιστροφή της εικόνας αποτυ-
πώνεται και µε βάση τα αποτελέσµατα του δείκτη ID, µε 
µεγαλύτερες ωστόσο τιµές.  

Σε σχέση µε το πότε (χρονικά) εκδηλώνεται εντονότερα ο 
επαγγελµατικός διαχωρισµός, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα 
στοιχεία, προκύπτει ότι όσο µικρότερο είναι το διάστηµα 
παρουσίας ενός µισθωτού σε µία θέση εργασίας τόσο µε-
γαλύτερη είναι η πιθανότητα της εκδήλωσης του φαινο-
µένου µε µεγαλύτερη ένταση (Γράφηµα 11). Αναλυτικό-
τερα και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του δείκτη IS, το 
1993 αλλά και το 2003, στους µισθωτούς ηλικίας 15-64 
ετών µε διάρκεια παραµονής στην τρέχουσα θέση εργα-
σίας τους µικρότερη από 12 µήνες, για την εξάλειψη του 
επαγγελµατικού διαχωρισµού θα απαιτούνταν η αλλαγή 
επαγγέλµατος από το 44,5% των ανδρών και γυναικών. 
Στους µισθωτούς µε διάρκεια παραµονής στην τρέχουσα 
θέση εργασία τους 12-23 µήνες, το αντίστοιχο µέγεθος-
ποσοστό το 1993, έφτανε στο 42,2%, ενώ το 2003 είχε 
υποχωρήσει στο 37,3%.  
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Οι δείκτες διαχωρισµού ID και IS (ή ΙΜΜ) εκφράζουν το ποσοστό (%) των γυναικών και ανδρών που 
πρέπει να αλλάξουν επάγγελµα προκειµένου να εξαλειφθεί ο επαγγελµατικός διαχωρισµός.

11 Επαγγελµατικός διαχωρισµός (δείκτες IS και ID) στους 
µισθωτούς 15-64 ετών ανάλογα µε το χρόνο 
παρουσίας στην τρέχουσα εργασία, 1993 & 2003

IS

ID

Από την άλλη πλευρά, στους µισθωτούς µε διάρκεια πα-
ραµονής στην τρέχουσα θέση εργασίας τους µεγαλύτερη 
από 24 µήνες, το 1993, για την εξάλειψη του επαγγελµα-
τικού διαχωρισµού θα απαιτούνταν η αλλαγή επαγγέλµα-
τος από το 36,5% των ανδρών και γυναικών, ενώ το 2003 
θα απαιτούνταν αλλαγή επαγγέλµατος από το 37,5%. 
Σύµφωνη µε την παραπάνω εικόνα είναι και αυτή που 
προκύπτει µε βάση τα αποτελέσµατα του δείκτη ID, αν 
και η τελευταία εµφανίζει µεγαλύτερες τιµές στις επιµέ-
ρους κατηγορίες. 

∆ιαφορετική ένταση στην εκδήλωση του φαινοµένου του 
επαγγελµατικού διαχωρισµού παρατηρείται και ανάλογα 
µε το µέγεθος των επιχειρήσεων που εργάζονται οι µι-
σθωτοί (Γράφηµα 12). Ειδικότερα, και σύµφωνα και µε 
τους δύο δείκτες (IS και ID) ο επαγγελµατικός διαχωρι-
σµός εκδηλώνεται αρκετά έντονα ανάµεσα στους άνδρες 
και γυναίκες µισθωτούς των µικρότερων επιχειρήσεων σε 
σύγκριση µε τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Επιπλέον, στις 
µικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες συγκεντρώνουν περί-
που το 45% της συνολικής µισθωτής απασχόλησης, την 
τελευταία δεκαετία, παρατηρείται και έντονη τάση ενί-
σχυσης του φαινοµένου.  

Πιο συγκεκριµένα, στις επιχειρήσεις µε λιγότερους από 11 
απασχολούµενους, το 1993, για την εξάλειψη του επαγ-
γελµατικού διαχωρισµού θα απαιτούνταν η αλλαγή επαγ-
γέλµατος από το 39,5% των ανδρών και γυναικών µισθω-
τών αυτών των επιχειρήσεων, ενώ το 2003, το αντίστοιχο 
µέγεθος-ποσοστό αυξήθηκε σηµαντικά και έφτασε στο 
43,8%.  

Αντίθετα, στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις, µε 11 και άνω 
απασχολούµενους, το 1993, για την εξάλειψη του επαγ-
γελµατικού διαχωρισµού θα απαιτούνταν η αλλαγή επαγ-
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12 Επαγγελµατικός διαχωρισµός (δείκτες IS και ID) 
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Οι δείκτες διαχωρισµού ID και IS (ή ΙΜΜ) εκφράζουν το ποσοστό (%) των γυναικών και ανδρών που 
πρέπει να αλλάξουν επάγγελµα προκειµένου να εξαλειφθεί ο επαγγελµατικός διαχωρισµός.
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γέλµατος από το 36,9% των ανδρών και γυναικών µισθω-
τών αυτών των επιχειρήσεων, ενώ το 2003, το αντίστοιχο 
µέγεθος-ποσοστό υποχώρησε στο 35,5%. Η παραπάνω 
εικόνα και ειδικότερα η τάση ενίσχυσης της εκδήλωσης 
του φαινοµένου στις µικρότερες επιχειρήσεις προκύπτει 
οµοίως και από τα αποτελέσµατα του δείκτη ID. 

Η ένταση του επαγγελµατικού διαχωρισµού σε το-
µείς και οµάδες κλάδων της οικονοµίας 
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Ο επαγγελµατικός διαχωρισµός των µισθωτών εκδηλώνε-
ται µε διαφορετική ένταση στους επιµέρους κλάδους οι-
κονοµικής δραστηριότητας, ενώ διαφορές εντοπίζονται 
και στις τάσεις µεταβολής του φαινοµένου κατά την εξε-
ταζόµενη περίοδο. Αναλυτικότερα, στους κλάδους της 
µεταποιητικής βιοµηχανίας την περίοδο 1993-2003 παρα-
τηρείται γενικά πτωτική τάση στην ένταση εκδήλωσης του 
φαινοµένου του επαγγελµατικού διαχωρισµού (Γράφηµα 
13). Το 1993 και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του δείκτη 
IS, για την εξάλειψη του επαγγελµατικού διαχωρισµού 
στη µεταποιητική βιοµηχανία θα απαιτούνταν η αλλαγή 
επαγγέλµατος από το 38,8% των ανδρών και γυναικών 
µισθωτών, ενώ το 2003, το αντίστοιχο µέγεθος-ποσοστό, 
έστω και µετά από συνεχείς διακυµάνσεις, υποχώρησε 
σηµαντικά και έφτασε στο 30,5%. Στο σηµείο αυτό, θα 
πρέπει να τονιστεί και το γεγονός της µείωσης της συµµε-
τοχής των γυναικών στη συνολική µισθωτή απασχόληση 
των µεταποιητικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το 1993, οι 
γυναίκες συγκέντρωναν το 35% της συνολικής µισθωτής 
απασχόλησης των κλάδων της µεταποιητικής βιοµηχα-
νίας, ενώ το 2003 το αντίστοιχο ποσοστό είχε υποχωρήσει 

στο 31,3%. 

Στους κλάδους µεσαίας και υψηλής τεχνολογίας της µετα-
ποιητικής βιοµηχανίας (για τον ορισµό των κλάδων µε-
σαίας και υψηλής τεχνολογίας, βλ. στο µεθοδολογικό 
τµήµα του στατιστικού δελτίου), παρατηρείται διαφορε-
τική τάση στην εκδήλωση του φαινοµένου πριν και µετά 
το 1999 (Γράφηµα 14). Ειδικότερα, µέχρι και το 1999, 
παρά τις διακυµάνσεις που παρατηρούνται, η τάση στην 
εκδήλωση του επαγγελµατικού διαχωρισµού είναι ανο-
δική. Έτσι, ενώ το 1993 και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 
του δείκτη IS, για την εξάλειψη του επαγγελµατικού δια-
χωρισµού στους κλάδους µεσαίας και υψηλής τεχνολογίας 
της µεταποιητικής βιοµηχανίας θα απαιτούνταν η αλλαγή 
επαγγέλµατος από το 40,3% των ανδρών και γυναικών 
µισθωτών, το 1999, το αντίστοιχο µέγεθος-ποσοστό, έστω 
και µετά από συνεχείς διακυµάνσεις, αυξήθηκε αισθητά 
φτάνοντας στο 42,9%. Μετά το 1999 η τάση στην εκδή-
λωση του επαγγελµατικού διαχωρισµού γίνεται φθίνουσα 
διαµορφώνοντας το σχετικό µέγεθος-ποσοστό στο 38%. 

Και σε αυτή την οµάδα κλάδων, κατά την αύξηση του 
επαγγελµατικού διαχωρισµού ανάµεσα στα δύο φύλα πα-
ρατηρείται παράλληλη αύξηση της συµµετοχής των γυ-
ναικών στη µισθωτή απασχόληση, ενώ κατά την υποχώ-
ρηση της έντασης του φαινοµένου παρατηρείται αντί-
στοιχα µείωση της συµµετοχής των γυναικών στη µισθωτή 
απασχόληση. Έτσι, η ανώτερη τιµή του δείκτη IS το 1999 
(42,9%) συνοδεύονταν από το σχετικά υψηλότερο ποσο-
στό συµµετοχής των γυναικών στη συνολική µισθωτή 
απασχόληση των εξεταζόµενων κλάδων (24,1%), ενώ η 
µικρότερη ένταση του φαινοµένου στο τέλος της περιόδου  
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Οι δείκτες διαχωρισµού ID και IS (ή ΙΜΜ) εκφράζουν το ποσοστό (%) των γυναικών και ανδρών που 
πρέπει να αλλάξουν επάγγελµα προκειµένου να εξαλειφθεί ο επαγγελµατικός διαχωρισµός.

