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Εισαγωγή 
 

 
Η παρούσα µελέτη µε τίτλο η πρόσβαση των 
γυναικών στα τεχνικά επαγγέλµατα πραγµατο-
ποιήθηκε για λογαριασµό του Κέντρου Ερευ-
νών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) στο πλαίσιο 
του κοινοτικού προγράµµατος δράσης “Leo-
nardo Da Vinci”. 

Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση των 
τάσεων στην απασχόληση των γυναικών στα 
τεχνικά επαγγέλµατα σε επιλεγµένα κράτη-
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ηνω-
µένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερµανία, Φινλανδία). 

Για τις ανάγκες τις παρούσας µελέτης χρησι-
µοποιήθηκαν στοιχεία της Έρευνας Εργατικού 
∆υναµικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοι-
χεία αυτά αξιοποιήθηκαν µέσα από τη δη-
µιουργία µίας βάσης δεδοµένων η οποία ξεπέ-
ρασε σε µέγεθος το 1.400.000 εγγραφές. Μέσα 
από αυτή τη βάση δεδοµένων έγινε επιλογή 
των στοιχείων της µελέτης. Τα στοιχεία αυτά 
επεξεργάστηκαν για την κατασκευή πινάκων, 
τη διενέργεια των απαραίτητων υπολογισµών, 
τη δηµιουργία διαγραµµάτων και τέλος το σχο-
λιασµό των διαγραµµάτων αυτών. 

Τα διαθέσιµα στοιχεία της µελέτης, ωστόσο, 
δεν ήταν ελεύθερα προβληµάτων. Κατά τον 

έλεγχο των κωδικοποιήσεων των µεταβλητών 
που χρησιµοποιήθηκαν εντοπίστηκαν αρκετές 
περιπτώσεις λανθασµένων κωδικών η οποίες 
και αντιµετωπίστηκαν επιτυχώς. Αντίθετα, δεν 
κατέστη δυνατή η επίλυση του προβλήµατος 
των κενών κωδικών και τιµών, πρόβληµα το 
οποίο εντοπίζεται εντονότερα στη µεταβλητή  
του επιπέδου εκπαίδευσης. 

Η µελέτη αποτελείται από τρία µέρη. Στο πρώ-
το µέρος παρουσιάζονται οι τάσεις της απα-
σχόλησης των γυναικών στο σύνολο των επαγ-
γελµάτων. Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται 
οι τάσεις της απασχόλησης των γυναικών στα 
τεχνικά επαγγέλµατα, ενώ στο τρίτο µέρος πα-
ρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της ανάλυσης 
που προηγήθηκε στα δύο πρώτα µέρη της µε-
λέτης. 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του παρό-
ντος έργου, αµέριστη ήταν η υποστήριξη των 
στελεχών του ΚΕΘΙ. Νιώθω την ανάγκη να 
απευθύνω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες µου στην 
Γενική ∆ιευθύντρια του ΚΕΘΙ κα. Μαρία 
Στρατηγάκη και στην οικονοµολόγο και στέλε-
χος του ΚΕΘΙ κα. Μαρία Ζερβού. 

Νίκος Ε. Ντερµανάκης 
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Τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας των 
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρα-
τηρείται µία σειρά από σηµαντικές αλλαγές. 
Από τις αλλαγές αυτές ιδιαίτερη σηµασία ανα-
φορικά µε την ισότητα των δύο φύλων στην 
οικονοµική και κοινωνική δράση είναι αυτή 
της ενίσχυσης της θέσης των γυναικών στην 
αγορά εργασίας αποτέλεσµα της αύξησης της 
συµµετοχής τους στην απασχόληση. Ειδικότε-
ρα, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών 
από το 1991 αυξήθηκε περίπου 1% όταν το 
αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών µειώθηκε πά-
νω από 4% (Βλέπε Employment in Europe 
1999). 

Η ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης κατά 
τη δεκαετία του 1990 άρχισε να εκδηλώνεται 
τα πρώτα χρόνια µέσα σε µία οικονοµικά α-
σταθή περίοδο. Το ευρωπαϊκού οικονοµικό 
περιβάλλον της περιόδου από το 1991 έως το 
1994/5 χαρακτηρίστηκε από τη νοµισµατική 
κρίση του 1992-93 και τις συνακόλουθες µα-
κροοικονοµικές και διαρθρωτικές αδυναµίες 
που εκδηλώθηκαν. Αποτέλεσµα όλων αυτών 

των συνθηκών ήταν η απώλεια 5 περίπου εκα-
τοµµυρίων θέσεων απασχόλησης στην ευρω-
παϊκή αγορά εργασίας. 

Η µείωση αυτή, ωστόσο, δεν εκδηλώθηκε µε 
τον ίδιο τρόπο και την ίδια ένταση σε όλα τα 
κράτη-µέλη και ειδικότερα στις χώρες που εξε-
τάζονται στην παρούσα µελέτη (Γαλλία, Γερ-
µανία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο και Φιν-
λανδία). 

Κατά την περίοδο 1993-1995, η ετήσια αύξηση 
της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
ξεπερνούσε το 0,4%. Πάνω από τα ¾ αυτής 
της αύξησης προέρχονταν από θέσεις απασχό-
λησης που καταλαµβάνονταν από γυναίκες 
(∆ιάγραµµα 1). Στα εξεταζόµενα κράτη-µέλη η 
εικόνα της ενίσχυσης της θέσης των γυναικών 
στην απασχόληση είναι εµφανής, τόσο στις 
περιπτώσεις όπου η τάση στην απασχόληση 
είναι ανοδική όσο και σε αυτές όπου η τάση 
είναι πτωτική.  

Έτσι, στη Γερµανία, την περίοδο 1993-1995 η 
µείωση της συνολικής απασχόλησης κατά 
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0,5% ετησίως αφορά αποκλειστικά την απα-
σχόληση των ανδρών, όταν την ίδια περίοδο η 
γυναικεία απασχόληση εµφανίζει µικρή αύξη-
ση (λίγο κάτω από 0,1% ετησίως). Μείωση στη 
συνολική απασχόληση παρουσιάζεται την ίδια 
περίοδο και στη Φινλανδία (-0,4% ετησίως), τα 
3/5 της οποίας προέρχονταν από την απασχό-
ληση των ανδρών. Στη Γαλλία, η αύξηση της 
απασχόλησης µε ρυθµό που ξεπερνά ετησίως 
το 0,3% προέρχονταν αποκλειστικά από θέσεις 
εργασίας που καταλαµβάνουν γυναίκες.  

∆ιαφορετική είναι η εικόνα που παρουσιάζεται 
στο Ηνωµένο Βασίλειο την ίδια περίοδο. Η 
συνολική αύξηση της απασχόλησης φτάνει το 
0,9% ετησίως ενώ µόλις το ¼ αυτής της αύξη-
σης προέρχονταν από τη γυναικεία απασχόλη-
ση.  

Αντίθετα, την ίδια περίοδο, το µεγαλύτερο ε-
τήσιο ρυθµό αύξησης της απασχόλησης ανά-
µεσα στις 5 εξεταζόµενες χώρες παρουσίαζε η 
Ελλάδα µε 1,4%. Η συµβολή της γυναικείας 
απασχόλησης σε αυτή την αύξηση είναι ιδιαί-
τερα σηµαντική καθώς φτάνει το 1% σε ετήσια 
βάση.  

Μετά το πρώτο µισό του 1995 
άρχισαν να εµφανίζονται τα 
πρώτα σηµεία ανάκαµψης στην 
ευρωπαϊκή οικονοµία. Η επιτά-
χυνση των ρυθµών της οικονο-
µικής ανάπτυξης σε συνδυασµό 
µε την µείωση του πληθωρισµού 
και τις δυνατότητες -έστω και 
µικρής- αύξησης των αµοιβών 
οδήγησαν στη διαµόρφωση πε-
ρισσότερο σταθερών µακροοι-
κονοµικών και νοµισµατικών 
συνθηκών στην ευρωπαϊκή οι-
κονοµία.  

Σε αυτό το βελτιωµένο οικονο-
µικό περιβάλλον η διαµόρφωση 
πολιτικών για την επέκταση της 
παραγωγής, των επενδύσεων και 

της απασχόλησης ήταν ένα σχετικά πιο εύκολο 
και αποτελεσµατικό εγχείρηµα. 

Η έξοδος από την κρίση µετά το 1995 και η 
ανάκαµψη τα επόµενα χρόνια οδήγησε όπως 
ήταν φυσικό σε µεγαλύτερους ρυθµούς αύξη-
σης της απασχόλησης σε όλες τις εξεταζόµενες 
χώρες.  

Στο σύνολο της Ένωσης η αύξηση της γυναι-
κείας απασχόλησης συµβάλει στα 2/3 του ρυθ-
µού αύξησης της συνολικής απασχόλησης 
(1,2% ετησίως). Η Γερµανία εξακολουθεί, ό-
πως και κατά την περίοδο 1993-1995, να εµ-
φανίζει χαµηλές επιδόσεις στην αύξηση της 
απασχόλησης. Η αύξηση της συνολικής απα-
σχόλησης που µόλις ξεπερνά το 0,2% ετησίως 
είναι συνισταµένη της αύξησης της γυναικείας 
απασχόλησης κατά 0,4% και της µείωσης της 
απασχόλησης των ανδρών κατά 0,2% ετησίως. 

Στην Ελλάδα, την ίδια περίοδο, η απασχόληση 
αυξάνεται µε ρυθµό λίγο κάτω από 0,8% ετη-
σίως. Τα 5/6 αυτή της αύξησης προέρχονται 
από την αύξηση των θέσεων εργασίας των γυ-
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ναικών. Ελάχιστα µεγαλύτερο ρυθµό αύξησης 
της απασχόλησης, σε σχέση µε την Ελλάδα, 
παρουσιάζει η Γαλλία (0,8% ετησίως), ενώ και 
στη χώρα αυτή η συµβολή της αύξησης της 
απασχόλησης των γυναικών είναι µεγαλύτερη 
από αυτή των ανδρών αλλά όχι όµως τόσο έ-
ντονη όσο στην Ελλάδα (το 0,5% ετησίως προ-
έρχεται από την αύξηση της γυναικείας απα-
σχόλησης). 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, η συµβολή της απα-
σχόλησης των δύο φύλων στην αύξηση της 
συνολικής απασχόλησης (1,4% ετησίως) εµ-
φανίζεται περισσότερο ισορροπηµένη, ενώ στη 
Φινλανδία σηµαντικά µεγαλύτερη είναι η συµ-
βολή της απασχόλησης των ανδρών στην 
πραγµατικά εντυπωσιακή αύξηση της συνολι-
κής απασχόλησης στη χώρα κατά την ίδια πε-
ρίοδο (περίπου 4% ετησίως). 

 

 

Η µεταβολή της απασχόλησης των 
γυναικών κατά οικογενειακή κατά-
σταση  

Την περίοδο 1995-1999 η γυναικεία απασχό-
ληση στην Ένωση αυξάνονταν µε ρυθµό 1,7% 
ετησίως (∆ιάγραµµα 2). Στις χώρες που η αύ-
ξηση της απασχόλησης εµφανίζεται µε µεγα-
λύτερη ένταση ανήκει η Ελλάδα µε 1,9% ετη-
σίως και η Φινλανδία µε το εντυπωσιακό 3,5% 
ετησίως, ενώ µικρότερο ρυθµό σε σχέση µε το 
µέσο ευρωπαϊκό παρουσιάζει το Ηνωµένο Βα-
σίλειο (1,5% ετησίως), η Γαλλία (1% ετησίως) 
και η Γερµανία (1% ετησίως).  

Στην Ένωση την περίοδο 1995-1999 το µισό 
περίπου της αύξησης της γυναικείας απασχό-
λησης (0,8% ετησίως) προέρχεται από άγαµες 
γυναίκες ενώ το υπόλοιπο µέρος της αύξησης 
προέρχεται σχεδόν εξίσου από τις έγγαµες 
(0,5% ετησίως) και τις χήρες ή διαζευγµένες 
γυναίκες (0,4% ετησίως). Η εικόνα αυτή δια-
φοροποιείται σηµαντικά ανάµεσα στις εξετα-
ζόµενες χώρες.  

Πιο συγκεκριµένα, στη Γαλλία 
και το Ηνωµένο Βασίλειο το σύ-
νολο και το µεγαλύτερο µέρος, 
αντίστοιχα, της αύξησης της γυ-
ναικείας απασχόλησης προέρχε-
ται από τις άγαµες γυναίκες. Στη 
Γαλλία η συµβολή των έγγαµων 
γυναικών στην αύξηση της απα-
σχόλησης είναι αρνητική  (-0,2% 
ετησίως) ενώ στο Ηνωµένο Βα-
σίλειο δεν παρουσιάζεται ουσια-
στική µεταβολή (-0,02% ετησί-
ως).  

Αντίθετα στις ίδιες χώρες, θετική 
είναι η συµβολή της απασχόλη-
σης των χήρων ή διαζευγµένων 
γυναικών. Στη Γαλλία, η συµβο-
λή είναι 0,1% ετησίως, ενώ στο 
Ηνωµένο Βασίλειο παρουσιάζει 
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οικογενειακή κατάσταση, 1995-1999
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τη δεύτερη µεγαλύτερη τιµή (0,6% ετησίως) 
ανάµεσα στις εξεταζόµενες χώρες, συµβολή 
σηµαντικά υψηλότερη από την αντίστοιχη µέ-
ση τιµή στο ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στη Γερµανία, το ½ περίπου της αύξησης της 
γυναικείας απασχόλησης προέρχεται από άγα-
µες γυναίκες (0,5% ετησίως), ενώ το υπόλοιπο 
προέρχεται κυρίως από τις έγγαµες (0,3% ετη-
σίως) και δευτερευόντως τις χήρες ή διαζευγ-
µένες (0,15% ετησίως).  

Στην Ελλάδα, το 1,9% της ετήσιας αύξησης 
της γυναικείας απασχόλησης κατά την περίοδο 
1995-1999 προέρχεται κυρίως από τις άγαµες 
(0,9% ετησίως) και τις έγγαµες (0,8% ετησί-
ως). Η συµµετοχή των έγγαµων γυναικών στην 
αύξηση της γυναικείας απασχόλησης στην Ελ-
λάδα είναι ιδιαίτερα υψηλή σε σχέση µε τις 
υπόλοιπες εξεταζόµενες χώρες, αλλά και τον 
ευρωπαϊκό µέσο όρο. 

Η εντυπωσιακή αύξηση της γυναικείας απα-
σχόλησης στην Φινλανδία προέρχεται κυρίως 

από τις άγαµες γυναίκες (2,6% ετησίως), ενώ η 
συµβολή των χήρων ή διαζευγµένων γυναικών 
φτάνει το 1% ετησίως, ρυθµός που είναι ο µε-
γαλύτερος ανάµεσα στις εξεταζόµενες χώρες 
και υπερδιπλάσιος σε σχέση µε τον αντίστοιχο 
ευρωπαϊκό µέσο όρο. 

 

 

Η µεταβολή της απασχόλησης των 
γυναικών κατά επίπεδο εκπαίδευσης 

Παρόλο που είναι γενικά αναγνωρισµένο το 
γεγονός ότι το επίπεδο εκπαίδευσης στα κρά-
τη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει βελτιω-
θεί-αναβαθµιστεί,, η παρουσίαση δεδοµένων 
της εκπαίδευσης είναι ένα αρκετά δύσκολο 
εγχείρηµα. Αυτό συµβαίνει καθώς οι στατιστι-
κές για το επίπεδο εκπαίδευσης δεν επιτρέπουν 
τη σύγκριση τόσο ανάµεσα στα κράτη-µέλη 
όσο και διαχρονικά.  

Επιπλέον, η σύγκριση των στοιχείων του επι-
πέδου εκπαίδευσης για µικρά 
χρονικά διαστήµατα δεν έχει ι-
διαίτερη αξία καθώς οι αλλαγές 
στο επίπεδο εκπαίδευσης στην 
αγορά εργασίας θα τείνουν να 
πραγµατοποιούνται αργά καθώς 
οι νέοι θα ολοκληρώνουν την 
εκπαίδευση τους και την αρχική 
τους κατάρτιση (Βλέπε Employ-
ment in Europe, 1996).  

