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Ανεξάρτητα από την τυπικά θεσμοθετημένη και διακηρυγμένη ισότητα ως προς την 

αμοιβή και την επαγγελματική εξέλιξη ανδρών και γυναικών και τις εξαγγελίες για 

την ύπαρξη ίσων ευκαιριών στον εργασιακό χώρο, καθημερινά πραγματοποιούνται 

βάσει εθιμικών ή άγραφων νόμων ουσιώδεις διακρίσεις μεταξύ αντρών και 

γυναικών με την μορφή άτυπων σχέσεων εξουσίας και εξάρτησης. 

Η επαγγελματική θέση της γυναίκας χαρακτηρίζεται ακόμη και σήμερα από 

αντιφάσεις και αδιέξοδα , διότι η νομοθετική ισότητα και οι θεσμικές 

μεταρρυθμίσεις δεν προεξοφλούν στην καθημερινή πρακτική την ισότιμη 

πρόσβαση και εξέλιξη των δύο φύλων στην αγορά εργασίας. Εξάλλου , το ζήτημα 

της ίσης αμοιβής , ίσης μεταχείρισης στις εργασιακές σχέσεις και των 

προστατευτικών διατάξεων που αφορούν την εργαζόμενη γυναίκα συνιστούν ένα 

πολύ μικρό μέρος στο σύνολο των κανόνων του Εργατικού Δικαίου , σαν να 

πρόκειται για μία μικρή κατηγορία εργαζομένων. 

Στο εργασιακό περιβάλλον σε αρκετές περιπτώσεις η εργαζόμενη γυναίκα 

αντιμετωπίζεται από τους ιεραρχικά προϊστάμενους , αλλά και τους συναδέλφους 

της , με προκατάληψη , δυσπιστία και επιφυλακτικότητα ως προς τις γνώσεις και τις 

ικανότητες της. Προστατευτικές θεσμικές διατάξεις , όπως η πρόωρη μειωμένη 

συνταξιοδότηση των έγγαμων μητέρων , λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό ως 

μηχανισμοί νομιμοποίησης και αναπαραγωγής των διακρίσεων και των 

στερεοτύπων σε βάρος των γυναικών. 

Οι έντονες διαφοροποιήσεις των εργασιών κατά φύλο παγίωσαν έναν αυθαίρετο , 

συμβατικό διαχωρισμό των θέσεων εργασίας σε «ανδρικές» και «γυναικείες». 

Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, 

οι οποίοι κυριαρχούνται συνήθως από γυναίκες , όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες, τα 

παραϊατρικά επαγγέλματα και η εκπαίδευση , ενώ στα κατασκευαστικά 

επαγγέλματα, την βιομηχανία και τις μεταφορές έχουν μεγαλύτερη διείσδυση οι 

άνδρες. Οι γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες κατέχουν θέσεις εργασίας με 

ελάχιστη αυτονομία, χαμηλότερο γόητρο, λιγότερη εμπλοκή σε διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων και μεγαλύτερη εποπτεία από τους άνδρες. Οι άνδρες έχουν , ακόμη , 

διπλάσιες πιθανότητες σε σύγκριση με τις γυναίκες να κατέχουν θέσεις διευθυντών 

και τριπλάσιες για θέσεις γενικών διευθυντών. Η διαίρεση αυτή των αρμοδιοτήτων 

κατά φύλο εφαρμόστηκε κυρίως για να αποκλείσει τις γυναίκες από τα ανώτερα και 

όχι από τα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η γυναίκα κατά κόρον 

απορροφήθηκε σε επίπονα , άχαρα και κακοπληρωμένα επαγγέλματα , όπως αυτό 

της καθαρίστριας. 

 



 

Οι υπάρχουσες κοινωνικές προκαταλήψεις και οι στερεότυπες αντιλήψεις 

επηρεάζουν αρνητικά την αξιολόγηση διαφόρων εργασιών , με αποτέλεσμα να 

πραγματοποιούνται συγκεκαλυμμένες διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. 

Ορισμένες εργασίες , οι οποίες εκτελούνται κατά κύριο λόγο από γυναίκες - όπως οι 

θέσεις της γραμματέως και της πωλήτριας - υποβαθμίζονται με την κατάταξή τους 

σε χαμηλές κλίμακες αμοιβών. Επιπλέον, οι γυναίκες απασχολούνται σε μεγάλο 

ποσοστό σε δευτερεύουσες βοηθητικές εργασίες στα γραφεία επιχειρήσεων και σε 

δημόσιες υπηρεσίες ή διεκπεραιώνουν εργασίες που θεωρούνται «γυναικείες» , 

όπως δακτυλογράφοι , τηλεφωνήτριες, χειρίστριες υπολογιστών. Είναι ακόμη 

συνηθισμένα φαινόμενα η αυτόματη , αυθαίρετη σύνδεση της γυναικείας 

απασχόλησης με εργασίες που δεν χαρακτηρίζονται «βαριές» και η μισθολογική 

υποαξιολόγηση κάποιων δεξιοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση 

γυναικοκρατούμενων επαγγελμάτων , όπως η συνεχής προσοχή , η επιδεξιότητα , η 

ακρίβεια. 

