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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η έρευνα αυτή, με τίτλο «Το Χάσμα Αμοιβών Ανδρών και Γυναικών στα Ξενοδοχεία της Κύπρου» εντάσσεται
στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού προγράμματος PROGRESS, υπό τον τίτλο «Γεφυρώνοντας το Χάσμα
Αμοιβών μεταξύ Αντρών και Γυναικών, Διακρατική Συνεργασία: Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία». Το Έργο
συντονίζεται από το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) και εφαρμόζεται σε συνεργασία με οργανισμούς
και από τις τρεις χώρες, ως ακολούθως: Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση (Κύπρος), Συντεχνία Υπαλλήλων Δημόσιων Κέντρων και Ξενοδοχείων – ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ
(Κύπρος), Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών – ΔΙΟΤΙΜΑ (Ελλάδα), Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας – ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Ελλάδα), Γενική Συνομοσπονδία Πορτογάλων Εργαζομένων –
CGTP-IN (Πορτογαλία).
Ενώ η πλειοψηφία των δράσεων που εφαρμόζονται στα πλαίσια του Έργου έχουν διακρατικό
χαρακτήρα, η έρευνα αυτή είναι η μόνη εθνική δράση και αφορά αποκλειστικά την Κύπρο. Ο λόγος είναι ότι
παρόμοιες ερευνητικές δράσεις έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν στην Ελλάδα και την Πορτογαλία. Στην Κύπρο
παρουσιάζεται ένα ερευνητικό κενό σε σχέση με τις άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα γι’ αυτό και
προτάθηκε εξ αρχής και εφαρμόστηκε η δράση σε εθνικό επίπεδο. Οπόταν, η έρευνα αυτή φιλοδοξεί να
καλύψει, κατά κάποιο τρόπο, αυτό το κενό και διερευνά τους καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν το
μισθολογικό χάσμα μεταξύ αντρών και γυναικών στα ξενοδοχεία της Κύπρου.
Η δράση εφαρμόστηκε σε συνεργασία με την ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ, η οποία διαδραμάτισε ένα ουσιαστικό ρόλο
στην έκβαση της έρευνας πεδίου, και την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση, της οποίας ο ρόλος ήταν πιο επικουρικός. Η ΣΥΞΧΑ-ΠΕΟ, συγκεκριμένα, έχει
συμβάλει στη διεξαγωγή της έρευνας πεδίου αναλαμβάνοντας να εξασφαλίσει την πρόσβαση στα ξενοδοχεία
που συμμετείχαν στο δείγμα. Για αυτό το λόγο, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σ’ όλα
τα επαγγελματικά στελέχη της ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ που δούλεψαν για το σκοπό αυτό, χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε
να υλοποιηθεί η δράση.
Το Έργο, πέρα από τη συγκεκριμένη έρευνα, έχει εφαρμόσει μια σειρά από άλλες δράσεις διακρατικού
χαρακτήρα σχετικές με το μισθολογικό χάσμα. Συνοπτικά, έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα: (1) συγκριτική
μελέτη μεταξύ των τριών χωρών για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε σχέση με το χάσμα, (2) πιλοτική
έρευνα αξιολόγησης επαγγελμάτων απαλλαγμένη από προκαταλήψεις, (3) εξιδεικευμένα εργαστήρια που
αφορούν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον κοινωνικό διάλογο, (4) καμπάνια ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού και των εργαζομένων για το μισθολογικό χάσμα, (5) παραγωγή τηλεοπτικού σποτ
και (6) διεθνές συνέδριο για το χάσμα αμοιβών και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.
Τελειώνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, των δημόσιων υπηρεσιών, των συνδέσμων εργοδοτών, των γυναικείων
οργανώσεων, των ανεξάρτητων αρχών και των συνδικαλιστικών και κοινωνικών οργανώσεων, οι οποίοι
συνέβαλαν για να εφαρμοστεί με επιτυχία και η έρευνα αυτή και όλες οι συναφείς δράσεις του Έργου. Η
πεποίθησή μας είναι ότι η προσπάθεια αυτή θα συμβάλει με τον τρόπο της στη μείωση του μισθολογικού
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χάσματος στον τόπο μας, και στην ξενοδοχειακή βιομηχανία συγκεκριμένα, και θα βοηθήσει έτσι ώστε ο χώρος
εργασίας καταστεί δικαιότερος και πιο φιλικός για όλους τους εργαζομένους, και για τους άντρες και για τις
γυναίκες, με σεβασμό στα ατομικά και συλλογικά γνωρίσματα του κάθε εργαζομένου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ενώ η γεφύρωση του χάσματος αμοιβών αντρών και γυναικών βρίσκεται στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης εδώ και πάρα πολύ καιρό, αυτό που παρατηρείται είναι ότι το χάσμα εμμένει να υφίσταται, να
διατηρείται και σε μερικές περιπτώσεις να διευρύνεται στα Κράτη Μέλη της Ένωσης. Παρόλο ότι οι σχετικές
οδηγίες της Ένωσης και η μεταφορά τους στις εθνικές νομοθεσίες των Κρατών Μελών έχουν δημιουργήσει ένα
ισχυρό πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων σε σχέση με την ίση μεταχείριση αντρών και γυναικών στην
απασχόληση, την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας και την καταπολέμηση των διακρίσεων, φαίνεται ότι οι
νομοθετικές ρυθμίσεις από μόνες τους δεν δημιουργούν ικανές συνθήκες για τη γεφύρωση του χάσματος. Η
Κύπρος έχει ενσωματώσει τις κοινοτικές οδηγίες σχεδόν αυτούσιες στο Κυπριακό δίκαιο. Ωστόσο, ο μηχανισμός
παρακολούθησης της εφαρμογής της νομοθεσίας στερείται συστηματικότητας και επάρκειας. Το κενό αυτό
συνιστά ένα από τους σημαντικότερους λόγους της διαιώνισης και εμβάθυνσης του μισθολογικού χάσματος
στον τόπο μας. Η καλύτερη εφαρμογή του δικαίου είναι, αφενός, πολύ σημαντικός παράγοντας που θα ενίσχυε
την προσπάθεια μείωσης του χάσματος, αφετέρου η εφαρμογή παράλληλων δράσεων είναι επιτακτική προς το
σκοπό τούτο. Συγκεκριμένα μέτρα, επιμέρους πολιτικές, θετικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων
‘αντίστροφης διάκρισης’ και προσωρινής ποσόστωσης, και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις
διαδικασίες χάραξης πολιτικής θεωρούνται μηχανισμοί που συμβάλουν ουσιαστικά στην εφαρμογή της αρχής
της μη-διάκρισης και της εξάλειψης του μισθολογικού χάσματος.
Το ερευνητικό αυτό έργο συγκαταλέγεται ανάμεσα σε ένα ευρύ φάσμα μέτρων που αποσκοπούν στην
άρση των μισθολογικών ανισοτήτων και αποτελεί την ταπεινή προσπάθεια της ερευνητικής ομάδας προς την
εφαρμογή, στο βαθμό που είναι εφικτό, της αρχής της ισότητας αμοιβών μεταξύ αντρών και γυναικών.
Δεδομένου ότι η ερευνητική δραστηριότητα για τα θέματα του χάσματος αμοιβών στην Κύπρο είναι εξαιρετικά
περιορισμένη και παντελώς ανύπαρκτη στον τομέα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, η έρευνα αυτή θα πρέπει
να θεωρείται ως καινοτομία για τα Κυπριακά δεδομένα. Η έλλειψη ενδιαφέροντος από την επιστημονική
κοινότητα δημιούργησε ένα κενό γνώσεως για την έκταση, το βάθος και τους παράγοντες που διαμορφώνουν
το μισθολογικό χάσμα στο συγκεκριμένο τομέα εργασίας. Γι αυτούς τους λόγους, η έρευνα αυτή φιλοδοξεί να
καλύψει, στο μέτρο του δυνατού, το κενό που έχει εντοπιστεί, να μεταδώσει την παραγόμενη γνώση στον
ενδιαφερόμενο πληθυσμό και να δώσει το κίνητρο για περαιτέρω, συμπληρωματικές και στοχοθετημένες
ερευνητικές παρεμβάσεις.
Η υποτίμηση της γυναικείας εργασίας, ο κάθετος και οριζόντιος επαγγελματικός διαχωρισμός, η
μισθολογική ανισότητα, η ανάγκη εφαρμογής της αρχής της μη-διάκρισης στους μισθούς και οι συνέπειες του
χάσματος αμοιβών στην προσωπική και επαγγελματική ζωή των γυναικών σπάνια γίνονται αντικείμενο έρευνας
στον τόπο μας. Την ίδια στιγμή, ο δημόσιος λόγος είναι επίσης περιορισμένος και καμιά συντονισμένη και
συστηματική προσπάθεια από το κράτος και τους κοινωνικούς εταίρους δεν έχει μέχρι τώρα αναπτυχθεί για
την εξάλειψη του χάσματος και τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία και την απασχόληση. Αντ’
αυτού, η οικονομική κρίση συχνά χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την επιδείνωση της θέσης, του ρόλου και των
ανταμοιβών των γυναικών. Η ανάγκη για την άμεση ανάληψη δράσεων με στόχο τη μείωση του μισθολογικού
χάσματος σε βάρος των γυναικών γίνεται ακόμα πιο επιτακτική στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και των
πολιτικών λιτότητας, οι συνέπειες των οποίων επιβαρύνουν δυσανάλογα τις ήδη ευάλωτες εργασιακά γυναίκες.
Επιπρόσθετα, παρόλο ότι σημειώθηκε μείωση του χάσματος αμοιβών τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας, η
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ανάλυση για τους λόγους της μείωσης αποφεύγεται συστηματικά. Αντίθετα, επικρατεί ένας αδικαιολόγητος,
συνάμα επισφαλής για την προσπάθεια μείωσης του χάσματος, εφησυχασμός. Η συμπωματική αυτή μείωση
έχει προκύψει επειδή η οικονομική κρίση επηρέασε περισσότερο επαγγελματικούς τομείς εργασίας που
παραδοσιακά απασχολούνταν άντρες (π.χ. οικοδομική βιομηχανία) παρά από συστηματική προσπάθεια
αντιμετώπισης των γενεσιουργικών παραγόντων του χάσματος, η οποία θα είχε ουσιώδη αντί πλασματική και
μόνιμη αντί εφήμερη μείωση του χάσματος. Γι αυτό, οι ερευνητικές τομεακές παρεμβάσεις, όπως η παρούσα
έρευνα, που δίνουν έμβαση ακριβώς σ’ αυτούς τους καθοριστικούς παράγοντες του χάσματος είναι επουσιώδη
για την αντιστροφή του γενικότερου κλίματος που επικρατεί και ενθαρρύνουν τις προσπάθειες ρύθμισης και
αντιμετώπισης του φαινομένου στην πηγή του προβλήματος.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, ο απώτερος σκοπός του Έργου είναι να συμβάλει στην
κατανόηση του φαινομένου του χάσματος αμοιβών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και να ενθαρρύνει την
αντιμετώπιση και εξάλειψή του. Οπόταν, οι αντικειμενικοί στόχοι της εργασίας καθορίζονται ως εξής:
•
•
•

Η διερεύνηση του γενικού πλαισίου μέσα στο οποίο σχηματίζονται οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ
ανδρών και γυναικών στα ξενοδοχεία,
Ο προσδιορισμός των σημαντικότερων παραγόντων που ευθύνονται για το μισθολογικό χάσμα σε βάρος
των γυναικών στα ξενοδοχεία, και
Η διατύπωση προτάσεων για τη διόρθωσή του.