Παρά τις προσπάθειες που έχουν 
γίνει από τη Στατιστική Υπηρε-
σία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Eurostat) τα τελευταία χρόνια, η 
σύγκριση των εθνικών δεδοµέ-
νων εξακολουθεί να είναι δύ-
σκολη και πολλές φορές αδύνα-
τη.  
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3 Η µεταβολή της απασχόλησης των γυναικών κατά επίπεδο 
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∆εν υπάρχουν διαθέσιµα 
στοιχεία για το UK και την Ε15
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Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην πα-
ρούσα µελέτη παρουσιάζουν ελλείψεις και λά-
θη που καθιστούν την παρουσίαση τους αδύ-
νατη για χώρες όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, τη 
Φινλανδία και κατ’ επέκταση για το σύνολο 
της Ένωσης. Παράλληλα, οι µικρές διαφορές 
που εντοπίζονται στα αποτελέσµατα της απα-
σχόλησης στις υπόλοιπες χώρες –εκτός της 
Ελλάδας-, δεν φαίνεται να επηρεάζουν το στό-
χο και το αποτέλεσµα της ανάλυσης. 

Τα παραπάνω προβλήµατα στα διαθέσιµα 
στοιχεία της µελέτης  αναφορικά µε το επίπεδο 
εκπαίδευσης ξεπεράστηκαν µε την παρουσίαση 
των στοιχείων της εκπαίδευσης για ένα µεγάλο 
σχετικά χρονικό διάστηµα (1995-1999) και για 
εκείνα τα κράτη-µέλη τα οποία δεν είχαν σο-
βαρές ελλείψεις και αδυναµίες στα στοιχεία 
τους. 

Σε όλα κράτη-µέλη που εξετάζονται στο παρόν 
τµήµα της µελέτης (∆ιάγραµµα 3), ένα σηµα-
ντικό µέρος της συνολικής αύξησης της γυναι-
κείας απασχόλησης αφορά γυναίκες µε ανώτε-
ρο επίπεδο εκπαίδευσης (πανεπιστηµιακού ε-
πιπέδου εκπαίδευση), ενώ σε όλες σχεδόν τις 
χώρες η µεταβολή της γυναικείας απασχόλη-
σης µε κατώτερο επίπεδο εκπαίδευσης (εκπαί-
δευσης επιπέδου χαµηλότερου της 3ης γυµνα-
σίου) εµφανίζει πτωτική τάση.  

Εντονότερη είναι η τάση στην Ελλάδα όπου 
κατά την περίοδο 1995-1999 υπολογίζεται ότι 
η γυναικεία απασχόληση µε κατώτερο επίπεδο 
εκπαίδευσης συνέβαλε στη µείωση της απα-
σχόλησης των γυναικών κατά 1,5% ετησίως. Ο 
ρυθµός αυτός είναι σηµαντικά µεγαλύτερος 
από τους αντίστοιχους της Φινλανδίας (-0,3% 
ετησίως) και της Γαλλίας (-0,1% ετησίως). 

Ο υψηλός ρυθµός µείωσης της γυναικείας α-
πασχόλησης µε κατώτερο επίπεδο εκπαίδευσης 
σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη αύξηση της 
γυναικείας απασχόλησης µε µέσο και ανώτερο 
επίπεδο εκπαίδευσης αποτελεί σηµαντική έν-

δειξη της βελτίωσης του µορφωτικού επιπέδου 
και κατά συνέπεια της ποιότητας της γυναικεί-
ας απασχόλησης στην Ελλάδα την τελευταία 
5ετία. 

Αντίστοιχο συµπέρασµα προκύπτει και για τις 
υπόλοιπες χώρες. Στη Φινλανδία η αύξηση της 
γυναικείας απασχόλησης µε ανώτερο επίπεδο 
εκπαίδευσης φτάνει το 4,5% ετησίως, ενώ η 
απασχόληση γυναικών µε µέσο και κατώτερο 
επίπεδο εκπαίδευσης συµβάλει στη µείωση της 
γυναικείας απασχόλησης συνολικά κατά 1% 
ετησίως. 

 

 

Η µεταβολή της απασχόλησης των 
γυναικών κατά θέση στην επιχείρη-
ση 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τελευταία χρόνια, 
η µισθωτή απασχόληση συγκεντρώνει πάνω 
από το 80% της συνολικής απασχόλησης, ενώ 
λίγο κάτω από 15% συγκεντρώνουν οι αυτοα-
πασχολούµενοι (εργοδότες ή απασχολούµενοι 
σε ατοµικές επιχειρήσεις).  

Η παραπάνω εικόνα διαφέρει ανάµεσα στα 
κράτη-µέλη της Ένωσης, καθώς σε χώρες του 
Νότου όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και 
η Πορτογαλία η συµµετοχή των αυτοαπασχο-
λουµένων και των µελών της οικογενείας στην 
απασχόληση είναι, αν και φθίνουσα τα τελευ-
ταία χρόνια, αρκετά υψηλότερη από το µέσο 
ευρωπαϊκό όρο (από 22% και άνω) (Βλέπε 
Employment in Europe 1999). 

Η σηµασία της απασχόλησης των γυναικών 
µελών της οικογένειας ως εργαζόµενες στην 
οικογενειακή επιχείρηση µειώνεται στην Ένω-
ση και σε όλες της εξεταζόµενες χώρες (∆ιά-
γραµµα 4). Η µείωση αυτή παρουσιάζεται µε 
ποικιλία στην ένταση στις εξεταζόµενες χώρες. 
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Σηµαντικά µεγαλύτερη είναι η 
µείωση της γυναικείας απασχό-
λησης που προέρχεται από τα 
µέλη της οικογένειας στην Ελ-
λάδα (-1,4% ετησίως), ενώ µε 
συγκριτικά µικρότερους ρυθµούς 
αυτή µειώνεται στη Γερµανία (-
0,3% ετησίως), τη Γαλλία (-
0,2% ετησίως), τη Φινλανδία (-
0,1%  ετησίως) και σχεδόν αµε-
τάβλητη παραµένει στο Ηνωµέ-
νο Βασίλειο (-0,05% ετησίως). 

Στο σύνολο της Ένωσης και σε 
όλες τις εξεταζόµενες χώρες –
εκτός από την Ελλάδα- η συµβο-
λή των  αυτοαπασχολούµενων 
γυναικών στην αύξηση της γυ-
ναικείας απασχόλησης εµφανίζει 
µικρές µεταβολές (θετικές ή αρ-
νητικές). Οι µεταβολές αυτές, 
ακόµα και αν είναι θετικές, δεν αρκούν για να 
αντιστρέψουν τη γενική τάση της µείωσης της 
συµµετοχής των αυτοαπασχολουµένων στη 
συνολική απασχόληση των γυναικών.  

Αντίθετα, στην περίπτωση της Ελλάδας, την 
ίδια περίοδο, παρουσιάζεται αύξηση της γυ-
ναικείας απασχόλησης η οποία προέρχεται από 
τις αυτοαπασχολούµενες γυναίκες. Η συµβολή 
αυτή φτάνει στο 0,9% ετησίως, ρυθµός που 
έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση –κατά 0,5% 
περίπου- της συµµετοχής των αυτοαπασχο-
λούµενων γυναικών στη συνολική απασχόλη-
ση των γυναικών (Βλέπε Employment in 
Europe 1999). 

Από την άλλη πλευρά, η σηµαντική ενίσχυση 
της µισθωτής απασχόλησης στις γυναίκες είναι 
κοινό στοιχείο σε όλες τις χώρες κατά την εξε-
ταζόµενη περίοδο. Στο σύνολο της Ένωσης η 
γυναικεία µισθωτή απασχόληση συµβάλει στο 
ρυθµό αύξησης της συνολικής γυναικείας απα-
σχόλησης κατά 1,8% ετησίως, µέγεθος που το 

ξεπερνούν µόνο η Ελλάδα (2,4% ετησίως) και 
η Φινλανδία (3,5% ετησίως).  

Στις υπόλοιπες εξεταζόµενες χώρες, όπως έχει 
ήδη αναφερθεί, το µοναδικό µέρος της συνολι-
κή γυναικείας απασχόλησης που συµβάλει ση-
µαντικά ή και αποκλειστικά στην αύξηση της 
συνολικής γυναικείας απασχόλησης είναι γυ-
ναικεία µισθωτή απασχόληση. Έτσι, στο Ηνω-
µένο Βασίλειο η µισθωτή εργασία στις γυναί-
κες συµβάλει στην αύξηση της γυναικείας α-
πασχόλησης κατά 1,5% ετησίως, στη Γαλλία 
κατά 1,4% και στη Γερµανία κατά 1,1% ετη-
σίως. 

 

 

Η µεταβολή της απασχόλησης των 
γυναικών κατά ηλικιακή οµάδα 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια ο 
αριθµός των νέων που εισέρχονται στην αγορά 
εργασίας µειώνεται, ως αποτέλεσµα της α-
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ντίληψης ότι η εύρεση µίας θέ-
σης εργασίας είναι αρκετά δύ-
σκολη, αλλά και της επιθυµίας 
των νέων να παραµείνουν στην 
διαδικασία της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 
Αυτό µάλιστα είναι περισσότερο 
εµφανές αν παρατηρήσουµε ότι 
η πτώση του ποσοστού συµµε-
τοχής των νέων στο εργατικό 
δυναµικό είναι σχεδόν ίση µε 
την αύξηση της συµµετοχής τους 
στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
(Βλέπε Employment in Europe 
1999).  

Στην Ένωση, κατά την περίοδο 
1995-1999, η µείωση της απα-
σχόλησης των νέων ηλικίας 15-
29 ετών έφτασε το 0,7% ετησί-
ως, ενώ τη σχετικά µεγαλύτερη συµβολή σε 
αυτή τη µείωση παρουσίασαν οι άνδρες (-0,5% 
ετησίως). 

Στο σύνολο της γυναικείας απασχόλησης οι 
ηλικίες 15-29 ετών εµφάνισαν περιορισµένη 
αρνητική συµβολή στην απασχόληση περίπου 
κατά 0,1% ετησίως (∆ιάγραµµα 5). Οµοίως 
περιορισµένη και αρνητική συµβολή στην α-
πασχόληση των νέων γυναικών παρουσιάστη-
κε στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Γαλλία (-
0,2% και -0,1% ετησίως, αντίστοιχα). Στη 
Γερµανία, η µείωση που εκδηλώθηκε ήταν αρ-
κετά µεγαλύτερη φτάνοντας το 0,7% ετησίως.  

Αντίθετα µε τις υπόλοιπες χώρες και τον ευ-
ρωπαϊκό µέσο όρο, στην Ελλάδα και τη Φιν-
λανδία παρουσιάστηκε θετική συµβολή στην 
απασχόληση γυναικών από τις µικρότερες ηλι-
κίες (0,4% και 1,2% ετησίως, αντίστοιχα). Ω-
στόσο, παρά τη θετική συµβολή τους στην Ελ-
λάδα, η συµµετοχή των νέων γυναικών στη 
συνολική τους απασχόληση µειώθηκε κατά 
0,5% το 1999 σε σχέση µε το 1995. 

Στη Φινλανδία από την άλλη πλευρά, η πραγ-
µατικά εντυπωσιακή συµβολή των νέων γυναι-
κών στην απασχόληση οδήγησε στην αύξηση 
της συµµετοχής τους στη συνολική τους απα-
σχόληση κατά 2,2% το 1999 σε σχέση µε το 
1995. 

Οι τάσεις για τις µεγαλύτερες ηλικίες (άνω των 
30 ετών) είναι θετικές σε όλες τις εξεταζόµενες 
χώρες και στη Ένωση. Το µεγαλύτερο µέρος 
της συµβολή στην αύξηση της γυναικείας απα-
σχόλησης εµφανίζει η οµάδα των γυναικών 
ηλικίας 30-44 ετών, οποία και συγκεντρώνει το 
µεγαλύτερο µέρος της γυναικείας απασχόλη-
σης (43% σε ευρωπαϊκό επίπεδο).  

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της Φινλανδί-
ας όπου η απασχόληση των γυναικών ηλικίας 
άνω των 45 ετών συµβάλει στη αύξηση της 
γυναικείας απασχόλησης την περίοδο 1995-
1999 µε 1,6% ετησίως, έναντι 0,6% ετησίως 
που ήταν ο αντίστοιχος ρυθµός από τις γυναί-
κες ηλικίας 30-44 ετών. Αντίστοιχα, στη Γαλ-
λία το σύνολο σχεδόν της αύξησης στην απα-
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σχόληση των γυναικών προέρ-
χονταν από γυναίκες ηλικίας 
άνω των 45 ετών (1% ετησίως). 

Το φαινόµενο αυτό, δηλαδή, της 
σχετικά υψηλής συµβολής στην 
αύξηση της απασχόλησης των 
γυναικών από ηλικίες άνω των 
45 ετών είναι εµφανές και στις 
υπόλοιπες χώρες. Επιπλέον, σε 
όλες τις εξεταζόµενες χώρες, 
εκτός από την Ελλάδα, η τάση 
αυτή ήταν ικανή ώστε να οδηγή-
σει στην αύξηση της συµµετοχής 
της απασχόλησης των γυναικών 
ηλικίας άνω των 45 ετών στο 
σύνολο της απασχόληση τους.  

 

 

 

Η µεταβολή της απασχόλησης των 
γυναικών κατά κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας 

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση συνεχίζεται η τάση της αύξη-
σης των θέσεων εργασίας στους κλάδους των 
υπηρεσιών και παράλληλα συνεχίζεται η µείω-
ση των θέσεων εργασίας στους κλάδους της 
γεωργίας και µεταποίησης. 

Η γυναικεία απασχόληση στην Ένωση, όπως 
παρουσιάστηκε σε προηγούµενη ενότητα, αυ-
ξήθηκε την περίοδο 1995-1999 µε ρυθµό 1,7% 
ετησίως. Με εξαίρεση τον κλάδο της γεωργίας 
(-0,2%) και τη πολύ µικρή υποχώρηση της α-
πασχόλησης στους κλάδους των ορυχείων, ε-
νέργειας, ύδρευσης και µεταποίησης οι υπό-
λοιποι κλάδοι της ευρωπαϊκής οικονοµίας πα-
ρουσίασαν θετική µεταβολή (∆ιάγραµµα 6). 

Οι τρεις κλάδοι µε τη µεγαλύτερη συµβολή 
στην ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης 
είναι αυτοί των υπηρεσιών υγείας και κοινωνι-
κών υπηρεσιών (0,5% ετησίως), των λοιπών-
προσωπικών υπηρεσιών (0,5% ετησίως) και 
των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (0,2% 
ετησίως).  

Από τους υπόλοιπους κλάδους σηµαντική 
συµβολή στην αύξηση της γυναικείας απασχό-
λησης παρουσιάζει ο κλάδος της εκπαίδευσης 
(0,2% ετησίως) και κλάδος των τραπεζών-
ασφαλειών (0,2% ετησίως).  

Η εικόνα αυτή αναφορικά µε τις τάσεις στους 
κλάδους παρουσιάζει έντονες διαφορές ανάµε-
σα στις εξεταζόµενες χώρες. Στη βάση αυτών 
των διαφορών θα κινηθεί η ανάλυση της τε-
λευταίας ενότητας του πρώτου µέρους της πα-
ρούσας µελέτης.  
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6 Η µεταβολή της απασχόλησης των γυναικών κατά κλάδο 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995-1999
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Γερµανία 

Η γυναικεία απασχόληση στη 
Γερµανία, κατά την περίοδο 
1995-1999, αυξήθηκε µε ρυθµό 
1% ετησίως. Μείωση της γυναι-
κείας απασχόλησης παρουσιά-
στηκε στους κλάδους της µετα-
ποιητικής βιοµηχανίας (-0,2% 
ετησίως) και της γεωργίας (-
0,15% ετησίως), ενώ υποχώρηση 
παρουσιάστηκε επίσης και στην 
απασχόληση των γυναικών στον 
κλάδο του εµπορίου (-0,1%), 
παρόλο, που ο κλάδος αυτός σε 
επίπεδο Ένωσης αλλά και στις 
υπόλοιπες οικονοµικά ισχυρές 
χώρες της Ένωσης (Γαλλία-
Ηνωµένο Βασίλειο) παρουσίασε 
θετική µεταβολή (∆ιάγραµµα 7).  

