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Εισαγωγή 

 
 
Το φαινόµενο του αποκλεισµού κοινωνικών οµάδων από την αγορά 
εργασίας παρουσιάζεται σε όλες τις τοπικές κοινωνίες/οικονοµίες µε 
µικρότερη ή µεγαλύτερη ένταση, ανάλογα µε την εκάστοτε κοινωνική 
οµάδα και ανάλογα µε το οικονοµικό, το κοινωνικό, το πολιτισµικό και 
το θεσµικό πλαίσιο κάθε περιοχής. 
Είναι επίσης γνωστό (προκύπτει από πληθώρα σχετικών µελετών), ότι 
ορισµένες κοινωνικές οµάδες, ιδιαίτερα αυτές που πλήττονται πολλαπλά 
µε αποκλεισµό, αντιµετωπίζουν ιδιαίτερη δυσκολία ένταξης τους στην 
αγορά εργασίας. 
Από την Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει επίσης, ότι κάθε 
οµάδα-στόχος χρήζει ιδιαίτερης υποστήριξης και εξειδικευµένων 
πολιτικών για να διευκολυνθεί η ένταξή τους . 
Ανάλογα µε τους κατά περίπτωση βασικούς παράγοντες αποκλεισµού 
µιας κοινωνικής οµάδας από την τοπική αγορά εργασίας, είναι εφικτός ο 
σχεδιασµός κατάλληλων µέτρων πολιτικής απασχόλησης για τις οµάδες 
αυτές. 
 
Ενδεικτική για τον αποκλεισµό των γυναικών και κυρίως της πιο 
ευάλωτης οµάδας, των γυναικών επικεφαλής µονογονεϊκών οικογενειών 
από την αγορά εργασίας αλλά και τις επιπτώσεις  που αυτός έχει στο 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, είναι η έρευνα-µελέτη που έγινε από το 
κέντρο Ερευνών Θεµάτων Ισότητας (ΚΕΘΙ) του Βόλου.  
Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής, που αφορά τις στάσεις του 
πληθυσµού του Νοµού Μαγνησίας σχετικά µε τις γυναίκες αρχηγούς των 
Μονογονεϊκών οικογενειών (2002), δείχνουν ότι η άγαµη µητέρα 
βρίσκεται σταθερά στο στόχαστρο του αρνητικού σχολιασµού του 
κοινωνικού περιβάλλοντος. Η ιδέα ότι µια γυναίκα θέλει να γίνει άγαµη 
µητέρα ενοχλεί και τροµοκρατεί ταυτόχρονα ενώ αυτό που κυρίως 
φαίνεται να ενοχλεί είναι η πρωτοβουλία που µπορεί να πάρει µια 
γυναίκα, για να αλλάξει µια δεδοµένη οικογενειακή ή καλύτερα 
κοινωνική κατάσταση. Αντίθετα, οι χήρες έχουν υψηλότερη κοινωνική 
αποδοχή σε σχέση µε τις υπόλοιπες ανύπαντρες – µητέρες, γιατί η 
κατάσταση της µονογονεϊκότητας ήταν αναπόφευκτη για αυτές και 
προέρχεται από ένα σχήµα ζωής σε ζευγάρι. 
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Η µελέτη αυτή έγινε µε αφορµή το βασικό αίτηµα των γυναικών 
επικεφαλής των Μ.Γ.Ο που είναι η εύρεση απασχόλησης. Αυτό που 
ενδιαφέρει κυρίως τις γυναίκες αυτές δεν είναι το είδος της εργασίας, 
αλλά κατά πόσο θα µπορέσουν να εξασφαλίσουν αρκετούς πόρους για 
την ανατροφή των παιδιών τους.  
Είναι διαπιστωµένο ότι οι γυναίκες αυτές έχουν ανεπαρκή επαγγελµατικά 
και µορφωτικά προσόντα, ότι δεν έχουν κοινωνικές σχέσεις που θα 
µπορούσαν να τις βοηθήσουν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας και 
ότι η αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθησή τους είναι σε χαµηλά επίπεδα.  
Η έλλειψη εξειδίκευσης και προσόντων έχει σαν αποτέλεσµα οι  
περισσότερες από αυτές να παρακολουθούν σεµινάρια κατάρτισης όχι 
τόσο για να αποκτήσουν κάποια προσόντα αλλά για να έχουν ένα 
πρόσκαιρο εισόδηµα. Η έλλειψη σύνδεσης κατάρτισης και 
επαγγελµατικής αποκατάστασης τις οδηγεί και πάλι στην ανεργία. 
∆ιαπιστώθηκε µια τάση αποµόνωσης προς την αποφυγή του κοινωνικού 
στιγµατισµού ακόµη και στο χώρο της εργασίας. (“Στάσεις του 
πληθυσµού του Νοµό Μαγνησίας σχετικά µε τις γυναίκες-αρχηγούς 
µονογονεϊκών οικογενειών” – ΚΕΘΙ Βόλου, 2003) 
 
Στα πλαίσια του WISE, κρίθηκε σκόπιµο να δοθεί έµφαση στην ένταξη 
των γυναικών στις αγορές εργασίας των νοµών Αιτωλοακαρνανίας, 
Αχαΐας και Ηλείας, διότι, όπως προκύπτει και από τα επίσηµα στατιστικά 
στοιχεία, το γυναικείο εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας ∆υτικής 
Ελλάδας βρίσκεται στο σύνολο του σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση έναντι 
των ανδρών ως προς την απασχόληση.  
 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών στη 
∆υτική Ελλάδα είναι σχεδόν 3 φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο των 
ανδρών (15,6% και 5,5% αντίστοιχα).  
Ο αριθµός αυτός είναι ο υψηλότερος µεταξύ των 13 περιφερειών της 
χώρας. 
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Πέραν αυτού, στη Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας διαπιστώνεται το 
χαµηλότερο ποσοστό (στο σύνολο των περιφερειακών ερευνών της 
χώρας) του γυναικείου εργατικού δυναµικού σε σχέση µε το γυναικείο 
πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας (47,3 %). 
 
Αν συνυπολογιστεί, ότι τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών (15,6%) 
καθώς και το ποσοστό συµµετοχής των µακροχρόνια ανέργων στο 
σύνολο των ανέργων γυναικών (65,2%) είναι υψηλότερα του εθνικού 
µέσου όρου, προκύπτει µε σαφήνεια ότι το γυναικείο ανθρώπινο 
δυναµικό της περιφέρειας αντιµετωπίζει προβλήµατα που δυσκολεύουν 
τη πρόσβαση του στην αγορά εργασίας. 
 
Με την παρούσα ανάλυση επιχειρείται ο εντοπισµός των παραγόντων 
εκείνων που φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά (ή να µην επηρεάζουν 
αρκετά θετικά) την ένταξη των γυναικών στις τοπικές αγορές εργασίας 
της ∆υτικής Ελλάδας. 
 