13 Επαγγελµατικός διαχωρισµός (δείκτης IS και ID) 
στους µισθωτούς των κλάδων της µεταποιητικής 
βιοµηχανίας την περίοδο 1993-2003
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Οι δείκτες διαχωρισµού ID και IS (ή ΙΜΜ) εκφράζουν το ποσοστό (%) των γυναικών και ανδρών που 
πρέπει να αλλάξουν επάγγελµα προκειµένου να εξαλειφθεί ο επαγγελµατικός διαχωρισµός.

14 Επαγγελµατικός διαχωρισµός (δείκτης IS & ID) 
στους µισθωτούς των κλάδων µεσαίας & υψηλής 
τεχνολογίας της µεταποίησης, 1993-2003

 



1993-2003 (38%) συνοδεύτηκε από αντίστοιχα µειωµένη 
συµµετοχή των γυναικών στη µισθωτή απασχόληση 
(19%).  

Από την άλλη πλευρά, στους κλάδους των υπηρεσιών, την 
εξεταζόµενη περίοδο, η συµµετοχή των γυναικών στη συ-
νολική µισθωτή απασχόληση αυξήθηκε από το 42%, το 
1993, στο 48% το 2003, ενώ αύξηση παρουσίασε και η 
ένταση του φαινοµένου του επαγγελµατικού διαχωρισµού 
(Γράφηµα 15). Πιο συγκεκριµένα, το 1993 και σύµφωνα 
µε τα αποτελέσµατα του δείκτη IS, για την εξάλειψη του 
επαγγελµατικού διαχωρισµού θα απαιτούνταν η αλλαγή 

επαγγέλµατος από το 30,6% των ανδρών και γυναικών 
µισθωτών στους κλάδους των υπηρεσιών, ενώ το 2003 το 
αντίστοιχο µέγεθος-ποσοστό αυξήθηκε στο 33%. 

Σε γενικά σταθερά επίπεδα παρουσιάζεται η εκδήλωση 
του φαινοµένου του επαγγελµατικού διαχωρισµού στους 
κλάδους έντασης γνώσης των υπηρεσιών, ενώ η έντασή 
του είναι µικρότερη σε σύγκριση µε το σύνολο των κλά-
δων του τοµέα των υπηρεσιών (Γράφηµα 16). Ωστόσο, η 
συµµετοχή των γυναικών στη συνολική µισθωτή απασχό-
ληση των εξεταζόµενων κλάδων αυξήθηκε την περίοδο 
1993-2003. Αναλυτικότερα, το 1993 οι γυναίκες συγκέ-
ντρωναν το 49,4% της µισθωτής απασχόλησης των κλά-
δων έντασης γνώσης των υπηρεσιών, ενώ για την εξά-
λειψη του επαγγελµατικού διαχωρισµού θα απαιτούνταν 
η αλλαγή επαγγέλµατος από το 27% των ανδρών και γυ-
ναικών µισθωτών αυτών των κλάδων. Το 2003, η συµµε-
τοχή των γυναικών στη µισθωτή απασχόληση των εξετα-
ζόµενων κλάδων αυξήθηκε στο 55,3%, ενώ για την εξά-
λειψη του επαγγελµατικού διαχωρισµού θα απαιτούνταν 
η αλλαγή επαγγέλµατος από το 26,5% των ανδρών και 
γυναικών µισθωτών των κλάδων.  
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Οι δείκτες διαχωρισµού ID και IS (ή ΙΜΜ) εκφράζουν το ποσοστό (%) των γυναικών και ανδρών που 
πρέπει να αλλάξουν επάγγελµα προκειµένου να εξαλειφθεί ο επαγγελµατικός διαχωρισµός.

15 Επαγγελµατικός διαχωρισµός (δείκτης IS και ID) 
στους µισθωτούς των κλάδων των υπηρεσιών την 
περίοδο 1993-2003

Η παραπάνω σταθερότητα στην ένταση της εκδήλωσης 
του επαγγελµατικού διαχωρισµού δεν παρατηρείται στους 
κλάδους υψηλής τεχνολογίας των υπηρεσιών, χωρίς 
ωστόσο να αγνοείται το γεγονός ότι το µέγεθος της εκδή-
λωσης του φαινοµένου είναι σχετικά περιορισµένο (Γρά-
φηµα 17). Ειδικότερα, το 1993 –και σύµφωνα µε το δείκτη 
IS- για την εξάλειψη του επαγγελµατικού διαχωρισµού 
στους µισθωτούς των κλάδων υψηλής τεχνολογίας των 
υπηρεσιών θα απαιτούνταν η αλλαγή επαγγέλµατος από 
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µισθωτούς των κλάδων έντασης γνώσης των 
υπηρεσιών, 1993-2003
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Οι δείκτες διαχωρισµού ID και IS (ή ΙΜΜ) εκφράζουν το ποσοστό (%) των γυναικών και ανδρών που 
πρέπει να αλλάξουν επάγγελµα προκειµένου να εξαλειφθεί ο επαγγελµατικός διαχωρισµός.
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17 Επαγγελµατικός διαχωρισµός (δείκτης IS & ID) στους 
µισθωτούς των κλάδων των υπηρεσιών υψηλής 
τεχνολογίας, 1993-2003



το 23,5% των ανδρών και γυναικών µισθωτών αυτών των 
κλάδων, ενώ το 2003, έπειτα από σηµαντικές διακυµάν-
σεις, το αντίστοιχο µέγεθος-ποσοστό είχε αυξηθεί στο 
26,2%. Η αύξηση της έντασης του επαγγελµατικού δια-
χωρισµού στους εξεταζόµενους κλάδους συνοδεύτηκε από 
µικρή αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στη συνολική 
µισθωτή απασχόλησή τους (από 24,6% το 1993 σε 26% το 
2003). 

Η ένταση του επαγγελµατικού διαχωρισµού στους 
Νοµούς της Χώρας 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα του επαγγελ-
µατικού διαχωρισµού στους Νοµούς της Χώρας. Οι δεί-
κτες διαχωρισµού IS και ID υπολογίστηκαν βάσει των 
στοιχείων της απασχόλησης κατά επάγγελµα (2-ψήφιο 
ΣΤΕΠ) και κατά Νοµό από την Απογραφή Πληθυσµού της 
ΕΣΥΕ του έτους 2001 (Γράφηµα 18 και 19). Στο σύνολο 
της Χώρας, το 2001 ο επαγγελµατικός διαχωρισµός, όπως 
αποτυπώνεται από το δείκτη IS, φτάνει στο 35,7% (δη-
λαδή για την εξάλειψη του φαινοµένου θα απαιτούνταν 
να αλλάξει επάγγελµα το 35,7% των ανδρών και γυναικών 
απασχολουµένων). Στο επίπεδο των Νοµών της Χώρας 
παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές στο µέγεθος της 
έντασης του φαινοµένου του επαγγελµατικού διαχωρι-
σµού. Οι διαφορές αυτές φτάνουν έως και 18,5 ποσο-
στιαίες σε µονάδες µέτρησης του δείκτη IS. 

Αναλυτικότερα, οι πέντε Νοµοί µε τη µικρότερη ένταση 
στην εκδήλωση του φαινοµένου του επαγγελµατικού δια-
χωρισµού είναι ο Νοµός Σερρών µε 25%, ο Νοµός Πέλλας 
µε 25,4%, ο Νοµός Ηλείας µε 26,1%, ο Νοµός Καρδίτσας 
µε 27,5% και ο Νοµός Ροδόπης µε 28%. Συνολικά, 31 Νο-
µοί της Χώρας παρουσιάζουν ένταση στην εκδήλωση του 
φαινοµένου του επαγγελµατικού διαχωρισµού µικρότερη 
από αυτή που καταγράφεται για το σύνολο της Χώρας. 
Αυτοί οι 31 Νοµοί συγκεντρώνουν το 33,5% της συνολικής 
απασχόλησης της Χώρας, ενώ η συµµετοχή των γυναικών 
στην απασχόληση αυτών των Νοµών φτάνει κατά µέσο 
όρο στο 35,8%. 

Από την άλλη πλευρά, 20 Νοµοί της Χώρας παρουσιάζουν 
ένταση στην εκδήλωση του φαινοµένου, µεγαλύτερη από 
αυτή που καταγράφεται για το σύνολο της Χώρας 
(35,7%). Οι 20 αυτοί Νοµοί συγκεντρώνουν το 66,5% της 
συνολικής απασχόλησης της Χώρας, ενώ η συµµετοχή των 
γυναικών στην απασχόλησή τους φτάνει κατά µέσο όρο 
στο 38,4%. Οι πέντε Νοµοί µε τη µεγαλύτερη ένταση στην 
εκδήλωση του φαινοµένου του επαγγελµατικού διαχωρι-
σµού είναι ο Νοµός Χίου µε 43,5%, ο Νοµός Κυκλάδων µε 

41,9%, ο Νοµός Κοζάνης µε 41,3%, ο Νοµός Χανίων µε 
40,6% και το σύνολο της Αττικής µε 40,3%. 