 

Ωστόσο , υπάρχει μία κατηγορία γυναικών που μέσω της εργασίας τους 

ανεξαρτητοποιούνται οικονομικά και κοινωνικά είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες 

είτε ως επιχειρηματίες. Οι γυναίκες αυτές συχνά περιγράφονται σκωπτικά από μία 

μερίδα ανδρών με μία δόση ειρωνείας ως «καπάτσες ανδρογυναίκες» , καθώς 

αυτοί πιστεύουν ότι οι συγκεκριμένες γυναίκες – επιχειρηματίες διαθέτουν 

«ανδρικές» ικανότητες και άρα έχουν χάσει μεγάλο ποσοστό από την θηλυκότητά 

τους. Τα πιστωτικά ιδρύματα και η αγορά σε μεγάλο ποσοστό τις αντιμετωπίζουν με 

ιδιαίτερη δυσπιστία , καθώς υπάρχει η εδραιωμένη ανδροκρατούμενη , σεξιστική 

πεποίθηση ότι ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιχειρηματίες έχουν ελάχιστες 

προοπτικές επιτυχίας. 

Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η ανισότητα και η αδικία που υφίσταται η 

γυναίκα στο εργασιακό περιβάλλον δεν είναι αποτέλεσμα ενός χαμηλού 

μορφωτικού επιπέδου και μίας ελλιπούς επαγγελματικής κατάρτισης σε σύγκριση 

με το εργατικό δυναμικό των ανδρών – αντίθετα συχνά υπερέχει μορφωτικά - , 

αλλά αποτέλεσμα διαφορετικής , υποδεέστερης κοινωνικής αντιμετώπισής της , 

λόγω φύλου. Κάτω από τις σύγχρονες επισφαλείς εργασιακές συνθήκες είναι 

προφανής η ευάλωτη θέση των γυναικών στο εργασιακό τοπίο. Σε μία περίοδο 

έντονης οικονομικής κρίσης , όπου επικρατεί μία συνεχώς αυξανόμενη τάση 

περικοπής του εργατικού δυναμικού, οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες 

εργαζόμενους περιθωριοποιούνται ευκολότερα , γίνονται αποδέκτες απόλυσης και 

οδηγούνται μαζικά στην ανεργία. 

 



Τα ΜΜΕ μέσω των προγραμμάτων τους και κυρίως μέσω της διαφήμισης κάνουν 

προπαγάνδα υπέρ της “super woman” και προβάλλουν το πρότυπο της δυναμικής 

και επιτυχημένης εργαζόμενης γυναίκας. Αντίθετα , οι σύγχρονες κοινωνικές 

συνθήκες του δυτικού κόσμου «επιτρέπουν» στην γυναίκα να αναλάβει μία 

επαγγελματική ενασχόληση , εφόσον οργανώσει της δραστηριότητές της με τέτοιο 

τρόπο , ώστε η καθημερινή λειτουργία του νοικοκυριού να μην διακόπτεται και 

διαταράσσεται. 

 

Πράγματι , η συσσώρευση πολλαπλών ρόλων επιβάλλει στην εργαζόμενη ένα 

ρυθμό που δεν της επιτρέπει να καλύψει αρμονικά τις προσωπικές της ανάγκες και 

να αξιοποιήσει δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο της. Ο συνδυασμός των 

παραδοσιακών «γυναικείων» καθηκόντων με τις υποχρεώσεις της μισθωτής 

εργασίας έχει σαν συνέπεια ακόμη και την υπερκόπωση σε σωματικό και 

ψυχολογικό επίπεδο , η οποία απομονώνει την γυναίκα από κοινωνικοπολιτικές 

δραστηριότητες που θα εμπλούτιζαν την προσωπικότητα και την δημιουργικότητά 

της. 

 

 

Διακρίσεις με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας  

Τι σημαίνει; 

Στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου υπάρχει νομοθεσία που ρυθμίζει την 
παροχή ίσων ευκαιριών με στόχο όλοι οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να 
εκπαιδευτούν, να εργάζονται, να αμείβονται και να εξελίσσονται βάσει των 
ικανοτήτων, των προσόντων και της απόδοσής τους στην εργασία τους. 

Εντούτοις, φαίνεται ότι μεταξύ της νομοθεσίας και της πραγματικότητας υπάρχει 
χάσμα, καθώς τα δεδομένα δείχνουν ότι στην αγορά εργασίας κυριαρχούν 
διακρίσεις βάσει του φύλου. 

Αυτό επιβεβαιώνεται από: 

 τη σταθερότητα που φαίνεται να ισχύει στην επιλογή συγκεκριμένων 
επαγγελμάτων βάσει του φύλου 

 τη δυνατότητα εξέλιξης και ανάληψης υψηλόβαθμων θέσεων στην 
περίπτωση επαγγελμάτων που επιλέγονται και από τα δύο φύλα. 

 τη συνακόλουθη μισθολογική διαφορά όπου οι άντρες φαίνεται πως 
εργάζονται σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις, ακόμα και αν πρόκειται για 
επαγγέλματα που επιλέγονται και από τα δύο φύλα. 

Πώς εκδηλώνονται οι διακρίσεις με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας; 



Διάκριση σε οριζόντιο επίπεδο: 

Οι διακρίσεις σε οριζόντιο επίπεδο αφορούν στη διαφορά με την οποία 
εκπροσωπούνται τα δυο φύλα μεταξύ των διαφόρων επαγγελμάτων. Οι διακρίσεις 
σε οριζόντιο επίπεδο θεωρούνται πιο στενά συνδεδεμένες με τα παραδοσιακά 
στερεότυπα των φύλων. Αυτό ισχύει διότι παρά τις κοινωνικό – πολιτισμικές 
αλλαγές που έχουν συντελεστεί στις χώρες του δυτικού κόσμου τα τελευταία 
χρόνια, οι γυναίκες φαίνεται ακόμα και σήμερα να θεωρούνται ταυτισμένες με τους 
τομείς της παροχής υπηρεσιών και φροντίδας. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι οι 
περισσότεροι θα φανταζόμασταν μια γυναίκα ως νοσοκόμα ή ως δασκάλα και έναν 
άντρα ως διευθυντή τράπεζας. 