Ως βάση για την ανάλυση αυτή χρησιµοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα των 
συνεντεύξεων που πραγµατοποιήθηκαν µε ανέργους και εργαζόµενους 
(άνδρες και γυναίκες) στους τρεις νοµούς της περιφέρειας, στα πλαίσια 
του παρόντος έργου WISE (για την αναλυτική, συνολική παρουσίαση 
των αποτελεσµάτων των ερευνών πεδίου βλ. Παραδοτέα 4, 5 και 6.1). 
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Ανάλυση Αποτελεσµάτων Ερευνών Πεδίου WISE 
 
 
Για να εντοπίσουµε τους παράγοντες αποκλεισµού και να καταλήξουµε 
σε συµπεράσµατα για την άρση των δυσκολιών πρόσβασης των 
ευάλωτων οµάδων και ιδιαίτερα των γυναικών στην αγορά εργασίας, 
αναλύουµε τα αποτελέσµατα των δύο ερευνών πεδίου που 
πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια του WISE.  
 
 
Οι δύο έρευνες που αξιοποιούµε είναι η έρευνα πεδίου για ανέργους και 
η έρευνα πεδίου για εργαζοµένους που διεξήχθησαν και στους τρεις 
Νοµούς (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία) της Περιφέρειας της 
∆υτικής Ελλάδας. Η ανάλυση παρουσιάζει κάποια βασικά σχόλια στα 
κύρια ευρήµατα από την επεξεργασία των αποτελεσµάτων των 
ερωτηµατολογίων που αφορούν τον αποκλεισµό των γυναικών από την 
αγορά εργασίας. Για την ανάλυση αυτή επικεντρώνουµε είτε στις 
απαντήσεις των γυναικών είτε στη σύγκριση των απαντήσεων γυναικών 
και ανδρών σε βασικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και από τις δύο έρευνες 
και συχνά απαιτείται η σύγκριση ή και ο συνδυασµός τους. Η ανάλυση 
των στοιχείων µας οδηγεί στην εξαγωγή ορισµένων συµπερασµάτων για 
τους παράγοντες αποκλεισµού των γυναικών και την διατύπωση 
προτάσεων για την προσπάθεια άρσης των δυσκολιών. 
 
 
Στην έρευνα πεδίου για τους ανέργους χρησιµοποιήθηκε δείγµα 618 
ανθρώπων και από τους τρεις Νοµούς της Περιφέρειας, εκ των οποίων οι 
320 είναι άνδρες και οι 298 γυναίκες.  
 
Στην έρευνα πεδίου για τους εργαζόµενους χρησιµοποιήθηκε δείγµα 420 
ανθρώπων και από τους τρεις Νοµούς της Περιφέρειας, εκ των οποίων οι 
297 είναι άνδρες και οι 251 γυναίκες, ενώ 2 δεν διευκρίνισαν το φύλο 
τους.  
 
Σε όλα τα ποσοστά που εµφανίζονται, έχουν οι υπολογιστεί οι 
συγκεκριµένες απαντήσεις επί του συνόλου των απαντήσεων που 
δόθηκαν, χωρίς να υπολογίζονται όσοι δεν απάντησαν καθόλου σε 
κάποιο συγκεκριµένο ερώτηµα. 
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Το Εκπαιδευτικό Επίπεδο είναι από τους βασικούς παράγοντες αυτής 
της ανάλυσης. Τα κύρια αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου των ανέργων 
όσον αφορά το επίπεδο της εκπαίδευσης που έχουν τελειώσει, (πίνακας 1 
του παραρτήµατος) αποτυπώνονται στο διάγραµµα 1.  
 
 
Οι γυναίκες στο σύνολο τους εµφανίζουν υψηλότερο εκπαιδευτικό 
επίπεδο από τους άνδρες µε τη διαφορά να διευρύνεται υπέρ των 
γυναικών όσον αφορά τους νέους άνδρες σε σχέση µε τις νέες γυναίκες. 
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες ηλικίας 45 µε 65 ετών 
εµφανίζουν αρκετά χαµηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο σε σχέση µε το 
σύνολο των γυναικών, µε το 55,6% αυτών να έχουν τελειώσει δηµοτικό ή 
γυµνάσιο, το 36,1% το λύκειο και µόλις το 8,3% να έχει συνεχίσει τις 
σπουδές του µετά το λύκειο. Στο σύνολο των γυναικών, το 17,4% έχει 
τελειώσει το δηµοτικό ή το γυµνάσιο, το 45,3% το λύκειο και το 37,3% 
έχει συνεχίσει τις σπουδές του µετά το λύκειο.  
Σε σχέση πάντα µε το σύνολο των γυναικών, χαµηλότερο είναι το 
εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών µε παιδιά και των γυναικών µε 
παιδιά που είναι επικεφαλής µονογονεϊκών οικογενειών.  
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∆ιάγραµµα 1 
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∆ηµοτικό - Γυµνάσιο Λύκειο Μετά το Λύκειο

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

Άνδρες Νέοι άνδρες Γυναίκες Νέες γυναίκες Γυναίκες µε παιδιά Γυναίκες µε παιδιά (Μονογονεϊκή οικογένεια) Γυναίκες 45-65

 
 
   Πηγή: Έρευνα πεδίου ανέργων WISE
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Στη γνώση της Ξένης γλώσσας, οι γυναίκες εµφανίζουν καλύτερα 
ποσοστά από τους άνδρες, µε το 19,6% των γυναικών και το 16% των 
ανδρών αντίστοιχα, να δηλώνουν ότι γνωρίζουν πολύ καλά τουλάχιστον 
µία ξένη γλώσσα.  
 
Ιδιαίτερα υψηλά είναι και τα ποσοστά των γυναικών όσον αφορά τα 
Σεµινάρια Κατάρτισης (πίνακας 2 του παραρτήµατος), µε το 45,8 % 
των γυναικών, έναντι του 26,8% των ανδρών, να δηλώνει ότι έχει 
παρακολουθήσει σεµινάρια κατάρτισης. 
 
Είναι φανερό εποµένως ότι οι γυναίκες στο σύνολο τους διαθέτουν ένα 
κατά µέσον όρο υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο σε σχέση µε τους 
άνδρες, γεγονός, όµως, που δεν επαρκεί για την επιτυχή επαγγελµατική 
τους ένταξη, ιδίως αν αναλογιστούµε τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των 
γυναικών.  
 
Αρκετά πιο δύσκολη είναι η θέση κυρίως των γυναικών ηλικίας 45 µε 65, 
των γυναικών µε παιδιά και των γυναικών µε παιδιά που είναι 
επικεφαλής µονογονεϊκών οικογενειών, όπου το χαµηλό εκπαιδευτικό 
τους επίπεδο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη προσπάθεια τους για 
εύρεση εργασίας ιδίως αν το συνδυάσουµε µε τα υψηλά ποσοστά 
ανεργίας που εµφανίζουν αυτές οι γυναίκες στη Περιφέρεια της ∆υτικής 
Ελλάδας. 
 