Παρά τις όποιες διαφορές στην κατάταξη των Νοµών και 
στην ένταση της εκδήλωσης του φαινοµένου του επαγ-
γελµατικού διαχωρισµού, όπως αυτές προκύπτουν από 
τους δύο δείκτες διαχωρισµού (IS και ID), είναι κοινό συ-
µπέρασµα ότι όσο υψηλότερη είναι η συµµετοχή των γυ-
ναικών στην απασχόληση τόσο µεγαλύτερη είναι η ένταση 
του φαινοµένου του επαγγελµατικού διαχωρισµού. Αυτή η 
σχέση έχει παρατηρηθεί µέσα από πλήθος σχετικών υπο-
λογισµών και µελετών, ενώ στο δίλληµα «υψηλότερη 
συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση ή µικρότερος 
επαγγελµατικός διαχωρισµός;» η επιλογή κλίνει σαφώς 
υπέρ του πρώτου.  

Με άλλα λόγια, η επιδίωξη είναι παράλληλη: αύξηση των 
ευκαιριών απασχόλησης στην αγορά εργασίας, αλλά και 
καταπολέµηση των ανισοτήτων και των φαινοµένων δια-
χωρισµού. Ο στόχος είναι σύνθετος και η παρέµβαση µόνο 
στους µηχανισµούς της αγοράς εργασίας δεν αρκεί από 
µόνη της να εξαλείψει ή να µειώσει σοβαρά την ένταση 
των ανισοτήτων. Σαφώς, έως ένα βαθµό, η αγορά εργα-
σίας µπορεί να δηµιουργεί, να συντηρεί και να ανανεώνει 
τον επαγγελµατικό διαχωρισµό, αλλά και γενικότερα τις 
ανισότητες ανάµεσα στα δύο φύλα. Ωστόσο, σε προγενέ-
στερο στάδιο, όπως σε αυτό της εκπαίδευσης και των επι-
λογών που πραγµατοποιούνται από τα δύο φύλα σε αυτό 
το επίπεδο, εντοπίζεται ένα µεγάλο µέρος –ίσως το µεγα-
λύτερο- των αιτιών που διαµορφώνουν την ένταση του 
φαινοµένου του επαγγελµατικού διαχωρισµού. 

Έχοντας –σύµφωνα µε τα προηγούµενα- µια διαµορφω-
µένη εικόνα για το µέγεθος της έντασης του φαινοµένου 
στην ελληνική αγορά εργασίας µπορούµε να προχωρή-
σουµε στην εξέταση του εκπαιδευτικού διαχωρισµού για 
µια µικρή –πλην όµως χαρακτηριστική για τη διαµόρ-
φωση του φαινοµένου- οµάδα του πληθυσµού, τους πτυ-
χιούχους ΑΕΙ. Το επόµενο τµήµα του στατιστικού δελτίου 
επιχειρεί να αποτυπώσει ένα µικρό µόνο µέρος της εικό-
νας για την ένταση του εκπαιδευτικού διαχωρισµού στην 
Ελλάδα. Για την καλύτερη κατανόηση του φαινοµένου 
αλλά και την ανάλυση των σχέσεων του εκπαιδευτικού και 
επαγγελµατικού διαχωρισµού απαιτείται µια ολοκληρω-
µένη µελέτη και αξιοποίηση των ποσοτικών και ποιοτικών 
δεδοµένων των επιλογών εκπαίδευσης του πληθυσµού. 
Κάτι τέτοιο σαφώς και ξεπερνούσε τα χαρακτηριστικά 
ενός στατιστικού δελτίου. 
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Οι δείκτες διαχωρισµού ID και IS (ή ΙΜΜ) εκφράζουν το 
ποσοστό (%) των γυναικών και ανδρών που θα απαιτούνταν 
να αλλάξουν τµήµα ΑΕΙ προκειµένου να εξαλειφθεί ο 
εκπαιδευτικός διαχωρισµός στους πτυχιούχους ΑΕΙ.

IS20

Ο επαγγελµατικός διαχωρισµός δεν σηµαίνει απαραίτητα 
ότι είναι εξολοκλήρου αποτέλεσµα των διακρίσεων που 
γίνονται ανάµεσα στα δύο φύλα στο επίπεδο της αγοράς 
εργασίας. Ο διαχωρισµός µπορεί να είναι αποτέλεσµα 
διαφορετικών εκπαιδευτικών προσόντων ανάµεσα στα 
δύο φύλα, ή/και διαφορετικών επαγγελµατικών προσό-
ντων-εµπειρίας των δύο φύλων ή/και διαφορετικών επι-
λογών-προτιµήσεων για την επιθυµητή θέση εργασίας 
τους. Τα προηγούµενα, φυσικά, συµπληρώνει και ο παρά-
γοντας των διακρίσεων ανάµεσα στα δύο φύλα. Οι διαφο-
ρές των εκπαιδευτικών προσόντων και γενικότερα οι δια-
φορετικές επιλογές των δύο φύλων στο πεδίο της εκπαί-
δευσης και επαγγελµατικής επιλογής µέσα από τις σπου-
δές αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο παράγοντα διαµόρ-
φωσης του διαχωρισµού στην αγορά εργασίας. Πληθώρα 
αναλύσεων των στατιστικών της εκπαίδευσης αποτυπώ-
νουν ότι οι γυναίκες επιλέγουν συστηµατικά περισσότερο 
από τους άνδρες τοµείς σπουδών που άπτονται των κοι-
νωνικών, ανθρωπιστικών επιστηµών, των επιστηµών της 
εκπαίδευσης και του δικαίου. Από την άλλη πλευρά, οι 
άνδρες επιλέγουν τοµείς σπουδών από τις εφαρµοσµένες 
επιστήµες, τη µηχανική, πληροφορική κ.λπ. Η επιλογή 
των τοµέων σπουδών καθορίζει σηµαντικά το είδος και το 
περιεχόµενο των θέσεων εργασίας –και αντίστοιχα των 
επαγγελµάτων- που µπορούν να αναλάβουν τα άτοµα στο 
µέλλον . 

Ο εκπαιδευτικός διαχωρισµός στους πτυχιούχους ΑΕΙ 
υπολογίστηκε βάσει των αναλυτικών στοιχείων της Απο-
γραφής Πληθυσµού της ΕΣΥΕ του έτους 1991. Επιλέχθη-
καν τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσµού 1991, καθώς 
θεωρείται ότι όσοι είχαν αποφοιτήσει από ΑΕΙ µέχρι το 
1991 -και κυρίως αυτοί που ήταν κάτω των 30 ετών- το 
2003 είναι περισσότερο πιθανό να έχουν ενταχθεί πλήρως 
στην αγορά εργασίας. Ο αριθµός των τµηµάτων ΑΕΙ που 
εξετάστηκαν ξεπερνά τα 180, ενώ για τη µέτρηση του δια-
χωρισµού χρησιµοποιήθηκαν οι δείκτες IS και ID. Αναλυ-
τικότερα, το 1991, οι πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ έφταναν 
τις 525.000 άτοµα, ενώ από αυτούς, περίπου το 43% (ή 
224.000) ήταν γυναίκες. Ωστόσο, η συµµετοχή των γυ-
ναικών στους απόφοιτους των ΑΕΙ ήταν µεγαλύτερη όσο 
µικρότερη ήταν η ηλικία των αποφοίτων. Ειδικότερα, 
στους πτυχιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών και 45-64 
ετών, η συµµετοχή των γυναικών ήταν 26% και 29,5%, 
αντίστοιχα, ενώ στους πτυχιούχους 30-44 ετών και έως 29 
ετών η συµµετοχή των γυναικών έφτανε στο 43,5% και 
58,2%, αντίστοιχα. Οι διαφορές των ποσοστών ανάµεσα 
στις ηλικιακές οµάδες αποτυπώνουν και το διαφορετικό 
βαθµό-δυνατότητα πρόσβασης-εισόδου των γυναικών στα 

ΑΕΙ, από γενιά σε γενιά. Η πρόσβαση των γυναικών στα 
ΑΕΙ εντείνεται µετά τις αρχές της δεκαετίας του ’80, ενώ 
σήµερα, το 55-60% των πτυχιούχων ΑΕΙ είναι γυναίκες. 