Οι κλάδοι µε τη µεγαλύτερη 
συµβολή στην ανάπτυξη της γυ-
ναικείας απασχόλησης στη Γερµανία δεν είναι 
διαφορετικοί από τους αντίστοιχους στο σύνο-
λο της Ένωσης. Ο κλάδος των λοιπών-
προσωπικών υπηρεσιών συµβάλει κατά 0,7% 
ετησίως στην αύξηση της γυναικείας απασχό-
λησης στη χώρα και ακολουθεί ο κλάδος των 
κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υ-
γείας (0,4% ετησίως), ενώ η συµβολή του κλά-
δου της εκπαίδευσης φτάνει το 0,2% ετησίως, 
ρυθµός ελαφρώς υψηλότερος από αυτόν του 
κλάδου της δηµόσιας διοίκησης (0,15%). 

Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος των τραπεζών 
και ασφαλειών (λίγο πάνω από 0% ετησίως) 
και ο κλάδος των επιχειρηµατικών δραστηριο-
τήτων (0,1%) εµφανίζουν συγκριτικά µικρή 
συµβολή στην αύξηση της γυναικείας απασχό-
λησης σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους κλά-
δους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

 

Γαλλία 

Στη Γαλλία, η γυναικεία απασχόληση κατά την 
περίοδο 1995-1999 αυξήθηκε µε ρυθµό ελα-
φρώς µεγαλύτερο από 1% ετησίως. Αξιοση-
µείωτη υποχώρηση της γυναικείας απασχόλη-
σης εντοπίζεται µόνο στον κλάδο της γεωργίας 
(-0,15% ετησίως) (∆ιάγραµµα 8). 

Οµοίως και στη Γαλλία οι κλάδοι µε τη µεγα-
λύτερη συµβολή στην ανάπτυξη της γυναικείας 
απασχόλησης δεν είναι διαφορετικοί από τους 
αντίστοιχους κλάδους στο σύνολο της Ένωσης. 
Ο κλάδος των επιχειρηµατικών δραστηριοτή-
των και ο κλάδος των λοιπών-προσωπικών υ-
πηρεσιών συµβάλουν από 0,34% ετησίως στην 
αύξηση της γυναικείας απασχόλησης στη χώρα 
και ακολουθεί ο κλάδος των κοινωνικών υπη-
ρεσιών και υπηρεσιών υγείας (0,3% ετησίως), 
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ενώ η συµβολή του κλάδου της 
εκπαίδευσης φτάνει το 0,1% ε-
τησίως. 

 

Ηνωµένο Βασίλειο 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, η γυναι-
κεία απασχόληση κατά την περί-
οδο 1995-1999 αυξήθηκε µε 
ρυθµό 1,5% ετησίως. Οι α-
πώλειες σε θέσεις εργασίας στη 
γυναικεία απασχόληση εντοπί-
ζονται στον κλάδο της µεταποί-
ησης (-0,2% ετησίως), στον 
κλάδο της γεωργίας (-0,1% ετη-
σίως) και στον κλάδο της δηµό-
σιας διοίκησης (-0,05%) (∆ιά-
γραµµα 9).  

Οι κλάδοι µε τη µεγαλύτερη 
συµβολή στην ανάπτυξη της γυ-
ναικείας απασχόλησης είναι ο 
κλάδος των κοινωνικών υπηρε-
σιών και των υπηρεσιών υγείας 
(0,4% ετησίως), ο κλάδος της 
εκπαίδευσης (0,4% ετησίως) και 
ο κλάδος των λοιπών-
προσωπικών υπηρεσιών (0,4% 
ετησίως). 

Από τους υπόλοιπους κλάδους 
σηµαντική είναι η συµβολή του 
κλάδου των τραπεζών και ασφα-
λειών (0,2% ετησίως) καθώς και 
του κλάδου των τουριστικών 
υπηρεσιών (ξενοδοχεία-
εστιατόρια). Αξιοσηµείωτη τέ-
λος είναι η µικρή συµβολή, σε 
σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο 
όρο, των επιχειρηµατικών δρα-
στηριοτήτων (µικρότερη του 0,1% ετησίως) 
στη αύξηση της γυναικείας απασχόλησης.  
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Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 1995-1999 
παρουσιάστηκε αύξηση της γυναικείας απα-
σχόλησης µε ρυθµό 1,9% ετησίως, ρυθµός υ-
ψηλότερος από τον αντίστοιχο στο σύνολο της 
Ένωσης. Οι απώλειες σε θέσεις εργασίας στη 
γυναικεία απασχόληση κατά την περίοδο αυτή 
εντοπίζονται στη γεωργία όπου σε ετήσια βάση 
η µείωση έφτασε το 0,8% και δευτερευόντως 
στη µεταποίηση (-0,1% ετησίως). Όλοι οι άλ-
λοι κλάδοι παρουσιάζουν θετική συµβολή στην 
αύξηση της γυναικείας απασχόλησης (∆ιά-
γραµµα 10).  

Οι κλάδοι µε τη µεγαλύτερη συµβολή στην 
αύξηση της γυναικείας απασχόλησης είναι 
διαφορετικοί από τους αντίστοιχους κλάδους 
στο σύνολο της Ένωσης. Ειδικότερα, πρώτος 
σε δυναµισµό είναι ο κλάδος των τραπεζών-
ασφαλειών ο οποίος συνέβαλε στην αύξηση 
της απασχόλησης των γυναικών κατά 0,6% 
ετησίως. Εξίσου σηµαντική είναι και η συµβο-
λή του κλάδου των επιχειρηµατικών δραστη-

ριοτήτων (0,5% ετησίως) καθώς και του κλά-
δου των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπη-
ρεσιών υγείας (0,5% ετησίως).  

Από τους υπόλοιπους κλάδους ακολουθούν ο 
κλάδος της δηµόσιας διοίκησης (0,3%), των 
λοιπών προσωπικών υπηρεσιών (0,3%) και ο 
κλάδος της εκπαίδευσης (0,2%), ενώ ο κλάδος 
των τουριστικών υπηρεσιών (ξενοδοχεία-
εστιατόρια) συµβάλει ετησίως κατά 0,1%. 

 

 

 

Φινλανδία 

Η εντυπωσιακή αύξηση της γυναικείας απα-
σχόλησης στη Φινλανδία κατά την περίοδο 
1995-1999 µε ρυθµό 3,5% ετησίως παρουσιά-
ζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναφορικά µε τους 
κλάδους στους οποίους η αύξηση αυτή εκδη-
λώθηκε (∆ιάγραµµα 10). Οι κλάδοι µε τη µε-
γαλύτερη συµβολή στην ανάπτυξη της γυναι-

κείας απασχόλησης στη Φινλαν-
δία δεν είναι διαφορετικοί από 
τους αντίστοιχους κλάδους στο 
σύνολο της Ένωσης. Ωστόσο, οι 
περισσότεροι από αυτούς τους 
κλάδους παρουσιάζουν ένταση 
και δυναµισµό που είναι µοναδι-
κός. Σε 7 από τους 13 κλάδους η 
αύξηση της γυναικείας απασχό-
λησης ξεπερνά το 0,2% ετησίως, 
ενώ σε 3 από αυτούς η ετήσια 
µεταβολή ξεπερνά και το 0,6% 
ετησίως.  

Ειδικότερα, ο κλάδος των λοι-
πών προσωπικών υπηρεσιών και  
ο κλάδος των κοινωνικών υπη-
ρεσιών και των υπηρεσιών υγεί-
ας συµβάλουν ετησίως στην αύ-
ξηση της γυναικείας απασχόλη-
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σης από 0,7%. Κατά 0,6% ετησίως συµβάλει ο 
κλάδος των  τραπεζών-ασφαλειών, ενώ εξίσου 
σηµαντική είναι και η συµβολή του κλάδου της 
δηµόσιας διοίκησης (0,4%) και των επιχειρη-
µατικών δραστηριοτήτων (0,4% ετησίως).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κλάδος 
της µεταποίησης καθώς σε µία περίοδο γενικό-
τερης υποχώρησης της απασχόλησής του στο 
σύνολο της ένωσης ΕΕ, αλλά και στις άλλες 
ισχυρές βιοµηχανικές χώρες, αντίθετα στην 
Φινλανδία παρουσιάζει σηµαντικό δυναµικό ο 
οποίος εκφράζεται µέσα από τη συµβολή στη 
γυναικεία απασχόληση µε αύξηση που φτάνει 
το 0,3% ετησίως. Από τους υπόλοιπους κλά-
δους που συµβάλουν στην αύξηση της γυναι-
κείας απασχόλησης ξεχωρίζει ο κλάδος των 
τουριστικών υπηρεσιών (ξενοδοχεία-εστιατό-
ρια) ο οποίος συµβάλει ετησίως κατά 0,2%. 

Από την άλλη πλευρά, οι απώλειες σε θέσεις 
εργασίας στη γυναικεία απασχόληση εντοπίζο-

νται µε µικρή ένταση στον κλάδο 
των µεταφορών και επικοινω-
νιών και στον κλάδο της γεωργί-
ας όπου σε ετήσια βάση η συµ-
βολή στη µείωση της γυναικείας 
απασχόλησης έφτασε στον καθέ-
να το 0,1%. 
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Η επιλογή των επαγγελµάτων µε τεχνικό περιε-
χόµενο εργασίας αποτέλεσε ένα από τα βασικά 
ζητούµενα από τα πρώτα κιόλας βήµατα της 
πραγµατοποίησης της παρούσας µελέτης. Η 
διαδικασία επιλογής στηρίχθηκε στην Ευρω-
παϊκή Έκδοση της ∆ιεθνούς Ταξινόµησης των 
Ατοµικών Επαγγελµάτων, ISCO-88 (COM), 
της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η έκδοση αυτή βασίζεται στην αντί-
στοιχη έκδοση του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασί-
ας (ILO).  

Η ταξινόµηση ISCO-88 (COM) χρησιµοποιεί-
ται στην Ευρωπαϊκή Έρευνα Εργατικού ∆υνα-
µικού, Η έρευνα αυτή είναι η πηγή των στατι-
στικών δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν για 
τις ανάγκες της παρούσας µελέτης. Τα στοιχεία 
που χρησιµοποιήθηκαν αναφέρονται σε µία 
σειρά ποιοτικών µεταβλητών για τους απασχο-
λούµενους στις 15 ευρωπαϊκές χώρες. Η περίο-
δος αναφοράς των στοιχείων είναι τα έτη 1993 
έως 1999. 

Οι µεταβλητές στα διαθέσιµα στοιχεία είναι το 
φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, το 
επίπεδο εκπαίδευσης (ταξινόµηση κατά 
ISCED-97), η θέση στην επιχείρηση, ο κλάδος 
της οικονοµικής δραστηριότητας (ταξινόµηση 
κατά NACE Rev. 1) και το ατοµικό επάγγελµα 
(ταξινόµηση κατά ISCO-88 (COM)). Τα στοι-
χεία για τις δύο τελευταίες ταξινοµήσεις ήταν 
διαθέσιµα κατά 2-ψήφιο επίπεδο ανάλυσης. 

Στη διαδικασία που ακολουθήθηκε, µε βάση τη 
διψήφια ανάλυση της ISCO-88 (COM) πραγ-
µατοποιήθηκε η επιλογή των οµάδων επαγγελ-
µάτων µε τεχνικό περιεχόµενο. Το τελικό απο-
τέλεσµα της επιλογής οδήγησε στη δηµιουργία 
3 οµάδων τεχνικών επαγγελµάτων όπου σε κά-
θε µία από αυτές τα επαγγέλµατα που περιλαµ-
βάνονται χαρακτηρίζονται από διαφορετικό 
βαθµό-ένταση τεχνικού περιεχοµένου στις ερ-
γασίες και τα καθήκοντα που εµπεριέχουν. Ει-
δικότερα, δηµιουργήθηκαν οι εξής τρεις οµάδες 
τεχνικών επαγγελµάτων: 
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Ι. Επαγγέλµατα µε έντονο τεχνικό περιεχό-
µενο εργασίας 

Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει επαγγέλµατα 
που χαρακτηρίζονται από έντονο τεχνικό πε-
ριεχόµενο στις εργασίες και τα καθήκοντα που 
εµπεριέχουν. Οι εργαζόµενοι που υπάγονται σε 
αυτή την οµάδα επαγγελµάτων, µεταξύ άλλων, 
διεξάγουν αναλύσεις, έρευνες, αναπτύσσουν 
έννοιες, τεχνικές και εφαρµόζουν γνώσεις σχε-
τικές µε τις φυσικές επιστήµες, τη µηχανική, 
την τεχνολογία ή εργάζονται υπό την εποπτεία 
ανώτερων και ανώτατων στελεχών και προσώ-
πων που ασκούν επιστηµονικά επαγγέλµατα.  

Τα επαγγέλµατα που περιλαµβάνει η πρώτη 
οµάδα τεχνικών επαγγελµάτων παρουσιάζονται 
στον παρακάτω πίνακα. 

ΙΙ. Επαγγέλµατα µε αυξηµένο τεχνικό πε-
ριεχόµενο εργασίας 

Στην δεύτερη οµάδα τεχνικών επαγγελµάτων  
περιλαµβάνονται επαγγέλµατα που χαρακτηρί-
ζονται από αυξηµένη συµµετοχή τεχνικών 
δραστηριοτήτων και καθηκόντων στο περιεχό-
µενο της εργασίας τους. Οι εργαζόµενοι που 
υπάγονται σε αυτή την οµάδα επαγγελµάτων, 
µεταξύ άλλων, εκτελούν εργασίες διεύθυνσης, 
ρύθµισης, σχεδιασµού και συντονισµού δρα-
στηριοτήτων και διαδικασιών ή/και εκτελούν 
εργασίες που απαιτούν γνώση, εµπειρία και 
προσαρµογή σε τεχνολογικές και οργανωτικές 
καινοτοµίες. 

Τα επαγγέλµατα που περιλαµβάνει η δεύτερη 
οµάδα τεχνικών επαγγελµάτων παρουσιάζονται 
στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΙΙΙ. Επαγγέλµατα µε στοιχεία τεχνικού πε-
ριεχοµένου εργασίας 

Η τρίτη οµάδα τεχνικών επαγγελµάτων περι-
λαµβάνει επαγγέλµατα που χαρακτηρίζονται 
από την ύπαρξη δραστηριοτήτων και καθηκό-
ντων τεχνικού περιεχοµένου µε χαµηλή ένταση 
ή συχνότητα κατά την επιτέλεση τους στο 
πλαίσιο της εργασίας. Οι εργαζόµενοι που υπά-

ISCO-88 (COM) Επαγγέλµατα

21

Φυσικοί, χηµικοί, γεωλόγοι, 
µαθηµατικοί, στατιστικοί, σχεδιαστές, 
αναλυτές και προγραµµατιστές 
συστηµάτων υπολογιστών, 
αρχιτέκτονες, πολεοδόµοι, πολιτικοί 
µηχανικοί, ηλεκτρολόγοι µηχανικοί, 
µηχανολόγοι µηχανικοί, χηµικοί 
µηχανικοί, τοπογράφοι κα. 

22

Βιολόγοι, γεωπόνοι, βοτανολόγοι, 
φαρµακολόγοι, ερευνητές 
παθολογίας, ιατροί, οδοντίατροι, 
κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, 
νοσηλευτές, µαίες.

31

Τεχνολόγοι φυσικής και µηχανικής 
(πχ. τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί, δοµικών 
έργων), σχεδιαστές αρχιτεκτονικού 
σχεδίου, τεχνολόγοι πληροφορικής, 
αξιωµατικοί µηχανικοί ναυσιπλοΐας, 
πιλότοι, πλοηγοί, ελεγκτές εναέριας 
κυκλοφορίας, επιθεωρητές 
ασφάλειας, ποιοτικού ελέγχου και 
υγείας.

32

Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί  των 
επιστηµών της βιολογίας και της 
υγείας, τεχνολόγοι γεωπονίας, 
δασοπονίας, δηµόσιας υγείας, 
περιβάλλοντος, οπτοµέτρες-οπτικοί, 
οδοντοτεχνίτες, φυσιοθεραπευτές, 
τεχνικοί βοηθοί ιατρικής κα.

ISCO-88 (COM) Επαγγέλµατα

12

∆ιευθύνοντες και ανώτερα στελέχη 
µεγάλων δηµόσιων και ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και οργανισµών (µε 
απασχόληση άνω των 10 ατόµων)

13

∆ιευθύνοντες επιχειρηµατίες και 
προϊστάµενοι µικρών δηµόσιων ή 
ιδιωτικών επιχειρήσεων (µε 
απασχόληση µέχρι 9 άτοµα)

81 Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού

82 Χειριστές µηχανών παραγωγής και 
συναρµολογητές
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γονται σε αυτή την οµάδα επαγγελµάτων, µε-
ταξύ άλλων, εκτελούν εργασίες χειρισµού µη-
χανών γραφείου (Η/Υ, τηλεφωνικά κέντρα, 
µηχανές τηλεοµοιοτυπίας, telex κλπ), κατα-
γράφουν, επεξεργάζονται και διατηρούν αρχεία 
µε ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα ή εφαρµό-
ζουν τις εξειδικευµένες γνώσεις και ικανότητες 
τους σε τοµείς όπως η εξόρυξη, οι κατασκευές, 
η εγκατάσταση ή/και συντήρηση µηχανών και 
εξοπλισµού. 