Διάκριση σε κάθετο επίπεδο: 

Οι διακρίσεις σε κάθετο επίπεδο αφορούν την επικράτηση των ανδρών σε εργασίες 
υψηλότερου κοινωνικού status. Αυτό ισχύει είτε πρόκειται για «παραδοσιακά» 
αντρικά επαγγέλματα είτε για παραδοσιακά γυναικεία. Οι διακρίσεις σε αυτό το 
επίπεδο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την καθιερωμένη ιεραρχία σε ένα 
επάγγελμα ή ένα οργανισμό. 

Διάκριση με βάσει το στατιστικό μέσο όρο: 

Αφορά την υπόθεση των εργοδοτών ότι, κατά μέσο όρο, η συνολική 
παραγωγικότητα ανδρών και γυναικών είναι διαφορετική. Οι γυναίκες θεωρείται 
ότι είναι περισσότερο πιθανό να παραιτηθούν από την εργασία τους και 
δυσκολότερο να δεσμευτούν σε αυτή εν συγκρίσει με τους άνδρες. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα οι γυναίκες να κυριαρχούν αριθμητικά σε λιγότερο απαιτητικά 
επαγγέλματα και επαγγελματικούς τομείς, στους οποίους το προσωπικό είναι 
εύκολο να ανανεώνεται χωρίς σημαντικό κόστος για τον εργοδότη. 

Άμεση διάκριση με βάση το φύλο: 

Πρόκειται για την εκδήλωση μιας άδικης συμπεριφορά, η οποία βασίζεται στα 
στερεότυπα των φύλων. Για παράδειγμα, μια γυναίκα με εμπειρία και υψηλά 
προσόντα δεν φτάνει στην τελική συνέντευξη για μια εργασία, ενώ οι άνδρες 
υποψήφιοι με λιγότερα προσόντα τα καταφέρνουν. 

Έμμεση διάκριση με βάση το φύλο: 

Πρόκειται για την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς ή τη λήψη μιας απόφασης, η 
οποία επηρεάζει δυσανάλογα ή μονομερώς μια ομάδα εργαζομένων έναντι μιας 
άλλης. Για παράδειγμα, όταν ο εργοδότης ζητά από το προσωπικό του να μένει 
καθημερινά επιπλέον ώρες στη δουλειά. Αυτό μπορεί να είναι ένα αίτημα που 
επηρεάζει κυρίως τις γυναίκες υπαλλήλους του, οι οποίες επωμίζονται τις 
οικογενειακές υποχρεώσεις και τη φροντίδα των παιδιών. 

Τι δείχνουν τα δεδομένα; 

Τα δεδομένα δείχνουν ότι στο χώρο εργασίας εξακολουθούν να υφίστανται 
διακρίσεις με βάση το φύλο. Σύμφωνα με τους ειδικούς οφείλονται στη διαιώνιση 
σαφώς διακριτών ρόλων και στερεοτύπων που αφορούν τους άνδρες και της 



γυναίκες. Έτσι, παρά τη νομοθεσία που διασφαλίζει ισότητα ευκαιριών στα δύο 
φύλα στην αγορά εργασίας, η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική. 

Αυτό σημαίνει ότι οι διακρίσεις εξακολουθούν να υφίστανται τόσο σε οριζόντιο όσο 
και σε κάθετο επίπεδο και συνακόλουθα οδηγούν σε μισθολογικές διακρίσεις. 
Επιπλέον, φαίνεται ότι οι εργαζόμενες γυναίκες που έχουν οικογένεια βρίσκονται 
συχνά παγιδευμένες σε μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση 
επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων σε μια προσπάθεια να 
ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους στην εργασία και στο σπίτι. 

Τα δεδομένα από το EUROSTAT (2005) για τις χώρες της ΕΕ 
(http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB) δείχνουν ότι: 

 Το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών είναι υψηλότερο από αυτό των 
γυναικών. Το 71,2% των ανδρών εργάζεται, έναντι του 56,3% των γυναικών. 

 Οι γυναίκες απασχολούνται κατά κύριο λόγο στον τομέα της παροχής 
υπηρεσιών, και ειδικά σε επαγγέλματα που αφορούν τη φροντίδα. 

 Η παρουσία των ανδρών είναι κυρίαρχη στον ιδιωτικό τομέα και ειδικά σε 
τεχνικά και τεχνολογικά επαγγέλματα 

 Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται και έχουν λιγότερες ευκαιρίες να 
αναλάβουν υψηλόβαθμες και διευθυντικές θέσεις στην αγορά εργασίας. 

 Το ποσοστό ημι – απασχόλησης είναι υψηλότερο στις γυναίκες (32,6%) 
έναντι των ανδρών (7,3%) 

 Οι γυναίκες ηλικίας 20 – 49 ετών που έχουν παιδιά μικρότερα από 12 ετών 
εμφανίζουν μικρότερο ποσοστό πλήρους απασχόλησης. Αντίστοιχα, το 
καθεστώς της ημι – απασχόλησης είναι συνηθέστερο στην περίπτωση των 
μητέρων. 

 Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ οι γυναίκες εργάζονται λιγότερες ώρες ενώ 
διαθέτουν περισσότερες ώρες από τον ελεύθερο χρόνο τους για τις εργασίες 
στο σπίτι έναντι των ανδρών. Επιπλέον, σε όλες τις χώρες της ΕΕ οι γυναίκες 
έχουν λιγότερο ελεύθερο χρόνο έναντι των ανδρών 

Ποια είναι η άποψη της κοινής γνώμης για την κατάσταση στην Ελλάδα; 

Παρουσιάζονται τα κύρια ευρήματα μιας πανελλαδικής έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 22/9 έως 3/11/2009. Στόχος ήταν 
η διερεύνηση των απόψεων της κοινής γνώμης για το θέμα των διακρίσεων με 
βάσει το φύλο στην ελληνική αγορά εργασίας. Το δείγμα αποτελούνταν από 1,158 
άτομα και των δύο φύλων, ηλικίας 13-70 ετών. Η συλλογή των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια και ατομικές συνεντεύξεις. 

Τα κύρια ευρήματα συνοψίζονται ως εξής: 

 Στερεότυπα και διακρίσεις με βάση το φύλο στην ελληνική αγορά εργασίας: 
Οι διακρίσεις σε οριζόντιο επίπεδο είναι υπαρκτές στην ελληνική αγορά 
εργασίας. Για παράδειγμα, υπάρχουν επαγγέλματα και πεδία οικονομικής 
δραστηριότητας τα οποία ταυτίζονται σχεδόν αποκλειστικά με το ανδρικό φύλο, 
όπως: η βαριά βιομηχανία, η οικοδομή, ο στρατός, οι μεταφορές, τα 
οικονομικά, οι πωλήσεις και το εμπόριο. Αντίστοιχα, συγκεκριμένα 
επαγγέλματα ταυτίζονται κατά κύριο λόγο με το γυναικείο φύλο, όπως: 



υπηρεσίες παροχής φροντίδας, εκπαίδευση, γραμματειακή υποστήριξη και 
εργασίες γραφείου, νοσηλευτική, δημόσιες σχέσεις και μάρκετινγκ. 

Οι διακρίσεις σε κάθετο επίπεδο είναι επίσης εμφανής στην ελληνική αγορά 
εργασίας. Διερευνώντας τις απόψεις της κοινής γνώμης όσον αφορά ένα 
επαγγελματικό τομέα, για παράδειγμα αυτόν της υγείας, το ανδρικό φύλο 
ταυτίζεται με επαγγέλματα που κατατάσσονται υψηλά στη μισθολογική και την 
ιεραρχική κλίμακα (π.χ. γιατροί και χειρουργοί). Αντίθετα, το γυναικείο φύλο 
ταυτίζεται με επαγγέλματα που κατατάσσονται χαμηλότερα ιεραρχικά και 
μισθολογικά (π.χ. νοσοκόμες), όπως επίσης με την αυτοαπασχόληση (π.χ. 
φαρμακοποιοί) 

 Παραδοσιακοί ρόλοι Οι διακρίσεις στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα 
εμφανής στην περίπτωση επαγγελμάτων που παραδοσιακά θεωρούνται 
ανδροκρατούμενα και απαιτούν δεξιότητες και χαρακτηριστικά που κατά κύριο 
λόγο αποδίδονται στους άνδρες, όπως: οικοδόμοι, πιλότοι, υδραυλικοί και 
ηλεκτρολόγοι, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και οδηγοί ταξί. Αντίστοιχα, 
η κοινή γνώμη συνδέει με το γυναικείο φύλο επαγγέλματα που σχετίζονται με 
την παροχή φροντίδας και υπηρεσιών ή με το ρόλο των φύλων όπως ισχύει 
παραδοσιακά μέσα στην οικογένεια, όπως: νοσοκόμες, νηπιαγωγοί και 
κομμώτριες. 

 Επαγγέλματα που απαιτούν υψηλά προσόντα Στην περίπτωση 
«παραδοσιακών» επαγγελμάτων που προϋποθέτουν υψηλά προσόντα (π.χ. 
λογιστές, δικηγόροι, γιατροί, αρχιτέκτονες), το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων 
μικραίνει, ωστόσο εξακολουθούν να ευνοούνται οι άντρες. Στην περίπτωση 
αυτή, τα επαγγέλματα που ταυτίζονται με τις γυναίκες ή εξίσου με τις γυναίκες 
και τους άντρες αφορούν την αυτό- απασχόληση (π.χ. δημοσιογράφοι και 
φαρμακοποιοί) ή επαγγέλματα που είναι σχετικά χαμηλά αμειβόμενα (π.χ. 
δημοσιογράφοι, δάσκαλοι και καθηγητές). 

 Σύγχρονα επαγγέλματα Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν και για 
ένα σύνολο από επαγγέλματα τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως «σύγχρονα». 
Πρόκειται για επαγγέλματα που απαιτούν υψηλού επιπέδου κατάρτιση και 
προσόντα, τα οποία κατατάσσονται υψηλά σε μισθολογική και σε ιεραρχική 
κλίμακα στο πλαίσιο ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Στα επαγγέλματα 
αυτά συγκαταλέγονται, οι διευθυντές marketing, οι σύμβουλοι επενδύσεων, οι 
σύμβουλοι πωλήσεων, οι οικονομολόγοι και οι διευθυντές ανθρώπινου 
δυναμικού, ή επαγγέλματα που σχετίζονται με την δημόσια εξουσία (π.χ. 
δικαστικοί και βουλευτές). 