Παρά το γεγονός της έντασης της εισόδου των γυναικών 
στα ΑΕΙ και της κυριαρχίας τους στους νεότερους απο-
φοίτους, σε αυτό το τµήµα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
ο διαχωρισµός των δύο φύλων παραµένει σε υψηλά επί-
πεδα (Γράφηµα 20). Με άλλα λόγια, ενώ η συµµετοχή των 
γυναικών στους πτυχιούχους ΑΕΙ αυξήθηκε σηµαντικά τις 
τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο, η αύξηση αυτή είχε περιο-
ρισµένη επίδραση στη µείωση του εκπαιδευτικού διαχω-
ρισµού ανάµεσα στα δύο φύλα. Πιο συγκεκριµένα, στους 
πτυχιούχους ΑΕΙ ηλικίας 65 ετών και άνω, ο εκπαιδευτι-
κός διαχωρισµός υπολογιζόµενος µε το δείκτη IS φτάνει 
στο 47,3% (το 1991, το 47,3% των ανδρών και γυναικών 
πτυχιούχων ΑΕΙ θα απαιτούνταν να αλλάξουν τµήµα ΑΕΙ 
και κατά συνέπεια αντικείµενο σπουδών προκειµένου να 
εξαλειφθεί ο εκπαιδευτικός διαχωρισµός). Στους πτυχιού-
χους 45-64 ετών, το αντίστοιχο µέγεθος φτάνει περίπου 
στο 40%, ενώ στις µικρότερες ηλικιακές οµάδες των 30-
44 ετών και έως των 29 ετών ήταν 37,4% και 34,5%, αντί-
στοιχα. 
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Ποσοστό αντιπροσώπευσης των γυναικών στις 
επαγγελµατικές οµάδες 

Οι δείκτες IS και ID µπορούν να αποτυπώσουν σε ικανο-
ποιητικό βαθµό τη συνολική εικόνα για τον επαγγελµα-
τικό διαχωρισµό στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, όπως σε 
όλους τους στατιστικούς δείκτες, µερικές φορές είναι ορα-
τός ο κίνδυνος να υπεραπλουστεύσουν την πραγµατική 
κατάσταση-εικόνα, ιδιαίτερα σε σχέση µε τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά του φαινοµένου του επαγγελµατικού δια-
χωρισµού. Το ποσοστό αντιπροσώπευσης (Representation 
Ratio) των γυναικών, ορίζεται ως η αναλογία των γυναι-
κών σε ένα επάγγελµα (ή κλάδο) προς την αναλογία των 
γυναικών στο σύνολο της απασχόλησης. Ο υπολογισµός 
των ποσοστών αντιπροσώπευσης των γυναικών σε ένα 
σύνολο επαγγελµατικών οµάδων ή κλάδων οικονοµικής 
δραστηριότητας επιτρέπει στην εµβάθυνση στα επιµέρους 
επαγγέλµατα ή κλάδους και κατ' επέκταση σε µια περισ-
σότερο ποιοτική διάσταση του επαγγελµατικού ή κλαδι-
κού διαχωρισµού. Ποσοστό αντιπροσώπευσης σε ένα 
επάγγελµα <100% (>100%) σηµαίνει ότι οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύονται λιγότερο (περισσότερο) σε αυτό το 
επάγγελµα από όσο τους αντιστοιχεί µε βάση τη συµµε-
τοχή τους στη συνολική απασχόληση. 

Αν και η αντιπροσώπευση των γυναικών στα ανώτερα 
διοικητικά και διευθυντικά στελέχη και στα µέλη των βου-
λευόµενων σωµάτων αυξήθηκε κατά την περίοδο 1993-
2003, ωστόσο αυτή παραµένει σε σηµαντικά χαµηλότερα 
επίπεδα από αυτά που θα τους αναλογούσαν µε βάση τη 
συµµετοχή των γυναικών στη συνολική απασχόληση 
(Γράφηµα 21). Επιπλέον, µε εξαίρεση τη µικρή οµάδα των 
µελών βουλευόµενων σωµάτων και ανώτερων διοικητικών 
στελεχών της δηµόσιας διοίκησης, το ποσοστό αντιπρο-
σώπευσης των γυναικών στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις 
δεν ξεπερνά το 50%. 

Από τις επαγγελµατικές οµάδες που ανήκουν στην κατη-
γορία των επιστηµονικών, καλλιτεχνικών και συναφών 
επαγγελµάτων, οι γυναίκες παρουσιάζουν αντιπροσώ-
πευση µικρότερη από αυτή που τους αναλογεί στην οµάδα 
των επαγγελµάτων των επιστηµών της µηχανικής, φυσι-
κής και µαθηµατικών. Η υστέρηση αυτή µπορεί να οφεί-
λεται στις επιλογές των γυναικών για εκπαίδευση και 
επαγγελµατική πορεία σε µη-τεχνικά αντικείµενα, όπως 
παρουσιάστηκε και παραπάνω. Στις υπόλοιπες επαγγελ-
µατικές οµάδες (βιολόγοι, ιατροί, εκπαιδευτικοί και λοιποί 
επαγγελµατίες) η αντιπροσώπευση των γυναικών καλύ-
πτει ή/και υπερκαλύπτει το µερίδιο που τους αναλογεί. 

Ανάλογη είναι και οι εικόνα στην επαγγελµατική κατηγο-
ρία των τεχνολόγων και τεχνικών βοηθών, όπου η αντι-
προσώπευση των γυναικών στις επαγγελµατικές οµάδες 

µε έντονο τεχνικό περιεχόµενο είναι περιορισµένη. Αντί-
θετα, στις επαγγελµατικές οµάδες των τεχνολόγων-τεχνι-
κών βοηθών των επιστηµών της βιολογίας, υγείας, εκπαί-
δευσης και στων ειδικευµένων στις πωλήσεις και στην 
εξυπηρέτηση επιχειρήσεων το ποσοστό αντιπροσώπευσης 
των γυναικών υπερκαλύπτει (µέχρι και πολλές φορές) το 
µερίδιο που θα τους αναλογούσε βάσει της συµµετοχής 
τους στη συνολική απασχόλησης της οικονοµίας. 

Οι υπάλληλοι γραφείου και οι θέσεις εργασίας που ειδι-
κεύονται στην εξυπηρέτηση των πελατών των επιχειρή-
σεων αποτελούν επαγγέλµατα όπου η παρουσία των γυ-
ναικών είναι σηµαντικά ισχυρή, τόσο στο σύνολο της 
απασχόλησης όσο και στις επιχειρήσεις µε 10 και άνω 
απασχολούµενους. 

Παρόµοια εικόνα παρατηρείται και στην επαγγελµατική 
κατηγορία των απασχολουµένων στην παροχή υπηρεσιών 
και των πωλητών σε καταστήµατα και υπαίθριες αγορές, 
όπου η αντιπροσώπευση των γυναικών µπορεί να φτάσει 
να είναι µέχρι και 1,5 φορές µεγαλύτερη από αυτή που 
τους αντιστοιχεί. 

Στην επαγγελµατική κατηγορία των ειδικευµένων γεωρ-
γών, κτηνοτρόφων κ.λπ., ενώ η παρουσία των γυναικών 
είναι σηµαντική στο σύνολο της απασχόλησης, ωστόσο 
στις επιχειρήσεις µε 10+ απασχολούµενους, η ήδη περιο-
ρισµένη αντιπροσώπευση τους παρουσιάζει σηµαντικές 
τάσεις υποχώρησης (από 31% το 1993 σε 16,7% το 2003). 

Από τις επαγγελµατικές οµάδες που ανήκουν στην κατη-
γορία των ειδικευµένων τεχνιτών οι γυναίκες υπο-αντι-
προσωπεύονται έντονα σε αυτές των οικοδόµων, λατό-
µων, µεταλλωρύχων, τεχνιτών µεταλλικών κατασκευών, 
µηχανών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και 
στους τεχνίτες εργασιών ακριβείας, στους τυπογράφους 
και χειροτέχνες. Αντίθετα, αντιπροσώπευση µεγαλύτερη 
από αυτή που τους αναλογεί εµφανίζουν στην επαγγελµα-
τική οµάδα των τεχνιτών επεξεργασίας τροφίµων, ξύλου, 
υφαντουργίας και ενδύσεως. 

Αντίστοιχα, µικρότερη αντιπροσώπευση παρουσιάζουν οι 
γυναίκες στις επαγγελµατικές οµάδες που ανήκουν στην 
κατηγορία των χειριστών σταθερών βιοµηχανικών εγκα-
ταστάσεων, µηχανών παραγωγής και στους οδηγούς µέ-
σων µεταφοράς, καθώς και σε όλες τις οµάδες των ανειδί-
κευτων επαγγελµάτων, µε εξαίρεση τα ανειδίκευτα επαγ-
γέλµατα υπηρεσιών και πωλήσεων. 
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Τέλος, αρκετά περιορισµένη είναι η παρουσία των γυναι-
κών στις ένοπλες δυνάµεις. Η περιορισµένη παρουσία 
τους µάλιστα εµφανίζει υποχώρηση κατά την εξεταζόµενη 
περίοδο 1993-2003.   



10

1993 2003 1993 2003

Ποσοστό αντιπροσώπευσης 
στις επιχειρήσεις µε 10+ 
απασχολούµενους

Ποσοστό αντιπροσώπευσης 
στο σύνολο των 
επιχειρήσεων

58,9% 97,9% 50,4% 138,1%
Μέλη των βουλευόµενων σωµάτων και ανώτερα 
διοικητικά στελέχη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

∆ιευθυντές & ανώτερα στελέχη µεγάλων 
επιχειρήσεων 41,9% 54,2% 38,3% 48,8%

∆ιευθυντές και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων 67,5% 70,6% 42,2% 40,3%

Επαγγέλµατα επιστηµών µηχανικής, φυσικής και 
µαθηµατικών 55,3% 57,1% 59,8% 62,6%

Βιολόγοι, ιατροί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλµατα 109,0% 100,6% 108,6% 98,3%

Εκπαιδευτικοί 166,5% 166,6% 153,3% 150,3%

106,2%Λοιποί επαγγελµατίες 123,8% 110,3% 121,5%

Τεχνολόγοι-τεχνικοί βοηθοί των επιστηµών της 
φυσικής και της µηχανικής 52,8% 51,6% 43,3% 44,8%

Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστηµών της 
βιολογίας και υγείας 240,6% 216,9% 250,1% 220,4%

Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό 159,9% 154,0% 209,2% 176,2%

Ειδικευµένοι στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση 
επιχειρήσεων 108,4% 128,3% 117,5% 126,7%