Μεθοδολογικά, η έρευνα για να εκπληρώσει τους πιο πάνω στόχους χρησιμοποιεί ένα ευρύ πεδίο
πρωτογενών και δευτερογενών πηγών και μεθοδολογικών εργαλείων. Γίνεται χρήση της γνώσης και των
εργαλείων που αναπτύχθηκαν στη βάση προηγούμενων σχετικών ερευνών του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου
(ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) και ειδικότερα της έρευνας, με θέμα "Το χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών στον ημικρατικό
τομέα της Κύπρου" που πραγματοποιήθηκε το 2012. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται λεπτομερώς τα διαθέσιμα
στατιστικά δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Συγκεκριμένα, γίνεται ανάλυση των μικρο-δεδομένων
της Έρευνας Απολαβών του έτους 2010, η οποία επιχειρεί την ανάλυση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ
ανδρών και γυναικών σε σχέση με συγκεκριμένες παραμέτρους (επάγγελμα, κλάδος παραγωγής, πλήρης ή
μερική απασχόληση, εκπαιδευτικό επίπεδο, επαγγελματική πείρα κλπ.). Επιπρόσθετα, γίνεται ανασκόπηση της
σχετικής βιβλιογραφίας και πραγματοποιείται μια ποσοτική έρευνα πεδίου σε Παγκύπρια βάση με τη
συμμετοχή γυναικών και αντρών εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Στο ερωτηματολόγιο που
χρησιμοποιήθηκε, συμπεριλαμβάνεται και μία σειρά ερωτήσεων που βασίζονται στην Έρευνα World Values
Survey. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις της εν λόγω έρευνας έχουν επανειλημμένα χρησιμοποιηθεί ως
πρωτογενές υλικό στο χώρο των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών. Μία από τις πιο γνωστές εργασίες
είναι αυτή της Stephanie Seguino (2007), στην οποία αναλύεται η εξέλιξη, σε διεθνές επίπεδο, των κοινωνικών
στερεοτύπων με αναφορά στο φύλο. Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο εξετάζει μεταβλητές όπως οι
συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων, τα προσωπικά και συλλογικά τους χαρακτηριστικά, οι πρακτικές των
ξενοδοχειακών μονάδων που βοηθούν ή παρεμποδίζουν τη διαιώνιση του χάσματος και τα στερεότυπα και οι
αντιλήψεις που επικρατούν για τις εργαζόμενες γυναίκες στη βιομηχανία όσον αφορά στο ρόλο και τις
ικανότητές τους (βλ. Κεφάλαιο Μεθοδολογία για λεπτομέρειες).
Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η παρούσα έρευνα στοχεύει μεταξύ άλλων στη διατύπωση
προτάσεων για τη διόρθωση του χάσματος στα ξενοδοχεία, συμβάλλοντας κατ' αυτό τον τρόπο στην προώθηση
6

κατάλληλων μέτρων πολιτικής για την εξάλειψη του χάσματος αμοιβών ανδρών και γυναικών. Παρόλο ότι
επιδιώκεται μια ολιστική προσέγγιση στη διατύπωση των μέτρων πολιτικής, απευθύνονται δηλαδή σε διάφορα
επίπεδα και ομάδες, ωστόσο δεν έχουν εξαντλητικό χαρακτήρα, με κανένα τρόπο. Υπάρχουν ανοιχτές
δυνατότητες για τη διαμόρφωση και άλλων στοχοθετημένων προτάσεων. Μελλοντικές, επίσης, μελέτες θα
μπορούσαν να συμπληρώσουν τις αναλύσεις που παρουσιάζει αυτή η μελέτη, εμβαθύνοντας σε επιμέρους
ζητήματα και αξιοποιώντας τα ευρήματα άλλων ερευνών, συνεισφέροντας κατ' αυτόν τον τρόπο στο διάλογο
που λαμβάνει χώρα σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μία σημαντική διάσταση στην περίπτωση των
ξενοδοχείων, που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και εμβάθυνσης, είναι η αλληλοσυσχέτιση του φύλου με την
εθνοτική καταγωγή ως παράγοντα υποτίμησης της γυναικείας εργασίας.
Το τι ακολουθεί του εισαγωγικού αυτού σημειώματος είναι κατ’ αρχή, το πλαίσιο απασχόλησης των
γυναικών στην αγορά εργασίας στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί
παρουσιάζονται οι θεωρητικές ερμηνείας του χάσματος αμοιβών και γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
που αφορά το χάσμα αμοιβών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η
μεθοδολογία της έρευνας τόσο για τη στατιστική ανάλυση των μικρο-δεδομένων όσο και για την έρευνα πεδίου.
Η ανάλυση των στατιστικών δεδομένων και των ευρημάτων της έρευνας πεδίου αναπτύσσονται στα κεφάλαια
τέσσερα και πέντε, αντίστοιχα. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η σύνοψη και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της
έρευνας ενώ στο τελευταίο των κεφαλαίων διατυπώνονται οι προτάσεις πολιτικής για τη ρύθμιση του χάσματος
αμοιβών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας επηρεάζει σημαντικά τις διακρίσεις σε βάρος τους,
συμπεριλαμβανομένων και των μισθολογικών διακρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάλυση του χάσματος αμοιβών
στη βάση του φύλου προϋποθέτει την εξέταση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η τοποθέτηση
του προβλήματος στην περίοδο 2009-2015, γίνεται ώστε να αναλυθούν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
και των πολιτικών λιτότητας που επιβλήθηκαν ια να την αντιμετωπίσουν. Στο πλαίσιο αυτό, τα χαρακτηριστικά
της γυναικείας απασχόλησης εξετάζονται υπό το πρίσμα δύο μεταβλητών: των μονιμότερων διαχρονικών
ανισοτήτων των φύλων στην αγορά εργασίας και της επίδρασης της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών
λιτότητας. Οι συνέπειες της ύφεσης από τη σκοπιά του φύλου έχουν ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η θέση
των γυναικών στην απασχόληση είναι καθοριστική για τη θέση τους στην κοινωνία και λαμβάνοντας υπόψη ότι
μια οικονομική ύφεση ενδέχεται να διαμορφώσει συνθήκες οπισθοδρόμησης για τη γυναικεία απασχόληση
και, κατ’ επέκταση, συνολικότερα για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων.

1.1 ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Το 2015, η Κυπριακή οικονομία επέστρεψε σε θετικό ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ μετά από μια εξαετία
οικονομικής κρίσης (2009-2014). Σύμφωνα με την Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση που
πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ, 2015), κατά την εξαετία
2009-2014, η θέση των εργαζομένων επιδεινώθηκε σημαντικά, η απασχόληση μειώθηκε, τα ποσοστά ανεργίας
εκτοξεύθηκαν πιέζοντας τους μισθούς προς τα κάτω και το εισόδημα ανά κάτοικο υπέστη δραματική μείωση
(ό.π. σ. 2-6). Η έκθεση διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη κρίση περιλάμβανε δύο «κύματα» ύφεσης, από τα οποία
το ένα εξελίχθηκε κατά την περίοδο 2009Q11 - 2010Q1 και το άλλο κατά την περίοδο 2011Q3 - 2014Q4 (ό.π. σ.
10). Το δεύτερο κύμα ύφεσης συνυπήρξε με τις πολιτικές προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας, δηλαδή τις
πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του δεύτερου
κύματος, υπήρξε κατακόρυφη άνοδος του ποσοστού ανεργίας και μειώσεις των μισθών ενώ ταυτόχρονα
αυξήθηκαν σημαντικά η προσωρινή και η μερική απασχόληση, η μακροχρόνια ανεργία καθώς και το
αποθαρρημένο εργατικό δυναμικό (ό.π. σ. 6). Ενδεικτικό του βαθμού επιδείνωσης της θέσης των εργαζομένων,
είναι το γεγονός ότι το 2014 η κοινωνική ομάδα των μισθωτών συντηρούνταν με τα 2/3 των αγαθών και
υπηρεσιών που χρειάζονταν το 2011 (ό.π. σ. 5). Στο πλαίσιο ωστόσο της ανάλυσής μας, πέραν της γενικής
διαπίστωσης ότι η ύφεση έπληξε το σύνολο των εργαζομένων, διαπιστώνουμε ότι η κρίση και η λιτότητα
επηρέασαν με ιδιαίτερο τρόπο τα φύλα, λόγω κυρίως της άνισης θέσης αυτών, της ύπαρξης δηλαδή
διαχρονικών ανισοτήτων στην αγορά εργασίας.
Κατά τη διάρκεια της υπό μελέτη περιόδου, το ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης επιδεινώθηκε, αν
και όπως φαίνεται στα διαγράμματα 1.1 και 1.2 η αντίστοιχη επιδείνωση ήταν πολύ μεγαλύτερη στην
περίπτωση των ανδρών.

1

Όπου Q εννοούμε ένα τέταρτο του έτους, άρα το διάστημα ενός τριμήνου.
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Διάγραμμα 1.1: Ποσοστά απασχόλησης του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (15-64 ετών) ανά φύλο.

Πηγή: Labour Force Survey, Eurostat

Ορισμοί:
Το εργατικό δυναμικό είναι το άθροισμα του αριθμού των απασχολουμένων και του αριθμού των ανέργων. Το ποσοστό ανεργίας είναι
ο αριθμός των ανέργων ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Το ποσοστό απασχόλησης είναι ο αριθμός των απασχολουμένων ως
ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 15 έως 64 ετών. Ο ισοδύναμος αριθμός απασχολουμένων είναι η απασχόληση υπολογισμένη με
βάση τον αριθμό των οκτάωρων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν. Το ποσοστό συμμετοχής είναι το εργατικό δυναμικό ως ποσοστό
του πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών.