Καλύτερο είναι και το Eκπαιδευτικό Eπίπεδο των εργαζόµενων 
γυναικών σε σύγκριση µε τους εργαζόµενους άνδρες (πίνακας 3 του 
παραρτήµατος). Οι µεγάλες διαφορές εντοπίζονται σε όσους έχουν 
τελειώσει το δηµοτικό ή το γυµνάσιο, όπου οι άνδρες έχουν τρεις φορές 
υψηλότερο ποσοστό από τις γυναίκες (21,8% έναντι 7,3%) και σε όσους 
έχουν συνεχίσει τις σπουδές τους µετά το λύκειο όπου οι γυναίκες 
εµφανίζουν ένα ιδιαιτέρως υψηλό ποσοστό και αρκετά µεγαλύτερο από 
αυτό των ανδρών (68,2 % έναντι 53 %) αλλά και εµφανώς καλύτερο από 
αυτό του συνόλου των ανέργων γυναικών, 37,3 %.  
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Οι εργαζόµενες γυναίκες (52,1%) έχουν παρακολουθήσει σε µεγαλύτερο 
ποσοστό από τους άνδρες (36,2%) σεµινάρια κατάρτισης (πίνακας 4 του 
παραρτήµατος).  
Τα ποσοστά των εργαζόµενων γυναικών είναι εµφανώς καλύτερα όχι 
µόνο από αυτά των εργαζόµενων ανδρών, αλλά και από τα αντίστοιχα 
των ανέργων γυναικών. 
 
 
Τα συλλεχθέντα στοιχεία για τη γνώση των ξένων γλωσσών και την 
παρακολούθηση προγράµµατος κατάρτισης των ανέργων και των 
εργαζόµενων απεικονίζονται στο διάγραµµα 2 που ακολουθεί. 
 
 
 

∆ιάγραµµα 2 
 

Παρακολούθηση προγράµµατος
κατάρτισης ανέργων Παρακολούθηση προγράµµατος

κατάρτισης εργαζοµένων Γνώση ξένης γλώσσας ανέργων
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Άνδρες Γυναίκες

 
 Πηγή: Έρευνα πεδίου ανέργων WISΕ 
            Έρευνα πεδίου εργαζοµένων WISE 
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Από την επεξεργασία των στοιχείων των δύο ερευνών αλλά και από τα 
ήδη γνωστά στοιχεία για την ανεργία και την απασχόληση στην 
Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας, φαίνεται ότι οι άνεργες γυναίκες παρά 
το γεγονός ότι έχουν υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, καλύτερη γνώση 
ξένων γλωσσών και έχουν καταρτιστεί περισσότερο από τους άνδρες 
εξακολουθούν να βρίσκουν δύσκολα θέση απασχόλησης και να 
παρουσιάζουν έτσι υψηλά ποσοστά ανεργίας.  
 
 
Οι άνεργες γυναίκες εµφανίζουν µεν υψηλότερα ποσοστά στο 
εκπαιδευτικό επίπεδο και στη κατάρτιση από τους άνεργους άνδρες, αλλά 
τα ποσοστά αυτά είναι εµφανώς χαµηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά 
των εργαζόµενων γυναικών.  
 
 
Η κατάσταση είναι δυσκολότερη όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο 
των γυναικών ηλικίας 45 µε 65 ετών, των γυναικών µε παιδιά και των 
γυναικών που είναι επικεφαλής µονογονεϊκών οικογενειών. Οι 
κατηγορίες αυτές παρουσιάζουν χαµηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο τόσο 
σε σχέση µε το σύνολο των ανέργων γυναικών όσο και µε το σύνολο των 
εργαζόµενων γυναικών. Το χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών 
αυτών αποτελεί ένα σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα στη προσπάθεια 
τους για εύρεση εργασίας και εντείνει στον αποκλεισµό τους από αυτήν.     
 
 
Όσον αφορά το τοµέα της Aπασχόλησης, (πίνακας 5 του παραρτήµατος) 
το µεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων γυναικών απασχολούνταν στον 
τοµέα των υπηρεσιών, (38,1%) ενώ αρκετά µεγάλο είναι και το ποσοστό 
των γυναικών που δεν έχουν εργασθεί στο παρελθόν, (25,6%).  
Το ποσοστό των γυναικών που δεν έχουν εργασθεί ποτέ είναι διπλάσιο 
από αυτό των ανδρών και είναι ένα ακόµα στοιχείο που φανερώνει τη 
δυσκολία εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η έλλειψη 
προϋπηρεσίας καθώς και η µη σύνδεση µε την αγορά εργασίας για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα παρατείνουν τον αποκλεισµό των γυναικών 
από την εργασία και δυσκολεύουν τις όποιες προσπάθειες για εύρεση 
θέσης απασχόλησης. 
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Από την έρευνα πεδίου για τους ανέργους, (πίνακας 6 του 
παραρτήµατος) προκύπτει ότι ο µέσος όρος του χρόνου ανεργίας των 
γυναικών είναι 17 µήνες ενώ των ανδρών 11,4 µήνες.  
Επίσης όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 3 που ακολουθεί, το 
µεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών είναι άνεργοι για µικρό χρονικό 
διάστηµα – από λίγους µήνες έως 1 χρόνο -  ενώ οι γυναίκες παραµένουν 
άνεργες για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, µε το µεγαλύτερο ποσοστό, 
19,3 %, να είναι άνεργες για πάνω από 2 χρόνια.  
Τα χαρακτηριστικά αυτά δυσχεραίνουν ακόµα περισσότερο τη θέση των 
γυναικών και εντείνουν στον αποκλεισµό τους από την αγορά εργασίας. 
 
 
 
 

∆ιάγραµµα 3 
 

∆ιάρκεια ανεργίας σε µήνες
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 Πηγή: Έρευνα πεδίου ανέργων WISE
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που δείχνουν τους 
λόγους για τους οποίους οι άνεργοι σταµάτησαν από την προηγούµενη 
εργασία τους, (πίνακας 7 του παραρτήµατος) και οι οποίοι 
αποτυπώνονται στο διάγραµµα 4.  
Το 36,1% των γυναικών απαντά ότι έληξε η σύµβασή τους, το 27,8% ότι 
απολύθηκε, το 14,4% ότι παραιτήθηκε, και το 14,4% ότι έκλεισε η 
επιχείρηση όπου εργαζόντουσαν.  
Για τους άντρες οι κυριότεροι λόγοι είναι η απόλυση, ποσοστό 33,2%, η 
λήξη της σύµβασης, 29,6%, η παραίτηση, 14,8% και το τέλος του έργου 
όπου εργάζονταν, 11,6%, ενώ το κλείσιµο της επιχείρησης όπου 
εργάζονταν είναι ο λόγος που σταµάτησε την εργασία του το 6% των 
ανδρών. Το γεγονός ότι το ποσοστό των γυναικών που σταµάτησαν να 
εργάζονται επειδή έκλεισε η επιχείρηση στην οποία απασχολούνταν είναι 
µεγαλύτερο του διπλασίου του ποσοστού των ανδρών, µας κατευθύνει 
στο συµπέρασµα ότι το κλείσιµο των επιχειρήσεων πλήττει σε µεγάλο 
βαθµό τις γυναίκες. 
 