Όσον αφορά αυτή την κατηγορία επαγγελμάτων, το χάσμα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών γίνεται και πάλι εμφανές, λιγότερο βέβαια σε σχέση με αυτό που 
αφορά τα περισσότερο «παραδοσιακά επαγγέλματα». Ωστόσο, και πάλι οι 
διακρίσεις με βάση το φύλο γίνονται πολύ έντονες στην περίπτωση 
«σύγχρονων» επαγγελμάτων που αφορούν την άσκηση εξουσίας (πολιτική και 
δικαστικό σώμα), όπως επίσης στην περίπτωση θέσεων που κατατάσσονται 
πολύ υψηλά στην ιεραρχία ενός φορέα ή οργανισμού (διευθυντές ή πρόεδροι 
μεγάλων οργανισμών και τραπεζών) 

Πώς εξηγούνται οι διακρίσεις με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας; 



Η διακρίσεις με βάση το φύλο στην αγορά εργασία φαίνεται να αποτελούν συνέχεια 
του παραδοσιακού καταμερισμού των εργασιών βάσει του φύλου. Αυτού του 
είδους ο καταμερισμός κυριαρχείται από στερεότυπα, σύμφωνα με τα οποία οι 
γυναίκες θεωρούνται υπεύθυνες πρωτίστως για τα θέματα του σπιτιού και της 
οικογένειας και οι άντρες πρωτίστως για τις εργασίες εκτός σπιτιού. Αυτός ο 
καταμερισμός οδήγησε σε αύξηση της ισχύς και της παρουσίας των αντρών κατ’ 
αρχήν στην αγορά εργασίας. 

Ταυτόχρονα, η ίδια η διαδικασία κοινωνικοποίησης των δύο φύλων λειτουργεί κατά 
τρόπο που διαιωνίζει αυτό τον «παραδοσιακό» καταμερισμό των εργασιών. Οι 
προσδοκίες, οι ρόλοι και τα στερεότυπα του φύλου είναι βασικό κομμάτι αυτής της 
διαδικασίας. Τα αγόρια και τα κορίτσια υιοθετούν τις νόρμες, τις προσδοκίες, τους 
ρόλους και καταλαμβάνουν κοινωνικά το χώρο που ταυτίζεται παραδοσιακά με το 
φύλο τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η κοινωνικοποίηση των ανδρών να στοχεύει 
στην παραγωγή και των γυναικών στην αναπαραγωγή. Έτσι, μπορεί να εξηγηθεί η 
ανισότητα στις επαγγελματικές επιλογές, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν 
παραδοσιακά «ανδρικά» και «γυναικεία» επαγγέλματα, αλλά και η ανισότητα των 
ευκαιριών για εξέλιξη σε επαγγέλματα που επιλέγονται και από τα δύο φύλα. 

Γιατί σε ενδιαφέρει το θέμα των διακρίσεων φύλου στην αγορά εργασίας; 

Ως νέα γυναίκα έχεις κοινωνικοποιηθεί σε ένα σύστημα που νομοθετικά ρυθμίζει 
την ισότητα των ευκαιριών για τα δύο φύλα στην αγορά εργασίας. Έτσι, είναι 
σημαντικό να είσαι ενήμερη για τα δεδομένα που δείχνουν ότι αυτή η ισότητα σε 
αρκετές περιπτώσεις δεν ισχύει. 

Με αυτό τον τρόπο, θα μπορείς να υπερασπιστείς καλύτερα το δικαίωμά σου να 
εργαστείς και να εξελιχθείς σύμφωνα με τα προσόντα και την απόδοσή σου στον 
επαγγελματικό τομέα που έχεις επιλέξει, σε περίπτωση που αντιληφθείς ότι 
υφίστασαι κάποιου είδους διάκριση έναντι των ανδρών συναδέλφων σου. 

Επιπλέον, ως νέα γυναίκα είναι πιθανό να έχεις διαμορφώσει ένα πλάνο ζωής στο 
οποίο θα χρειαστεί να συνδυάσεις την ανάγκη και την επιθυμία σου να διακριθείς 
στον επαγγελματικό χώρο που διάλεξες με την επιθυμία σου να δημιουργήσεις τη 
δική σου οικογένεια. 

Κατά την ενηλικίωσή τους πολλές σύγχρονες γυναίκες συνειδητοποιούν ότι η 
είσοδος στην αγορά εργασίας συνεπάγεται την ανάγκη συνδυασμό πολλών 
διαφορετικών υποχρεώσεων (πρωτίστως επαγγελματικών και οικογενειακών), ενώ 
είναι ελλιπή τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής που διευκολύνουν την εκπλήρωση 
αυτού του στόχου 

Από την άποψη αυτή είναι σημαντικό να είσαι ευαισθητοποιημένη ώστε να μπορείς 
να διεκδικήσεις την εφαρμογή των μέτρων που θα διευκολύνουν την υλοποίηση 
των επαγγελματικών και των προσωπικών στόχων σου. Επιπλέον, είναι σημαντικό 
να μπορείς να διεκδικήσεις στο πλαίσιο της προσωπικής σχέσης σου από το 
σύντροφό σου, το μοίρασμα των ευθυνών και των υποχρεώσεων έτσι ώστε να 
εκπληρώσεις το πλάνο ζωής που έχεις σχεδιάσει. 



Ταυτόχρονα, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε ανώνυμα ένα ερώτημα σε ειδικό 
συμβουλευτικής και να λάβετε προσωπική απάντηση για θέματα που άπτονται των 
στερεοτύπων και των διακρίσεων λόγω φύλου. 