Το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 15-64 ετών που είχαν εργασία το 2015 μειώθηκε κατά περίπου 4
εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2008, το έτος που προηγήθηκε της έναρξης της οικονομικής κρίσης.
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1.1, κατά το 2015 2 το ποσοστό των απασχολούμενων γυναικών ανήλθε σε
περίπου 59% του γυναικείου πληθυσμού ενώ το 2008 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου 63%. H συρρίκνωση
του ποσοστού της γυναικείας απασχόλησης πραγματοποιήθηκε κυρίως κατά το δεύτερο κύμα της κρίσης (20122014). Συγκεκριμένα, το ποσοστό των απασχολούμενων γυναικών παρουσίασε μια μικρή μείωση το 2009 σε
σχέση με το 2008 αλλά το 2010 επανήλθε στα επίπεδα του 2008. Ωστόσο, από το τρίτο τρίμηνο του 2011, σημείο
εκκίνησης του δεύτερου κύματος ύφεσης, ξεκίνησε μια καθοδική πορεία του ποσοστού της γυναικείας
απασχόλησης. Ως αποτέλεσμα, η γυναικεία απασχόληση είχε μειωθεί κατά περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες στο
τέλος του δεύτερου κύματος ύφεσης (2014) σε σύγκριση με το 2011. Το 2015 η γυναικεία απασχόληση
αυξήθηκε ανεπαίσθητα σε σχέση με το 2014. Η αύξηση αυτή ωστόσο είναι τόσο μικρή ώστε αναιρεί ελάχιστο
μέρος της μείωσης της απασχόλησης που σημειώθηκε στη διάρκεια της κρίσης.
Όσον αφορά το ποσοστό της ανδρικής απασχόλησης, το 2015 ανερχόταν σε 66%, και ήταν υψηλότερο
από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών κατά 7 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Στη διάρκεια της κρίσης,
μειώθηκε κατά 13 εκατοστιαίες μονάδες ενώ η αντίστοιχη μείωση για τις γυναίκες ήταν μόλις 4 εκατοστιαίες
μονάδες. Είναι αξιοσημείωτο ότι το ποσοστό της απασχόλησης των ανδρών, σε αντίθεση με εκείνο των
γυναικών, μειώθηκε σημαντικά ήδη κατά το πρώτο κύμα της ύφεσης (2009-2010) (βλ. διάγραμμα 1.1).
Εντούτοις, όπως και η γυναικεία, έτσι και η ανδρική απασχόληση επηρεάστηκε περισσότερο κατά το δεύτερο
κύμα της κρίσης (2012-2014). Όσον αφορά το 2015, το ποσοστό της ανδρικής απασχόλησης αυξήθηκε κατά
0,1%, ακριβώς το ίδιο δηλαδή με τη γυναικεία.
Μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι διατηρείται η ανισότητα ανάμεσα στα ποσοστά απασχόλησης των
φύλων κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου. Βεβαίως, στη διάρκεια της κρίσης εμφανίστηκε σημαντική
σύγκλιση της διαφοράς στα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ των δύο φύλων: ενώ η διαφορά τους ανερχόταν σε
περίπου 16 ποσοστιαίες μονάδες κατά το 2008, είχε περιοριστεί στην περιοχή των 6 έως 9 μονάδων κατά το
2015. Σε μεγάλο βαθμό, όμως, η παρατηρούμενη σύγκλιση μεταξύ των δύο ποσοστών απασχόλησης είναι
απατηλή, διότι ένα αυξανόμενο μέρος της γυναικείας απασχόλησης προέρχεται από την μερική απασχόληση.
Έτσι, εάν διορθώσουμε τα στοιχεία της απασχόλησης με την επίπτωση της μερικής απασχόλησης, βρίσκουμε
ότι η διαφορά των ποσοστών απασχόλησης κατά το 2015 ανερχόταν σε περίπου 14 εκατοστιαίες μονάδες. Η
διόρθωση αυτή είναι πολύ σημαντική και όταν αναφέρεται στον αριθμό των απασχολουμένων, διότι τα
στοιχεία εμφανίζουν για το 2015 διαφορά μεταξύ του αριθμού των απασχολουμένων ανδρών και των
απασχολουμένων γυναικών της τάξης των 5 χιλιάδων ατόμων, ενώ μετά τη διόρθωση για τη μερική
απασχόληση (οπότε υπολογίζουμε τον ισοδύναμο αριθμό απασχολουμένων με πλήρες ωράριο), η εν λόγω
διαφορά ανέρχεται σε 26 χιλιάδες (διάγραμμα 1.2).
Ωστόσο, ακόμη και μετά τη διόρθωση αυτή, παρατηρείται κάποια σύγκλιση της απασχόλησης μεταξύ
των δύο φύλων (είτε σε απόλυτους αριθμούς είτε ως ποσοστό του πληθυσμού 15-64 ετών). Όπως θα δούμε
παρακάτω, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στη διάρκεια της κρίσης, οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας
στους οποίους απασχολούνται παραδοσιακά οι γυναίκες επλήγησαν από την κρίση συγκριτικά λιγότερο από
τους κλάδους στους οποίους απασχολούνται οι άνδρες.
Συνοψίζοντας, η παρατηρούμενη σύγκλιση στην απασχόληση ανδρών και γυναικών δεν αντανακλά τη
βελτίωση της θέσης των γυναικών, αλλά (α) την επιδείνωση της θέσης των ανδρών επειδή οι κλάδοι

2

Αναφερόμαστε στα τρία πρώτα τρίμηνα του 2015, για τα οποία είχαμε στοιχεία κατά τη συγγραφή του κεφαλαίου.
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οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους απασχολούνται επλήγησαν ιδιαίτερα από την κρίση, και (β) την
επιδείνωση της θέσης των γυναικών επειδή επεκτείνεται ταχύτατα η γυναικεία μερική απασχόληση, η οποία
αυξάνει τον αριθμό των απασχολουμένων προσθέτοντας στον αριθμό απασχολουμένων θέσεις εργασίας που
υπολογίζονται ως ισάξιες με τις αντίστοιχες θέσεις απασχόλησης με πλήρες ωράριο.
Στην ενότητα αυτή εξετάσαμε την απασχόληση των ανδρών και των γυναικών. Στις επόμενες ενότητες
αναλύουμε δύο παράγοντες, οι οποίοι είναι καθοριστικοί για το ποσοστό της απασχόλησης: το ποσοστό της
ανεργίας και το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας.
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Διάγραμμα 1.2: Αριθμός απασχολουμένων και ισοδύναμος αριθμός απασχολουμένων ανά φύλο.

Πηγή: Labour Force Survey, Eurostat
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1.2 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το 2008, το χάσμα που αφορά τα ποσοστά συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας ανερχόταν
σε περίπου 16%, με το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο 66% και των ανδρών στο 82%. Το 2015, το
αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ήταν περίπου 70% και για τους άνδρες 79% και η διαφορά είχε περιοριστεί
στο 9%. Παρότι το χάσμα ως προς τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας μειώθηκε κατά 7
εκατοστιαίες μονάδες, το χάσμα σε βάρος των γυναικών διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
περιόδου. Οι υπολογισμοί αυτοί αφορούν τη συμμετοχή χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας την επίπτωση της
μερικής απασχόλησης. Μετά από τη σχετική διόρθωση (στην οποία ήδη αναφερθήκαμε στην ενότητα 1),
προκύπτει ότι η διαφορά στα ποσοστά συμμετοχής ανδρών και γυναικών ανερχόταν σε περίπου 16
εκατοστιαίες μονάδες (διάγραμμα 2.2). Προκύπτει επίσης μια βαθμιαία πτώση της συμμετοχής των ανδρών
ενώ η συμμετοχή των γυναικών παρουσίασε μικρή αύξηση. Η αύξηση αυτή προκύπτει πριν από τη διόρθωση
(διάγραμμα 2.1) αλλά και μετά από αυτήν (διάγραμμα 2.2). Ωστόσο, η βελτίωση αυτή είναι πλασματική αφού
σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη λειτουργία των γυναικών ως εργασιακής εφεδρείας. Επεξηγηματικά, ένα τμήμα
του γυναικείου εργατικού δυναμικού διαδραματίζει το ρόλο της εργασιακής εφεδρείας, αναλαμβάνοντας
εργασία, συχνά στη μερική απασχόληση, με σκοπό να συνεισφέρει στο εισόδημα του νοικοκυριού στις
συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Ως εφεδρεία, η συμμετοχή τους έχει έκτακτο ή προσωρινό χαρακτήρα και
για το λόγο αυτό ενδέχεται να ανατραπεί σε περίπτωση οικονομικής ανάκαμψης.
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Διάγραμμα 2.1: Ποσοστά συμμετοχής του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (15-64 ετών) ανά φύλο

Πηγή: Labour Force Survey, Eurostat

Εκτός αυτού, ισχύει και πάλι η παρατήρηση ότι η βελτίωση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο
γεγονός ότι η απασχόληση των ανδρών μειώθηκε επειδή οι οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες είναι
παραδοσιακά συγκεντρωμένοι οι άνδρες εθίγησαν από την κρίση συγκριτικά περισσότερο.
Συμπεραίνουμε για τους λόγους αυτούς ότι το χαρακτηριστικό της συγκριτικά μειωμένης συμμετοχής
των γυναικών διατηρείται. Η άνιση συμμετοχή των φύλων στην αγορά εργασίας, είναι αποτέλεσμα αφενός των
παραδοσιακών ρόλων ανδρών και γυναικών στην οικογένεια και ευρύτερα στην κοινωνία, αφετέρου της
αναπαραγωγής των πατριαρχικών αξιών στο πλαίσιο του σύγχρονου καπιταλισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο άνδρας
υποτίθεται ότι προορίζεται για την εξασφάλιση του εισοδήματος του νοικοκυριού σε αντίθεση με τη γυναίκα
που θεωρείται κυρίως φροντίστρια ή τροφός. Το μοντέλο αυτό, που ορίζεται στη βάση του άνδρα - κουβαλητή,
θεωρεί ότι η γυναίκα ανήκει κυρίως στην ιδιωτική σφαίρα, εντός της οποίας οφείλει να διεκπεραιώνει, υπό τη
μορφή απλήρωτης εργασίας, όσα χρειάζονται να γίνουν σε σχέση με την καθημερινή διαχείριση του
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νοικοκυριού, τη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειας. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, ακόμα και όταν η γυναίκα
απασχολείται στην αγορά εργασίας, η απασχόλησή της είναι δευτερεύουσας σημασίας και το εισόδημά της
θεωρείται επικουρικό ως προς το εισόδημα του άνδρα - κουβαλητή.
Θεωρούμε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά δεν έχουν ανατραπεί στη διάρκεια της κρίσης, καθώς η ανάλυσή
μας δείχνει ότι η μείωση του χάσματος τόσο ως προς την απασχόληση όσο και ως προς τη συμμετοχή ανδρών
και γυναικών στην αγορά εργασίας δεν οφείλεται στη βελτίωση της θέσης των γυναικών αλλά στην επιδείνωση
της θέσης των ανδρών (αλλά και των γυναικών μέσω της ταχείας διάδοσης της μερικής απασχόλησης).

Διάγραμμα 2.2: Ποσοστά συμμετοχής του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (15-64 ετών) ανά φύλο διορθωμένα
για την επίπτωση της μερικής απασχόλησης

Πηγή: Labour Force Survey, Eurostat
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1.3 ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.1, η ανεργία αυξήθηκε δραματικά και για τα δύο φύλα στη διάρκεια της κρίσης.
Εντούτοις, το ποσοστό ανεργίας των ανδρών αυξήθηκε δυσανάλογα περισσότερο από το αντίστοιχο ποσοστό
των γυναικών, με αποτέλεσμα το ποσοστό ανεργίας των ανδρών να υπερβεί το ποσοστό ανεργίας των
γυναικών. Συγκεκριμένα, ενώ το 2008 η ανεργία των γυναικών ανερχόταν σε 4,3% και των ανδρών σε 3,3%, το
2015 η ανεργία των γυναικών ήταν 15,9% και των ανδρών 16,1%. Κατά την περίοδο λοιπόν 2008-2015, η ανεργία
των γυναικών αυξήθηκε κατά 11,6% και των ανδρών κατά 12,8%. Σε ένα περιβάλλον γενικότερης επιδείνωσης
της οικονομίας και των συνθηκών στην αγορά εργασίας, το χάσμα σε βάρος των γυναικών εκμηδενίστηκε κατά
τα αρχικά στάδια της οικονομικής κρίσης (2009-2010) για να αντικατασταθεί από το 2011 και μετά από χάσμα
σε βάρος των ανδρών (βλ. διάγραμμα 3.1).
Διάγραμμα 3.1: Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο

Πηγή: Labour Force Survey, Eurostat

16

Ένας από τους δύο βασικότερους λόγους για την αντιστροφή του χάσματος της ανεργίας σε βάρος των
ανδρών, είναι το γεγονός ότι η κρίση επηρέασε περισσότερο συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας στους
οποίους συμμετείχε μεγαλύτερος αριθμός ανδρών. Στο πλαίσιο αυτό, χάθηκαν περισσότερες ανδρικές θέσεις
εργασίας παρά γυναικείες. Επομένως, όπως και στην περίπτωση της μείωσης του χάσματος ως προς την
απασχόληση και τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, έτσι και στην περίπτωση
αντιστροφής του χάσματος της ανεργίας σε βάρος των ανδρών, η φαινομενική βελτίωση της θέσης των
γυναικών οφείλεται στη δραματική επιδείνωση της θέσης των ανδρών. Οφείλεται, επίσης, και στην επέκταση
της μερικής απασχόλησης στις γυναίκες. Στο διάγραμμα 3.2, φαίνεται το ποσοστό ανεργίας ανά φύλο
διορθωμένο ώστε να είναι απαλλαγμένο από την επίπτωση της μερικής απασχόλησης. Για την περίοδο 20112015, δηλαδή για τα χρόνια του δεύτερου κύματος της κρίσης, τα διορθωμένα ποσοστά ανεργίας των δύο
φύλων παρουσιάζουν ελάχιστη απόκλιση μεταξύ τους με εξαίρεση κάποια μεμονωμένα τρίμηνα.
Όπως αναφέραμε στην πρώτη ενότητα, το ποσοστό απασχόλησης καθορίζεται από δύο παράγοντες: το
ποσοστό της ανεργίας και το ποσοστό της συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα
τελευταία χρόνια η ανεργία των ανδρών υπερβαίνει την ανεργία των γυναικών, η διαφορά στο ποσοστό
απασχόλησης ανδρών και γυναικών δεν προέρχεται από την ανεργία αλλά από τη διαφορά στο ποσοστό
συμμετοχής.
Διάγραμμα 3.2: Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο, διορθωμένο με την επίπτωση της μερικής απασχόλησης.