Τα επαγγέλµατα που περιλαµβάνει η τρίτη ο-
µάδα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Για τις τρεις αυτές οµάδες επαγγελµάτων στη 
συνέχεια ακολουθεί ανάλυση των τάσεων της 
γυναικείας απασχόλησης σε σχέση µε τα δια-
θέσιµα κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστικά 
των διαθέσιµων στοιχείων. Η παρουσίαση των 
αποτελεσµάτων της ανάλυσης αφορά τη χρονι-
κή περίοδο 1995-1999, µε εξαίρεση την περί-
πτωση της Φινλανδίας όπου τα διαθέσιµα στοι-
χεία περιόρισαν την περίοδο αναφοράς στα 
τρία τελευταία χρόνια (1997-1999). 

Επιπλέον, η έλλειψη στοιχείων για την Ιρλαν-
δία δεν επέτρεψε τον υπολογισµό και παρουσί-
αση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης για το 

σύνολο της Ένωσης, αλλά µόνο για τα 14 από 
τα 15 κράτη-µέλη. 

 

 

 

ISCO-88 (COM) Επαγγέλµατα

41 Υπάλληλοι γραφείου

42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών

71 Ειδικευµένοι τεχνίτες εξόρυξης και 
κατασκευών

72
Ειδικευµένοι τεχνίτες µετάλλου, 
µηχανών, εξοπλισµού, δοµικών 
κατασκευών

73 Ειδικευµένοι τεχνίτες σε εργασίες 
ακριβείας, τυπογράφοι και χειροτέχνες

74 Λοιποί ειδικευµένοι τεχνίτες
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Η µεταβολή της απασχόλησης των 
γυναικών στο σύνολο και στα τεχνι-
κά επαγγέλµατα 

Όπως παρουσιάστηκε στο προηγούµενο µέρος 
η ετήσια µεταβολή της γυναικείας απασχόλη-
σης στο σύνολο της Ένωσης κατά την περίοδο 
1995-1999 έφτασε το 1,7%. Η αντίστοιχη µε-
ταβολή για τη γυναικεία απασχόληση στο σύ-
νολο των επαγγελµάτων µε τεχνικό περιεχόµε-
νο (έντονο, αυξηµένο ή στοιχεία τεχνικού πε-
ριεχοµένου) κινήθηκε µε ρυθµό χαµηλότερο, 
φτάνοντας το 1,1% ετησίως. Ωστόσο, από την 
ανάλυση της συνολικής µεταβολής της απα-
σχόλησης στα τεχνικά επαγγέλµατα, φαίνεται 
ότι η οµάδα επαγγελµάτων µε έντονο τεχνικό 
περιεχόµενο συνέβαλε στα 2/3 της αύξησης 
αυτής. (∆ιάγραµµα 12).  

Σε όλες τις εξεταζόµενες χώρες, εκτός από την 
Ελλάδα, ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής της απα-
σχόλησης στα τεχνικά επαγγέλµατα είναι µι-
κρότερος από το ρυθµό µεταβολής της συνολι-
κής γυναικείας απασχόλησης. Στο Ηνωµένο 
Βασίλειο ο ρυθµός είναι 1% ε-
τησίως έναντι 1,5% στο σύνολο 
της απασχόλησης, µε σηµαντι-
κότερη τη συµβολή των επαγ-
γελµάτων µε έντονο τεχνικό πε-
ριεχόµενο (0,4%) και δευτερευ-
όντως τα επαγγέλµατα µε στοι-
χεία τεχνικού περιεχοµένου 
(0,35%). 

Στη Γαλλία ο χαµηλός ρυθµός 
αύξησης της απασχόλησης των 
γυναικών στα τεχνικά επαγγέλ-
µατα (0,1% έναντι 1% ετησίως 
στο σύνολο της γυναικείας απα-
σχόλησης) είναι αποτέλεσµα δύο 
αντίθετων τάσεων. Από την µία 
πλευρά της αύξησης της απα-
σχόλησης των γυναικών στα ε-
παγγέλµατα µε έντονο τεχνικό 
περιεχόµενο (0,6% ετησίως) και 

από την άλλη της µείωσης της απασχόλησης 
στα επαγγέλµατα µε αυξηµένο τεχνικό περιε-
χόµενο (-0,5% ετησίως). 

Στη Γερµανία  η αύξηση της τεχνικής απασχό-
λησης κατά 0,5% έναντι 1% ετησίως στο σύνο-
λο της γυναικείας απασχόλησης προέρχεται 
στο σύνολο της από την αντίστοιχη αύξηση 
στα επαγγέλµατα µε έντονο τεχνικό περιεχόµε-
νο.  

Οι παραπάνω χώρες εµφανίζουν µεταβολή της 
συνολικής γυναικείας απασχόλησης µε ρυθµό 
χαµηλότερο από τον αντίστοιχο µέσο ευρωπαϊ-
κό, σε αντίθεση µε τη Φινλανδία και την Ελλά-
δα, στις οποίες η αύξηση της συνολικής γυναι-
κείας απασχόλησης, αλλά και αυτής στα τεχνι-
κά επαγγέλµατα είναι υψηλότερη από τον ευ-
ρωπαϊκό µέσο όρο.  

Ειδικότερα, στη Φινλανδία, κατά την περίοδο 
1997-1999, οι υψηλοί ρυθµοί αύξησης της τε-
χνικής απασχόλησης (5,2% ετησίως) αφορούν 
τα επαγγέλµατα µε αυξηµένο (2,5%) αλλά και 
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έντονο (2% ετησίως) τεχνικό 
περιεχόµενο. 

Από την άλλη πλευρά, η Ελλά-
δα, παρουσιάζει σηµαντική δυ-
ναµική αναφορικά µε τη γυναι-
κεία απασχόληση στα τεχνικά 
επαγγέλµατα, γεγονός που απο-
τυπώνεται στο ότι είναι η µόνη 
χώρα στην οποία ο ρυθµός αύ-
ξησης της απασχόλησης στα τε-
χνικά επαγγέλµατα είναι αρκετά 
µεγαλύτερος από το ρυθµό αύ-
ξησης του συνόλου της απασχό-
λησης, όταν µάλιστα ο τελευταί-
ος είναι και υψηλότερος από τον 
ευρωπαϊκό µέσο όρο (2,8% ετη-
σίως έναντι 1,9%), ρυθµός µεγα-
λύτερος κατά µία ποσοστιαία 
µονάδα από το αντίστοιχο ρυθµό 
µεταβολής της συνολικής γυναι-
κείας απασχόλησης. Ο δυναµισµός αυτός εκ-
δηλώνεται κατά κύριο λόγο στα επαγγέλµατα 
µε έντονο τεχνικό περιεχόµενο (1% ετησίως) 
και στα επαγγέλµατα µε στοιχεία τεχνικού πε-
ριεχοµένου (1,2% ετησίως). 

Οι παραπάνω µεταβολές στις εξεταζόµενες χώ-
ρες οδήγησαν σε µεταβολή της συµµετοχής 
των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλµατα. Οι 
µεταβολές αυτές παρουσιάζονται στη συνέχεια 
για κάθε µία οµάδα τεχνικών επαγγελµάτων. 

 

 

 

Η συµµετοχή της τεχνικής απασχό-
λησης στο σύνολο της γυναικείας 
απασχόλησης 

Η αύξηση της γυναικείας απασχόλησης στα 
τεχνικά επαγγέλµατα µε ρυθµό µικρότερο της 
συνολικής γυναικείας απασχόλησης σε όλες τις 

εξεταζόµενες χώρες, εκτός της Ελλάδας, οδή-
γησε στην υποχώρηση της συµµετοχής της τε-
χνικής απασχόλησης στο σύνολο της γυναικεί-
ας υποχώρησης, στις χώρες αυτές (∆ιάγραµµα 
13).  

Στην Ελλάδα, αντίθετα, η συµµετοχή της απα-
σχόλησης των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλ-
µατα αυξήθηκε κατά 1,5 ποσοστιαία µονάδα 
(από 36% σε 37,5%). Παρά την αύξηση του 
ποσοστού της, η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά πιο 
πίσω σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο και 
τις υπόλοιπες εξεταζόµενες χώρες, οι οποίες 
παρά την µείωση του ποσοστού τους βρίσκο-
νται σε επίπεδα πάνω από το 41%. 

Ειδικότερα, το µεγαλύτερο βαθµό ανάπτυξης 
της τεχνικής απασχόλησης -σε όρους ποσοστού  
συµµετοχής- παρουσιάζει το Ηνωµένο Βασί-
λειο (51%), και ακολουθούν η Φινλανδία 
(45%), η Γαλλία (44%) και η Γερµανία (41%). 
Μόνο η τελευταία έχει ποσοστό συµµετοχής 
µικρότερο από το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (43%) 
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Αναλυτικά κατά οµάδα τεχνικών επαγγελµά-
των, τα παραπάνω ποσοστά παρουσιάζουν εξί-
σου σηµαντικό ενδιαφέρον.  

Στη Φινλανδία, συγκριτικά µε τις υπόλοιπες 
εξεταζόµενες χώρες και τον ευρωπαϊκό µέσο 
όρο, η γυναικεία απασχόληση παρουσιάζει ι-
διαίτερα υψηλή συµµετοχή στα επαγγέλµατα 
µε έντονο τεχνικό περιεχόµενο (19% στο σύνο-
λο της γυναικείας απασχόλησης). Η αντίστοιχη 
συµµετοχή στις υπόλοιπες χώρες και στην Έ-
νωση εµφανίζει αρκετά µικρότερες τιµές. Ειδι-
κότερα, το µεγαλύτερο ποσοστό ανάµεσα στις 
υπόλοιπες χώρες παρουσιάζει η Γερµανία 
(11%), και ακολουθεί το Ηνωµένο Βασίλειο 
(9,5%), η Γαλλία (9,4%) και η Ελλάδα (6,4%). 
Η τελευταία, σε αυτή την οµάδα επαγγελµά-
των, παρουσιάζει την µεγαλύτερη αύξηση ανά-
µεσα στις εξεταζόµενες χώρες την περίοδο 
1995-1999 (1%).  

Παράλληλα, αύξηση της συµµετοχής στην α-
πασχόληση σε αυτή την οµάδα επαγγελµάτων 
παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες χώρες, εκτός τη 
Φινλανδία, στην οποία παρουσιάζεται µία µι-
κρή υποχώρηση (-0,2%). 

Η γυναικεία απασχόληση στα επαγγέλµατα µε 
αυξηµένο τεχνικό περιεχόµενο, στο σύνολο της 
Ένωσης, κατά την περίοδο 1995-1999, παρου-
σιάζει µικρή υποχώρηση (-0,2%). Αντίστοιχα, 
µείωση της συµµετοχής εµφανίζεται και στις 
χώρες που κινούνται µε ρυθµούς αύξησης της 
γυναικείας απασχόλησης µικρότερους από τον 
ευρωπαϊκό µέσο όρο, δηλαδή στη Γερµανία, τη 
Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Αντίθετα, 
στην Ελλάδα και τη Φινλανδία παρουσιάζεται 
αύξηση της συµµετοχής (0,2% και 1,3% αντί-
στοιχα). 

Σε όλες τις εξεταζόµενες χώρες, εκτός τη Φιν-
λανδία, τα επαγγέλµατα µε στοιχεία τεχνικού 
περιεχοµένου αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος 
της απασχόλησης των γυναικών σε τεχνικά ε-
παγγέλµατα. Τα ποσοστά στις χώρες αυτές κυ-

µαίνονται από 23% έως 29%, ενώ στη Φινλαν-
δία το αντίστοιχο µέγεθος δεν ξεπερνά το 
17,5%. Στη χώρα αυτή, καθώς και στις υπόλοι-
πες –εκτός από την Ελλάδα- παρουσιάζεται 
µείωση της συµµετοχής αυτής της οµάδας τε-
χνικών επαγγελµάτων στο σύνολο της γυναι-
κείας απασχόλησης. Στην Ελλάδα, η απασχό-
ληση στα επαγγέλµατα αυτής της οµάδας ενι-
σχύσει την συµµετοχής της κατά 1 ποσοστιαία 
µονάδα. 

Η παρουσίαση των τάσεων της απασχόλησης 
των γυναικών στις επιµέρους οµάδες τεχνικών 
επαγγελµάτων και για µία σειρά ποιοτικών µε-
ταβλητών θα επιτρέψει στη διαµόρφωση µίας 
πληρέστερης εικόνας. Τα στοιχεία για τις οµά-
δες αυτές παρουσιάζονται στις επόµενες ενότη-
τες του δεύτερου µέρους της µελέτης. 

 

 

 

Η µεταβολή της απασχόλησης των 
γυναικών στα τεχνικά επαγγέλµατα 
κατά επίπεδο εκπαίδευσης 

Η έλλειψη στοιχείων περιορίζει την παρουσία-
ση µίας ολοκληρωµένης εικόνας αναφορικά µε 
το επίπεδο εκπαίδευσης στις οµάδες τεχνικών 
επαγγελµάτων. Για τις εξεταζόµενες χώρες 
διαθέσιµα και αξιόπιστα στοιχεία υπάρχουν 
µόνο για τη Γερµανία, τη Γαλλία και την Ελ-
λάδα. 

Και στις τρεις αυτές χώρες το σύνολο σχεδόν 
της µεταβολής της γυναικείας απασχόλησης 
στην οµάδα των επαγγελµάτων µε έντονο τε-
χνικό περιεχόµενο προέρχεται από γυναίκες µε 
ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης (πανεπιστηµια-
κού επιπέδου). Η µεγαλύτερη αύξηση εµφανί-
ζεται στην Ελλάδα (0,8% ετησίως), ενώ πα-
ράλληλα, στην ίδια χώρα παρατηρείται και 
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συµβολή από τις γυναίκες µε µέσο επίπεδο εκ-
παίδευση. 

Στα επαγγέλµατα µε αυξηµένο τεχνικό περιε-
χόµενο, όπως παρουσιάστηκε στην προηγούµε-
νη ενότητα η Ελλάδα παρουσιάζει αύξηση της 
γυναικείας απασχόλησης (0,6% ετησίως), στη 
Γαλλία παρουσιάζεται µείωση (-0,5%), ενώ 
σχεδόν µηδενική είναι η µεταβολή στη Γερµα-
νία. 

Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Γαλλία οι µε-
ταβολές που παρατηρούνται συνοδεύονται και 
από αντίστοιχες µεταβολές στην απασχόληση 
κατά επίπεδο εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στην 
Ελλάδα την περίοδο 1995-1999 η αύξηση της 
γυναικείας απασχόλησης στα επαγγέλµατα µε 
αυξηµένο τεχνικό περιεχόµενο συνοδεύεται και 
από βελτίωση το µέσου επιπέδου εκπαίδευσης 
καθώς αυξάνεται η απασχόληση των γυναικών 
µε ανώτερη (0,3% ετησίως) και µέση (0,5% 
ετησίως) εκπαίδευση, ενώ αντίθετα µειώνεται η 
απασχόληση των γυναικών µε κατώτερη εκ-
παίδευση (-0,2%). 

Στη Γαλλία, την ίδια περίοδο, η µείωση της 
απασχόλησης των γυναικών στα επαγγέλµατα 
µε αυξηµένο τεχνικό περιεχόµενο είναι αποτέ-
λεσµα της µείωσης των απασχολούµενων γυ-
ναικών µε µέσο (-0,2% ετησίως) και κατώτερο 
επίπεδο εκπαίδευσης (-0,4% ετησίως). Αντίθε-
τα, η απασχόληση γυναικών µε ανώτερο επίπε-
δο εκπαίδευσης παραµένει σχεδόν αµετάβλητη 
(0,05% ετησίως). 