 

 

 

Συνθήκες γυναικείας απασχόλησης σήμερα 

Οι πρόσφατες έρευνες και στατιστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποδεικνύουν ότι η 
ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας δεν έχει επιτευχθεί παρά τη νομική 
καταχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών με τις πολιτικές και δράσεις για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων που έχουν υιοθετηθεί από τα κράτη- μέλη. Η 
έμφυλη ανισότητα αποτυπώνεται σύμφωνα με την έρευνα της ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Σταμάτη 
2008) στη τη μικρότερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, τη 
συγκέντρωση τους σε ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους και την απουσία ή την 
υποεκπροσώπηση τους σε άλλους, το χάσμα των αμοιβών ανδρών και γυναικών, τα 
μεγάλα ποσοστά ανεργίας των γυναικών και τη μεγάλη παρουσία τους σε 
επαγγέλματα ευέλικτων μορφών απασχόλησης (π.χ. μερική απασχόληση, κατ’ οίκον 
εργασία, προσωρινή ή εποχιακή απασχόληση) (Νίνα-Παζαρζή 2007, Κρητικίδης 
2004, Αβραμίκου 2001), τη μη κάλυψη τους από συλλογικές συμβάσεις 
(Γιαννακούρου & Σουμέλη 2002), την έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης, την 
αδυναμία εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, τις περιορισμένες 
δυνατότητες για επαγγελματική εξέλιξη καθώς και τη μειωμένη συμμετοχή τους 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και παρουσία τους σε θέσεις ευθύνης. 
Διαπιστώνεται πιο συγκεκριμένα ότι, παρά την ετήσια αύξηση της γυναικείας 
απασχόλησης, τα ποσοστά στο σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών (ΕΕ 27) 
εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από αυτά των ανδρών, ενώ εξακολουθεί να 
ισχύει ο διαχωρισμός των επαγγελμάτων σε «ανδρικά» και «γυναικεία». Έτσι παρά 
την παρουσία των γυναικών σε επαγγέλματα στα οποία στο παρελθόν 
κυριαρχούσαν οι άνδρες (π.χ. γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι), παρατηρείται 
συγκέντρωση τους σε επαγγέλματα γραφείου, πωλήσεων και υπηρεσιών, κυρίως σε 
κλάδους όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Αντίστοιχα οι άνδρες κυριαρχούν στη 
διοίκηση και τα ειδικευμένα χειρωνακτικά επαγγέλματα και ειδικότερα σε κλάδους 
όπως οι κατασκευές, οι μεταφορές,η βιομηχανία και η γεωργία. Παράλληλα, η 
μητρότητα και οι και η μη διευκόλυνση των γυναικών ως προς τις αυξημένες 
οικογενειακές τους υποχρεώσεις καθιστά την εύρευση και διατήρηση θέσεων 
αμειβόμενης εργασίας ιδιαίτερα δυσχερή. Η κοινωνικά αποδεκτή και σε μεγάλο 
βαθμό επιβαλλόμενη προτεραιότα των οικογενειακών ρόλων για τις γυναίκες 
αναπαράγει τον «συμπληρωματικό» οικονομικό τους ρόλο, που προβάλλεται ως 
προϊόν «ορθολογικών» επιλογών από τις ίδιες όταν αποδέχονται θέσεις μερικής 
απασχόλησης, ευέλικτων μορφών εργασίας ή θέσεις στο δημόσιο τομέα. Στην 
Ελλάδα τα ποσοστά μερικής απασχόλησης είναι χαμηλότερα από αυτά της ΕΕ αν και 
παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις κατά την τελευταία δεκαετία, όμως ο μεγάλος 
ανταγωνισμός των επιχειρήσεων και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών δημιούργησαν 



(Νίνα-Παζαρζή 2007, Μαράτου-Αλιπράντη 2006) νέες θέσεις εργασίας για τις 
γυναίκες. Πολλοί μελετητές σήμερα θεωρούν ότι η μερική απασχόληση ως 
«γυναικείο φαινόμενο» αναπαράγει τις ανισότητες στον εργασιακό χώρο, 
περιορίζοντας τις γυναίκες σε παραδοσιακά επαγγέλματα και κρατώντας τες σε 
χαμηλά αμειβόμενες, χαμηλής ειδίκευσης χωρίς κοινωνική ασφάλιση και με 
περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα θέσεις χωρίς προοπτικές επαγγελματικής 
εξέλιξης και χωρίς ουσιαστική δυνατότητα ενσωμάτωσης τους στην αγορά εργασίας 
(Bolle 2007, Νάζου 2002, Αθανασιάδου, Πετροπούλου & Μιμίκου 2001, Αβραμίκου 
2001).  

 