Πηγή: Labour Force Survey, Eurostat
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1.4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ, «ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ» ΚΑΙ
ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗ
Ο επαγγελματικός διαχωρισμός έχει τις ρίζες του στα στερεότυπα και τις αντιλήψεις αναφορικά με τις
ικανότητες και τους ρόλους των φύλων στην κοινωνική αναπαραγωγή, την οικογένεια και την απασχόληση. Στο
πλαίσιο αυτό, οι γυναίκες και οι άνδρες συγκεντρώνονται σε διαφορετικούς κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας και διαφορετικά επαγγέλματα, ανάλογα με το ποια επαγγέλματα θεωρούνται
«καταλληλότερα» για κάθε φύλο. Εξετάζοντας τις μεταβολές στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας κατά
την περίοδο 2008-2014, στη βάση αυτής της διαπίστωσης, είναι φανερό ότι η κατασκευαστική βιομηχανία,
επηρεάστηκε από την κρίση πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.
Δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος κλάδος είναι χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ανδρικής απασχόλησης, η
συρρίκνωση του κλάδου λόγω της οικονομικής κρίσης είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλου αριθμού
θέσεων εργασίας που καταλάμβαναν κυρίως άνδρες.
Αντίστοιχα, κλάδοι και επαγγέλματα όπου συγκεντρώνονταν κυρίως γυναίκες επηρεάστηκαν λιγότερο
από την οικονομική κρίση. Συγκεκριμένα, το 2008 οι γυναίκες ήταν συγκεντρωμένες σε επαγγέλματα που
σχετίζονταν με τομείς όπως το λιανικό εμπόριο, την εκπαίδευση, τις οικιακές εργασίες (π.χ. ως οικιακές βοηθοί
σε σπίτια), τη δημόσια διοίκηση, την υγεία και γενικότερα τον τομέα των υπηρεσιών. Αν και ο κλάδος του
λιανικού εμπορίου συρρικνώθηκε σε μεγάλο βαθμό λόγω της οικονομικής κρίσης, η ζημιά που υπέστη ήταν
μικρότερη σε σύγκριση με τη ζημιά που υπέστη ο τομέας των κατασκευών.
Παράλληλα, τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η οικιακή εργασία κυρίως σε σχέση με
συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως η φροντίδα ηλικιωμένων δεν φαίνεται να επηρεάστηκαν από την ανεργία. Το
φαινόμενο αυτό δεν ισχύει μόνο για την Κύπρο αλλά αφορά την Ευρώπη συνολικά. Όπως σημειώνουν οι Bettio
– Verashchagina (2015: 102), οι άνδρες υπήρξαν περισσότερο ευάλωτοι στην κρίση, γιατί η κρίση επηρέασε
αρνητικά κυρίως ανδροκρατούμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπως τη μεταποίηση, τις
κατασκευές, καθώς και επιλεγμένους κλάδους του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ οι γυναίκες βρέθηκαν κάπως
προστατευμένες απέναντι στην κρίση λόγω της συγκριτικά σταθερής ζήτησης σε κλάδους όπως η κοινωνική
πρόνοια και η υγειονομική περίθαλψη ή ακόμα και η εκπαίδευση (ό.π. σ. 106).
Ένας άλλος βασικός λόγος που συγκεκριμένοι δείκτες για τις γυναίκες, όπως η συμμετοχή στην αγορά
εργασίας, η ανεργία και τα ποσοστά απασχόλησης, παρουσίασαν ηπιότερη επιδείνωση από τους αντίστοιχους
δείκτες για τους άνδρες, συνδέεται με το γεγονός ότι οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της κρίσης επιχείρησαν να
εισέλθουν μαζικότερα στην αγορά εργασίας με σκοπό να καλύψουν το χαμένο εισόδημα του νοικοκυριού. Το
φαινόμενο αυτό συναντάται στη βιβλιογραφία ως η επίπτωση του «πρόσθετου εργαζόμενου» σε περιόδους
ύφεσης (Bettio – Verashchagina, 2015: 96-100). Με άλλα λόγια, μια μερίδα του πληθυσμού, η οποία
προηγουμένως δεν εργαζόταν αναγκάζεται σε μαζικότερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας με σκοπό να
ανακτήσει μέρος του εισοδήματος του νοικοκυριού που χάθηκε εξαιτίας της κρίσης, είτε λόγω της αύξησης της
ανεργίας είτε λόγω μειώσεων στους μισθούς και τα ωφελήματα των εργαζομένων. Δεδομένου ότι πριν από την
κρίση οι άνδρες είχαν ήδη πολύ υψηλά ποσοστά απασχόλησης, το ρόλο του πρόσθετου εργαζόμενου
διαδραμάσισαν οι γυναίκες.
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.1, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών αυξήθηκε σημαντικά στη
διάρκεια της κρίσης. Η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών από τη μία και η αύξηση του γυναικείου
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πληθυσμού από την άλλη οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του γυναικείου εργατικού δυναμικού, η οποία
φαίνεται στο διάγραμμα 4.1. Αν υπολογίσουμε το εργατικό δυναμικό των γυναικών για το 2014 με βάση το
ποσοστό συμμετοχής των γυναικών το 2008, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε το βαθμό στον οποίο η
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας συνέβαλε στην αύξηση του εργατικού δυναμικού.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι αν η συμμετοχή των γυναικών το 2014 είχε παραμείνει η ίδια με το 2008, τότε το
γυναικείο εργατικό δυναμικό θα αποτελούνταν από 197,1 χιλιάδες γυναίκες. Στην πραγματικότητα, το
γυναικείο εργατικό δυναμικό το 2014 ήταν 207 χιλιάδες. Η διαφορά αυτή μεταξύ υποθετικού και πραγματικού
αριθμού υποδεικνύει ότι, η αύξηση του γυναικείου εργατικού δυναμικού οφειλόταν κατά 5 περίπου τοις εκατό
στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και όχι στην αύξηση του πληθυσμού των
γυναικών. Στο ίδιο πλαίσιο, η μείωση του γυναικείου εργατικού δυναμικού το 2015, δεν εξηγείται από τη
μείωση της συμμετοχής των γυναικών αλλά από τη μείωση του γυναικείου πληθυσμού.
Διάγραμμα 4.1: Συμβολή της αύξησης του ποσοστού συμμετοχής στη μεγέθυνση του γυναικείου εργατικού
δυναμικού.

Πηγή: Labour Force Survey, Eurostat

Για τους άνδρες η εικόνα είναι διαφορετική. Το ανδρικό εργατικό δυναμικό μειώθηκε (διάγραμμα 4.3),
σε σύγκριση με εκείνο των γυναικών που χαρακτηρίστηκε από αύξηση (διάγραμμα 4.2). Το ποσοστό
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συμμετοχής των ανδρών μειώθηκε από 82% που ήταν το 2008 σε 79% το 2015 (βλ. διάγραμμα 2.1). Δεδομένου
ότι το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών ήταν ήδη πολύ υψηλό πριν από την κρίση, η ύφεση δεν οδήγησε τους
άνδρες στη μαζικότερη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας αλλά στο ακριβώς αντίθετο φαινόμενο, αυτό του
«αποθαρρημένου» εργαζόμενου. Η αποτυχία δηλαδή της προσπάθειας μιας μερίδας ανέργων να καταλάβουν
μια θέση εργασίας, ακόμα και μετά από συνεχή προσπάθεια, οδήγησε τη μερίδα εκείνη σε παραίτηση και
αποχώρηση από το εργατικό δυναμικό (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ, 2015: 69). Σύμφωνα με την Έκθεση για την οικονομία και την
απασχόληση 2015, οι μεταβολές του εργατικού δυναμικού εξηγούνται από δύο αντίρροπες δυνάμεις που
δημιουργεί η κρίση: αφενός μεν από την αποθάρρυνση, αφετέρου δε από την επιτακτική ανάγκη αναπλήρωσης
του χαμένου εισοδήματος και διασφάλισης έναντι της αβεβαιότητας που προκαλεί η ανεργία (ό.π. σ. 69). Στο
πλαίσιο αυτό, η υψηλή και παρατεταμένη ανεργία οδήγησαν στην αποθάρρυνση, η οποία επικράτησε κατά το
2013-2014 (ό.π. σ. 69). Εξετάζοντας το φαινόμενο αυτό από τη σκοπιά του φύλου διαπιστώνουμε μια σημαντική
έμφυλη διάσταση. Όπως αναφέρεται και παραπάνω, αυτοί που επηρεάστηκαν από το φαινόμενο της
αποθάρρυνσης ήταν άνδρες, αφού το ανδρικό εργατικό δυναμικό ακολούθησε πτωτική πορεία από το 2013 και
μετά ως αποτέλεσμα της μείωσης της ανδρικής απασχόλησης (διάγραμμα 4.3). Αντίθετα, το γυναικείο εργατικό
δυναμικό παρουσίασε αύξηση με αξιοσημείωτη εξαίρεση το 2ο και το 3ο τρίμηνο του 2015. Μπορούμε έτσι να
υποθέσουμε ότι, το φαινόμενο της αποθάρρυνσης αφορά ιδιαίτερα τους άνδρες ενώ το φαινόμενο του
πρόσθετου εργαζόμενου αφορά ιδιαίτερα τις γυναίκες.
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Διάγραμμα 4.2: Σχέση γυναικείου εργατικού δυναμικού και γυναικείας απασχόλησης.

Πηγή: Labour Force Survey, Eurostat
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Διάγραμμα 4.3: Σχέση ανδρικού εργατικού δυναμικού και ανδρικής απασχόλησης.

Πηγή: Labour Force Survey, Eurostat
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1.5 ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η κρίση οδήγησε στην αύξηση της πρόσκαιρης και της μερικής απασχόλησης, τις οποίες παραδοσιακά καλύπτει
κατά κύριο λόγο το γυναικείο τμήμα του εργατικού δυναμικού. Εκτός του ότι οι γυναίκες συγκεντρώνονται σε
συγκεκριμένους κλάδους και επαγγέλματα, έχουν και μεγαλύτερες πιθανότητες να εργάζονται σε θέσεις που
βρίσκονται χαμηλά στην ιεραρχία στο εσωτερικό των επαγγελμάτων καθώς επίσης και σε θέσεις μερικής ή
προσωρινής απασχόλησης.

Διάγραμμα 5.1: Ποσοστά μερικής απασχόλησης ανά φύλο (% της συνολικής απασχόλησης).