Υπάλληλοι γραφείου 150,7% 144,2% 134,0% 136,5%

Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 147,5% 162,9% 138,2% 168,9%

Ποσοστό αντιπροσώπευσης των απασχολούµενων γυναικών κατά επάγγελµα στο σύνολο 
και στις επιχειρήσεις µε 10 και άνω απασχολούµενους*, 1993 & 2003 (συνεχίζεται)

Υπάλληλοι παροχής προσωπικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών προστασίας

123,3% 127,3% 95,0% 94,8%

21
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1993 2003 1993 2003

Ποσοστό αντιπροσώπευσης

* Το ποσοστό αντιπροσώπευσης των γυναικών, που ορίζεται ως η αναλογία των γυναικών σε ένα επάγγελµα ή κλάδο προς την αναλογία των γυναικών στο σύνολο της 
απασχόλησης, επιτρέπει στην εµβάθυνση στα επιµέρους επαγγέλµατα και κατ' επέκταση σε µια περισσότερο ποιοτική διάσταση του διαχωρισµού. Ποσοστό αντιπροσώπευσης σε 
ένα επάγγελµα <100% (>100%) σηµαίνει ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται λιγότερο (περισσότερο) σε αυτό το επάγγελµα από όσο τους αντιστοιχεί µε βάσει τη συµµετοχή 
τους στη συνολική απασχόληση. Τα στοιχεία για τον υπολογισµό του ποσοστού αντιπροσώπευσης προέρχονται από την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΕ (Eurostat). Η 
ανάλυση των επαγγελµάτων ακολουθεί το διψήφιο επίπεδο της ταξινόµησης ISCO-88 (COM). 

 
στις επιχειρήσεις µε 10+ 
απασχολούµενους

Ποσοστό αντιπροσώπευσης 
στο σύνολο των 
επιχειρήσεων

Ποσοστό αντιπροσώπευσης των απασχολούµενων γυναικών κατά επάγγελµα στο σύνολο 
και στις επιχειρήσεις µε 10 και άνω απασχολούµενους*, 1993 & 2003 (συνέχεια)

Πωλητές σε καταστήµατα ή αγορές και µοντέλα 
επίδειξης προϊόντων 157,3% 150,8% 137,2% 142,8%

Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και
αλιείς 121,0% 113,7% 31,0% 16,7%

Μεταλλωρύχοι, λατόµοι, οικοδόµοι και συναφή 
επαγγέλµατα 3,3% 2,9% 6,2% 4,8%

Τεχνίτες µεταλλικών κατασκευών, µηχανών, 
ηλεκτρικού/τρονικού εξοπλισµού 4,8% 6,0% 5,3% 6,3%

Τεχνίτες εργασιών ακριβείας, τυπογράφοι και 
χειροτέχνες 63,6% 59,5% 75,0% 48,6%

Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίµων, ξύλου, 
υφαντουργίας, ενδύσεως 141,1% 116,2% 183,7% 148,0%

Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων 29,9% 24,6% 24,9% 23,2%

Χειριστές µηχανών παραγωγής & συναρµολογητές 90,4% 84,7% 105,9% 97,1%

Οδηγοί µέσων µεταφοράς και χειριστές κινητού 
εξοπλισµού 2,1% 1,5%2,1% 1,8%

Ανειδίκευτοι υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλήσεων 177,8% 185,5% 154,4% 153,2%

89,7%
Ανειδίκευτοί αγρεργάτες, αλιεργάτες και συναφή 
επαγγέλµατα 64,8% 54,1% 106,8%

Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, 
µεταποίησης & µεταφορών 50,9% 38,4% 59,9% 53,3%

26,6% 21,2% 25,3% 19,3%Ένοπλες δυνάµεις

1021



 

Ποσοστό αντιπροσώπευσης των γυναικών στους 
κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας 

Από την άλλη πλευρά, στον τριτογενή τοµέα, εντοπίζεται 
το σύνολο των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας όπου 
η αντιπροσώπευση των γυναικών ξεπερνά τα επίπεδα 
παρουσίας που θα τους αναλογούσαν βάσει της συµµετο-
χής τους στη συνολική απασχόληση. Εξαιρέσεις αποτε-
λούν οι κλάδοι των µεταφορών-επικοινωνιών και οι κλά-
δοι της δηµόσιας διοίκησης, άµυνας και της υποχρεωτικής 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Η αντιπροσώπευση των γυναικών στον κλάδο της γεωρ-
γίας-κτηνοτροφίας παρουσιάζει διαφορετική εικόνα όταν 
η δραστηριότητα πραγµατοποιείται σε επιχειρήσεις µε 
περισσότερους από 10 απασχολούµενους (Γράφηµα 22).  
Ειδικότερα, ενώ οι γυναίκες φαίνεται να υπερ-αντιπρο-
σωπεύονται στο σύνολο της απασχόλησης του κλάδου 
(2003: 115,6%), η παρουσία τους στις επιχειρήσεις µε 10 
και άνω απασχολούµενους το 2003 –παρά τη βελτίωση 
που επιτεύχθηκε σε σχέση µε το 1993- καλύπτει µόνο τα 
2/3 του αριθµού των θέσεων εργασίας που θα τους ανα-
λογούσαν βάσει της συµµετοχής τους στη συνολική απα-
σχόληση αυτών των επιχειρήσεων. Στον κλάδο της αλιείας 
το ποσοστό αντιπροσώπευσης των γυναικών παραµένει 
ιδιαίτερα χαµηλό (2003: 30,9%) σε αντίθεση µε την αντι-
προσώπευση τους στις επιχειρήσεις µε 10+ απασχολούµε-
νους, η οποία το 2003 κάλυπτε το σύνολο των θέσεων που 
τους αναλογούσαν. 

Αναλυτικότερα, το ποσοστό αντιπροσώπευσης των γυναι-
κών στον κλάδο του εµπορίου φτάνει και ξεπερνά το 
100% κατά την περίοδο 1993-2003, ενώ στις µεγαλύτερες 
επιχειρήσεις του κλάδου είναι ακόµα υψηλότερο (2003: 
113,9%). Ανάλογη είναι η εικόνα στον κλάδο των ξενοδο-
χείων-εστιατορίων, όπου η παρουσία των γυναικών στη 
συνολική απασχόληση του κλάδου φτάνει το 2003 στο 
122,2%, ενώ στις επιχειρήσεις µε 10+ απασχολούµενους 
ξεπερνά το 140% των θέσεων εργασίας που θα τους ανα-
λογούσαν βάσει της συµµετοχής τους στη συνολική απα-
σχόληση των µεγαλυτέρων επιχειρήσεων. Στους περισσό-
τερο τεχνικούς κλάδους των µεταφορών-επικοινωνιών η 
παρουσία των γυναικών υπολείπεται σηµαντικά της πα-
ρουσίας που θα τους αναλογούσε βάσει της συνολικής 
τους παρουσίας στην απασχόληση. Ωστόσο, κατά την εξε-
ταζόµενη περίοδο, παρουσιάζεται βελτίωση της συµµετο-
χής των γυναικών σε αυτό τον έντονα «ανδρικό» κλάδο, 
τόσο στο σύνολο των επιχειρήσεων όσο και στις µεγαλύ-
τερες επιχειρήσεις. Ένταση της παρουσίας-αντιπροσώ-
πευσης των γυναικών κατά την περίοδο 1993-2003 παρα-
τηρείται και στον κλάδο των ενδιάµεσων χρηµατοπιστω-
τικών οργανισµών και επιχειρήσεων, όπου το 2003  το 
ποσοστό αντιπροσώπευσης των γυναικών ξεπέρασε (στο 
σύνολο του κλάδου και στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις) το 
130%. Αντίστοιχα, αντιπροσώπευση των γυναικών µέχρι 
και 1,7 φορές µεγαλύτερη από αυτή που τους αναλογεί 
παρατηρείται στους κλάδους των επιχειρηµατικών υπη-
ρεσιών, της εκπαίδευσης, της υγείας-πρόνοιας και των 
λοιπών υπηρεσιών ατοµικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, 
ενώ στους κλάδους της δηµόσιας διοίκησης, άµυνας και 
υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης το ποσοστό αντι-
προσώπευσης των γυναικών κυµαίνεται στο 83-86%. 