∆ιάγραµµα 4 
 

Απολύθηκα Παραιτήθηκα Έληξε η σύµβασή µου Τέλειωσε το έργο
όπου εργαζόµουν

Έκλεισε η επιχείρηση
όπου εργαζόµουν 

Είχα δικιά µου
επιχείρηση που

έκλεισε
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Ποιος ο λόγος που σταµατήσατε από την εργασία σας;

ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 
 Πηγή: Έρευνα πεδίου ανέργων WISE 
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Είναι εµφανές λοιπόν ότι το κλείσιµο των επιχειρήσεων πλήττει πολύ 
περισσότερο τις γυναίκες και αποτελεί παράγοντα αποκλεισµού των 
γυναικών από την αγορά εργασίας καθώς αυξάνει τον αριθµό των 
ανέργων γυναικών, µε τις δυσκολίες που ήδη αναλύσαµε ως προς την 
εύρεση εργασίας, και εντείνει τον αποκλεισµό τους. 
 
 
Αξιοσηµείωτα είναι και τα στοιχεία που δείχνουν τους λόγους για τους 
οποίους σταµάτησαν τη προηγούµενη εργασία τους οι εργαζόµενοι, 
(πίνακας 8 του παραρτήµατος) και τα οποία παρουσιάζονται στο 
διάγραµµα 5.  
Τα µεγαλύτερα ποσοστά ανδρών και γυναικών θεωρούν ως κύριους 
λόγους την παραίτηση, 38,3% και 34,6% αντίστοιχα, τη λήξη της 
σύµβασης, 25,3% και 33,4% αντίστοιχα, το τέλος του έργου, 17,3% και 
10,2% αντίστοιχα, την απόλυση, 9,3% και 10,2% αντίστοιχα και το 
κλείσιµο της επιχείρησης όπου εργαζόντουσαν, 8% και 10,2% 
αντίστοιχα.  
 
 
 

∆ιάγραµµα 5 
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ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 
 
 Πηγή: Έρευνα πεδίου εργαζοµένων WISE 
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Τα υψηλότερα (σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα των γυναικών) ποσοστά 
των ανδρών που αναφέρουν την παραίτηση, ως λόγο που σταµάτησαν 
την εργασία τους, δικαιολογούνται προφανώς από το γεγονός ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι εργαζόµενοι παραιτούνται έχοντας ήδη βρει 
την επόµενη, καλύτερη εργασία τους και αυτό προφανώς συµβαίνει 
συχνότερα στους άνδρες.. Η διαφορά µεταξύ ανδρών και γυναικών στο 
κλείσιµο της επιχείρησης ως λόγο που σταµάτησαν την προηγούµενη 
εργασία τους, αν και όχι τόσο µεγάλη όσο στους ανέργους, επιβεβαιώνει 
το συµπέρασµα ότι το κλείσιµο των επιχειρήσεων πλήττει πολύ 
περισσότερο τις γυναίκες. 
 
 
Συµπερασµατικά, από τους λόγους που άνεργοι και εργαζόµενοι, 
(άνδρες και γυναίκες) δηλώνουν ως κύριο λόγο διακοπής της εργασίας 
τους διαφαίνεται ότι το κλείσιµο των επιχειρήσεων πλήττει πολύ 
περισσότερο τις γυναίκες και δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο τη 
προσπάθεια τους για ένταξη στην αγορά εργασίας αποτελώντας 
παράγοντα αποκλεισµού των γυναικών. 
 
 
Στην έρευνα πεδίου των ανέργων που αφορά τους λόγους µη εύρεσης 
εργασίας, (πίνακας 9 παραρτήµατος), οι οποίοι παρουσιάζονται στο 
διάγραµµα 6, οι γυναίκες θεωρούν το φύλο ως κυριότερο λόγο µη 
εύρεσης εργασίας 9 φορές περισσότερο από τους άνδρες, την 
οικογενειακή τους κατάσταση σχεδόν 4 φορές περισσότερο από τους 
άνδρες, ενώ εµφανίζουν και υψηλότερο ποσοστό στην ηλικία ως λόγο µη 
εύρεσης εργασίας.  
Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση 
και σε µικρότερη έκταση την ηλικία ως παράγοντες αποκλεισµού των 
γυναικών από την αγορά εργασίας. Το φύλο ως παράγοντας αποκλεισµού 
αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες να βρουν 
εργασία είτε γιατί κάποιες εργασίες θεωρείται ότι δεν ταιριάζουν στο 
φύλο τους είτε για άλλους λόγους (ανάρµοστη συµπεριφορά, 
υπερβολικές απαιτήσεις, πιθανές αυξηµένες µελλοντικές υποχρεώσεις 
κ.α.) που σχετίζονται µε το φύλο τους.  
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∆ιάγραµµα 6 
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Πηγή: Έρευνα πεδίου ανέργων WISE 
 
 
 
Η οικογενειακή κατάσταση αναφέρεται στις αυξηµένες υποχρεώσεις που 
θεωρείται ότι έχουν οι γυναίκες µέσα στην οικογένεια (νοικοκυριό, 
φροντίδα παιδιών, φροντίδα ηλικιωµένων µελών της οικογένειας κ.ά) και 
συχνά αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην προσπάθεια τους για 
εύρεση εργασίας. Ο παράγοντας αυτός είναι ακόµα εντονότερος για τις 
γυναίκες επικεφαλής µονογονεϊκών οικογενειών, για τις οποίες οι 
οικογενειακές υποχρεώσεις είναι σαφώς µεγαλύτερες.  
Η ηλικία σε συνδυασµό και µε άλλα χαρακτηριστικά των γυναικών 
αυτών, όπως τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και το χαµηλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο, αποτελεί έναν ακόµα παράγοντα αποκλεισµού. Τα τρία αυτά 
χαρακτηριστικά, φύλο, οικογενειακή κατάσταση και ηλικία είναι από 
τους βασικούς παράγοντες αποκλεισµού των γυναικών από την αγορά 
εργασίας. 
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Στην έρευνα πεδίου για τους εργαζόµενους εµφανίζονται οι λόγοι που οι 
ίδιοι θεωρούν ότι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην εύρεση 
εργασίας, (πίνακας 10 παραρτήµατος) και οι οποίοι απεικονίζονται στο 
διάγραµµα 7.  
 