Πηγή: Labour Force Survey, Eurostat

Η συγκριτικά υψηλότερη συγκέντρωση των γυναικών σε θέσεις μερικής απασχόλησης φαίνεται στο
διάγραμμα 5.1, και υποδεικνύει την ανάγκη να λάβουμε υπόψη μας πώς ο χρόνος εργασίας κατανέμεται
ανάμεσα στα φύλα (Ιωακείμογλου και Σουμέλη, 2012: 24-25). Στις προηγούμενες ενότητες δείξαμε τη σημασία
της επίπτωσης της μερικής απασχόλησης στους δείκτες της ανεργίας, της συμμετοχής και της απασχόλησης,
καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η επίπτωση παραμορφώνει την εικόνα της αγοράς εργασίας.
Ένα άλλο σημαντικό φαινόμενο της κρίσης είναι η υποαπασχόληση. Μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι η
κρίση οδήγησε σε σημαντική αύξηση του ποσοστού των υποαπασχολούμενων, τόσο για τους άνδρες όσο και
για τις γυναίκες. Η εικόνα αυτή, είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με τη διαχρονικά ισχυρή παρουσία της σταθερής
και πλήρους απασχόλησης στην κυπριακή αγορά εργασίας, ιδιαίτερα για τον Κύπριο άνδρα. Συγκεκριμένα, κατά
την περίοδο 2008-2015 το ποσοστό των υποαπασχολούμενων γυναικών ανήλθε από 11% σε 16%, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών ανήλθε από 3,5% σε 10%. Για μια ακόμα φορά, η διαφορά ανάμεσα στα φύλα
μειώθηκε, όχι όμως λόγω βελτίωσης της θέσης των γυναικών αλλά λόγω μεγαλύτερης επιδείνωσης της θέσης
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των ανδρών. Κατά τη διάρκεια λοιπόν ολόκληρης της περιόδου οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν
μεγαλύτερες πιθανότητες υποαπασχόλησης σε σύγκριση με τους άνδρες.

Διάγραμμα 5.2: Ποσοστά εργαζομένων με προσωρινό συμβόλαιο

Πηγή: Labour Force Survey, Eurostat

Η οικονομική ύφεση οδήγησε, επίσης, στην αύξηση της πρόσκαιρης εργασίας. Το 2015, λίγο περισσότερες από
μία στις πέντε εργαζόμενες γυναίκες στην Κύπρο και λίγο περισσότεροι από έναν στους δέκα άνδρες εργάζονταν
με προσωρινό συμβόλαιο. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 5.2, ενώ το 2015 το ποσοστό των
απασχολούμενων γυναικών που εργαζόταν με συμβόλαιο περιορισμένου χρόνου ήταν περίπου 23,5%, το
αντίστοιχο ποσοστό για το 2008 ήταν 20%. Κατά την υπό εξέταση δηλαδή περίοδο, η πρόσκαιρη εργασία των
γυναικών αυξήθηκε κατά 3,5%. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2013-2014 τα ποσοστά προσωρινής απασχόλησης
των γυναικών ανήλθαν στο 24,5%, ενώ το 2015 παρουσίασαν μια υποχώρηση, φτάνοντας στο 23,5% περίπου.
Η αύξηση εντούτοις της πρόσκαιρης απασχόλησης αφορά εξίσου και τους άνδρες. Συγκεκριμένα, το ποσοστό
της προσωρινής απασχόλησης για τους άνδρες αυξήθηκε από 8 περίπου ποσοστιαίες μονάδες το 2008 σε 13 το
2015. Παρότι λοιπόν κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου, το ποσοστό των γυναικών που εργαζόταν με
προσωρινά συμβόλαια παρέμεινε σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών, η μεταξύ τους
ποσοστιαία διαφορά μειώθηκε από 12 περίπου ποσοστιαίες μονάδες το 2008 σε 10 το 2015. Και σε αυτή
ωστόσο την περίπτωση, η μείωση της ψαλίδας στα ποσοστά ανδρών και γυναικών δεν οφείλεται στη βελτίωση
της θέσης των γυναικών αλλά στη δυσανάλογη αύξηση του ποσοστού των ανδρών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Όπως αναφέρεται και εισαγωγικά, η διερεύνηση του χάσματος αμοιβών ανδρών και γυναικών στα ξενοδοχεία
έχει χτιστεί στη βάση προηγούμενης έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) αναφορικά με το
χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών στον ημικρατικό τομέα της Κύπρου (2012), διευρύνοντας κατ' αυτόν τον
τρόπο την ανάλυση για την έμφυλη διάσταση των μισθολογικών ανισοτήτων σε επίπεδο κλάδου οικονομικής
δραστηριότητας. Σε ότι αφορά τις διαφορετικές θεωρητικές ερμηνείες του μισθολογικού χάσματος με αναφορά
στο φύλο, είναι δύσκολο να μιλήσουμε για ένα ενιαίο θεωρητικό πλαίσιο. Η διεθνής βιβλιογραφία αποτελείται
από πληθώρα θεωρητικών ερμηνειών και αναλύσεων που λειτουργούν άλλοτε συμπληρωματικά και άλλοτε
αντιθετικά 3.
Στο πλαίσιο της παρούσης έρευνας, παρουσιάζονται συνοπτικά μέσα από συγκεκριμένες θεματικές
ενότητες, τα αποτελέσματα ορισμένων πρόσφατων ερευνών και θεωρητικών προσεγγίσεων που αφορούν τη
γυναικεία εργασία στα ξενοδοχεία αλλά και ευρύτερα στον τομέα του τουρισμού. Έμφαση δίδεται στις
κυρίαρχες θεωρητικές θέσεις αναφορικά με τη διαμόρφωση του χάσματος αμοιβών ανδρών και γυναικών στα
ξενοδοχεία. Πρόκειται στην πλειοψηφία τους για εργασίες/μελέτες δημοσιευμένες στον επιστημονικό
περιοδικό τύπο, προερχόμενες από το χώρο των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών. Παρότι οι αναλύσεις
ανθρωπολογικού χαρακτήρα κατέχουν μικρό σχετικά τμήμα της επιλεγμένης βιβλιογραφίας, αναδεικνύουν
εντούτοις τη πολυπλοκότητα της έννοιας της ταυτότητας και τη σημασία της, διαμορφώνοντας μία πιο
ολοκληρωμένη προσέγγιση στο φαινόμενο της γυναικείας εργασίας και την κατασκευή των έμφυλων
ταυτοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, το φύλο δεν παρουσιάζεται ως μία απλή μεταβλητή αλλά ως πολιτισμικό προϊόν,
υπό κατασκευή, που διαπλέκεται με άλλες μεταβλητές, διαμορφώνοντας και αναδιαμορφώνοντας την
εργασιακή πραγματικότητα ανδρών και γυναικών σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτισμικό περιβάλλον. Στις
εργασίες αυτές (Adib & Guerrier 2003, Dyer, Mc Dowell & Batnitzky 2010, Harris 2011) κυριαρχεί ο λόγος των
γυναικών και όχι ο λόγος του ερευνητή και η εργασιακή εμπειρία των γυναικών παρουσιάζεται μέσα από τα
ίδια τα υποκείμενα και τις βιοϊστορίες τους.
Παρά το εύρος των αναλύσεων, μέσα από τη βιβλιογραφία οι σημαντικότεροι παράγοντες για το χάσμα
αμοιβών ανδρών και γυναικών στα ξενοδοχεία είναι: ο κατά φύλο επαγγελματικός διαχωρισμός, οι διακρίσεις,
και ο ρόλος των φύλων στην κοινωνική αναπαραγωγή.

2.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ: ΟΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΦΥΛΩΝ
Το χάσμα στις μέσες ωριαίες αμοιβές ανδρών και γυναικών στα ξενοδοχεία της Κύπρου αναλύεται στη μελέτη
αυτή ως αποτέλεσμα (α) της διαφορετικής αμοιβής ανδρών και γυναικών στο ίδιο επάγγελμα, που οφείλεται
αφενός μεν σε διαφορές παραγωγικότητας μεταξύ των φύλων, αφετέρου δε στις μισθολογικές διακρίσεις εις
βάρος των γυναικών, (β) της διαφορετικής κατανομής ανδρών και γυναικών στα επαγγέλματα, (γ) της
Για μία αναλυτική παρουσίαση των διαφορετικών θεωρητικών ερμηνειών των μισθολογικών ανισοτήτων και των
έμφυλων διακρίσεων, ο αναγνώστης/στρια μπορεί να ανατρέξει στο Κεφάλαιο 3 της σχετικής έρευνας του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ με
θέμα «Το χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών στον ημικρατικό τομέα της Κύπρου» (2012: 93-106).