Οι τάσεις στα επαγγέλµατα µε στοιχεία τεχνι-
κού περιεχοµένου, παρουσιάζουν ενδιαφέρον 
και στις τρεις εξεταζόµενες χώρες. Ειδικότερα, 
παρά τις οριακές µεταβολές που παρουσιάζει η 
συνολική απασχόληση στα επαγγέλµατα µε 
στοιχεία τεχνικού περιεχοµένου, στη Γαλλία 
και Γερµανία, παρουσιάζονται σηµαντικές µε-
ταβολές στην απασχόληση κατά επίπεδο εκ-
παίδευσης, σε βαθµό που µεταβάλλεται σηµα-
ντικά η σύνθεση του ανθρώπινου δυναµικού 
των επαγγελµάτων αναφορικά µε το κριτήριο 
αυτό. 

Στη Γερµανία, η µικρή µείωση της γυναικείας 
απασχόλησης στα επαγγέλµατα 
µε στοιχεία τεχνικού περιεχοµέ-
νου είναι συνισταµένη δύο αντί-
θετων δυνάµεων-τάσεων, της 
µείωσης από τη µία πλευρά των 
απασχολούµενων γυναικών µε 
µέσο επίπεδο εκπαίδευσης (-
0,7% ετησίως) και της αύξησης, 
από την άλλη πλευρά, των απα-
σχολούµενων γυναικών µε ανώ-
τερο (0,2%) αλλά και κατώτερο 
(0,4%) επίπεδο εκπαίδευσης. 

Στη Γαλλία, η σχεδόν µηδενική 
µεταβολή της γυναικείας απα-
σχόλησης στα επαγγέλµατα µε 
στοιχεία τεχνικού περιεχοµένου 
είναι, αντίστοιχα, συνισταµένη 
δύο αντίθετων δυνάµεων-
τάσεων, της µείωσης από τη µία 
πλευρά των απασχολούµενων 
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γυναικών µε µέσο επίπεδο εκπαίδευσης (-0,6% 
ετησίως) και της αύξησης των απασχολούµε-
νων γυναικών µε ανώτερο (0,6%) επίπεδο εκ-
παίδευσης. 

Σχετικά υψηλοί ρυθµοί µεταβολής (θετικοί και 
αρνητικοί) παρουσιάζονται και στην περίπτωση 
της Ελλάδας, παρόλο που η συνολική µεταβο-
λή της αύξησης των γυναικών σε αυτή των ο-
µάδα επαγγελµάτων είναι θετική και σχετικά 
υψηλή. Έτσι, η αύξηση της γυναικείας απα-
σχόλησης στα επαγγέλµατα µε στοιχεία τεχνι-
κού περιεχοµένου κατά 1,2% ετησίως είναι α-
ποτέλεσµα δύο αντίθετων τάσεων, από την µία 
πλευρά της αύξησης της απασχόληση των γυ-
ναικών µε ανώτερο (0,2% ετησίως) και µέσο 
(1,7% ετησίως) επίπεδο εκπαίδευσης, και από 
την άλλη πλευρά, της µείωσης της απασχόλη-
σης των γυναικών µε κατώτερο επίπεδο εκπαί-
δευσης (0,7%). 

 

 

 

Η µεταβολή της απασχόλησης των 
γυναικών στα τεχνικά επαγγέλµατα 
κατά ηλικιακή οµάδα 

Στο προηγούµενο µέρος παρουσιάστηκε ότι 
στο σύνολο της Ένωσης το µεγαλύτερο µέρος 
της συµβολής στην αύξηση της γυναικείας α-
πασχόλησης κατά ηλικιακή οµάδα εντοπίζεται 
στις ηλικίες άνω των 30 ετών. Η εικόνα αυτή 
είναι εµφανής και στις οµάδες τεχνικών επαγ-
γελµάτων. 

Στα επαγγέλµατα µε έντονο τεχνικό περιεχόµε-
νο η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών 
παρατηρείται αποκλειστικά στις ηλικίες άνω 
των 30 ετών (∆ιάγραµµα 15). Ειδικότερα, η 
οµάδα των γυναικών ηλικίας 30-44 ετών συµ-
βάλει στην αύξηση της απασχόληση στα τεχνι-
κά επαγγέλµατα κατά 0,4% ετησίως, ενώ κατά 

0,3% ετησίως συµβάλει στην απασχόληση η 
οµάδα των γυναικών ηλικίας άνω των 45 ετών. 
Αντίθετα, σχεδόν αµετάβλητη παραµένει η α-
πασχόληση των γυναικών ηλικίας 15-29 ετών 
σε αυτή την οµάδα τεχνικών επαγγελµάτων.  

Η εικόνα αυτή παρατηρείται σε όλες τις εξετα-
ζόµενες χώρες, εκτός της Φινλανδίας. Στη χώ-
ρα αυτή, κατά την περίοδο 1997-1999 παρατη-
ρείται έντονη συµβολή στην αύξηση της απα-
σχόλησης από τις γυναίκες ηλικίας άνω των 45 
ετών (2,3% ετησίως), καθώς και σηµαντική 
συµβολή στην αύξηση της απασχόλησης από 
τις γυναίκες ηλικίας 15-29 ετών (0,4% ετησί-
ως), ενώ αρνητική ήταν η συµβολή της οµάδας 
των γυναικών ηλικίας 30-44 ετών (-0,7% ετη-
σίως). 

Η συµβολή στην απασχόληση από τα επαγγέλ-
µατα µε αυξηµένο τεχνικό περιεχόµενο είναι 
σχετικά µικρότεροι και διαφέρουν ανάµεσα 
στις εξεταζόµενες χώρες αναφορικά µε την η-
λικιακή οµάδα που αφορούν. Στο σύνολο της 
Ένωσης η απασχόληση των γυναικών σε αυτή 
την οµάδα αυξάνεται µε σχετικά µικρούς ρυθ-
µούς, και η αύξηση αυτή εκδηλώνεται στις η-
λικίες άνω των 30 ετών (30-44 και 45+ ετών: 
από 0,1% ετησίως)  

Στη Γερµανία, η µικρή υποχώρηση της γυναι-
κείας απασχόλησης στα επαγγέλµατα µε αυξη-
µένο τεχνικό περιεχόµενο προέρχεται από τη 
µείωση των απασχολούµενων γυναικών ηλικί-
ας 15-29 ετών. Στη Γαλλία, αντίθετα, το µεγα-
λύτερο µέρος της µείωσης εντοπίζεται στις η-
λικίες 30-44 ετών (-0,4% ετησίως) και δευτε-
ρευόντως στις µικρότερες ηλικίες 15-29 ετών (-
0,1% ετησίως). 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, από την άλλη πλευρά, 
αυξάνεται η γυναικεία απασχόληση στις ηλικί-
ες 30-44 ετών (0,3% ετησίως), ενώ στην Ελλά-
δα η αύξηση της απασχόλησης προέρχεται α-
ποκλειστικά από τις ηλικίες άνω των 45 ετών 
(0,6% ετησίως).  
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Η Φινλανδία, διαφέρει από όλες 
τις εξεταζόµενες χώρες καθώς 
παρουσιάζει υψηλούς ρυθµούς 
αύξησης της γυναικείας απασχό-
λησης σε αυτή την οµάδα τεχνι-
κών επαγγελµάτων σε όλες τις 
ηλικιακές οµάδες. Η συνολική 
αύξηση της απασχόλησης κατά 
2,5% ετησίως, προέρχεται από 
τις ηλικίες 45+ ετών κατά 1,2% 
ετησίως, από τις ηλικίες 30-44 
ετών κατά 0,7%, ενώ οι ηλικίες 
15-29 ετών συµβάλουν στην αύ-
ξηση της απασχόλησης στα τε-
χνικά επαγγέλµατα κατά 0,6% 
ετησίως. 

Στα επαγγέλµατα µε στοιχεία 
τεχνικού περιεχοµένου η καθαρή 
αύξηση της απασχόλησης είναι 
πολύ µικρή σε όλες τις εξεταζό-
µενες χώρες εκτός από την Ελλάδα και τη Φιν-
λανδία. Ωστόσο, στις χώρες αυτές παρουσιάζο-
νται σηµαντικές θετικές και αρνητικές µεταβο-
λές αν τα στοιχεία  αναλυθούν κατά ηλικιακή 
οµάδα.  

Έτσι, στο σύνολο της Ένωσης, κατά την περίο-
δο 1995-1999 η απασχόληση των γυναικών σε 
αυτή την οµάδα τεχνικών επαγγελµάτων εµφά-
νισε καθαρή αύξηση κατά 0,2% ετησίως. Η 
αύξηση αυτή προήλθε από την αύξηση, από τη 
µία πλευρά, της απασχόλησης των γυναικών 
ηλικίας 30-44 ετών (0,3% ετησίως) και 45+ 
ετών (0,4% ετησίως), και από τη µείωση, από 
την άλλη πλευρά, της απασχόλησης των γυναι-
κών ηλικίας 15-29 ετών (-0,5% ετησίως). Οι 
αντίθετες αυτές τάσεις στην απασχόληση πα-
ρατηρούνται και στις υπόλοιπες χώρες εκτός, 
όπως έχει αναφερθεί, στην Ελλάδα και τη Φιν-
λανδία.  

Η Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο και Γερµανία, 
παρά τις οριακές µεταβολές που παρουσιάζουν 
στην απασχόληση των γυναικών σε αυτή την 

οµάδα τεχνικών επαγγελµάτων, εµφανίζουν 
σηµαντικές µεταβολές στην απασχόληση κατά 
ηλικιακή οµάδα, σε βαθµό που µεταβάλλεται 
σηµαντικά η σύνθεση του ανθρώπινου δυναµι-
κού αναφορικά µε το κριτήριο του µέσου όρου 
της ηλικίας. 

Στη Γερµανία, η µικρή µείωση της γυναικείας 
απασχόλησης στα επαγγέλµατα µε στοιχεία 
τεχνικού περιεχοµένου είναι συνισταµένη δύο 
αντίθετων δυνάµεων-τάσεων, της µείωσης από 
τη µία πλευρά των απασχολούµενων γυναικών 
ηλικίας 15-29 ετών (-0,7% ετησίως) και της 
αύξησης, από την άλλη πλευρά, των απασχο-
λούµενων γυναικών ηλικίας 30-44 ετών (0,5%) 
και 45+ ετών (0,1%). 

Στη Γαλλία, η σχεδόν µηδενική µεταβολή της 
γυναικείας απασχόλησης στα επαγγέλµατα µε 
στοιχεία τεχνικού περιεχοµένου είναι, αντί-
στοιχα, συνισταµένη της µείωσης από τη µία 
πλευρά των απασχολούµενων γυναικών ηλικί-
ας 30-44 ετών (-0,4% ετησίως) και 15-29 ετών 
(-0,3% ετησίως) και της αύξησης των απασχο-
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λούµενων γυναικών ηλικίας 45+ ετών (0,6% 
ετησίως). 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, η αύξηση της γυναι-
κείας απασχόλησης στα επαγγέλµατα µε στοι-
χεία τεχνικού περιεχοµένου κατά 0,4% ετησίως 
είναι, οµοίως, αποτέλεσµα της µείωσης από τη 
µία πλευρά των απασχολούµενων γυναικών 
ηλικίας 15-29 ετών (-0,8% ετησίως) και της 
αύξησης των απασχολούµενων γυναικών ηλι-
κίας 30-44 ετών (0,6% ετησίως) 45+ ετών 
(0,6% ετησίως). 

Σε αντίθεση µε τις παραπάνω εξεταζόµενες 
χώρες, στην Ελλάδα και τη Φινλανδία δεν πα-
ρουσιάζονται αντίθετες τάσεις και µάλιστα τό-
σο έντονες. Έτσι, η αύξηση της απασχόλησης 
κατά 1,2% ετησίως στην Ελλάδα είναι αποτέ-
λεσµα της αύξησης της απασχόλησης των γυ-
ναικών σε όλες τις ηλικιακές οµάδες και εντο-
νότερα σε αυτή των ηλικιών 45+ ετών (0.9% 
ετησίως) και δευτερευόντως στις ηλικίες 30-44 
ετών (0,25%).  

Στη Φινλανδία οµοίως, κατά την περίοδο 1997-
1999, στις ηλικίες άνω των 45+ ετών (0,7% 
ετησίως) παρουσιάζεται το σύνολο σχεδόν της 
αύξησης της απασχόλησης των γυναικών σε 
αυτή την οµάδα τεχνικών επαγγελµάτων, ενώ 
οι µικρότερες ηλικίες εµφανίζουν µικρή σχετι-
κά µεταβολή µε αύξηση από τις ηλικίες 15-29 
ετών (0,1%) και ίση µείωση στις ηλικίες 30-44 
ετών (-0,1% ετησίως). 

 

 

 

 

 

Η µεταβολή της απασχόλησης των 
γυναικών στα τεχνικά επαγγέλµατα 
κατά οικογενειακή κατάσταση 

Στο σύνολο της Ένωσης, κατά την περίοδο 
1995-1999, η αύξηση της απασχόλησης των 
γυναικών στα επαγγέλµατα µε έντονο τεχνικό 
περιεχόµενο προέρχεται κυρίως από τις άγαµες 
και έγγαµες γυναίκες (από 0,3% ετησίως), ενώ 
σχετικά µικρότερη είναι η αύξηση της απασχό-
λησης που προέρχεται από τις χήρες ή διαζευγ-
µένες γυναίκες (0,1%) (∆ιάγραµµα 16). Η ει-
κόνα αυτή, δηλαδή της ίσης συµµετοχής στην 
αύξηση της απασχόλησης από τις άγαµες και 
έγγαµες γυναίκες, δεν παρατηρείται στις εξετα-
ζόµενες χώρες.  

Ειδικότερα, στη Γερµανία, Γαλλία και Ηνωµέ-
νο Βασίλειο οι άγαµες γυναίκες είναι αυτές που 
συµβάλουν εντονότερα στην αύξηση της απα-
σχόλησης σε αυτή την οµάδα τεχνικών επαγ-
γελµάτων, ενώ από την άλλη πλευρά, στην Ελ-
λάδα και τη Φινλανδία το µεγαλύτερο µέρος 
της αύξησης της απασχόλησης των γυναικών 
προέρχεται από τις έγγαµες γυναίκες. 

Στα επαγγέλµατα µε αυξηµένο τεχνικό περιε-
χόµενο η εικόνα είναι διαφορετική, ενώ και 
πάλι είναι ευδιάκριτη η διαφορά ανάµεσα στην 
Ελλάδα, τη Φινλανδία και τις υπόλοιπες χώρες. 
Από τη µία πλευρά, στη Γερµανία η µικρή υπο-
χώρηση της γυναικείας απασχόλησης σε αυτή 
την οµάδα τεχνικών επαγγελµάτων προέρχεται 
κυρίως από τη υποχώρηση της απασχόλησης 
των έγγαµων γυναικών.  

Στη Γαλλία, η µικρή αύξηση των άγαµων απα-
σχολούµενων γυναικών (0,1% ετησίως) δεν 
ήταν αρκετή για να αντιστρέψει την εντονότε-
ρη πτωτική τάση στις έγγαµες γυναίκες (-0,5% 
ετησίως). Πτωτική τάση εµφανίζει η απασχό-
ληση στις έγγαµες γυναίκες και στο Ηνωµένο 
Βασίλειο (-0,2% ετησίως), ωστόσο, η τάση αυ-
τή δεν αντιστρέφει τη θετική µεταβολή στην 
απασχόληση των άγαµων γυναικών (0,3%) και 
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την αύξηση της απασχόλησης των χήρων ή 
διαζευγµένων γυναικών (0,2% ετησίως).  

Από την άλλη πλευρά, στην Ελλάδα και τη 
Φινλανδία η αύξηση της απασχόλησης των γυ-
ναικών παρουσιάζεται σε κάθε κατηγορία οι-
κογενειακής κατάστασης. Το µεγαλύτερο µέ-
ρος της αύξησης στην Ελλάδα, προέρχεται από 
τις έγγαµες γυναίκες (0,4% ετησίως). 

Στη Φινλανδία, την περίοδο 1997-1999, η συµ-
βολή των έγγαµων και άγαµων γυναικών στην 
αύξηση της απασχόλησης είναι υψηλή και στις 
δύο κατηγορίες και σχεδόν ίση µεταξύ τους 
(1,4% και 1,3% ετησίως, αντίστοιχα). ∆εν θα 
πρέπει, ωστόσο, να παραβλέπεται και η συ-
γκριτικά σηµαντική αύξηση της απασχόλησης 
των χήρων ή διαζευγµένων γυναικών (0,4% 
ετησίως). 