∆ιάγραµµα 7 
 

Λόγοι εύρεσης εργασίας
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ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 
 

 Πηγή: Έρευνα πεδίου εργαζοµένων WISE 
 
 
Η ηλικία αποτελεί λόγο εύρεσης εργασίας για µεγαλύτερο ποσοστό 
ανδρών από ό,τι για τις γυναίκες (20,6% έναντι 14,6%), επαληθεύοντας 
τα συµπεράσµατα από την έρευνα πεδίου για τους ανέργους. Το φύλο 
θεωρείται ως λόγος εύρεσης εργασίας σχεδόν σε τριπλάσιο ποσοστό για 
τους άνδρες από ό,τι για τις γυναίκες, επιβεβαιώνοντας το θετικό ρόλο 
του φύλου για τους άνδρες σε σύγκριση µε τις γυναίκες και 
επαληθεύοντας ταυτόχρονα τα συµπεράσµατα της έρευνας πεδίου για 
τους ανέργους. Οι γυναίκες µε ποσοστό διπλάσιο από αυτό των ανδρών 
θεωρούν την οικογενειακή τους κατάσταση ως λόγο εύρεση εργασίας. 
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Το γεγονός αυτό δεν βρίσκεται σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα της 
έρευνας πεδίου των ανέργων, καθώς οι γυναίκες που απαντούν ότι η 
οικογενειακή τους κατάσταση είναι λόγος εύρεσης εργασίας είναι πολύ 
πιθανόν να αναφέρονται στην έλλειψη οικογενειακών υποχρεώσεων.  
Σηµαντικό στοιχείο στην ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας 
αποτελεί το γεγονός ότι οι γυναίκες σε πολύ µικρά ποσοστά επιλέγουν 
την οικογενειακή κατάσταση και το φύλο ως λόγους εύρεσης εργασίας, 
καθώς αποτελούν τις τελευταίες επιλογές τους, 6η και 7η αντίστοιχα.  
 
 
Κυρίως από την έρευνα πεδίου για τους ανέργους αλλά και από αυτή για 
τους εργαζόµενους καταγράφονται ως παράγοντες αποκλεισµού των 
γυναικών από την αγορά εργασίας το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση 
και η ηλικία και κυρίως καταδεικνύεται η άποψη και η πεποίθηση τους 
ότι το γεγονός αυτό είναι µια σκληρή για τις ίδιες πραγµατικότητα. Τα 
συµπεράσµατα αυτά ενισχύονται και από τα αρκετά χαµηλότερα 
ποσοστά των ανδρών στις ίδιες απαντήσεις.  
Ιδιαιτέρως δύσκολη είναι οι θέση των ανέργων γυναικών µεγάλης 
ηλικίας (45 µε 65), των γυναικών µε παιδιά, αλλά και των γυναικών µε 
παιδιά που είναι επικεφαλής µονογονεϊκών οικογενειών για τις οποίες 
αυτοί οι παράγοντες αποκλεισµού ισχύουν σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό 
και δυσχεραίνουν τη θέση τους ακόµα περισσότερο.  
 
 
Από την έρευνα πεδίου των ανέργων (πίνακας 11 του παραρτήµατος), 
µεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών από τους άνδρες, 34,9 % έναντι 31 
%, θα ήθελε να εργαστεί στο αντικείµενο του και µικρότερο ποσοστό 
γυναικών από ότι ανδρών θα ήταν διατεθειµένο να εργαστεί οπουδήποτε, 
61,6 % έναντι 67,4 %.   
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Επίσης στην ίδια έρευνα (πίνακας 12 του παραρτήµατος) πολύ µικρότερο 
ποσοστό γυναικών σε σύγκριση µε τους άνδρες είναι διατεθειµένο να 
αλλάξει τόπο διαµονής προκειµένου να βρει εργασία (30,8 % έναντι 46,8 
%). Αντίθετα είναι µεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών από αυτό των 
ανδρών που δεν είναι διατεθειµένες να αλλάξουν τόπο διαµονής (53,6 % 
έναντι 45,2 %) ενώ σε διπλάσιο ποσοστό από αυτό των ανδρών, οι 
γυναίκες δεν έχουν σκεφτεί καθόλου να αλλάξουν τόπο διαµονής για να 
βρουν θέση εργασίας.  
 
 
Στην έρευνα πεδίου για τους εργαζόµενους (πίνακας 13 του 
παραρτήµατος) στο ερώτηµα αν είναι διατεθειµένοι να αλλάξουν τόπο 
διαµονής για να βρουν καλύτερη εργασία και πάλι οι γυναίκες 
εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά από τους άντρες στην αρνητική 
διάθεση να αλλάξουν τόπο διαµονής, µικρότερα στη θετική διάθεση για 
αλλαγή τόπου διαµονής και επίσης µεγαλύτερα ποσοστά στο ενδεχόµενο 
να µην το έχουν σκεφτεί ακόµα. 
   
 
Από την έρευνα πεδίου για τους ανέργους και στο ερώτηµα αν είναι 
διατεθειµένοι να δηµιουργήσουν δική τους επιχείρηση (πίνακας 14 
παραρτήµατος), είναι περίπου διπλάσιο το ποσοστό των ανδρών που 
ανταποκρίνεται θετικά σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο, ενώ είναι σαφώς 
µεγαλύτερο από αυτό των ανδρών το ποσοστό των γυναικών που δεν 
είναι διατεθειµένες να ανοίξουν δική τους επιχείρηση και κυρίως αυτών 
που δεν το έχουν σκεφτεί καθόλου. 
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Από την επεξεργασία των στοιχείων αυτών προκύπτει ότι οι γυναίκες 
είναι σε µικρότερο ποσοστό διατεθειµένες από ό,τι οι άνδρες να 
δουλέψουν σε άλλο τοµέα εκτός του αντικειµένου εργασίας τους, να 
αλλάξουν τόπο διαµονής προκειµένου να βρουν θέση εργασίας ή να 
ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Και τις τρεις αυτές περιπτώσεις οι 
γυναίκες σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες δεν τις έχουν σκεφτεί 
καθόλου. 
 
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι οι γυναίκες δεν είναι διατεθειµένες ή 
αντιµετωπίζουν περιορισµούς ώστε να κάνουν  παραχωρήσεις ή να 
πάρουν οποιοδήποτε ρίσκο που ενδεχοµένως θα τις βοηθούσε στην 
εύρεση εργασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να απειλούνται µε 
αποκλεισµό από την αγορά εργασίας, σε βαθµό υψηλότερο από τους 
άνδρες.  
 
 
Στην έρευνα πεδίου που αφορά τους εργαζόµενους υπάρχουν στοιχεία 
για το πόσο πιθανό θεωρούν να χάσουν τη θέση τους µέσα στην 
επιχείρηση στα επόµενα δυο χρόνια (πίνακας 15 παραρτήµατος), και για 
το ποιες θεωρούν ότι είναι οι κύριες απειλές για τη θέση εργασίας τους 
(πίνακας 16 του παραρτήµατος).  
 