3
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διαφορετικής αξιολόγησης των γυναικείων επαγγελμάτων και θέσεων εργασίας σε σύγκριση με τα αντίστοιχα
ανδρικά, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την υποτίμηση της γυναικείας και την υπερτίμηση της ανδρικής εργασίας.
Οι οικονομικές αναλύσεις του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων το ερμηνεύουν ως
αποτέλεσμα αφενός μεν των διαφορών ως προς τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την παραγωγικότητα,
αφετέρου δε των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες στην αγορά εργασίας. Η ερμηνεία αυτή απορρέει από
τη νεοκλασική θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου και την οικονομική θεωρία των διακρίσεων, αμφότερες δε
σχετίζονται με τη θεμελιακή εργασία του Becker (1957).
Σύμφωνα με τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, οι ατομικές διαφορές στις αμοιβές οφείλονται στις
διαφορές παραγωγικότητας, οι οποίες απορρέουν από τις διαφορές στο ανθρώπινο κεφάλαιο που κατέχουν τα
άτομα. Το ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στις παραγωγικές γνώσεις και δεξιότητες των ατόμων,
συνδέθηκε με χαρακτηριστικά όπως η εκπαίδευση, η επαγγελματική εμπειρία, η προϋπηρεσία στην ίδια
επιχείρηση, η επαγγελματική κατάρτιση. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, αυξάνουν την ατομική παραγωγικότητα
των εργαζομένων. Η νεοκλασική προσέγγιση του μισθολογικού χάσματος θεωρεί ότι μόνο ένα μέρος του
μισθολογικού χάσματος οφείλεται στις διαφορές των φύλων ως προς την κατοχή ανθρώπινου κεφαλαίου και
άρα ως προς την παραγωγικότητα. Το υπόλοιπο προκύπτει από τις μισθολογικές διακρίσεις που υφίστανται οι
γυναίκες. Αν και οι διαφορές των φύλων ως προς την εκπαίδευση, την κατάρτιση ή την εργασιακή εμπειρία
μπορεί να είναι αποτέλεσμα «προ-αγοραίων διακρίσεων» (pre-market discrimination), οι νεοκλασικοί
οικονομολόγοι αποκαλούν διακρίσεις την άνιση πληρωμή των ίδιων παραγωγικών χαρακτηριστικών στην
αγορά εργασίας (Paci, Joshi and Makepeace 1995).
Με άλλα λόγια, αν και οι διαφορές στα μέσα χαρακτηριστικά των φύλων ως προς το ανθρώπινο
κεφάλαιο οφείλονται κατά κύριο λόγο στις διαφορετικές επαγγελματικές και εκπαιδευτικές επιλογές ανδρών
και γυναικών, που συνήθως λαμβάνουν χώρα πριν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και επηρεάζονται
άμεσα από τους διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους για τους οποίους προορίζονται τα δύο φύλα (προ-αγοραίες
διακρίσεις), αυτό που ενδιαφέρει τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι μόνον η άνιση μεταχείριση των
γυναικών στην αγορά εργασίας ως προς την αμοιβή τους στην περίπτωση που έχουν το ίδιο ανθρώπινο
κεφάλαιο με τους άνδρες (αγοραίες διακρίσεις).
Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τη νεοκλασική θεωρία, οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο λιγότερο από
τους άνδρες, διότι κατά μέσο όρο οι άνδρες υπερέχουν ως προς το ανθρώπινο κεφάλαιο που κατέχουν (και το
οποίο απέκτησαν επειδή σε κρίσιμες στιγμές της ζωής του έκαναν τις ορθές επιλογές), αλλά και διότι οι γυναίκες
αμείβονται λιγότερο από τους αντίστοιχους άνδρες με το ίδιο ανθρώπινο κεφάλαιο καθώς υφίστανται
διακρίσεις από την πλευρά των εργοδοτών στη βάση του φύλου τους.
Η άνιση μισθολογική μεταχείριση ατόμων διαφορετικού φύλου με τα ίδια προσόντα μπορεί να είναι α
το αποτέλεσμα διαφορετικών μορφών μισθολογικής διάκρισης. Ο Becker (1957) όρισε τρεις τύπους
μισθολογικής διάκρισης που πηγάζουν από τις προτιμήσεις των εργοδοτών, των εργαζόμενων και των
καταναλωτών (διακρίσεις προκατάληψης). Ένας εργοδότης μπορεί να μην επιθυμεί να προσλάβει γυναίκες στην
επιχείρησή του λόγω προσωπικής προκατάληψης εναντίον τους. Δεδομένης της προτίμησης του εργοδότη για
τους άνδρες, για να προσληφθεί μία γυναίκα στην επιχείρηση θα πρέπει να δεχθεί να εργαστεί με κατώτερο
μισθό από αυτόν του άνδρα συναδέλφου της στην ίδια θέση εργασίας. Επίσης λόγω προκατάληψης, μερικοί
εργαζόμενοι μπορεί να μην επιθυμούν να εργαστούν με γυναίκες στον ίδιο χώρο ή να έχουν γυναίκα
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προϊσταμένη. Αν επιμείνουν στην απασχόληση γυναικών, οι εργοδότες θα πρέπει να αυξήσουν τους ανδρικούς
μισθούς για να προσελκύσουν άνδρες στην επιχείρησή τους. Τέλος, πολλοί καταναλωτές μπορεί να προτιμούν
να εξυπηρετούνται από άνδρες σε υπηρεσίες υψηλού επιστημονικού ή τεχνικού περιεχομένου και από γυναίκες
σε υπηρεσίες χαμηλού περιεχομένου, με αποτέλεσμα οι άνδρες να συγκεντρώνονται στις καλά αμειβόμενες
εργασίες και οι γυναίκες στις χαμηλά αμειβόμενες.
Μισθολογικές διακρίσεις μπορεί να προκύπτουν και από τις διαφορετικές εκτιμήσεις των εργοδοτών
σχετικά με την παραγωγικότητα των υποψήφιων κατά την πρόσληψη ανδρών και γυναικών σε συγκεκριμένες
θέσεις εργασίας. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στη γνώση της υπαρκτής διαφοράς της μέσης
παραγωγικότητας των ανδρών από αυτή των γυναικών (στατιστικές διακρίσεις). Οι εργοδότες βασίζονται σε
στατιστικές πιθανότητες, ότι οι υποψήφιοι για πρόσληψη άνδρες και γυναίκες θα παρουσιάσουν τα ίδια
προτερήματα και μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι άνδρες και γυναίκες κατά μέσον όρο. Αν
όλοι ή οι περισσότεροι εργοδότες κάνουν προσλήψεις με τον ίδιο τρόπο τότε θα έχουμε συστηματική
υποεκτίμηση της παραγωγικότητας των γυναικών και αυτές θα αμείβονται χαμηλότερα από τους άνδρες
συναδέλφους τους με τα ίδια προσόντα. Τη θεωρία των στατιστικών διακρίσεων διατύπωσε για πρώτη φορά ο
Phelps (1972). Η άνιση μεταχείριση των γυναικών ως προς τις αμοιβές μπορεί επίσης να οφείλεται στο ότι οι
γυναίκες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες από τους άνδρες να αντιμετωπίσουν μονοψωνιακές συνθήκες στην
αγορά εργασίας, διότι περιορίζονται περισσότερο στις επιλογές τους από τους άνδρες λόγω οικογενειακών
υποχρεώσεων. Άρα είναι πιο επιρρεπείς στην ανοχή των διακρίσεων, δηλαδή στο να αμείβονται λιγότερο από
την οριακή τους παραγωγικότητα (μονοψωνιακές διακρίσεις).
Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου και αυτή των διακρίσεων αντιμετώπισαν αδυναμία να λάβουν
υπόψη τους το γεγονός ότι άνδρες και γυναίκες δεν αναλαμβάνουν τις ίδιες εργασίες. Δηλαδή δεν μπόρεσαν
να λάβουν υπόψη τους το φαινόμενο του διαχωρισμού της απασχόλησης (employment segregation) με βάση
το φύλο, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εμπειρικές έρευνες, αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα
του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων. Ο διαχωρισμός της απασχόλησης με βάση το φύλο
εκδηλώνεται σε μία σειρά από χαρακτηριστικά όπως το επάγγελμα, ο κλάδος, το είδος της σύμβασης εργασίας
(π.χ. αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης). Η έννοια του κατά φύλο διαχωρισμού
περιλαμβάνει τις εξής διαστάσεις: Η κατά φύλο σύνθεση της απασχόλησης στο εσωτερικό των επαγγελμάτων,
των κλάδων παραγωγής, των ειδών συμβάσεων εργασίας καθιστά μερικούς κλάδους, επαγγέλματα και μορφές
απασχόλησης "ανδρικούς" ή "γυναικείους", ανάλογα αν πλειοψηφούν οι άνδρες ή οι γυναίκες εργαζόμενοι σε
αυτούς. Άνδρες και γυναίκες μισθωτοί δεν κατανέμονται ομοιόμορφα μεταξύ των επαγγελμάτων, των κλάδων,
των μορφών απασχόλησης. Οι άνδρες συγκεντρώνονται περισσότερο στα επαγγέλματα, τους κλάδους και τις
μορφές απασχόλησης που εξασφαλίζουν υψηλότερες αποδοχές, ενώ οι γυναίκες σε αυτούς που καταβάλλουν
χαμηλότερες αποδοχές. Ο κατά φύλο διαχωρισμός της απασχόλησης σε μία χώρα είναι εντονότερος όσο
λιγότεροι είναι οι μικτοί κλάδοι, επαγγέλματα, μορφές απασχόλησης και όσο περισσότερο η ανδρική
απασχόληση συγκεντρώνεται στους «ανδρικούς» κλάδους, επαγγέλματα, μορφές απασχόλησης και η γυναικεία
στους «γυναικείους». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ευρωπαϊκής μελέτης που πραγματοποιήθηκε σε έξι χώρες
με συντονιστή τον Marsden (2005), οι χώρες με το μεγαλύτερο εύρος μισθολογικού χάσματος σε βάρος των
γυναικών παρουσιάζουν μεγαλύτερο διαχωρισμό φύλου σε συγκεκριμένους κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας, καθώς και στο εσωτερικό των κλάδων σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ενώ από την
ανάλυση των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Έρευνας Διάρθρωσης Αμοιβών καθίσταται φανερό ότι τα
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χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας είναι σημαντικότερα από τα ατομικά χαρακτηριστικά για το χάσμα
αμοιβών.
Μεταξύ των διαφορετικών μορφών διαχωρισμού της απασχόλησης στη βάση του φύλου, ο
επαγγελματικός διαχωρισμός είναι αυτός που έχει απασχολήσει περισσότερο τη βιβλιογραφία (Mumford and
Smith 2007, 2009, Amuedo-Dorantes and De la Rica 2006, Bayard, Hellerstein, Neumark & Troske 2003, Cohen
& Huffman 2003, Rubery, Fagan and Maier 1996, Hakim 1979, Hartmann 1979, Walby 1986). Ο κατά φύλο
επαγγελματικός διαχωρισμός της απασχόλησης απορρέει από τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης των φύλων,
τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ως προς την αμειβόμενη εργασία (κατά φύλο διαίρεση της
οικιακής εργασίας, κοινωνικό κράτος που στηρίζεται στο οικογενειακό πρότυπο "άνδρας εργαζόμενος με
αμοιβή – εξαρτημένη σύζυγος" (breadwinner model) και από τις διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, που
περιλαμβάνουν τόσο τις μισθολογικές διακρίσεις όσο και τις διακρίσεις στην απασχόληση.
Σε ότι αφορά τη θέση των γυναικών στην οικογένεια και τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης των φύλων,
σύμφωνα με τις κυρίαρχες οικονομικές θεωρίες, υπάρχει μία φυσική διαίρεση (φυσικός καταμερισμός) της
οικιακής εργασίας, σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες είναι κυρίως υπεύθυνες για την ανατροφή των παιδιών
και οι άνδρες κυρίως υπεύθυνοι να στηρίζουν την οικογένεια. Ιστορικά λοιπόν οι γυναίκες αντιμετωπίζονται ως
εφεδρική εργασιακή δύναμη, πρόθυμες και αρκετά ευέλικτες να εργαστούν για λιγότερες ώρες και με
χαμηλότερο μισθό συγκριτικά με τους άνδρες, προκειμένου να συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα όταν
οι συνθήκες το απαιτούν. Παρότι το συγκεκριμένο μοντέλο οργάνωσης των οικονομικών λειτουργιών του
νοικοκυριού παρουσιάζεται σήμερα σημαντικά αποδυναμωμένο, είναι τόσο βαθιά ριζωμένο στις κοινωνικές
και ατομικές συνειδήσεις, που παρουσιάζει μία ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στην αλλαγή. Σημαντικές όψεις δε
αυτού του μοντέλου οργάνωσης του νοικοκυριού προωθούνται μέσα από τις επίσημες πολιτικές απασχόλησης,