Στο σύνολο της Ένωσης, την περίοδο 1995-
1999 η αύξηση στην απασχόληση των γυναι-
κών στα επαγγέλµατα µε στοιχεία τεχνικού πε-
ριεχοµένου προήλθε κυρίως από τις άγαµες 

γυναίκες (0,15% ετησίως) και δευτερευόντως 
από τη συµβολή στην απασχόληση των χήρων 
ή διαζευγµένων γυναικών (0,1%), ενώ σχεδόν 
µηδενική ήταν η συµβολή από τις έγγαµες γυ-
ναίκες.  

Στη Γερµανία, η µικρή υποχώρηση της γυναι-
κείας απασχόλησης στα επαγγέλµατα µε στοι-
χεία τεχνικού περιεχοµένου είναι συνισταµένη 
δύο αντίθετων τάσεων, της µείωσης από τη µία 
πλευρά των έγγαµων γυναικών στην απασχό-
ληση (-0,2% ετησίως) και της αύξησης, από 
την άλλη πλευρά, των άγαµων γυναικών (0,1% 
ετησίως).  

Στη Γαλλία, η µηδενική σχεδόν µεταβολή της 
απασχόλησης είναι, αντίστοιχα, συνισταµένη 
δύο αντίθετων τάσεων, της µείωσης από τη µία 
πλευρά της απασχόλησης των έγγαµων γυναι-
κών (-0,6% ετησίως) και της αύξησης, από την 
άλλη, της απασχόλησης των άγαµων γυναικών 
(0,5% ετησίως). 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, η αύξηση της γυναι-
κείας απασχόλησης στα επαγ-
γέλµατα µε στοιχεία τεχνικού 
περιεχοµένου κατά 0,4% ετησί-
ως προέρχεται αποκλειστικά 
από την αύξηση της απασχόλη-
σης των χήρων ή διαζευγµένων 
γυναικών. 

 Η αύξηση κατά 1,2% ετησίως 
στην Ελλάδα είναι αποτέλεσµα 
της αύξησης της απασχόλησης 
των γυναικών σε όλες τις κατη-
γορίες της οικογενειακής κατά-
στασης. Το µεγαλύτερο µέρος 
της αύξησης στην απασχόληση 
το µοιράζονται σχεδόν  εξίσου 
οι άγαµες και οι έγγαµες γυναί-
κες (από 0,5% ετησίως).  

Στη Φινλανδία αντίστοιχα, κατά 
την περίοδο 1997-1999, το σύ-
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νολο σχεδόν της αύξησης της απασχόλησης 
των γυναικών σε αυτή την οµάδα τεχνικών ε-
παγγελµάτων το συγκεντρώνουν οι άγαµες γυ-
ναίκες (1,7% ετησίως) ενώ συγκριτικά σηµα-
ντική είναι και η συµβολή στην αύξηση της 
απασχόλησης από τις χήρες ή διαζευγµένες γυ-
ναίκες (0,3% ετησίως). Αντίθετα, µείωση, έστω 
και σχετικά περιορισµένη παρουσιάζει η απα-
σχόληση των έγγαµων γυναικών (-0,2% ετησί-
ως).  

 

 

 

Η µεταβολή της απασχόλησης των 
γυναικών στα τεχνικά επαγγέλµατα 
κατά θέση στην επιχείρηση 

Στο σύνολο της Ένωσης και σε όλες τις εξετα-
ζόµενες χώρες η αύξηση της απασχόλησης των 
γυναικών στα επαγγέλµατα µε έντονο τεχνικό 
περιεχόµενο αφορά σχεδόν αποκλειστικά θέ-
σεις µισθωτής απασχόλησης. 
(∆ιάγραµµα 17).  

Ωστόσο, στα επαγγέλµατα µε 
αυξηµένο τεχνικό περιεχόµενο η 
εικόνα είναι αρκετά διαφορετι-
κή, ενώ είναι ευδιάκριτη η δια-
φορά ανάµεσα στην Ελλάδα, την 
Φινλανδία και τις υπόλοιπες χώ-
ρες.  

Ειδικότερα, στη Γερµανία η µι-
κρή υποχώρηση της γυναικείας 
απασχόλησης σε αυτή την οµάδα 
τεχνικών επαγγελµάτων προέρ-
χεται κυρίως από την υποχώρη-
ση της µισθωτής απασχόλησης. 
Στη Γαλλία, η µείωση της απα-
σχόλησης είναι αποτέλεσµα κυ-
ρίως της υποχώρησης των θέσε-
ων εργασίας αυτοαπασχολούµε-

νων γυναικών (-0,3% ετησίως) και δευτερευό-
ντως της µείωσης της απασχόλησης των µελών 
της οικογένειας (-0,1% ετησίως), ενώ σχεδόν 
µηδενική είναι η συµβολή από τη µισθωτή α-
πασχόληση. Στο Ηνωµένο Βασίλειο η αύξηση 
της γυναικείας απασχόλησης σε αυτή την οµά-
δα τεχνικών επαγγελµάτων προέρχεται σχεδόν 
αποκλειστικά από την αύξηση της µισθωτής 
απασχόλησης των γυναικών (0,3% ετησίως).  

Από την άλλη πλευρά, στην Ελλάδα το µεγα-
λύτερο µέρος της αύξησης στην απασχόληση 
προέρχεται από τις αυτοαπασχολούµενες γυ-
ναίκες (0,35% ετησίως) και όχι από τη µισθωτή 
απασχόληση, η οποία ωστόσο, παρουσιάζει 
σχετικά υψηλό ρυθµό αύξησης (0,25% ετησί-
ως). 

Στη Φινλανδία, την περίοδο 1997-1999, το µε-
γαλύτερο µέρος της αύξησης προέρχεται από 
τη µισθωτή απασχόληση (1,7% ετησίως), ενώ 
εξίσου σηµαντική συµβολή στην απασχόληση 
παρουσιάζουν οι αυτοαπασχολούµενες γυναί-
κες (0,7% ετησίως). Τέλος, στα επαγγέλµατα 
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µε στοιχεία τεχνικού περιεχοµένου η αύξηση 
της απασχόλησης των γυναικών αφορά σχεδόν 
αποκλειστικά θέσεις µισθωτής απασχόλησης. 

 

 

 

Η µεταβολή της απασχόλησης των 
γυναικών στο σύνολο και στα τεχνι-
κά επαγγέλµατα κατά κλάδο οικονο-
µικής δραστηριότητας 

Σκοπός της ανάλυσης των στοιχείων της γυναι-
κείας απασχόλησης στα τεχνικά επαγγέλµατα 
κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας είναι 
η αποτύπωση των τάσεων στις οµάδες των τε-
χνικών επαγγελµάτων σε σχέση µε τη αντίστοι-
χη τάση στο σύνολο της απασχόλησης των γυ-
ναικών στους επιµέρους κλάδους της οικονο-
µίας.  

Η γυναικεία απασχόληση στην Ένωση, όπως 

παρουσιάστηκε στο προηγούµενο µέρος της 
µελέτης, αυξήθηκε κατά την περίοδο 1995-
1999 µε ρυθµό 1,7% ετησίως. Οι τρεις κλάδοι 
µε τη µεγαλύτερη συµβολή στην ανάπτυξη της 
γυναικείας απασχόλησης είναι αυτοί των υπη-
ρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, των 
λοιπών-προσωπικών υπηρεσιών και των επι-
χειρηµατικών δραστηριοτήτων (∆ιάγραµµα 
18). Συµβολή στην αύξηση της γυναικείας α-
πασχόλησης παρουσιάζουν επίσης οι κλάδοι 
της εκπαίδευσης και των τραπεζών-ασφαλειών.  

Η εικόνα αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον αναφορικά µε τις τάσεις στο σύνολο και τα 
τεχνικά επαγγέλµατα καθώς και στη µεταβολή 
της απασχόλησης στις οµάδες των τεχνικών 
επαγγελµάτων κατά κλάδο οικονοµικής δρα-
στηριότητας. 

Στον κλάδο της υγείας και των κοινωνικών υ-
πηρεσιών, κατά την περίοδο 1995-1999, τα τε-
χνικά επαγγέλµατα παρουσιάζουν αύξηση που 
φτάνει το 0,4% ετησίως, ρυθµός ωστόσο που 
υπολείπεται του αντίστοιχου ρυθµού στο σύνο-

λο της γυναικείας απασχόλησης 
του κλάδου. Το µεγαλύτερο µέ-
ρος της αύξησης αυτής αφορά 
επαγγέλµατα µε έντονο τεχνικό 
περιεχόµενο (0,3% ετησίως). Η 
σηµαντική αύξηση της απασχό-
λησης στον κλάδο των λοιπών-
προσωπικών υπηρεσιών (0,5%) 
δεν παρατηρείται αντίστοιχα και 
στα τεχνικά επαγγέλµατα του 
κλάδου (0,15%), ενώ η αύξηση 
αυτή µοιράζεται στις οµάδες µε 
αυξηµένο και στοιχεία τεχνικού 
περιεχοµένου.  

Αντίθετα, ο ρυθµός αύξησης της 
απασχόλησης των γυναικών στα 
τεχνικά επαγγέλµατα στον κλάδο 
των επιχειρηµατικών δράσεων 
φτάνει το 0,5% ετησίως, ρυθµός 
διπλάσιος σε σύγκριση µε τον 
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αντίστοιχο στο σύνολο των ε-
παγγελµάτων του κλάδου 
(0,25%). Η αύξηση αυτή εντοπί-
ζεται κυρίως στα επαγγέλµατα 
µε έντονο τεχνικό περιεχόµενο 
(0,2% ετησίως) και σε αυτά µε 
στοιχεία τεχνικού περιεχοµένου 
(0,2%). 

Οι κλάδοι της εκπαίδευσης και 
των τραπεζών-ασφαλειών, παρά 
τη θετική συµβολή τους στην 
αύξηση της συνολικής γυναικεί-
ας απασχόλησης, παρουσιάζουν 
πολύ µικρή συµβολή στην αύξη-
ση της απασχόλησης των γυναι-
κών στα τεχνικά επαγγέλµατα. 

Αντίθετα, στον κλάδο των µετα-
φορών και επικοινωνιών και 
στον κλάδο του εµπορίου η αύ-
ξηση της γυναικείας απασχόλησης στα τεχνικά 
επαγγέλµατα είναι πολλαπλάσια της αντίστοι-
χης στο σύνολο των επαγγελµάτων του κλάδου.  

 

 

Γερµανία 

Στη Γερµανία αντίστοιχα, η γυναικεία απασχό-
ληση, κατά την περίοδο 1995-1999, αυξήθηκε 
µε ρυθµό 1% ετησίως. Μείωση της γυναικείας 
απασχόλησης παρουσιάζουν οι κλάδοι της µε-
ταποιητικής βιοµηχανίας, της γεωργίας  και του 
εµπορίου (∆ιάγραµµα 19). Οι κλάδοι µε τη µε-
γαλύτερη συµβολή στην ανάπτυξη της γυναι-
κείας απασχόλησης στη Γερµανία δεν είναι 
διαφορετικοί από τους αντίστοιχους της ΕΕ. Ο 
κλάδος των λοιπών, προσωπικών υπηρεσιών 
συµβάλει κατά 0,7% ετησίως στην αύξηση της 
γυναικείας απασχόλησης, χωρίς ωστόσο η τάση 
αυτή να εµφανίζεται αντίστοιχα στη µεταβολή 
των τεχνικών επαγγελµάτων, ενώ η γυναικεία 

απασχόληση σε αυτά τα επαγγέλµατα εµφανί-
ζεται αµετάβλητη. 

Αντίθετα, ο δυναµισµός που εµφανίζει ο κλά-
δος των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υ-
πηρεσιών συνοδεύεται από µεγαλύτερη αύξηση 
της απασχόλησης των γυναικών στα τεχνικά 
επαγγέλµατα του κλάδου, το µεγαλύτερο µέρος 
της οποίας αφορά τα επαγγέλµατα µε έντονο 
τεχνικό περιεχόµενο (0,4% ετησίως) ενώ το 
υπόλοιπο µέρος της αύξησης αφορά τα επαγ-
γέλµατα µε στοιχεία τεχνικού περιεχοµένου 
(0,2%).  

Μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης των 
γυναικών στα τεχνικά επαγγέλµατα από ότι στο 
σύνολο του κλάδου παρουσιάζεται και στις ε-
πιχειρηµατικές δραστηριότητες. Η αύξηση ξε-
περνά το 0,35% ετησίως και αφορά κυρίως τα 
επαγγέλµατα µε έντονο τεχνικό περιεχόµενο 
(0,2% ετησίως) και τα επαγγέλµατα µε στοιχεία 
τεχνικού περιεχοµένου (0,1%). 

Στον κλάδο της δηµόσιας διοίκησης παρά την 
αύξηση της γυναικείας απασχόλησης η τάση 
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της γυναικείας απασχόλησης στα 
τεχνικά επαγγέλµατα είναι έντο-
να πτωτική και αφορά σχεδόν 
αποκλειστικά τα επαγγέλµατα µε 
στοιχεία τεχνικού περιεχοµένου 
(0,3% ετησίως), ενώ στον κλάδο 
της εκπαίδευσης η αύξηση της 
γυναικείας απασχόλησης στα 
τεχνικά επαγγέλµατα υπολείπε-
ται της αύξησης της απασχόλη-
σης στο σύνολο του κλάδου. Η 
αύξηση αυτή αφορά κυρίως τα 
επαγγέλµατα µε στοιχεία τεχνι-
κού περιεχοµένου (0,1% ετησί-
ως). 

Από τους κλάδους της οικονοµί-
ας που παρουσιάζεται µείωση 
της γυναικείας απασχόλησης, 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιά-
ζουν οι κλάδοι της µεταποίησης 
και του λιανικού και χονδρικού εµπορίου. Στον 
τελευταίο παρά την µείωση της συνολικής α-
πασχόλησης η τάση της απασχόλησης στα τε-
χνικά επαγγέλµατα είναι θετική και αφορά τα 
επαγγέλµατα µε έντονο και στοιχεία τεχνικού 
περιεχοµένου (από 0,06% ετησίως).  

Στον κλάδο της µεταποίησης η σηµαντική µεί-
ωση στο σύνολο της γυναικείας απασχόλησης 
συνοδεύεται από εντονότερη µείωση της απα-
σχόλησης των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλ-
µατα η οποία αφορά κυρίως τα επαγγέλµατα µε 
στοιχεία τεχνικού περιεχοµένου (0,3% ετησί-
ως) και δευτερευόντως στα επαγγέλµατα µε 
αυξηµένο τεχνικό περιεχόµενο (0,1%). 

 

 

Γαλλία 

Στη Γαλλία, η γυναικεία απασχόληση την περί-
οδο 1995-1999 αυξήθηκε µε ρυθµό ελαφρώς 

µεγαλύτερο από 1% ετησίως. Αξιοσηµείωτη 
υποχώρηση της γυναικείας απασχόλησης εντο-
πίζεται µόνο στον κλάδο της γεωργίας,  ενώ οι 
κλάδοι µε τη µεγαλύτερη συµβολή στην ανά-
πτυξη της γυναικείας απασχόλησης δεν είναι 
διαφορετικοί από τους αντίστοιχους κλάδους 
της ΕΕ (∆ιάγραµµα 20).  

Ειδικότερα, ο κλάδος των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων συµβάλει στην αύξηση της 
γυναικείας απασχόλησης κατά 0,3% περίπου 
ετησίως. Η απασχόληση των γυναικών στα τε-
χνικά επαγγέλµατα του κλάδου αυξάνεται την 
ίδια περίοδο µε ρυθµό ελαφρώς µικρότερο από 
αυτό στο σύνολο του κλάδου και αφορά στο 
µεγαλύτερο της µέρος τα επαγγέλµατα µε έντο-
νο τεχνικό περιεχόµενο (περίπου 0,15% ετησί-
ως) και δευτερευόντως τα επαγγέλµατα µε 
στοιχεία τεχνικού περιεχοµένου (0,1% ετησί-
ως). Ο κλάδος των λοιπών, προσωπικών υπη-
ρεσιών, όπως και στη Γερµανία, αλλά και στο 
σύνολο της Ένωσης, παρά τη σηµαντική αύξη-
ση της συνολικής απασχόλησης του, παρουσιά-
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20 Η µεταβολή της απασχόλησης των γυναικών στα επαγγέλµατα 
µε τεχνικό περιεχόµενο κατά κλάδο στη Γαλλία, 1995-1999
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ζει ελαφρά µείωση της απασχόλησης των γυ-
ναικών στα τεχνικά επαγγέλµατα του κλάδου. 