Στο δευτερογενή τοµέα, γενικά, παρατηρείται υπο-αντι-
προσώπευση των γυναικών, ενώ στους περισσότερους 
κλάδους του τοµέα υποχωρεί η παρουσία των γυναικών 
κατά την περίοδο 1993-2003. Αναλυτικότερα, στον κλάδο 
των ορυχείων-λατοµείων, το 2003, η παρουσία των γυ-
ναικών στο σύνολο της απασχόλησης αλλά και στις µεγα-
λύτερες επιχειρήσεις κάλυπτε µόλις το 10,6% και 10,9% 
των θέσεων εργασίας που θα αναλογούσαν στις γυναίκες 
βάσει της συµµετοχής τους στη συνολική απασχόληση του 
κλάδου και των µεγαλύτερων επιχειρήσεων, αντίστοιχα. 
Στους κλάδους της µεταποιητικής βιοµηχανίας, το ποσο-
στό αντιπροσώπευσης των γυναικών υποχωρεί το 2003 
στο 76,6% (έναντι 89,7% το 1993), ενώ αντίστοιχη υπο-
χώρηση παρατηρείται και στις επιχειρήσεις του κλάδου µε 
10+ απασχολούµενους (από 100,8% το 1993 σε 82% το 
2003). Εντονότερα «ανδρικοί» κλάδοι χαρακτηρίζονται οι 
κλάδοι της ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδατος, καθώς 
και ο κλάδος των κατασκευών. Στον πρώτο, το ποσοστό 
αντιπροσώπευσης των γυναικών, τόσο στο σύνολο της 
απασχόλησης, όσο και στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις κυ-
µαίνεται γύρω στο 44,6-47,5% σε όλη τη διάρκεια της εξε-
ταζόµενης περιόδου. Αντίστοιχα, στον κλάδο των κατα-
σκευών, το 2003, η παρουσία των γυναικών στο σύνολο 
της απασχόλησης του κλάδου καλύπτει µόλις το 6,9% των 
θέσεων εργασίας που θα αναλογούσαν στις γυναίκες βά-
σει της συµµετοχής τους στη συνολική απασχόληση της 
οικονοµίας. Βελτιωµένο σε σχέση µε το 1993, αλλά γενικά 
ιδιαίτερα χαµηλό, είναι το ποσοστό αντιπροσώπευσης των 
γυναικών στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου (από 
4,7% το 1993 σε 18,6% το 2003). 
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Αντιπαραβάλλοντας τα στοιχεία για τις κενές θέσεις ερ-
γασίας στις επιχειρήσεις µε 10+ απασχολούµενους προ-
κύπτει ότι από τη µια πλευρά στο δευτερογενή τοµέα η 
ζήτηση των επιχειρήσεων για απασχόληση δύσκολα θα 
διαµορφώσει τις συνθήκες για αύξηση της αντιπροσώ-
πευσης των γυναικών, ενώ από την άλλη πλευρά οι κλάδοι 
του τριτογενή τοµέα θα εξακολουθούν να αποτελούν τη 
βασική πηγή πύλη εισόδου των γυναικών στην αγορά ερ-
γασίας µε ανάλογες συνέπειες στον επαγγελµατικό δια-
χωρισµό ανάµεσα στα δύο φύλα. 



 19 
3Ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

Ο οριζόντιος-επαγγελµατικός διαχωρισµός στην ελληνική αγορά εργασίας   ▪   Φεβρουάριος 2005 

1993 2003

Γεωργία-Κτηνοτροφία

Αλιεία

Ορυχεία-Λατοµεία

Μεταποίηση

Ενέργεια,
Φυσ. Αέριο, Νερό

Κατασκευές

Εµπόριο

Ξενοδοχεία-Εστιατόρια

Μεταφορές, 
Επικοινωνίες

Χρηµατοπιστωτικοί 
οργανισµοί

Εκπαίδευση

Υγεία-πρόνοια

Λοιπές υπηρεσίες

10

` 

* Το ποσοστό αντιπροσώπευσης των γυναικών, που ορίζεται ως η αναλογία των γυναικών σε ένα επάγγελµα ή κλάδο προς την αναλογία των γυναικών στο σύνολο της 
απασχόλησης, επιτρέπει στην εµβάθυνση στα επιµέρους επαγγέλµατα ή κλάδους, αντίστοιχα, και κατ' επέκταση σε µια περισσότερο ποιοτική διάσταση του διαχωρισµού. 
Ποσοστό αντιπροσώπευσης σε ένα κλάδο <100% (>100%) σηµαίνει ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται λιγότερο (περισσότερο) σε αυτό τον κλάδο από όσο τους αναλογεί µε 
βάση τη συµµετοχή τους στη συνολική απασχόληση. Τα στοιχεία για τον υπολογισµό του ποσοστού αντιπροσώπευσης προέρχονται από την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της 
ΕΕ (Πηγή: Eurostat). Τα στοιχεία για τις κενές θέσεις εργασίας προέρχονται από την Έρευνα Κενών Θέσεων Εργασίας στις Επιχειρήσεις (Πηγή: Eurostat). 

55,7%

1993 2003

64,8%

0,9%0,2%

18,4% 30,9% 0,0% 100,1%

- -

- -

19,5% 10,6% 15,7% 10,9%

89,7% 76,6% 100,8% 82,0% 6,2% 1,2%

47,5% 45,7% 44,6% 46,0% 0,2% 0,2%

4,1% 6,9% 4,7% 18,6% 1,1% 1,1%

100,1% 24,5% 9,1%

122,7% 115,6%

102,6% 111,5% 113,9%

115,7% 122,2% 134,5% 141,7% 3,7% 2,9%

35,8% 40,3% 37,6% 49,1% 6,5% 2,6%

116,4% 132,3% 117,2% 134,5% 0,4% 0,3%

Επιχειρηµατικές
υπηρεσίες 114,3% 120,4% 105,6% 102,9% 3,8% 3,1%

90,8%
∆ηµόσια διοίκηση, 
άµυνα, κοινωνική 

ασφάλιση

86,4% 82,9% 83,0% 37,9% 7,9%

167,5% 167,6% 155,6% 153,2% 10,8% 3,5%

181,3% 159,6% 187,0% 156,1% 4,3% 2,0%

119,0% 128,8% 89,5% 104,4% 0,7% 0,6%

Κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις µε 
10+ απασχολούµενους (2003) ως…

% στο σύνολο των 
κενών θέσεων 
εργασίας

% στις υφιστάµενες 
θέσεις εργασίας των 

επιχειρήσεων

Ποσοστό αντιπροσώπευσης των απασχολούµενων γυναικών & κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις 
κατά κλάδο*, 1993 & 2003

Ποσοστό αντιπροσώπευσης 
στις επιχειρήσεις µε 10+ 
απασχολούµενους

Ποσοστό αντιπροσώπευσης 
στο σύνολο των 
επιχειρήσεων

22



 

Βασικές πληροφορίες – Μεθοδολογικές σηµειώσεις 

Οι πηγές των δεδοµένων του Στατιστικού ∆ελτίου 

Το µεγαλύτερο µέρος των στοιχείων που αξιοποιούνται 
στο πλαίσιο του 3ου Στατιστικού ∆ελτίου προέρχονται από 
την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και για τα έτη 1993-2003. Τα στοιχεία αυτά τροφοδό-
τησαν το σύνολο των υπολογισµών για τους δείκτες επαγ-
γελµατικού διαχωρισµού Index of Segregation ή IS και 
Index of Dissimilarity ή ID. Συµπληρωµατικά, χρησιµο-
ποιήθηκαν τα αναλυτικά στοιχεία των αποφοίτων των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ) κατά ηλικία 
και φύλο από την Απογραφή Πληθυσµού της ΕΣΥΕ για το 
έτος 1991, τα οποία και αξιοποιήθηκαν για τον υπολογι-
σµό του εκπαιδευτικού διαχωρισµού των αποφοίτων ΑΕΙ. 
Παράλληλα, για τον υπολογισµό των ποσοστών αντιπρο-
σώπευσης χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία της Έρευνας Ερ-
γατικού ∆υναµικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοιχεία 
από την Έρευνα Κενών Θέσεων Εργασίας στις Επιχειρή-
σεις της Eurostat, για το έτος 2003. 

Το παρόν δελτίο είναι το τρίτο 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 έντασης και εξέλιξης του φαινοµένου του 
οριζόντιου-επαγγελµατικού διαχωρισµού. Για τη µέτρηση 
του επαγγελµατικού διαχωρισµού χρησιµοποιούνται δύο 
δείκτες: ο δείκτης ανοµοιότητας (Index of Dissimilarity ή 
ID) ο δείκτης διαχωρισµού (Index of Segregation ή IS). 

∆είκτες διαχωρισµού 

Για τη µελέτη και µέτρηση του επαγγελµατικού διαχω-
ρισµού η πλέον συνηθισµένη πρακτική που ακολουθείται 
είναι η χρήση δεικτών ανισότητας. Οι δείκτες αυτοί έχουν 
το πλεονέκτηµα παρουσίασης των µετρήσεων µε τρόπο 
απλό, καθώς αποτυπώνουν µε ένα µόνο αριθµό την ανι-
σοκατανοµή των δύο φύλων στις επαγγελµατικές οµάδες. 
Στο παρόν στατιστικό δελτίο χρησιµοποιούνται δύο δεί-
κτες µέτρησης του επαγγελµατικού διαχωρισµού. Ο πρώ-
τος δείκτης είναι ο Index of Dissimilarity (ID) και ανήκει 
στην οµάδα των παραδοσιακών δεικτών µέτρησης, ενώ 
είναι ο πλέον γνωστός και χρησιµοποιηµένος δείκτης για 
τη µελέτη του φαινοµένου του επαγγελµατικού διαχωρι-
σµού.  

Index of Dissimilarity (ID) 

Ο δείκτης ID είναι ο ευρύτερα γνωστός και χρησιµοποιη-
µένος δείκτης για τον υπολογισµό και ανάλυση του επαγ-

γελµατικού διαχωρισµού κατά φύλο, παρά το γεγονός ότι 
τα τελευταία χρόνια δέχεται –όπως και όλοι οι παραδοσι-
ακοί δείκτες επαγγελµατικού διαχωρισµού- εντονότατη 
κριτική για την αδυναµία του να αποδώσει το µέγεθος του 
φαινοµένου του επαγγελµατικού διαχωρισµού αποµονώ-
νοντας τις «εξωγενείς» επιδράσεις των µεταβολών της 
επαγγελµατικής και της κατά φύλο διάρθρωσης της απα-
σχόλησης. 