Οριζόντιος και Κάθετος Επαγγελματικός Διαχωρισμός 

Ο επαγγελματικός διαχωρισμός αφορά στη συγκέντρωση ανδρών και γυναικών σε 
διαφορετικά επαγγέλματα. Ο διαχωρισμός αυτός «παύει να υφίσταται όταν η 
αναλογία ανδρών και γυναικών σε κάθε επάγγελμα είναι ίδια με την αναλογία των 
φύλων στη συνολική απασχόληση» (Ντερμανάκης 2005). Ο επαγγελματικός 
διαχωρισμός διακρίνεται σε οριζόντιο και κάθετο [Vertical – Horizontal 
Segregation]. Ο μεν πρώτος αφορά την παρουσία ανδρών και γυναικών σε 
συγκεκριμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας,ενώ ο δεύτερος στις 
διαφορετικές θέσεις ιεραρχίας ανδρών και γυναικών στο εσωτερικό των κλάδων. Αν 
και αναμένονταν πως η διεύρυνση του τομέα των υπηρεσιών στον οποίο εισήλθαν 
μαζικά οι γυναίκες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες θα περιόριζε τον επαγγελματικό 
διαχωρισμό, η αναβάθμιση του εργασιακού ρόλου των γυναικών δεν ήταν η 
προσδοκόμενη. Στην Ελλάδα ένα ποσοστό 65% απασχολείται στους κλάδους: της 
γεωργίας, το λιανικό εμπόριο, την εκπαίδευση, την υγεία και πρόνοια, τη δημόσια 
διοίκηση, τα ξενοδοχεία και εστιατόρια. Συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών που 
απασχολείται στον αγροτικό τομέα, ενώ είναι έντονη η προτίμηση τους για το 
δημόσιο τομέα που τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις 
επαγγελματικές τους υποχρεώσεις (Γιδαράκου, κά 2005). Επιβεβαιώνεται έτσι η 
ύπαρξη οριζόντιου διαχωρισμού που αναπαράγει τη διάκριση σε «ανδρικά» και 
«γυναικεία» επαγγέλματα, οδηγεί στον αποκλεισμό των γυναικών από κάποια 
επαγγέλματα και τη συγκέντρωση τους σε χαμηλά αμειβόμενες εργασίες γεγονός 
που αποτελεί εμπόδιο στη μείωση της ανεργίας. Ο Ντερμανάκης (2005) μάλιστα 
τονίζει τη σαφή συνάρτηση των εκπαιδευτικών επιλογών με τον επαγγελματικό 
διαχωρισμό. Ως προς τον κάθετο διαχωρισμό, τεκμηριώνεται ότι παρά τις 
σημαντικές αλλαγές που έχουν σημειωθεί με την μαζική είσοδο των γυναικών στην 
αγορά εργασίας, και παρά τη διείσδυσή τους σε χώρους σε επαγγέλματα, 
ειδικεύεσεις και θέσεις της επαγγελματικής ιεραρχίας από τις οποίες ήταν στο 
παρελθόν αποκλεισμένες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πρόσβαση των γυναικών στα 
υψηλότερα κλιμάκια είναι περιορισμένη ακόμη και στα επαγγέλματα που 
γυναικοκρατούνται. Γίνεται επομένως προφανής η ύπαρξη εμποδίων που 
καθυστερούν ή και αποκλείουν την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών γυάλινη 
οροφή [glass ceiling]. Ο Ντερμανάκης (2004) επιβεβαιώνει την ύπαρξη στην Ελλάδα 
εκτεταμένου στρώματος γυάλινης οροφής στις επιχειρήσεις όλων των κλάδων, ενώ 
η ένταση του διαχωρισμού αυξάνεται στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.  

http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%AE_%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF_%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF
http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%AE_%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF_%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF
http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php?title=%CE%93%CF%85%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php?title=%CE%93%CF%85%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE


 

Μισθολογικό χάσμα 

Το μισθολογικό χάσμα [gender pay gap] αναφέρεται στην ανισότητα των αμοιβών 
ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας. Παρά το νομικό πλαίσιο που 
κατοχυρώνει την ισότητα των αμοιβών τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση το πρόβλημα είναι υπαρκτό και μάλιστα διευρύνεται με το πέρας της 
ηλικίας, γεγονός που συναρτάται με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των γυναικών σε 
θέσεις χαμηλής ειδίκευσης (Γιδαράκου, κά 2005). Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
γυναικείας απασχόλησης και η συγκέντρωση τους σε συγκεκριμένους κλάδους 
φαίνεται να σχετίζονται άμεσα με το μισθολογικό χάσμα. Mελέτη για τους 
«Προσδιοριστικούς Παράγοντες του Μισθολογικού Χάσματος μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών» (Νίνα-Παζαρζή 2007, Καραμεσίνη & Ιωακείμογλου, 2003) στη 
βιομηχανία και τις υπηρεσίες, αφενός τεκμηριώνει τη συρρίκνωση του χάσματος 
στην Ελλάδα κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες λόγω του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου και ταυτόχρονα διαπιστώνει την σημαντική διαφορά μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα στον οποίο το χάσμα είναι μεγαλύτερο από δέκα ποσοστιαίες 
μονάδες. Υποστηρίζεται ότι η μισθολογική ανισότητα ανδρών και γυναικών 
οφείλεται στις διαφορές τους ως προς το «ανθρώπινο κεφάλαιό» τους και τις 
έμφυλες διακρίσεις όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τις προτιμήσεις εργοδοτών, 
εργαζομένων και καταναλωτών. Το μισθολογικό χάσμα θεωρείται ότι είναι 
αποτέλεσμα τριών προσδιοριστικών παραγόντων : α. Του επαγγελματικού και 
κλαδικού διαχωρισμού της απασχόλησης, β. των μισθολογικών ανισοτήτων εξαιτίας 
εργοδοτικών πρακτικών που αντικατοπτρίζουν κοινωνικές αντιλήψεις για την αξία 
της γυναικείας εργασίας, αλλά της μικρής διαπραγματευτικής ικανότητας των 
γυναικών σε κλάδους όπου αυτές υπερεκπροσωπούνται και τέλος γ. της εργασιακής 
εμπειρίας ή προϋπηρεσίας στην τελευταία δουλειά.  