Στο κλάδο των υπηρεσιών υγείας και κοινωνι-
κών υπηρεσιών η αύξηση της γυναικείας απα-
σχόλησης συνοδεύεται από µία εξίσου σηµα-
ντική αύξηση των απασχολούµενων γυναικών 
στα τεχνικά επαγγέλµατα του κλάδου, το σύνο-
λο σχεδόν της οποίας αφορά τα επαγγέλµατα 
µε έντονο τεχνικό περιεχόµενο εργασίας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κλάδοι 
της δηµόσια διοίκησης, της µεταποίησης, των 
µεταφορών-επικοινωνιών και του χονδρικού-
λιανικού εµπορίου. Σε αυτούς τους κλάδους 
παρά τη σταθερότητα στην συνολική γυναικεία 
απασχόληση, παρουσιάζονται αισθητές µετα-
βολές στην απασχόληση των γυναικών στις 
οµάδες των τεχνικών επαγγελµάτων. 

Ειδικότερα, στο χονδρικό-λιανικό εµπόριο η 
απασχόληση των γυναικών στα τεχνικά επαγ-
γέλµατα παρουσιάζει δύο αντίθετες τάσεις. 
Από τη µία πλευρά µειώνεται η απασχόληση 
στα επαγγέλµατα µε αυξηµένο τεχνικό περιε-
χόµενο (0,3% ετησίως), ενώ από την άλλη 
πλευρά αυξάνεται η απασχόληση στα επαγγέλ-
µατα µε στοιχεία τεχνικού περιεχοµένου (0,2% 
ετησίως) και τα επαγγέλµατα µε έντονο τεχνικό 
περιεχόµενο (περίπου 0,1% ετησίως). 

Στη µεταποιητική βιοµηχανία παρατηρείται µία  
αντίστοιχη εικόνα, µε µικρότερη ωστόσο έντα-
ση. Από τη µία πλευρά µειώνεται η απασχόλη-
ση στα επαγγέλµατα µε αυξηµένο τεχνικό πε-
ριεχόµενο (0,1% ετησίως), ενώ από την άλλη 
πλευρά αυξάνεται η απασχόληση στα επαγγέλ-
µατα µε έντονο τεχνικό περιεχόµενο και τα. 
επαγγέλµατα µε στοιχεία τεχνικού περιεχοµέ-
νου (συνολικά 0,1% ετησίως) 

Στον κλάδο των µεταφορών και επικοινωνιών 
η µικρή σχετικά αύξηση της γυναικείας απα-
σχόλησης συνοδεύετε από αύξηση των απα-
σχολούµενων γυναικών στα τεχνικά επαγγέλ-

µατα του κλάδου, η οποία φτάνει το 0,1% ετη-
σίως και αφορά τα επαγγέλµατα µε έντονο τε-
χνικό περιεχόµενο εργασίας και στοιχεία τεχνι-
κού περιεχοµένου. 

Αντίθετα, στον κλάδο της δηµόσιας διοίκησης 
η µικρή σχετικά µείωση της γυναικείας απα-
σχόλησης συνοδεύετε από συγκριτικά µεγαλύ-
τερη µείωση των απασχολούµενων γυναικών 
στα τεχνικά επαγγέλµατα του κλάδου, η οποία 
φτάνει το 0,2% ετησίως και αφορά αποκλειστι-
κά τα επαγγέλµατα µε στοιχεία τεχνικού περιε-
χοµένου. 

 

 

Ηνωµένο Βασίλειο 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, η γυναικεία απασχό-
ληση κατά την περίοδο 1995-1999 αυξήθηκε 
µε ρυθµό 1,5% ετησίως. Οι απώλειες της γυ-
ναικείας απασχόλησης την περίοδο αυτή εντο-
πίζονται κυρίως στη µεταποίηση, στη γεωργία 
και στη δηµόσια διοίκηση (∆ιάγραµµα 21). 

Στον κλάδο της µεταποίησης η σηµαντική µεί-
ωση της γυναικείας απασχόλησης συνοδεύεται 
από µεγαλύτερη µείωση της απασχόλησης των 
γυναικών στα τεχνικά επαγγέλµατα, η οποία 
αφορά στο µεγαλύτερο µέρος της τα επαγγέλ-
µατα µε στοιχεία τεχνικού περιεχοµένου (0,2% 
ετησίως) και δευτερευόντως τα επαγγέλµατα µε 
αυξηµένο τεχνικό περιεχόµενο (0,1% ετησίως).  

Αντίθετα, στον κλάδο της δηµόσιας διοίκησης 
η µικρή µείωση της συνολικής γυναικείας απα-
σχόλησης στον κλάδο συνοδεύεται από συ-
γκριτικά σηµαντική αύξηση της απασχόλησης 
στα τεχνικά επαγγέλµατα, οποία φτάνει συνο-
λικά περίπου στο 0,2% ετησίως και αφορά στο 
µεγαλύτερο της µέρος τα επαγγέλµατα µε στοι-
χεία τεχνικού περιεχοµένου. 
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Από τους κλάδους µε τη µεγαλύτερη συµβολή 
στην ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης 
διακρίνεται ο κλάδος των κοινωνικών υπηρε-
σιών και των υπηρεσιών υγείας, ο κλάδος της 
εκπαίδευσης και ο κλάδος των λοιπών-
προσωπικών υπηρεσιών. Και στους τρεις αυ-
τούς κλάδους παρατηρείται ότι η αύξηση της 
απασχόλησης των γυναικών στα τεχνικά επαγ-
γέλµατα είναι συγκριτικά αρκετά µικρότερη 
από την αύξηση της απασχόλησης στο σύνολο 
του κλάδου.  

Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον στην περίπτω-
ση του κλάδου της υγείας και των κοινωνικών 
υπηρεσιών καθώς σε όλες τις εξεταζόµενες χώ-
ρες ο κλάδος αυτός παρουσιάζει εντονότερη 
αύξηση της γυναικείας απασχόλησης στα τε-
χνικά επαγγέλµατα συγκριτικά µε το σύνολο 
της απασχόλησης του κλάδου. 

Η συµβολή του κλάδου των τραπεζών-ασφα-
λειών και των ξενοδοχείων και εστιατορίων 
στην αύξηση της συνολικής απασχόλησης των 
γυναικών είναι σηµαντική, ωστόσο, η απασχό-

ληση των γυναικών στα τεχνικά 
επαγγέλµατα του κλάδου παρα-
µένει σταθερή στον πρώτο και 
µειώνεται στον δεύτερο κλάδο. 

Αξιοσηµείωτη τέλος είναι η ει-
κόνα που παρουσιάζουν οι κλά-
δοι των επιχειρηµατικών δρα-
στηριοτήτων και των µεταφορών 
και επικοινωνιών, οι οποίοι παρά 
τη µικρή θετική συµβολή που 
παρουσιάζουν στην αύξηση της 
γυναικείας απασχόλησης εµφα-
νίζουν σηµαντικά µεγαλύτερους 
ρυθµούς αύξησης της απασχό-
λησης των γυναικών σε τεχνικά 
επαγγέλµατα.  

Χαρακτηριστική είναι η περί-
πτωση του κλάδου των επιχειρη-
µατικών δραστηριοτήτων όπου η 

αύξηση αυτή εκδηλώνεται στο µεγαλύτερος 
µέρος της στα επαγγέλµατα µε στοιχεία τεχνι-
κού περιεχοµένου (περίπου 0,2% ετησίως ) ενώ 
σηµαντική είναι και η αύξηση στα επαγγέλµα-
τα µε έντονο και αυξηµένο τεχνικό περιεχόµε-
νο (από 0,1% ετησίως). 

 

 

Ελλάδα  

Στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1995-1999 η 
αύξηση της γυναικείας απασχόλησης παρουσί-
ασε ρυθµό αύξησης 1,9% ετησίως. Οι απώλειες 
της γυναικείας απασχόλησης την περίοδο αυτή 
εντοπίζονται στη γεωργία και στη µεταποίηση 
(∆ιάγραµµα 22). Οι απώλειες θέσεων εργασίας 
στη µεταποιητική βιοµηχανία συνοδεύονται 
από σηµαντικότερες απώλειες σε επαγγέλµατα 
µε τεχνικό περιεχόµενο, οι οποίες αφορούν α-
ποκλειστικά τα επαγγέλµατα µε στοιχεία τεχνι-
κού περιεχοµένου (-0,35% ετησίως), ενώ αύ-
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ξηση παρουσιάζει η απασχόληση 
στα επαγγέλµατα µε έντονο τε-
χνικό περιεχόµενο (0,1% ετησί-
ως).  

Οι κλάδοι µε τη µεγαλύτερη 
συµβολή στην ανάπτυξη της γυ-
ναικείας απασχόλησης είναι 
διαφορετικοί από τους αντιστοί-
χους κλάδους της ΕΕ. Ειδικότε-
ρα, ο κλάδος των τραπεζών-
ασφαλειών γνώρισε σηµαντική 
αύξηση την περίοδο αυτή, αλλά 
η αύξηση αυτή δεν συνοδεύτηκε 
από µία εξίσου υψηλή αύξηση 
στα τεχνικά επαγγέλµατα. 

Αντίθετα, στους κλάδους των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτή-
των και των υπηρεσιών υγείας 
και κοινωνικής µέριµνας, η υψη-
λή αύξηση της γυναικείας απασχόλησης εκδη-
λώνεται εντονότερα στα τεχνικά επαγγέλµατα, 
µε ιδιαίτερη ένταση σε αυτά µε έντονο τεχνικό 
περιεχόµενο και σε αυτά µε στοιχεία τεχνικού 
περιεχοµένου. 

Η εικόνα αυτή, δηλαδή της σχετικά µεγαλύτε-
ρης αύξησης της γυναικείας απασχόλησης στα 
τεχνικά επαγγέλµατα από ότι στο σύνολο των 
επαγγελµάτων είναι εµφανής και στους κλά-
δους του εµπορίου, των µεταφορών επικοινω-
νιών, των τουριστικών υπηρεσιών (ξενοδοχεία-
εστιατόρια) και στον κλάδο των κατασκευών. 
Στους κλάδους αυτούς, στα επαγγέλµατα µε 
στοιχεία τεχνικού περιεχοµένου και δευτερευό-
ντως στα επαγγέλµατα µε αυξηµένο τεχνικό 
περιεχόµενο παρουσιάζεται αύξηση της γυναι-
κείας απασχόλησης. 

 

 

 

Φινλανδία  

Η εντυπωσιακή αύξηση της γυναικείας απα-
σχόλησης στη Φινλανδία κατά την περίοδο 
1995-1999 µε ρυθµό 3,5% ετησίως παρουσιά-
ζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναφορικά µε της ο-
µάδες των τεχνικών επαγγελµάτων στις οποίες 
η αύξηση αυτή εκδηλώθηκε. Ωστόσο, η ανά-
λυση αυτή περιορίζεται χρονικά στα έτη 1997-
1999, περίοδος για την οποία υπάρχουν ολο-
κληρωµένα στατιστικά δεδοµένα. (∆ιάγραµµα 
23).  

Η γυναικεία απασχόληση στη Φινλανδία, κατά 
την περίοδο 1997-1999 αυξήθηκε µε ρυθµό 
5,3% ετησίως. Θετική συµβολή στη µεταβολή 
της γυναικείας απασχόλησης παρουσίασαν ό-
λοι οι κλάδοι εκτός από αυτόν των τραπεζών 
και ασφαλειών. Στον κλάδο αυτό παρουσιά-
στηκε έντονη µείωση της γυναικείας απασχό-
λησης (-0,5% ετησίως) η οποία συνοδεύτηκε 
από εξίσου σηµαντική µείωση της απασχόλη-
σης στα επαγγέλµατα µε στοιχεία τεχνικού πε-
ριεχοµένου (-0,5% ετησίως).  
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µε τεχνικό περιεχόµενο κατά κλάδο στην Ελλάδα, 1995-1999

Πάνω µπάρα: Τεχνικά επαγγέλµατα
Κάτω µπάρα: Σύνολο επαγγελµάτων
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Σε 7 από τους 13 κλάδους η αύ-
ξηση της απασχόλησης ξεπερνά 
το 0,2% ετησίως, ενώ εκπληκτι-
κό είναι το γεγονός ότι σε 4 από 
αυτούς η ετήσια µεταβολή ξε-
περνά και το 0,7%. Οι κλάδοι 
αυτοί είναι, ο κλάδος του λιανι-
κού-χονδρικού εµπορίου (1,3% 
ετησίως), των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων (1,2% ετησίως) 
και των λοιπών-προσωπικών 
υπηρεσιών (0,8% ετησίως) και ο 
κλάδος της µεταποίησης (0,8% 
ετησίως). 

Εξίσου σηµαντικό δυναµισµό 
στην αύξηση της απασχόλησης 
παρουσιάζουν και οι κλάδοι των 
υπηρεσιών υγεία και κοινωνικής 
µέριµνας (περίπου 0,7% ετησί-
ως), ο κλάδος των ξενοδοχείων 
εστιατορίων (0,6%) και ο κλάδος της δηµόσιας 
διοίκησης (0,4%). Οι µεταβολές στην απασχό-
ληση των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλµατα 
στους παραπάνω κλάδους εµφανίζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον.  

Ειδικότερα, στον κλάδο του χονδρικού και λια-
νικού εµπορίου παρατηρείται σηµαντική αύξη-
ση της απασχόλησης στα επαγγέλµατα µε έ-
ντονο και αυξηµένο τεχνικό περιεχόµενο (από 
0,3% και 0,4% αντίστοιχα), ενώ υποχώρηση 
παρουσιάζει η απασχόληση στα επαγγέλµατα 
µε στοιχεία τεχνικού περιεχοµένου (0,3% ετη-
σίως).  

Στον κλάδο τον επιχειρηµατικών δραστηριοτή-
των η αύξηση της απασχόλησης στα τεχνικά 
επαγγέλµατα ξεπερνά το 1% ετησίως και αφο-
ρά και τις τρεις οµάδες τεχνικών επαγγελµά-
των. Στον κλάδο των λοιπών-προσωπικών υ-
πηρεσιών ο ρυθµός αύξησης της απασχόλησης 
των τεχνικών επαγγελµάτων είναι µεγαλύτερος 
από τον αντίστοιχο στο σύνολο του κλάδου, 
ενώ το σηµαντικότερο µέρος της αύξησης αφο-

ρά τα επαγγέλµατα µε αυξηµένο τεχνικό περιε-
χόµενο (0,4% ετησίως) και τα επαγγέλµατα µε 
στοιχεία τεχνικού περιεχοµένου (0,5%).  

Αντίστοιχα, µεγαλύτερο ρυθµός αύξησης της 
απασχόλησης των τεχνικών επαγγελµάτων συ-
γκριτικά µε το σύνολο των επαγγελµάτων πα-
ρουσιάζουν και οι κλάδοι  της µεταποίησης και 
των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής µέρι-
µνας. Στον τελευταίο κλάδο η αύξηση αυτή 
αφορά στο µεγαλύτερο µέρος της τα επαγγέλ-
µατα µε αυξηµένο τεχνικό περιεχόµενο (0,8% 
ετησίως), ενώ στη µεταποιητική βιοµηχανίας 
αυξηµένη συµµετοχή στην αύξηση της απα-
σχόλησης έχουν τα επαγγέλµατα µε στοιχεία 
τεχνικού περιεχοµένου (0,5% ετησίως) καθώς 
και τα επαγγέλµατα µε έντονο τεχνικό περιεχό-
µενο (0,2%) 

Στο κλάδο της δηµόσιας διοίκησης και των ξε-
νοδοχείων και εστιατορίων η αύξηση της απα-
σχόλησης στα τεχνικά επαγγέλµατα αφορά 
σχεδόν αποκλειστικά αυτά µε αυξηµένο τεχνι-
κό περιεχόµενο (περίπου από 0,3% ετησίως). 
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23 Η µεταβολή της απασχόλησης των γυναικών στα επαγγέλµατα 
µε τεχνικό περιεχόµενο κατά κλάδο στη Φιλανδία, 1997-1999

Κάτω µπάρα: Σύνολο επαγγελµάτων
Πάνω µπάρα: Τεχνικά επαγγέλµατα
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Στους κλάδους της εκπαίδευσης, κατασκευών, 
µεταφορών-επικοινωνιών και ορυχείων, ενέρ-
γειας και ύδρευσης, παρά τους µικρούς σχετικά 
ρυθµούς αύξησης της γυναικείας απασχόλησης 
στον κλάδο, οι ρυθµοί αύξησης της απασχόλη-
σης στα τεχνικά επαγγέλµατα είναι σηµαντικά 
υψηλότεροι και αφορούν στους δύο τελευταί-
ους κλάδους κυρίως τα επαγγέλµατα µε στοι-
χεία τεχνικού περιεχοµένου, ενώ στους δύο 
πρώτους τα επαγγέλµατα µε αυξηµένο τεχνικό 
περιεχόµενο. 
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Όπως παρουσιάστηκε στο πρώτο µέρος τη πα-
ρούσας µελέτης, η ενίσχυση της γυναικείας 
απασχόλησης χαρακτηρίζει τη δεκαετία του 
1990. Η ανάκαµψη αυτή άρχισε να εκδηλώνε-
ται τα πρώτα χρόνια µέσα σε µία οικονοµικά 
ασταθή περίοδο όπου η σηµαντικότερη ίσως 
επίπτωση στη αγορά εργασίας εκδηλώθηκε µέ-
σα από την απώλεια 5 περίπου εκατοµµυρίων 
θέσεων απασχόλησης στο σύνολο της ευρω-
παϊκής αγοράς εργασίας. 