αρχικά σε ευρωπαϊκό και κατόπιν σε εθνικό επίπεδο, αποτελώντας πλέον αναπόσπαστο κομμάτι τους, όπως
στην περίπτωση της ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης σχετικά με την προώθηση των ευέλικτων μορφών
απασχόλησης ως γυναικείων μορφών απασχόλησης (βλ. το παράδειγμα "συμφιλίωσης οικογένειας και
εργασίας").
Οι διακρίσεις στην απασχόληση ορίζονται ως η άνιση πρόσβαση των γυναικών στις θέσεις εργασίας
που απολαμβάνουν υψηλό κοινωνικό γόητρο και ταυτόχρονα παρέχουν στους εργαζόμενους καλύτερες
συνθήκες εργασίας και όρους αμοιβής. Στο πλαίσιο αυτό, ο διαχωρισμός της απασχόλησης με βάση το φύλο,
αφορά από τη μία τη χαμηλή αξιολόγηση των εργασιών που κάνουν οι γυναίκες και από την άλλη τη μη
αναγνωρισιμότητα ή το χαμηλό βαθμό ορατότητας των δεξιοτήτων που κατέχουν οι γυναίκες. Πρόκειται για
μία προσέγγιση με αφετηρία την αλληλεπίδραση μεταξύ της κοινωνικής τάξης ή της κοινωνικής θέσης που
κάποιο άτομο κατέχει, με το επάγγελμα και τις δεξιότητές του. Έτσι, οι δεξιότητες και ο μισθός που αντιστοιχούν
σε μία θέση εργασίας ή ένα επάγγελμα αντανακλούν την κοινωνική θέση των ατόμων που κατέχουν τη
συγκεκριμένη θέση ή το συγκεκριμένο επάγγελμα. Δεδομένου ωστόσο ότι τόσο οι θέσεις εργασίας όσο και οι
δεξιότητες αποτελούν σε μεγάλο βαθμό κοινωνική κατασκευή, μία διάσταση της συγκεκριμένης προσέγγισης,
σχετίζεται με τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης των φύλων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα επαγγέλματα που
σχετίζονται με τη φροντίδα των άλλων, όπως για παράδειγμα επαγγέλματα στο χώρο της υγείας και της
κοινωνικής πρόνοιας, αξιολογούνται χαμηλότερα από άλλα επαγγέλματα, επειδή η φροντίδα των άλλων
αποτελεί φυσικό κομμάτι της οικιακής εργασίας, άρα είναι αναμενόμενο να εκτελείται από γυναίκες ως
απλήρωτη εργασία.
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Αυτή η προσέγγιση στις μισθολογικές διακρίσεις φύλου διαφέρει από την προσέγγιση των ορθόδοξων
οικονομικών που θεωρούν ότι οι γυναίκες ανταλλάσσουν το χαμηλότερο μισθό σε μία συγκεκριμένη θέση
εργασίας με υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης. Η χαμηλότερη αξιολόγηση της γυναικείας εργασίας στη βάση
υψηλότερου βαθμού ικανοποίησης έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, κυρίως στο χώρο της ψυχολογίας. Σε
αντίθεση με αρκετούς οικονομολόγους που ισχυρίζονται ότι δεν τίθεται ζήτημα υποτίμησης από τη στιγμή που
οι γυναίκες ανταλλάσσουν τα οικονομικά οφέλη με μη οικονομικά οφέλη, οι περισσότεροι ψυχολόγοι
προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στην υποτίμηση. Οι περισσότερες αναλύσεις
στο χώρο της ψυχολογίας επικεντρώνονται στις χαμηλότερες προσδοκίες των γυναικών ή στο γεγονός ότι οι
προσδοκίες των γυναικών ικανοποιούνται πιο εύκολα από αυτές των ανδρών, μία υπόθεση ωστόσο που δεν
επιβεβαιώνεται πάντα από τις εμπειρικές έρευνες. Για παράδειγμα, γυναίκες που είτε απασχολούνται σε
ανδρικά επαγγέλματα, είτε έχουν ένα διαφορετικό γυναικείο πρότυπο έχουν συνήθως ιδιαίτερα υψηλές
προσδοκίες (Clark 1997).
Σε επίπεδο κλάδου (Gannon, Plasman, Rycx and Tojerow 2007), η εξάρτηση ενός κλάδου από τη
γυναικεία απασχόληση μπορεί να οδηγήσει στην υποτίμηση ολόκληρου του κλάδου. Σε μερικές μάλιστα
περιπτώσεις, η διατήρηση του κόστους εργασίας σε ένα χαμηλό μέσο όρο, επιτυγχάνεται μέσω της σύνδεσης
των αμοιβών με μία ευάλωτη κατηγορία εργαζομένων, συνήθως γυναικών, μία διαδικασία που σχετίζεται
άμεσα με τη δημιουργία ξεχωριστών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. τηλεκέντρα, καθαρισμός κλπ.).
Σε επαγγελματικό επίπεδο, η συσχέτιση ενός επαγγέλματος με ένα συγκεκριμένο φύλο, όχι απλά
διαμορφώνει τις προϋποθέσεις εισόδου, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών για εκπαίδευση και κατάρτιση,
αλλά διαμορφώνει την κοινωνική θέση και το κοινωνικό γόητρο του συγκεκριμένου επαγγέλματος και των
απαιτούμενων δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας ιδιαιτέρως γνωστής έρευνας του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD 1998) σε επτά επαγγέλματα που παραδοσιακά θεωρούνται
"γυναικεία" εντοπίστηκαν τέσσερα κοινά προβλήματα: χαμηλό επίπεδο αναγνώρισης δεξιοτήτων, χαμηλό
επίπεδο πιστοποίησης των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης,
χαμηλός μισθός σε σχέση με την φύση της εργασίας και αδύναμες επαγγελματικές σταδιοδρομίες.
Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι παράγοντες που προαναφέραμε οδηγούν τα δύο φύλα σε διαφορετικές
επιλογές ως προς την επένδυση σε "ανθρώπινο κεφάλαιο", το επάγγελμα και τις προς απόκτηση δεξιότητες, και
σε διαφορετική διαθεσιμότητα ή ανοχή απέναντι στη χαμηλά αμειβόμενη και χαμηλού κοινωνικού γοήτρου
εργασία. Το πρόβλημα που δημιουργεί ο κατά φύλο επαγγελματικός διαχωρισμός είναι διττό. Αφενός
αξιοποιείται ελλιπώς το δυναμικό που διαθέτουν οι γυναίκες σε δεξιότητες, εφόσον αυτές συγκεντρώνονται
στα πιο ανειδίκευτα επαγγέλματα και αφετέρου υποτιμάται η εργασία τους λόγω της μη αναγνώρισης των
δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται στις γυναικείες εργασίες (Alksnis, Curtis and Desmarais 2008, Crompton and
Jones 1984, Maruani and Nicole 1989, Horrell, Rubery and Burchell 1989, 1990). Η υποτίμηση της εργασίας των
γυναικών λόγω μη αναγνώρισης των δεξιοτήτων τους ασφαλώς διευρύνει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των
φύλων, αλλά δεν αποτελεί τον μόνο τρόπο που ο επαγγελματικός διαχωρισμός επιδρά στο τελευταίο. Σύμφωνα
με τη Bergmann (1974), ο επαγγελματικός διαχωρισμός συνδέεται άμεσα με το μισθολογικό χάσμα, εφόσον οι
φραγμοί εισόδου στα πιο προνομιούχα επαγγέλματα αναγκάζουν τις γυναίκες να συγκεντρώνονται σε λιγότερα
επαγγέλματα από ό,τι οι άνδρες. Η υπερβάλλουσα προσφορά γυναικείας εργασίας που δημιουργείται από τον
συνωστισμό πιέζει τους γυναικείους μισθούς προς τα κάτω και άρα αυξάνει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των
φύλων.
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Η υποτίμηση της γυναικείας εργασίας σε σχέση με την ανδρική παραπέμπει σε μία ευρύτερη έννοια
των μισθολογικών διακρίσεων φύλου από αυτήν που παραδοσιακά χρησιμοποιούσε η οικονομική θεωρία των
διακρίσεων. Αυτή η ευρύτερη έννοια αποτελείται από δύο συστατικά στοιχεία: άνιση αμοιβή για ίδια εργασία
(άνισες αποδοχές στην ίδια δουλειά) και άνιση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας (χαμηλή αξιολόγηση των
εργασιών που αναλαμβάνουν οι γυναίκες).
Σε ότι αφορά τις μισθολογικές διακρίσεις που συνδέονται με τη χαμηλή αξιολόγηση των εργασιών που
αναλαμβάνουν οι γυναίκες, προκύπτουν σε μεγάλο βαθμό από το σχεδιασμό και την εφαρμογή των
συστημάτων καθορισμού των μισθών, τόσο μέσω ατομικής διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδοτών και
εργαζομένων, όσο και μέσα από τις θεσμοποιημένες διακρίσεις που είναι ενσωματωμένες στην διάρθρωση των
αμοιβών. Τέτοιες διακρίσεις είναι αποκρυσταλλωμένες στη συγκριτική θέση των επαγγελμάτων στη
μισθολογική ιεραρχία, στο σύστημα κατάταξης και ιεράρχησης των θέσεων εργασίας ή στις αρχές στις οποίες
θεμελιώνονται τα συστήματα αμοιβών. Αποτελούν προϊόν της ιστορίας και – σε μεγάλο βαθμό – έχουν
προκύψει μέσω συλλογικών πρακτικών καθορισμού των αμοιβών, μέσω δηλαδή της συλλογικής
διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών εμπειρικών μελετών τα περισσότερα συστήματα
επαγγελματικής κατάταξης και ιεράρχησης επηρεάζουν άμεσα και το βαθμό ορατότητας των δεξιοτήτων που
κατέχουν οι γυναίκες (Blackwell, 2001).
Αναλύσεις στο χώρο των οικονομικών και των εργασιακών σχέσεων δίνουν έμφαση στην αξιολόγηση
της παραγωγικής δραστηριότητας και στην έννοια της "αξίας". Συγκεκριμένα, εστιάζουν στην πιθανότητα
μισθολογικών αποκλίσεων στους διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, τις επιχειρήσεις και τα
επαγγέλματα, όπως αυτές απορρέουν από την ανισομερή κατανομή δύναμης στην αγορά εργασίας. Το
μεγαλύτερο μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας αναφέρεται στη θεωρία του διαχωρισμού της αγοράς εργασίας
(labour market segmentation theory), σύμφωνα με την οποία οι εργοδότες διαιρούν το εργατικό δυναμικό σε
δύο τμήματα, το "κεντρικό" και το "περιφερειακό", σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης για
εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και την ανάγκη των επιχειρήσεων να διατηρούν ανά πάσα στιγμή
έναν αριθμό μόνιμων και έμπιστων εργαζομένων, των οποίων η απασχόληση δεν επηρεάζεται από εξωγενείς
παράγοντες (Doeringer and Piore, 1971). Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεωρίας, ο παράγοντας του φύλου έχει
θέση στο βαθμό που ερμηνεύει τη διαθεσιμότητα ενός ευέλικτου εργατικού δυναμικού στα περιφερειακά
τμήματα της αγοράς εργασίας, αποτελούμενου σχεδόν αποκλειστικά από γυναίκες που είναι πρόθυμες να
εργαστούν με χαμηλότερο μισθό, σε προσωρινή βάση. Στο πλαίσιο ωστόσο μεταγενέστερων αναλύσεων, εκτός
από τα τεχνικά χαρακτηριστικά μίας θέσης εργασίας, σημαντικός παράγοντας για τον τρόπο με τον οποίο
διαιρείται το εργατικό δυναμικό είναι και η διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων, ενώ η προοπτική και
μόνο υποτίμησης της γυναικείας εργασίας συντελεί στη διαίρεση του εργατικού δυναμικού σε κεντρικά και
περιφερειακά τμήματα. Στο πλαίσιο αυτό, οι εργοδότες θεωρούν την εργασία των γυναικών περιφερειακή
ακόμη και αν αυτή αποτελεί την κεντρική δραστηριότητα μιας επιχείρησης (Walsh, 1990). Σύμφωνα με τους
Grimshaw and Rubery (2007), η συγκεκριμένη προσέγγιση συμπληρώνει τις κριτικές που ασκήθηκαν σε
προηγούμενες αναλύσεις της θεωρίας του διαχωρισμού της αγοράς εργασίας, οι οποίες αντιμετώπισαν
αδυναμία να λάβουν υπόψη τους την ιστορική ανάπτυξη των εσωτερικών αγορών, που σε μεγάλο βαθμό είναι
το αποτέλεσμα των αγώνων του συνδικαλιστικού κινήματος σε όλο τον κόσμο για τη διασφάλιση καλύτερων
μισθών και όρων εργασίας.
Μία σημαντική παράμετρος στη συζήτηση για την υποτίμηση της γυναικείας εργασίας είναι κατά πόσο οι
γυναίκες συγκεντρώνονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που είτε δεν έχουν τα μέσα να καταβάλλουν ένα
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δίκαιο μισθό για μία συγκεκριμένη εργασία είτε δεν είναι πρόθυμοι να τον καταβάλλουν. Διακρίνουμε μεταξύ
της ικανότητας του εργοδότη να πληρώσει και της ικανότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων να
αναγκάσουν τον εργοδότη να πληρώσει, μία ενδιαφέρουσα διάκριση, δεδομένου ότι η διαπραγματευτική
δύναμη των ανδρών είναι μεγαλύτερη από αυτή των γυναικών. Στην μελέτη των Forth και Millward (2001),
διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
•