Αναλύοντας τις απαντήσεις για τους παράγοντες απειλής απώλειας της 
θέσης εργασίας οι εργαζόµενες γυναίκες θεωρούν σε πολύ µεγαλύτερη 
συχνότητα από τους άνδρες ως πολύ έντονες απειλές τη µείωση του 
προσωπικού λόγω κακής πορείας της επιχείρησης, το κλείσιµο της 
επιχείρησης και την αντικατάστασή τους από άλλο εργαζόµενο νεότερο ή 
ποιο ειδικευµένο. Αντίθετα, χαµηλότερα ποσοστά γυναικών έναντι των 
ανδρών θεωρούν το εκπαιδευτικό τους επίπεδο ως έντονη απειλή 
απώλειας της θέσης εργασίας τους. Οι εργαζόµενες γυναίκες εκτιµούν 
συχνότερα από τους άνδρες ότι δεν απειλείται η θέση τους από τις 
προσωπικές τους σχέσεις µε τους υπευθύνους της επιχείρησης. 
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Παράγοντες αποκλεισµού 
 
 
Συµπερασµατικά από τις δύο έρευνες πεδίου προκύπτουν οι ακόλουθοι 
παράγοντες αποκλεισµού. 
 
• Κλείσιµο Επιχειρήσεων 

Οι γυναίκες πλήττονται πολύ περισσότερο από το κλείσιµο των 
επιχειρήσεων (έρευνα ανέργων). 

 

• Φύλο 
Οι γυναίκες θεωρούν το φύλο ως κυριότερο λόγο µη εύρεσης 
εργασίας 9 φορές συχνότερα από τους άνδρες (έρευνα ανέργων). 

 

• Οικογενειακή Κατάσταση 
Οι γυναίκες θεωρούν την οικογενειακή κατάσταση (παιδιά, 
νοικοκυριό) ως κυριότερο λόγο µη εύρεσης εργασίας σχεδόν 4 φορές 
συχνότερα από ό,τι οι άνδρες (έρευνα ανέργων).   

 

• Ηλικία 
Οι γυναίκες θεωρούν σε υψηλότερο ποσοστό από τους άνδρες ότι η 
ηλικία τους αποτελεί το κυριότερο λόγο µη εύρεσης εργασίας (έρευνα 
ανέργων). 

 
• Τόπος Εργασίας 

Οι γυναίκες είναι σε χαµηλότερο ποσοστό από τους άνδρες 
διατεθειµένες να εργαστούν οπουδήποτε (έρευνα ανέργων). 

 

• Αντικείµενο Εργασίας 
Οι γυναίκες θέλουν σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες να 
εργαστούν στο αντικείµενο τους (έρευνα ανέργων). 

 

• Αλλαγή Τόπου ∆ιαµονής 
Οι γυναίκες είναι διατεθειµένες σε πολύ µικρότερο ποσοστό από τους 
άνδρες να αλλάξουν τόπο διαµονής προκειµένου να βρουν εργασία  
(30,8 % έναντι 46,8 %, έρευνα ανέργων).  
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• Επιχειρηµατικότητα 

Οι γυναίκες έχουν σκεφθεί σε ποσοστό που πλησιάζει το µισό του 
αντίστοιχου των ανδρών να δηµιουργήσουν δική τους επιχείρηση 
(22,3 % έναντι 41,6 %, έρευνα ανέργων). 

 

• Οικογενειακή κατάσταση – φύλο (εργαζόµενοι) 
Τα χαµηλά ποσοστά στις απαντήσεις των γυναικών, στην έρευνα των 
εργαζοµένων, για την οικογενειακή κατάσταση και το φύλο (6η και 7η 
επιλογή αντίστοιχα) ως λόγους εύρεσης εργασίας και το κατά σχεδόν 
3 φορές µεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών στην απάντηση για το φύλο 
επιβεβαιώνουν τις αντίστοιχες διαπιστώσεις για τους λόγους µη 
εύρεσης εργασίας από την έρευνα των ανέργων (έρευνα 
εργαζοµένων). 

 
• Αλλαγή Τόπου ∆ιαµονής (εργαζόµενοι). 

Και στη περίπτωση των εργαζοµένων, διαπιστώνεται χαµηλότερη 
διαθεσιµότητα των γυναικών να αλλάξουν τόπο διαµονής σε 
περίπτωση που βρουν καλύτερη εργασία, µεγαλώνοντας έτσι το 
κίνδυνο αποκλεισµού τους από την αγορά εργασίας καθώς αυξάνεται 
και η πιθανότητα απώλειας της θέσης εργασίας τους (έρευνα 
εργαζοµένων). 
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Προτάσεις Μέτρων / Πολιτικών 
 
 
Οι παράγοντες αποκλεισµού που φαίνεται να προκύπτουν από τις δύο 
έρευνες πεδίου του WISE (άνεργοι, εργαζόµενοι) επιβεβαιώνουν σε 
µεγάλο βαθµό γνωστούς παράγοντες αποκλεισµού των γυναικών από την 
αγορά εργασίας που αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία. 
Παράλληλα, όµως, από την ανάλυση των αποτελεσµάτων των εν 
προκειµένω ερευνών προκύπτουν και κάποιες ιδιαιτερότητες µε τοπικά 
χαρακτηριστικά. 
 
Οι προτάσεις µέτρων/πολιτικών που ακολουθούν, αντιστοιχούν στην 
αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων, που έχουν οι παράγοντες 
αποκλεισµού των γυναικών από την αγορά εργασίας στους τρεις νοµούς 
της Περιφέρειας  ∆υτικής Ελλάδας. 
 
Οι προτάσεις αυτές δεν εξαντλούν ούτε ως προς το εύρος ούτε ως προς 
τον βαθµό λεπτοµερειακής εξειδίκευσης τους, τα µέτρα που µπορούν να 
σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο, βρίσκονται όµως 
στο πλαίσιο της λογικής µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για την 
απασχόληση. 
 
Κύριος σκοπός των προτάσεων αυτών είναι, να αποτελέσουν 
κατευθυντήριες γραµµές για εκείνους που θα κληθούν να σχεδιάσουν και 
να πάρουν αποφάσεις πολιτικών προώθησης στην απασχόληση των 
γυναικών στους τρεις νοµούς της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.   
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Οι προτάσεις: 
 
• Θετικές δράσεις υπέρ της απασχόλησης των γυναικών, ιδιαίτερα όσον 

αφορά τις γυναίκες ηλικίας 25 µε 45 ετών, τις γυναίκες αρχηγούς 
µονογονεϊκών οικογενειών και τις µακροχρόνια άνεργες. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Παροχή ειδικών κινήτρων προς τους εργοδότες για την 
απασχόληση γυναικών. 

 Σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης για άνεργες 
γυναίκες, τα οποία θα είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες τους. 

 Σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων προώθησης γυναικών 
σε θέσεις λήψης αποφάσεων. 

 Υλοποίηση προγραµµάτων παροχής µικροχρηµατοδοτήσεων στις 
γυναίκες για έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας µικρής 
εµβέλειας. 

   
 

• Ενδυνάµωση της οµάδας στόχου (empowerment). 
 

 Παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών ατοµικής και οµαδικής 
συµβουλευτικής. 

 Υλοποίηση ειδικών προγραµµάτων προκατάρτισης µε περιεχόµενο 
προσαρµοσµένο σε συγκεκριµένες ανάγκες οµάδων γυναικών σε 
τοπικό επίπεδο (π.χ. ελληνική γλώσσα, πρακτικές συµβουλές 
σχεδιασµού οικογενειακής και εργασιακής ζωής). 

 
 

• Καταπολέµηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων, ως προς την 
καταλληλότητα απασχόλησης γυναικών σε “ανδρικές” θέσεις 
εργασίας (π.χ. καµπάνιες ευαισθητοποίησης). 
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• Προσφορά σε νέες γυναίκες, αλλά και γυναίκες εργαζόµενες, µεγάλης 

ηλικίας (άνω των 45 ετών), δυνατοτήτων απόκτησης επιδοτούµενης 
εργασιακής εµπειρίας. 

 
 
• Σχεδιασµός και υλοποίηση καλών πρακτικών, που έχουν προκύψει 

από καινοτόµα προγράµµατα, όσον αφορά την προώθηση της 
απασχόλησης γυναικών στην αγορά εργασίας (π.χ. mentoring, 
coaching κ.λ.π.). 

 
 
• Υλοποίηση, σε τοπικό επίπεδο, µέτρων που διευκολύνουν τις γυναίκες 

να αναζητήσουν και να ανταποκριθούν στις απαντήσεις των 
προσφερόµενων θέσεων εργασίας (π.χ. οργάνωση υπηρεσιών φύλαξης 
παιδιών κ.λ.π.).   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ανέργων: 
 
Εκπαίδευση Άνδρες Νέοι 

Άνδρες 
(15 –29) 

Γυναίκες Νέες 
Γυναίκες
(15–29) 

Γυναίκες 
µε 
παιδιά 

Γυναίκες µε 
παιδιά 
(µονογονεϊκές 
οικογένειες) 

Γυναίκες 
45-65 

∆ηµοτικό - 
Γυµνάσιο  

   25 % 11,4 % 17,4 % 9,3 % 31,3 % 25 % 55,6 % 

Λύκειο 43,4 % 51,3% 45,3 % 44,4 % 47,3 % 56,25 % 36,1 % 
Μετά το 
Λύκειο 

31,6 % 37,3% 37,3 % 46,3 % 21,4 % 18,75 % 8,3% 

 
Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE – Επεξεργασία VFA. 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 
Σεµινάρια Κατάρτισης Ανέργων: 
 
Σεµινάριο κατάρτισης Άνδρες Γυναίκες 
ΝΑΙ 26,8 % 45,8 % 
ΟΧΙ 73,2 % 54,2 % 
 
Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE – Επεξεργασία VFA. 
 
 
 
ΠΊΝΑΚΑΣ 3 
 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο Εργαζόµενων: 
 
Εκπαιδευτικό επίπεδο Άνδρες Γυναίκες 
∆ηµοτικό – Γυµνάσιο 21,8 % 7,3 % 
Λύκειο 25,2 % 24,5 % 
Μετά το Λύκειο 53 % 68,2 % 
 
Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου εργαζοµένων WISE – Επεξεργασία VFA 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4  
 
Σεµινάρια Κατάρτισης Εργαζοµένων: 
 
Σεµινάριο κατάρτισης Άνδρες Γυναίκες 
ΝΑΙ 36,2 % 52,1 % 
ΟΧΙ 63,8 % 47,9 % 
 
Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου εργαζοµένων WISE – Επεξεργασία VFA 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
 
Τοµείς Προηγούµενης Απασχόλησης Ανέργων: 
  
Τοµέας Απασχόλησης Άνδρες Γυναίκες 
Γεωργία, κυνήγι, 
δασοκοµία 

11,5 % 2,6 % 

Τοµείς παραγωγής 7,2 % 4,3 % 
Κατασκευές. 10 % 0,4 % 
Χονδρικό εµπόριο και 
λιανική πώληση 

9,7% 18,6 % 

Ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις και 
εστιατόρια 

12,5 % 8,7 % 

Μεταφορές, αποθηκεύσεις 
και µέσα επικοινωνίας 

5,4 % 1,7 % 

Υπηρεσίες 31,2 % 38,1% 
∆εν έχει εργασθεί ποτέ 12,5 % 25,6 % 
 
Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE – Επεξεργασία VFA. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
 
∆ιάρκεια Ανεργίας: 
 

Μήνες Ανεργίας Άνδρες Γυναίκες 
0 1 % 1 % 

1 – 3 26,1 % 18,3 % 
4 – 6 19,7 % 18,3 % 
7 – 9 11 % 13,1 % 

10 – 12 17,1 % 15,5 % 
13 – 15 4,6 % 5,1 % 
16 – 18 3,3 % 2,4 % 
19 – 21 1,6 % 1,7 % 
22 – 24 3,0 % 4,8 % 
24 – 252 12,0 % 19,3 % 

 
Πηγή: Πρωτογενής στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE – Επεξεργασία VFA. 
 
Μέσος Όρος Χρόνου  Ανεργίας: 
 

Μέσος Όρος Άνδρες Γυναίκες 
Μήνες 11,4 17 

 
Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE – Επεξεργασία VFA. 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
 
Λόγοι για τους οποίους σταµάτησαν την εργασία τους οι Άνεργοι. 
 
Λόγος που σταµατήσατε Άνδρες Γυναίκες 
Απολύθηκα 33,2 % 27,8 % 
Παραιτήθηκα 14,8 % 14,4 % 
Έληξε η σύµβαση µου 29,6 % 36,1 % 
Τελείωσε το έργο που 
εργαζόµουν 

11,6 % 5,2 % 

Έκλεισε η επιχείρηση 
οπού εργαζόµουν 

6 % 14,4 % 

Είχα δική µου επιχείρηση 
που έκλεισε 

4,8 % 2,1 % 

 
Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE – Επεξεργασία VFA. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
 
Λόγοι για τους οποίους σταµάτησαν από  την προηγούµενη εργασία τους οι 
Εργαζόµενοι. 
 