Κατά την περίοδο 1993-1995, περισσότερο από 
τα ¾ των νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ κα-
ταλαµβάνονταν από γυναίκες. Στα εξεταζόµενα 
κράτη-µέλη η ενίσχυσης της θέσης των γυναι-
κών στην απασχόληση είναι εµφανής, µε σχε-
τικά µεγαλύτερη αυτή στην Ελλάδα, όπου η 
αύξηση ανέρχεται στο 1% ετησίως. Η ενίσχυση 
της απασχόλησης των γυναικών είναι εντονό-
τερη κατά την περίοδο 1995-1999. Στο σύνολο 
της Ένωσης η αύξηση της γυναικείας απασχό-
λησης συµβάλει στα 2/3 του ρυθµού αύξησης 
της συνολικής απασχόλησης, ενώ και στις υπό-

λοιπες χώρες η συµβολή είναι αντίστοιχα ση-
µαντική. 

Οι επιδόσεις των εξεταζόµενων χωρών στην 
µεταβολή της γυναικείας απασχόλησης ξεπερ-
νούν το 1% ετησίως. Υψηλότερη επίδοση από 
τον ευρωπαϊκό µέσο όρο παρουσιάζει η Φιν-
λανδία και η Ελλάδα ενώ µε επίδοση µικρότε-
ρη του ευρωπαϊκού µέσου όρου ακολουθεί το 
Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερµανία. 

Περισσότερες από τις µισές νέες θέσεις εργα-
σίας καταλαµβάνονται από άγαµες γυναίκες. 
Αξιοσηµείωτη είναι η τάση της αύξησης της 
απασχόλησης των διαζευγµένων ή χήρων γυ-
ναικών στο Ηνωµένο Βασίλειο και τη Φινλαν-
δία, καθώς και η αντίστοιχη τάση αύξησης των 
έγγαµων γυναικών στην Ελλάδα.  

Ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης διαθέτει το µε-
γαλύτερο µέρος –αν όχι το σύνολο, όπως στη 
περίπτωση της Φινλανδίας- των γυναικών που 
καταλαµβάνουν τις νέες θέσεις εργασίας. Εξαί-
ρεση αποτελεί η Ελλάδα όπου σηµαντικό µέ-
ρος στην αύξηση της γυναικείας απασχόλησης 
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έχει το µέσο επίπεδο εκπαίδευσης. Γενικά είναι 
εµφανής η τάση της αναβάθµισης του µορφω-
τικού επιπέδου του γυναικείου εργατικού δυ-
ναµικού. 

Σχέση µισθωτής εργασίας χαρακτηρίζει το σύ-
νολο σχεδόν των νέων θέσεων εργασίας των 
γυναικών. Χωρίς να αποτελεί εξαίρεση η περί-
πτωση της Ελλάδας, ωστόσο παρατηρείται ση-
µαντική δραστηριοποίηση των γυναικών ως 
αυτοαπασχολούµενες (εργοδότριες ή ατοµικές 
επιχειρήσεις), ενώ σηµαντική υποχώρηση πα-
ρουσιάζει και ο ρόλος της γυναίκας ως εργαζό-
µενου και ταυτόχρονα µέλους της οικογένειας. 
Ο συνδυασµός της τάσης αυτής µε τη συνολική 
τάση αύξησης της γυναικείας απασχόλησης 
υποδηλώνει τη αποχώρηση των γυναικών από 
τις οικογενειακές επιχειρήσεις και την αναζή-
τηση εργασίας σε άλλες επιχειρήσεις. 

Η ηλικία των γυναικών στο σύνολο σχεδόν των 
νέων θέσεων εργασίας ξεπερνά τα 30 έτη. Η 
συµβολή των γυναικών ηλικίας κάτω των 30 
ετών στην αύξηση της απασχόλησης είναι αρ-
νητική (εντονότερα στη Γερµανία). Εξαίρεση 
αποτελεί –εν µέρει- η Ελλάδα και η Φινλανδία. 
Στην τελευταία χώρα και τη Γαλλία αξιοση-
µείωτο είναι το γεγονός ότι πάνω από το µισό 
της αύξησης της γυναικείας απασχόλησης α-
φορά γυναίκες ηλικίας άνω των 45 ετών. 

Κλαδικά η αύξηση της γυναικείας απασχόλη-
σης στις εξεταζόµενες χώρες παρουσιάζει αρ-
κετές οµοιότητες αλλά και διαφορές. Οι κλάδοι 
της υγείας-πρόνοιας, κοινωνικών υπηρεσιών 
και των λοιπών-προσωπικών υπηρεσιών περι-
λαµβάνονται στους κλάδους που συµβάλουν 
στην αύξηση αυτή σε όλες τις εξεταζόµενες 
χώρες. Ωστόσο, σε κάθε χώρα παρουσιάζονται 
και ορισµένες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τη 
µεταβολή της απασχόλησης άλλων κλάδων α-
νάλογα µε τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της 
οικονοµίας της. Τέτοιοι κλάδοι είναι ο κλάδος 
της εκπαίδευσης και των τραπεζών-ασφαλειών 
στο Ηνωµένο Βασίλειο, των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων στη Γαλλία, των τραπεζών-
ασφαλειών, επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
και δηµόσιας διοίκησης στην Ελλάδα και τη 
Φινλανδία. Αξιοσηµείωτη τέλος είναι η δυνα-
µική της απασχόλησης που παρουσιάζει ο κλά-
δος της µεταποίησης στη Φινλανδία, σε µία 
περίοδο µάλιστα όπου η απασχόληση στον 
κλάδο αυτό σε όλες τις παραδοσιακά βιοµηχα-
νικές χώρες υποχωρεί αισθητά. 

 

Οι τάσεις στην απασχόληση των γυναικών 
στα τεχνικά επαγγέλµατα 

Σε όλες τις εξεταζόµενες χώρες, εκτός από την 
Ελλάδα, η απασχόληση στα τεχνικά επαγγέλ-
µατα αυξάνεται µε ρυθµό µικρότερο από την 
αύξηση της συνολικής γυναικείας απασχόλη-
σης. Σε όλες τις εξεταζόµενες χώρες η απασχό-
ληση στα επαγγέλµατα µε έντονο τεχνικό πε-
ριεχόµενο συµβάλει τουλάχιστον κατά το ½ 
στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών 
στα τεχνικά επαγγέλµατα, ενώ στη Γαλλία και 
Γερµανία η απασχόληση στα επαγγέλµατα µε 
αυξηµένο και στοιχεία τεχνικού περιεχοµένου 
µειώνεται. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περί-
πτωση της Φινλανδίας για τον πολύ υψηλό 
ρυθµό αύξησης της απασχόλησης των γυναι-
κών στα τεχνικά επαγγέλµατα (µε έντονο και 
αυξηµένο τεχνικό περιεχόµενο), ενώ στην Ελ-
λάδα, τη µόνη χώρα µε αύξηση της απασχόλη-
σης στα τεχνικά επαγγέλµατα µεγαλύτερη από 
την αύξηση στο σύνολο των επαγγελµάτων, τα 
4/5 της αύξησης µοιράζονται ανάµεσα στα ε-
παγγέλµατα µε έντονο τεχνικό περιεχόµενο και 
στοιχεία τεχνικού περιεχοµένου. 

Η συµµετοχή της τεχνικής απασχόλησης των 
γυναικών στο σύνολο της απασχόλησής τους 
παρουσιάζει ενδιαφέρον στις εξεταζόµενες χώ-
ρες. Σε όλες τις χώρες, εκτός από την Ελλάδα, 
παρατηρείται µείωση της συµµετοχής στο σύ-
νολο της γυναικείας απασχόλησης. Παρά την 
αύξηση του ποσοστού της, η Ελλάδα βρίσκεται 
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αρκετά πιο πίσω σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό 
µέσο όρο και τις υπόλοιπες εξεταζόµενες χώ-
ρες, οι οποίες παρά την µείωση του ποσοστού 
τους βρίσκονται σε επίπεδα πάνω από το 41%. 

Το µεγαλύτερο βαθµό ανάπτυξης της τεχνικής 
απασχόλησης -σε όρους ποσοστού συµµετοχής 
της τεχνικής απασχόλησης στο σύνολο της γυ-
ναικείας απασχόλησης- παρουσιάζει το Ηνω-
µένο Βασίλειο και ακολουθεί η Φινλανδία, η 
Γαλλία και η Γερµανία, η οποία έχει ποσοστό 
συµµετοχής µικρότερο από το αντίστοιχο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε όλες τις εξεταζόµενες χώρες, εκτός από τη 
Φινλανδία, τουλάχιστον το ήµισυ της απασχό-
λησης των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλµατα 
ανήκει στην οµάδα των επαγγελµάτων µε στοι-
χεία τεχνικού περιεχοµένου. Η απασχόληση 
στα επαγγέλµατα µε έντονο τεχνικό περιεχόµε-
νο, κατά την περίοδο 1995-1999, ενισχύεται –
έστω και οριακά – σε όλες τις χώρες. Η Ελλάδα 
παρουσιάζει τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξη-
ση, το ποσοστό της ωστόσο, παραµένει αρκετά 
χαµηλότερο από τις υπόλοιπες εξεταζόµενες 
χώρες. Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εµφανίζει για 
αυτή την οµάδα τεχνικών επαγγελµάτων η 
Φινλανδία. Το ποσοστό συµµετοχής σε αυτή τη 
χώρα, κατά την περίοδο 1997-1999, είναι δι-
πλάσιο από όλες τις εξεταζόµενες χώρες και 
αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης στις τά-
σεις της απασχόλησης των γυναικών στα τεχνι-
κά επαγγέλµατα πραγµατοποιήθηκε, λόγω έλ-
λειψης στοιχείων, µόνο για τη Γερµανία, τη 
Γαλλία και την Ελλάδα. Και στις τρεις χώρες 
το σύνολο σχεδόν της αύξησης της απασχόλη-
σης των γυναικών σε όλες τις οµάδες τεχνικών 
επαγγελµάτων προέρχεται από γυναίκες µε α-
νώτερη (Τριτοβάθµια) εκπαίδευση. 

Η ηλικία των γυναικών στο σύνολο σχεδόν των 
νέων θέσεων εργασίας σε τεχνικά επαγγέλµατα 
ξεπερνά τα 30 έτη. Η τάση της απασχόλησης 

των γυναικών ηλικίας κάτω των 30 ετών στην 
αύξηση της τεχνικής απασχόλησης είναι πτωτι-
κή, ιδιαίτερα στα επαγγέλµατα µε στοιχεία τε-
χνικού περιεχοµένου. Αυτό παρατηρείται εντο-
νότερα στη Γερµανία και το Ηνωµένο Βασί-
λειο, ενώ στη Γαλλία και τη Φινλανδία, και για 
την ίδια οµάδα τεχνικών επαγγελµάτων, αξιο-
σηµείωτο είναι το γεγονός ότι το σύνολο σχε-
δόν της αύξησης της απασχόλησης αφορά γυ-
ναίκες ηλικίας άνω των 45 ετών. 

Η αύξηση της απασχόλησης στα επαγγέλµατα 
µε έντονο τεχνικό περιεχόµενο αφορά όλες τις 
γυναίκες ανεξάρτητα οικογενειακής κατάστα-
σης. Ωστόσο, εντονότερη είναι η τάση της αύ-
ξησης των άγαµων γυναικών σε Γερµανία, 
Γαλλία και Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ εντονότερη 
τάση εµφανίζουν οι έγγαµες γυναίκες σε Ελλά-
δα και Φινλανδία. Στις τρεις πρώτες χώρες και 
στην οµάδα των επαγγελµάτων µε αυξηµένο 
τεχνικό περιεχόµενο η απασχόληση των έγγα-
µων γυναικών παρουσιάζει πτωτική τάση, γε-
γονός που είναι εµφανές και στα επαγγέλµατα 
µε στοιχεία τεχνικού περιεχοµένου στις χώρες 
αυτές. Αντίθετα, ενισχύεται η απασχόληση των 
γυναικών που είναι άγαµες, χήρες ή διαζευγµέ-
νες. Στην Ελλάδα και τη Φινλανδία δεν παρου-
σιάζεται η παραπάνω εικόνα, καθώς η αύξηση 
της απασχόλησης στα επαγγέλµατα µε αυξηµέ-
νο και στοιχεία τεχνικού περιεχοµένου αφορά 
όλες τις γυναίκες ανεξάρτητα οικογενειακής 
κατάστασης. 

Σχέση µισθωτής εργασίας χαρακτηρίζει το σύ-
νολο σχεδόν των νέων θέσεων εργασίας των 
γυναικών σε όλες τις οµάδες τεχνικών επαγ-
γελµάτων, κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Χω-
ρίς να αποτελούν εξαίρεση οι περιπτώσεις της 
Ελλάδας και της Φινλανδίας, ωστόσο στις χώ-
ρες αυτές παρατηρείται σηµαντική δραστηριο-
ποίηση των γυναικών ως αυτοαπασχολούµενες 
(εργοδότριες ή ατοµικές επιχειρήσεις) σε επαγ-
γέλµατα µε αυξηµένο τεχνικό περιεχόµενο ερ-
γασίας. Παράλληλα, στη Ελλάδα και τη Γερ-
µανία αισθητή υποχώρηση παρουσιάζει και ο 
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ρόλος της γυναίκας ως εργαζόµενου και ταυτό-
χρονα µέλους της οικογένειας στα επαγγέλµατα 
µε στοιχεία τεχνικού περιεχοµένου.  

Οι τάσεις στην απασχόληση των γυναικών στα 
τεχνικά επαγγέλµατα κατά κλάδο παρουσιά-
ζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τόσο στο σύνολο 
της Ένωσης όσο και στις εξεταζόµενες χώρες 
οι κλάδοι που εµφανίζουν το µεγαλύτερο µέρος 
της αύξησης της γυναικείας απασχόλησης στα 
τεχνικά επαγγέλµατα είναι αυτός της υγείας και 
κοινωνικών υπηρεσιών και ο κλάδος των επι-
χειρηµατικών δραστηριοτήτων. Στο κλάδο της 
υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών είναι 
εµφανής η σηµαντική δυναµική των θέσεων 
εργασίας µε έντονο τεχνικό περιεχόµενο, ενώ 
στον κλάδο των επιχειρηµατικών δραστηριοτή-
των η αύξηση της απασχόλησης αφορά σχεδόν 
εξίσου τα επαγγέλµατα µε έντονο και στοιχεία 
τεχνικού περιεχοµένου. 

Σηµαντικό δυναµισµό στην αύξηση της γυναι-
κείας απασχόλησης στα τεχνικά επαγγέλµατα 
παρουσιάζουν σε όλες σχεδόν τις χώρες οι 
κλάδοι των µεταφορών, επικοινωνιών και του 
χονδρικού και λιανικοί εµπορίου. Στον κλάδο 
της µεταποίησης αύξηση –έστω και οριακή- 
παρουσιάζουν µόνο τα επαγγέλµατα µε έντονο 
τεχνικό περιεχόµενο, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει είναι η περίπτωση της Φινλανδίας 
όπου η σηµαντική αύξηση της απασχόλησης 
στον κλάδο συνοδεύεται και από ανάλογη αύ-
ξηση της απασχόλησης όλων των οµάδων ε-
παγγελµάτων µε τεχνικό περιεχόµενο. 
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