Πολιτικές για το Φύλο και την Εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για την ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην άσκηση πολιτικής για το φύλο. Το ενδιαφέρον στοιχείο στην καθιέρωση 
πλαισίων για όλα τα κράτη –μέλη είναι ότι οι επιπτώσεις των προτάσεων που έχουν 
υιοθετηθεί προέρχονται συχνά από έμμεσες αναφορές στη σχέση εργασίας και 
φύλου. Οι αναφορές αυτές είναι έκφραση της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου [gender mainstreaming] σε όλες τις πολιτικές που επηρεάζουν έμμεσα ή 
άμεσα την ισότητα ανδρών και γυναικών και έχουν ως στόχο την ισότητα των 
ευκαιριών και την καταπολέμηση των έμφυλων ανισοτήτων στην κοινωνική, 
πολιτική και οικονομική ζωή. ΄Έτσι, ενώ για παράδειγμα το Έκτακτο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Λισσαβόνας το Μάρτιο του 2000 αποσκοπούσε στη λήψη 
οικονομικών κυρίως μέτρων, η προσπάθεια συγκεκριμενοποίησης τους σε 
διάφορους τομείς επηρέασε και τα ζητήματα του φύλου στην αγορά εργασίας. 
Παράλληλα, μια σειρά άλλων ενεργειών υποστηρικτικών των δυνατοτήτων των 
γυναικών ατομικά και ομαδικά, συνηγορούσε υπέρ των ίσων ευκαιριών στην αγορά 
εργασίας. Όλες οι ενέργειες στόχευαν στην ισότητα των φύλων με την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης, την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, την ενδυνάμωση των ΜΚΟ ώστε να 
συνδράμουν στην υλοποίηση των πολιτικών στόχων, τη χρήση εμπειρογνωμόνων, 
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τη συγγραφή μελετών και τη χρήση δεικτών στατιστικής τεκμηρίωσης, την 
αξιοποίηση δεικτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δημοσιοποίηση από τα ΜΜΕ, και 
την παρακολούθηση υλοποίησης του όλου σχεδιασμού (Νίνα –Παζαρζή 2001).  

Αντί επιλόγου: θεωρητικές εξηγήσεις και έρευνες για το φύλο και 

την εργασία 

Η μελέτη της εξω-οικιακής εργασίας των γυναικών απασχόλησε επιστήμονες από 
διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, όπως η Οικονομική Επιστήμη, η 
Κοινωνιολογία, η Νομική Επιστήμη, η Ιστορία κ.ά. Από τη δεκαετία του 1970 
δημοσιεύεται πληθώρα μελετών, τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών, οι οποίες 
είχαν ως αντικείμενο ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούσαν τη θέση των 
γυναικών στην αγορά εργασίας. Την ίδια χρονική περίοδο, με την ανάπτυξη του 
φεμινιστικού κινήματος δημοσιεύτηκαν μελέτες και ερευνητικές εργασίες, οι οποίες 
ασχολήθηκαν με τη συνεισφορά και τη σημασία της οικιακής εργασίας για την 
κοινωνική παραγωγή. Στο πλαίσιο αυτών των μελετών, αμφισβητήθηκαν οι τρόποι 
με τους οποίους οι κοινωνικές θεωρίες γενικότερα αντιλαμβάνονται την εργασία, 
και αυτό προκάλεσε σειρά προβληματισμών για τη δυνατότητά τους να παράσχουν 
μια ολοκληρωμένη κατανόηση του ρόλου των γυναικών στις σχέσεις παραγωγής, 
και ως εκ τούτου, να δώσουν μια ικανοποιητική εξήγηση για την κατανόηση της 
κοινωνικής ταυτότητας των γυναικών. Η αμφισβήτηση των παραδοσιακών θεωριών 
για την εργασία στηρίχτηκε στην άποψη ότι αυτές στηρίζονταν στις διακρίσεις που 
υπάρχουν στο χώρο της εργασίας με βάση το «κοινωνικό φύλο». Αυτές μάλιστα οι 
θεωρίες, χρησιμοποιώντας την προβληματική των σχέσεων του «κοινωνικού 
φύλου», προτείνουν τη διεύρυνση της κατηγορίας «γυναικεία εργασία», ώστε να 
περιλαμβάνει την εργασία τόσο στο χώρο της παραγωγής όσο και της 
αναπαραγωγής (Νίνα-Παζαρζή 1991 & 2001, Walby 1990 & 2001). Τόσο οι 
κοινωνιολογικές όσο και οι φεμινιστικές προσεγγίσεις παρουσιάζουν μία ποικιλία 
θεωρητικών εξηγήσεων και αναπτύσσουν έννοιες οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους. 
Κατηγοριοποιήσεις των οικονομικών, κοινωνιολογικών και φεμινιστικών 
προσεγγίσεων έχουν διατυπωθεί από διάφορους συγγραφείς και οι οποίες 
βασίζονται στον τρόπο ανάλυσης και στις βασικές έννοιες που χρησιμοποιούν 
(Νίνα- Παζαρζή 1991 & 2007). Πολλές από τις θεωρητικές απόψεις απορρίπτονται 
και διάφορες εμπειρικές μελέτες συμπεραίνουν, χωρίς επαρκή εξήγηση, ότι οι 
γυναίκες στις στρατηγικές τους συνδυάζουν καριέρα και οικογένεια, και κάνουν 
επιλογές που δεν είναι εύκολα εξηγήσιμες. Οι νεότερες μελέτες έχουν αρχίσει να 
εξετάζουν την κατασκευή του «φύλου» στην ίδια την εργασιακή διαδικασία, καθώς 
και στην οικογένεια, στο εκπαιδευτικό σύστημα, στα συστήματα κατάρτισης, αλλά 
ελάχιστα έχουν ενσωματώσει τις απόψεις αυτές σε πιο γενικά θεωρητικά πλαίσια. 
Υπήρξε, κατά τη γνώμη μου, μια σειρά κύριων μετατοπίσεων στα ερωτήματα του 
προβληματισμούς για τις σχέσεις των φύλων στην εργασία, στη δεκαετία του ΄90, η 
οποία συνεχίζεται και στις αρχές της νέας χιλιετίας. Οι πρόσφατες 
θεωρητικοποιήσεις για τις σχέσεις των φύλων στην αγορά εργασίας, στα τέλη της 
δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 21ου αιώνα, παρέχουν γενικεύσεις και έχουν 
δημιουργήσει ένα σώμα θεωρίας για την πληρέστερη κατανόηση των θεμάτων 
αυτών ( Walby 2001, Hakim C. 2004 & 2007).  
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