Ο µαθηµατικός τύπος του δείκτη ID δίνεται από τη σχέση: 

MF
ID ii −= ∑2

MF1
 

Όπου: 

Fi είναι ο αριθµός των απασχολουµένων γυναικών 
στο επάγγελµα i, 

F είναι ο αριθµός των απασχολουµένων γυναικών 
στο σύνολο των επαγγελµάτων, 

Mi είναι ο αριθµός των απασχολουµένων ανδρών 
στο επάγγελµα i, και 

Μ είναι ο αριθµός των απασχολουµένων ανδρών 
στο σύνολο των επαγγελµάτων. 

Ο δείκτης ID µπορεί να λάβει ελάχιστη τιµή το µηδέν (0) 
και µέγιστη τιµή το ένα (1). Τιµή του δείκτη ίση µε ένα 
(ID=1) αντιστοιχεί σε απόλυτο διαχωρισµό (δηλαδή οι 
άνδρες και οι γυναίκες εργάζονται σε εντελώς διαφορε-
τικά επαγγέλµατα), ενώ τιµή δείκτη ίση µε µηδέν (ID=0) 
σηµαίνει ότι δεν υπάρχει διαχωρισµός (η κατά φύλο σύν-
θεση σε κάθε επάγγελµα είναι ίδια µε την κατά φύλο σύν-
θεση της συνολικής απασχόλησης). 
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Βασικό σηµείο της κριτικής που δέχεται ο δείκτης ID, 
αλλά και όλοι οι παραδοσιακοί δείκτες διαχωρισµού, 
αφορά στην αδυναµία του να συνυπολογίσει και να απο-
µονώσει τις µεταβολές στον επαγγελµατικό διαχωρισµό 
που οφείλονται στις αλλαγές που παρατηρούνται στη 
διάρθρωση της απασχόλησης, τόσο κατά φύλο όσο και 
κατά επάγγελµα. Το πρόβληµα καθιστά το δείκτη µη-ικα-
νοποιητικό, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις µετρήσεων του 
επαγγελµατικού διαχωρισµού διαχρονικά. Αυτό συµβαίνει 
καθώς οι αλλαγές στη διάρθρωση των δύο φύλων στα 
επαγγέλµατα είναι απίθανο να συµβούν σε ένα πλαίσιο 
όπου είτε η επαγγελµατική διάρθρωση θα έχει παραµείνει 
σταθερή είτε η συµµετοχή των γυναικών στη συνολική 
απασχόληση θα είναι αµετάβλητη. Από µια µατιά στα 
στατιστικά δεδοµένα για την αγορά εργασίας προκύπτει 
ότι και οι δύο αυτές συνιστώσες (επαγγελµατική διάρ-



 

θρωση και διάρθρωση κατά φύλο) µεταβάλλονται παράλ-
ληλα-ταυτόχρονα. Εποµένως, η επίδραση τους στον επαγ-
γελµατικό διαχωρισµό θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 
και να αποµονώνεται κατά τη µέτρηση της έντασης του 
φαινοµένου. 

Μια πρακτική που προτείνεται για την αντιµετώπιση των 
αδυναµιών του δείκτη ID είναι η ανάλυση των τιµών του 
σε τρεις συνιστώσες-µέρη: α) στην επίδραση της κατά 
φύλο σύνθεσης, β) στην επίδραση της επαγγελµατικής 
διάρθρωσης και γ) στη συνδυασµένη επίδραση των δύο 
προηγούµενων συνιστωσών. Ωστόσο, η τελευταία συνι-
στώσα, που προκύπτει ως υπόλοιπο (residual) της διαφο-
ράς του αθροίσµατος των δύο πρώτων από τη συνολική 
τιµή του δείκτη, δεν έχει καµία στατιστική σηµασία. 

Εξαιτίας των παραπάνω αδυναµιών αναπτύχθηκαν νέοι 
δείκτες και µέθοδοι, οι οποίοι αντιµετωπίζουν τις αδυνα-
µίες των παραδοσιακών δεικτών και υπολογίζουν την 
ένταση του φαινοµένου αποµονώνοντας τις επιδράσεις 
των µεταβολών της επαγγελµατικής διάρθρωσης και της 
κατά φύλο σύνθεσης της απασχόλησης. Ένας από αυτούς, 
είναι ο δείκτης Index of Segregation (IS) ή Index of Mar-
ginal Matching (ΙΜΜ) που χρησιµοποιείται στο παρόν 
στατιστικό δελτίο.  

Index of Segregation (IS) 

Ο δείκτης IS αποτελεί µια σύγχρονη προσέγγιση στη µέ-
τρηση του επαγγελµατικού διαχωρισµού και στη µελέτη 
της εξέλιξης του διαχρονικά. Βασίζεται στον ίδιο τρόπο 
αντίληψης του φαινοµένου του διαχωρισµού όπως και ο 
δείκτης ID µε τη διαφορά όµως να βρίσκεται στον τρόπο 
µε τον οποίο ορίζει και επιλέγει-διακρίνει τα «ανδρικά» 
και τα «γυναικεία» επαγγέλµατα. Ειδικότερα, ως «γυναι-
κεία» επαγγέλµατα ορίζονται αυτά που συγκεντρώνουν 
τόσους απασχολούµενους (άνδρες και γυναίκες) όσες εί-
ναι οι απασχολούµενες γυναίκες στο σύνολο των επαγ-
γελµάτων. Ο υπολογισµός γίνεται έπειτα από την κατά-
ταξη των επαγγελµάτων σύµφωνα µε τη σχετική συµµε-
τοχή των γυναικών στα επιµέρους επαγγέλµατα και στη 
συνέχεια, µε τον υπολογισµό της αθροιστικής κατανοµής 
των απασχολουµένων σε αυτά µέχρι το αποτέλεσµα να 
είναι ίσο µε το συνολικό αριθµό των γυναικών στην απα-
σχόληση. Το σηµείο στο οποίο επιτυγχάνεται αυτή η ισό-
τητα, αποτελεί το όριο ανάµεσα στα «ανδρικά» και «γυ-
ναικεία» επαγγέλµατα (πριν από αυτό το όριο εντοπίζο-
νται τα «γυναικεία» επαγγέλµατα και µετά από αυτό τα 
«ανδρικά» επαγγέλµατα). Ο µαθηµατικός τύπος του δεί-
κτη είναι: 

M
M

F
F

IS ff −=  

Όπου: 

Ff ο αριθµός των γυναικών στα «γυναικεία» 
επαγγέλµατα, 

F ο αριθµός των γυναικών στο σύνολο της 
απασχόλησης/επαγγελµάτων, 

Μf ο αριθµός των ανδρών στα «γυναικεία» επαγ-
γέλµατα, και 

M ο αριθµός των ανδρών στο σύνολο της απασχό-
λησης/επαγγελµάτων. 

Ο δείκτης IS µπορεί να λάβει ελάχιστη τιµή το µηδέν (0) 
και µέγιστη τιµή το ένα (1). Τιµή του δείκτη ίση µε ένα 
(IS=1) αντιστοιχεί σε απόλυτο διαχωρισµό (δηλαδή οι άν-
δρες και οι γυναίκες εργάζονται σε εντελώς διαφορετικά 
επαγγέλµατα), ενώ τιµή δείκτη ίση µε µηδέν (IS=0) ση-
µαίνει ότι δεν υπάρχει διαχωρισµός (η κατά φύλο σύν-
θεση σε κάθε επάγγελµα είναι ίδια µε την κατά φύλο σύν-
θεση της συνολικής απασχόλησης). 

Παρά την ανωτερότητα του δείκτη IS -σε σύγκριση µε το 
δείκτη ID- στον υπολογισµό του επαγγελµατικού διαχω-
ρισµού και στην αποµόνωση των επιδράσεων των µετα-
βολών της κατά φύλο σύνθεσης της απασχόλησης και της 
επαγγελµατικής διάρθρωσης, o δείκτης ID παραµένει ση-
µαντικός καθώς χρησιµοποιείται ευρέως στη µελέτη του 
φαινοµένου. Έτσι, στο παρόν στατιστικό δελτίο επιλέγε-
ται η εφαρµογή και παρουσίαση και των δύο δεικτών 
επαγγελµατικού διαχωρισµού. 

Κλάδοι µεσαίας & υψηλής τεχνολογίας στη µετα-
ποίηση 

Η επιλογή των κλάδων µεσαίας και υψηλής τεχνολογίας 
της µεταποίησης βασίζεται στη σχετική ταξινόµηση του 
ΟΟΣΑ και της Eurostat (ορίζεται σύµφωνα µε την ένταση 
της Έρευνας και Ανάπτυξης R&D στους κλάδους της µε-
ταποίησης). Η Eurostat ορίζει ως κλάδους µεσαίας και 
υψηλής τεχνολογίας της µεταποίησης τους εξής κλάδους 
της 2-ψήφιας ανάλυσης της NACE Rev.1: 
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24 Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων. 

29 Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού µ.α.κ. 

30 
Κατασκευή µηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών. 

31 Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών µ.α.κ. 

32 
Κατασκευή εξοπλισµού και συσκευών ραδιοφωνίας, τη-
λεόρασης και επικοινωνιών. 

33 
Κατασκευή ιατρικών οργάνων. Κατασκευή ρολογιών κάθε 
είδους. 



 

34 
Κατασκευή αυτοκινήτων οχηµάτων. Κατασκευή ρυµουλ-
κούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων. 

35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών. 