Λόγος που σταµατήσατε Άνδρες Γυναίκες 
Απολύθηκα 9,3 % 10,2 % 
Παραιτήθηκα 38,3 % 34,6 % 
Έληξε η σύµβαση µου 25,3 % 33,4 % 
Τελείωσε το έργο που 
εργαζόµουν 

17,3 % 10,2 % 

Έκλεισε η επιχείρηση 
οπού εργαζόµουν 

8 % 10,2 % 

Είχα δική µου επιχείρηση 
που έκλεισε 

1,8 % 1,4 % 

 
Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου εργαζοµένων WISE – Επεξεργασία VFA 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
 
Κυριότεροι Λόγοι µη Εύρεσης Εργασίας για τους Άνεργους: 
 
Λόγοι µη εύρεσης 
εργασίας 

Άνδρες Γυναίκες 

Η ηλικία µου 16,9 % 21,8 % 
Η οικογενειακή µου 
κατάσταση 

2,8 % 11,1 % 

Η εκπαιδευτική / 
κατάρτιση µου 

18,4 % 18,8 % 

Το φύλο 1,25 % 9,4 % 
Η µικρή ζήτηση του 
αντικειµένου µου στην 
αγορά εργασίας 

16,6 % 28,2 % 

 
Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE – Επεξεργασία VFA. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 
 
Κυριότεροι Λόγοι Εύρεσης Εργασίας για τους Εργαζόµενους: 
 
Λόγοι εύρεσης εργασίας Άνδρες Γυναίκες 
Η ηλικία µου 20,6 % 14,6 % 
Η οικογενειακή µου 
κατάσταση. 

5,6 % 13,2 % 

Η εκπαιδευτική / 
κατάρτιση µου 

41,2 % 39,7 % 

Το φύλο 16,6 % 6 % 
Οι γνωριµίες και η 
κοινωνική µου ζωή 

45,3 % 42,4 % 

Η εντατική και µεθοδική 
αναζήτηση εργασίας 

55,6 % 49 % 

Η µικρή ζήτηση του 
αντικειµένου µου στην 
αγορά εργασίας 

13,9 % 13,2 % 

 
Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου εργαζοµένων WISE – Επεξεργασία VFA 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
 
Εργασία και Γνωστικό Αντικείµενο Ανέργων: 
 
∆ιάθεση εργασίας σε 
οποιοδήποτε κλάδο 

Άνδρες Γυναίκες 

Θα ήθελα να εργαστώ στο 
αντικείµενό µου 

31 % 34,9 % 

Θα εργαζόµουν 
οπουδήποτε 

67,4 % 61,6 % 

∆εν το έχω σκεφτεί 1,6 % 3,5 % 
 
Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE – Επεξεργασία VFA 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 
 
Εργασία και Τόπος ∆ιαµονής Ανέργων: 
 
∆ιάθεση αλλαγής τόπου 
διαµονής 

Άνδρες Γυναίκες 

Ναι 46,8 % 30,8 % 
Όχι 45,2 % 53,6 % 
∆εν το έχω σκεφτεί 8 % 15,6 % 
 
Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE – Επεξεργασία VFA 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 13 
 
Εργασία και Τόπος ∆ιαµονής Εργαζοµένων: 
 
∆ιάθεση αλλαγής τόπου 
διαµονής 

Άνδρες Γυναίκες 

Ναι. 26,4 % 20,6 % 
Όχι. 57,5 % 55,3 % 
∆εν το έχω σκεφτεί. 16,1 % 24,1 % 
 
Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου εργαζοµένων WISE – Επεξεργασία VFA 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 14 
 
∆ιάθεση ∆ηµιουργίας Επιχείρησης από Ανέργους: 
 
Έχετε σκεφθεί ποτέ να 
δηµιουργήσετε τη δική 
σας επιχείρηση 

Άνδρες Γυναίκες 

Ναι 41,6 % 22,3 % 
Όχι 7,1 % 11 % 
∆εν το έχω σκεφτεί 51,3 % 66,7 % 
 
Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE – Επεξεργασία VFA 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15 
 
Πιθανότητα Απώλειας Εργασίας για Εργαζόµενους: 
 
Πόσο πιθανό; Άνδρες Γυναίκες 
1 2,8 % 3,6 % 
2 8,4 % 7,8 % 
3 37,8 % 32,9 % 
4 25,3 % 29,3 % 
5 25,7 % 26,4 % 
(1: Βέβαιο,  5:Απίθανο) 
Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου εργαζοµένων WISE – Επεξεργασία VFA 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 16 
 
Απειλή Απώλειας Θέσης Εργασίας για Εργαζόµενους: 
 
∆όθηκαν απαντήσεις για το πόσο έντονα αισθάνονται 9 περιπτώσεις ως πιθανούς 
λόγους να χάσουν την εργασία τους: 
  

1. Η µείωση του προσωπικού λόγω της µη καλής πορείας της 
επιχείρησης. 

2. Το κλείσιµο της επιχείρησης. 
3. Η εξαγορά ή συγχώνευση της επιχείρησης από / µε άλλη. 
4. Η ηλικία µου. 
5. Το επίπεδο της εκπαίδευσης µου. 
6. Η µείωση του προσωπικού λόγω της εισαγωγής νέων µηχανηµάτων / 

τεχνολογίας. 
7. Η εγκατάσταση της επιχείρησης σε άλλη περιοχή. 
8. Η αντικατάσταση µου από άλλο εργαζόµενο νεότερο / πιο ειδικευµένο. 
9. Οι προσωπικές µου σχέσεις µε τους υπευθύνους της επιχείρησης. 
 

Α / Α 1 2 3 4 5 
 Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

1 3,1 % 6,9 % 12,8 % 6 % 16,3 % 19,8 % 26,9 % 31,9 % 40,9 % 35,4 % 
2 4 % 9,5 % 7,9 % 7,8 % 11,5 % 13,8 % 21,1 % 26,7 % 55,5 % 42,2 % 
3 2,2 % 2,8 % 4 % 4,7 % 15,7 % 17,9 % 21,1 % 28,3 % 57 % 46,3 % 
4 8,3 % 3,8 % 6,1 % 6,7 % 13,6 % 13,3 % 29,4 % 23,8 % 42,6 % 52,4 % 
5 6,8 % 4,9 % 6,8 % 4,9 % 16,7 % 9,7 % 27,6 %  22,3 % 42,1 % 58,2 % 
6 3,6 % 4,7 % 10 % 3,7 % 15,4 % 15 % 23,5 % 27,1 % 47,5 % 49,5 % 
7 3,4 % 4,3 % 4,9 % 1 % 8,7 % 4,3 % 15,5 % 22,3 % 67,5 % 68,1 % 
8 7,6 % 7,7 % 11,7 % 16,4 % 18,4 % 12,5 % 27,8 % 24 % 34,5 % 39,4 % 
9 3,1 % 3,8 % 5,8 % 6,6 % 9,8% 9,4 % 24 % 16 % 57,3 % 64,2 % 

(1: Πολύ έντονη,   5: Καθόλου έντονη) 
Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου εργαζοµένων WISE – Επεξεργασία VFA 
  