Κλάδοι έντασης γνώσης και υψηλής τεχνολογίας των 

υπηρεσιών 

Ακολουθώντας την παραπάνω λογική, η Eurostat ορίζει 
ως κλάδους έντασης γνώσης και υψηλής τεχνολογίας των 
υπηρεσιών τους εξής κλάδους της 2-ψήφιας ανάλυσης της 
NACE Rev.1: 

61 Μεταφορές µέσω υδάτινων οδών. 

62 Αεροπορικές µεταφορές. 

64 Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες. 

65 
Ενδιάµεσοι 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 ενδιάµε-
σων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. 

70 ∆ραστηριότητες σχετικές µε ακίνητη περιουσία 

71 
Εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού χωρίς χειριστή' 
εκµίσθωση ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης 

72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 

73 Έρευνα και ανάπτυξη 

74 Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

80 Εκπαίδευση 

85 Υγεία και κοινωνική µέριµνα. 

92 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 

Οι κλάδοι 64, 72 και 73 ορίζονται από τη Εurostat ως κλά-
δοι υψηλής τεχνολογίας των υπηρεσιών. 

Ποσοστό αντιπροσώπευσης των γυναικών στις επαγ-

γελµατικές οµάδες και στους κλάδους οικονοµικής 

δραστηριότητας 

Οι δείκτες IS και ID µπορούν να αποτυπώσουν σε ικανο-
ποιητικό βαθµό τη συνολική εικόνα για τον επαγγελµα-
τικό διαχωρισµό στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, όπως σε 
όλους τους στατιστικούς δείκτες, είναι µερικές φορές ορα-
τός ο κίνδυνος να υπεραπλουστεύσουν την πραγµατική 

κατάσταση-εικόνα ιδιαίτερα σε σχέση µε τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά του φαινοµένου.  

Το ποσοστό αντιπροσώπευσης (Representation Ratio) 
των γυναικών, ορίζεται ως η αναλογία των γυναικών σε 
ένα επάγγελµα (ή κλάδο) προς την αναλογία των γυναι-
κών στο σύνολο της απασχόλησης. Ο υπολογισµός των 
ποσοστών αντιπροσώπευσης των γυναικών σε ένα σύνολο 
επαγγελµατικών οµάδων ή κλάδων οικονοµικής δραστη-
ριότητας επιτρέπει στην εµβάθυνση στα επιµέρους επαγ-
γέλµατα ή κλάδους και κατ' επέκταση σε µία περισσότερο 
ποιοτική διάσταση του επαγγελµατικού ή κλαδικού δια-
χωρισµού.  

Ποσοστό αντιπροσώπευσης σε ένα επάγγελµα <100% 
(>100%) σηµαίνει ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται 
λιγότερο (περισσότερο) σε αυτό το επάγγελµα από όσο 
τους αντιστοιχεί µε βάση τη συµµετοχή τους στη συνολική 
απασχόληση. 
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Πίνακας 1 : Επαγγέλµατα κατά 1-ψήφια και 2-ψήφια ανάλυση του ISCO-88 (COM)  
  

ISCO-88 (COM) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  

1 
ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ: 

ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
11 Μέλη των βουλευόµενων σωµάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
12 ∆ιευθυντές & ανώτερα στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων 

13 ∆ιευθυντές και προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων 
  

2 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

21 Επαγγέλµατα επιστηµών µηχανικής, φυσικής και µαθηµατικών 
22 Βιολόγοι, ιατροί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 

23 Εκπαιδευτικοί 

24 Λοιποί επαγγελµατίες 
  

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

31 Τεχνολόγοι-τεχνικοί βοηθοί των επιστηµών της φυσικής και της µηχανικής 
32 Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστηµών της βιολογίας και υγείας 

33 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό 

34 Ειδικευµένοι στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων 
  

4 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

41 Υπάλληλοι γραφείου 
42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 

  

5 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

51 Υπάλληλοι παροχής προσωπικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστασίας 
52 Πωλητές σε καταστήµατα ή αγορές και µοντέλα επίδειξης προϊόντων 

  

6 ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ,  ∆ΑΣΟΚΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΣ 

61 Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς 

  

7 ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

71 Μεταλλωρύχοι, λατόµοι, οικοδόµοι και συναφή επαγγέλµατα 
72 Τεχνίτες µεταλλικών κατασκευών, µηχανών, ηλεκτρικού/τρονικού εξοπλισµού 

73 Τεχνίτες εργασιών ακριβείας, τυπογράφοι και χειροτέχνες 

74 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίµων, ξύλου, υφαντουργίας, ενδύσεως 
  

8 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ΜΟΝΤΑ∆ΟΡΟΙ) 
81 Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων 
82 Χειριστές µηχανών παραγωγής και συναρµολογητές 

83 Οδηγοί µέσων µεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισµού 
  

9 ANEI∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

91 Ανειδίκευτοι υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλήσεων 
92 Ανειδίκευτοί αγρεργάτες, αλιεργάτες και συναφή επαγγέλµατα 

93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, µεταποίησης & µεταφορών 
  

0 ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 

01 Ένοπλες δυνάµεις 
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Πίνακας 2 (συνεχίζεται) : Κλάδοι κατά 1-ψήφια και 2-ψήφια ανάλυση του NACE Rev.1  
  

NACE Rev.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  

Α ΓEΩPΓIΑ, KTHNΟTPΟΦIΑ, ΘHPΑ KΑI ∆ΑΣΟKΟMIΑ 

01 Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και συναφείς βοηθητικές δραστηριότητες 
02 ∆ασοκοµία, υλοτοµία και συναφείς δραστηριότητες 

  

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

  

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

11 
Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς µε την άντληση πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, µε εξαίρεση τις µελέτες. 

13 Εξόρυξη µεταλλούχων µεταλλευµάτων. 
14 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία. 

  

∆ METΑΠΟIHTIKEΣ BIΟMHXΑNIEΣ 
15 Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. 
16 Παραγωγή προϊόντων καπνού. 
17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών. 
18 Κατασκευή ειδών ένδυσης. Κατεργασία και βαφή γουναρικών. 

19 
Κατεργασία και δέψη δέρµατος. Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγµατο-
ποιίας και υποδηµάτων. 

20 
Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα. Κατασκευή ειδών καλαθοποιίας 
και σπαρτοπλεκτικής. 

21 Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί. 

22 
Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και µέσων πληροφορι-
κής. 

23 Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίµων. 
24 Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων. 
25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες. 
26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά. 
27 Παραγωγή βασικών µετάλλων. 
28 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού. 
29 Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού µ.α.κ. 
30 Κατασκευή µηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
31 Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών µ.α.κ. 
32 Κατασκευή εξοπλισµού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών. 
33 Κατασκευή ιατρικών οργάνων. Κατασκευή ρολογιών κάθε είδους. 
34 Κατασκευή αυτοκινήτων οχηµάτων. Κατασκευή ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων. 
35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών. 
36 Κατασκευή επίπλων. Λοιπές βιοµηχανίες µ.α.κ. 
37 Ανακύκλωση. 

  

E ΠΑPΟXH HΛEKTPIKΟY PEYMΑTΟΣ, ΦYΣIKΟY ΑEPIΟY KΑI NEPΟY 
40 Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού 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 εµπόριο, εκτός από εµπόριο οχηµάτων & µοτοσικλετών. Επισκευή ειδών ατοµικής-οικιακής χρήσης. 

  

H ΞENΟ∆ΟXEIΑ KΑI EΣTIΑTΟPIΑ 
55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια. 



 

 

Πίνακας 2 (συνέχεια) : Κλάδοι κατά 1-ψήφια και 2-ψήφια ανάλυση του NACE Rev.1  
  

NACE Rev.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  

  

Θ METΑΦΟPEΣ, ΑΠΟΘHKEYΣH KΑI EΠIKΟINΩNIEΣ 
60 Χερσαίες µεταφορές. Μεταφορές µέσω αγωγών. 
61 Μεταφορές µέσω υδάτινων οδών. 
62 Αεροπορικές µεταφορές. 
63 Βοηθητικές και συναφείς προς τις µεταφορές δραστηριότητες. ∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων. 
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 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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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ΣΣττααττιισσττιικκόό  ∆∆εελλττίίοο  11οο    --    ΙΙοούύννιιοοςς  22000044  

ΤΤοο  εεύύρροοςς  ττηηςς  ««γγυυάάλλιιννηηςς  οορροοφφήήςς»»  σσεε  εεππιιλλεεγγµµέέννοουυςς  
κκλλάάδδοουυςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  

  

ΣΣττααττιισσττιικκόό  ∆∆εελλττίίοο  22οο    --    ∆∆εεκκέέµµββρριιοοςς  22000044  

ΤΤοο  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκόό  κκεεννόό  ααννάάµµεεσσαα  σσττοουυςς  άάννδδρρεεςς  κκααιι  ττιιςς  
γγυυννααίίκκεεςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  

 

 

Το 3ο στατιστικό δελτίο ολοκληρώνει τη σειρά των στατιστικών δελτίων του 

έργου Equal-Ανδροµέδα. Στόχος των τριών στατιστικών δελτίων είναι η 

συµβολή στη µελέτη της εκδήλωσης και εξέλιξης των φαινοµένων του διαχω-

ρισµού στην ελληνική αγορά εργασίας. 

 

 

 

 

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

ΠΠρροοηη γγ οο ύύµµ εε νν αα   ΣΣ ττ αα ττ ιι σσ ττ ιι κκ άά   ∆∆εε λλ ττ ίί αα   
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