•

Ο μισθός των εργαζομένων σε θέσεις υψηλής ειδίκευσης βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις
οικονομικές επιδόσεις της επιχείρησης, κάτι που δεν ισχύει για τους εργαζόμενους σε θέσεις χαμηλής
ειδίκευσης.
Ο μισθός για τους εργαζόμενους σε θέσεις χαμηλής ειδίκευσης μειώνεται σε κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης μικρών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τους Forth και Millward (2001), εκτός από την οικονομική κατάσταση μίας επιχείρησης,
σημαντικό ρόλο για το ύψος του μισθού έχει και η προθυμία του εργοδότη να καταβάλει υψηλότερους μισθούς.
Είναι λοιπόν ο συνδυασμός ισχυρών εργοδοτών και συνδικαλιστικά αδύναμων εργαζομένων που οδηγεί σε
ακόμη χαμηλότερους μισθούς κυρίως για τις κατηγορίες των χαμηλόμισθων και των ανειδίκευτων. Στο ίδιο
πλαίσιο, όταν η συλλογική διαπραγμάτευση λαμβάνει χώρα σε επιχειρησιακό επίπεδο και όχι σε πιο κεντρικό
επίπεδο, οι εργαζόμενοι σε θέσεις χαμηλής ειδίκευσης δεν επωφελούνται. Όταν στην εξίσωση εισέρχεται ο
παράγοντας του φύλου, οι γυναίκες είτε επωφελούνται λιγότερο από τη συμμετοχή τους στα συνδικάτα σε
σχέση με τους άντρες λόγω μειωμένης διαπραγματευτικής δύναμης, είτε δεν επωφελούνται καθόλου διότι
απλώς δεν συμμετέχουν στα συνδικάτα.
Το θεσμικό πλαίσιο διαμόρφωσης των μισθών επιδρά άμεσα στο ύψος των μισθών και εξηγεί σε μεγάλο
βαθμό τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μια από τις βασικές διαστάσεις του θεσμικού
πλαισίου διαμόρφωσης των αμοιβών που επηρεάζει το χάσμα, είναι η νομοθεσία για την ίση αμοιβή. H επίσημη
υιοθέτηση της αρχής της ίσης αξίας για ίση εργασία διατυπώθηκε στο Άρθρο 119 της Συνθήκης της Ρώμης
(1957). Έκτοτε, οι εθνικές νομοθεσίες σε πολλές χώρες, αν όχι σε όλες τις χώρες Κράτη Μέλη της ΕΕ, έχουν
υιοθετήσει την αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας. Τα οφέλη, ωστόσο, από την εφαρμογή αυτής της
αρχής, περιορίζονται είτε από τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται η έννοια της αξίας στην εργασία, είτε από
τη μη-ερμηνεία της. Σύμφωνα με τους Corominas, Coves, Lusa και Martinez (2008), η δυσκολία να καθοριστεί η
αξία της εργασίας και να ποσοτικοποιηθεί, πηγάζει από πολλούς παράγοντες. Ένας από τους βασικότερους
παράγοντες, είναι ότι δεν μπορεί να καθοριστεί επακριβώς η συνεισφορά του κάθε εργαζόμενου στην
προστιθέμενη αξία της παραγωγής. Ως αποτέλεσμα παρατηρείται συχνά το φαινόμενο, τα διάφορα συστήματα
αξιολόγησης να αμείβουν την ενδεχόμενη παραγωγικότητα των εργαζομένων και όχι την παραγωγικότητα μίας
συγκεκριμένης εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η παραγωγικότητα του ατομικού εργαζόμενου είναι μία ρευστή
έννοια, που ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με το θεσμικό πλαίσιο της εργασίας, τον κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας, την επιχείρηση κλπ.
Σύμφωνα ωστόσο με τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών, παρά τα μειονεκτήματά της, η εφαρμογή της
νομοθεσίας για την ίση αμοιβή, επέδρασε θετικά στη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και
γυναικών σε ολόκληρη την Ευρώπη (Rubery, Grimshaw και Figueiredo, 2005). Σε ότι αφορά τις τακτικές μείωσης
της υποτίμησης της γυναικείας εργασίας, η βιβλιογραφία (Grimshaw και Rubery, 2007) εστιάζει στην
αξιολόγηση της εργασίας και στη συγκριτική θέση των επαγγελμάτων στη μισθολογική ιεραρχία, καθώς και στις
αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώνονται τα συστήματα αμοιβών (Blackwell, 2001). Οι διαφορετικές θεωρητικές
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ερμηνείες του μισθολογικού χάσματος και των μισθολογικών διακρίσεων φύλου και η συζήτηση που έχει
αναπτυχθεί μέσω της διεθνούς βιβλιογραφίας έχουν οδηγήσει τους περισσότερους σύγχρονους ερευνητές στην
επιλεκτική ενσωμάτωση των κριτικών που απευθύνθηκαν στην παραδοσιακή θεωρία του ανθρώπινου
κεφαλαίου και των διακρίσεων, σε ένα ευρύτερο ερμηνευτικό πλαίσιο του μισθολογικού χάσματος. Το πλαίσιο
αυτό περιλαμβάνει τόσο τις μεταβλητές του ανθρώπινου κεφαλαίου και τις μισθολογικές διακρίσεις, όσο και
μεταβλητές που σχετίζονται με το επάγγελμα, τον κλάδο, το μέγεθος της επιχείρησης και τις εργασιακές σχέσεις
και τα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας.

2.2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
Ο κλάδος των ξενοδοχείων, είτε εξετάζεται μεμονωμένα είτε ως αναπόσπαστο κομμάτι του ευρύτερου
τουριστικού τομέα, συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου του επισιτισμού, θεωρείται μία από τις ταχύτερα
αναπτυσσόμενες βιομηχανίες καθώς και μία από τις σημαντικότερες πηγές απασχόλησης παγκοσμίως.
Όσο εύκολα ωστόσο δημιουργεί θέσεις εργασίας, το ίδιο εύκολα δημιουργεί επισφαλείς θέσεις
εργασίας ή θέσεις χαμηλών προσδοκιών, αξιοποιώντας τα πιο ευάλωτα τμήματα της αγοράς, όπως είναι οι νέοι,
οι γυναίκες και οι μετανάστες. Παρότι δηλαδή είναι ένας κλάδος με αυξημένες δυνατότητες ως προς τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ακόμη και σε περιόδους οικονομικής κρίσης, χαρακτηρίζεται από μεγάλο
αριθμό ανειδίκευτων θέσεων εργασίας, υψηλά ποσοστά προσλήψεων και αποχωρήσεων (turnover), φαινόμενο
που συνδέεται άμεσα με την εποχικότητα του κλάδου ως προς τη ζήτηση της απασχόλησης, μειωμένες
προοπτικές ανέλιξης και σχετικά χαμηλούς μισθούς.
Σε ότι αφορά τη σύνθεση του εργατικού δυναμικού, μία σημαντική επισήμανση είναι ότι πρόκειται για
έναν κλάδο με υψηλά ποσοστά γυναικείας απασχόλησης. Στην περίπτωση της Κύπρου, η συμμετοχή των
γυναικών στα ξενοδοχεία, είναι σαφώς υψηλότερη όχι μόνο συγκριτικά με την απασχόληση των ανδρών στο
συγκεκριμένο κλάδο αλλά και σε σύγκριση με την απασχόληση των γυναικών σε άλλους κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης του χάσματος, η
συμμετοχή́ των γυναικών στη μισθωτή́ απασχόληση των ξενοδοχείων ανερχόταν το 2010 στο 54%, ενώ η
αντίστοιχη των ανδρών στο 46%. Λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά και μόνο τα ποσοστά απασχόλησης στον
κλάδο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για έναν χώρο με έντονο το στοιχείο της εμφυλοποίησης της
εργασίας. Όπως ωστόσο αναλύεται και παρακάτω, η εμφυλοποίηση της εργασίας στα ξενοδοχεία αφορά
πρωτίστως τις έμφυλες διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και τις συνθήκες εργασίας τους, κυρίως την
απασχόληση με ευέλικτες ρυθμίσεις και τη συγκέντρωση των γυναικών στα χαμηλά αμειβόμενα επαγγέλματα,
και δευτερευόντως τα υψηλά ποσοστά γυναικείας απασχόλησης που καταγράφονται παγκοσμίως στο
συγκεκριμένο τομέα.

2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΜΙΣΗ
Είναι σχεδόν αδύνατο να αντιληφθούμε πλήρως τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες, παρόλο που
αποτελούν πάνω από το 50% της απασχόλησης στον κλάδο των ξενοδοχείων, εξακολουθούν να υφίστανται
διακρίσεις απλώς και μόνο γιατί είναι γυναίκες. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στο συγκεκριμένο
κλάδο, είναι η δυσκολία συγκέντρωσης ικανοποιητικών και επαρκών στοιχείων, αφενός σε σχέση με την
32

απασχόληση στον κλάδο (υψηλά ποσοστά αδήλωτης απασχόλησης, εποχιακή απασχόληση κλπ.), αφετέρου σε
σχέση με τη φύση και την εκτέλεση των εργασιών (υψηλά ποσοστά ανειδίκευτης εργασίας, πρακτική άσκηση
φοιτητών κλπ.).
Σε γενικές γραμμές, η βιβλιογραφία αναδεικνύει διάφορους παράγοντες που ευθύνονται για το χάσμα
αμοιβών στα ξενοδοχεία, που διαφοροποιούνται ωστόσο από χώρα σε χώρα. Στην Ισπανία για παράδειγμα, το
είδος της σύμβασης, τα προσόντα που κάποιος εργαζόμενος έχει για τη θέση που κατέχει και ο κλάδος
οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. ξενοδοχεία) είναι μεταξύ των βασικότερων προσδιοριστικών παραγόντων
του χάσματος. Στις περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, από τις σημαντικότερες
μεταβλητές στην ανάλυση του χάσματος είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο, η εργασιακή εμπειρία και η
επαγγελματική και ιεραρχική θέση που κατέχουν οι εργαζόμενοι.
Στη βάση των διαφορετικών θεωρητικών ερμηνειών των μισθολογικών ανισοτήτων και των έμφυλων
διακρίσεων, η υποτίμηση των εργασιών που εκτελούνται από γυναίκες σε σύγκριση με τις εργασίες που
εκτελούνται από άνδρες παραπέμπει σε δύο μορφές μισθολογικών διακρίσεων φύλου. Αφενός, αξιοποιείται
ελλιπώς το ανθρώπινο κεφάλαιο των γυναικών, το δυναμικό δηλαδή που διαθέτουν οι γυναίκες σε δεξιότητες,
εφόσον αυτές συγκεντρώνονται στα πιο ανειδίκευτα ή χαμηλής ειδίκευσης επαγγέλματα και άρα αμείβονται
λιγότερο. Αφετέρου, υποτιμάται η εργασία τους λόγω της μη αναγνώρισης των δεξιοτήτων που
χρησιμοποιούνται στις γυναικείες εργασίες, συνθήκη που οδηγεί ουσιαστικά στην άνιση αμοιβή για εργασία
ίσης αξίας (Ιωακείμογλου & Σουμέλη, 2012).
Σε ότι αφορά αποκλειστικά τον τομέα του τουρισμού και ειδικότερα το χώρο των ξενοδοχείων,
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι γυναίκες εισέρχονται στον κλάδο με σχετικά χαμηλό ανθρώπινο κεφάλαιο σε
σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Στο πλαίσιο αυτό, η μεταβλητή της εκπαίδευσης είναι σημαντική
στη διαμόρφωση του χάσματος. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και στην περίπτωση της Κύπρου από τα
αποτελέσματα της ανάλυσης της Έρευνας Απολαβών. Συγκεκριμένα, σε σχέση με τη μεταβλητή University, το
ποσοστό των ανδρών που εργαζόταν στα ξενοδοχεία το 2010 και είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο ανερχόταν σε
12,4% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ήταν 7,6%. Αντίστοιχα, στη μεταβλητή Tertiary non University
το ποσοστό των ανδρών ήταν 16,6% και των γυναικών 8,9%. Επομένως, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στο
σύνολο της κυπριακής οικονομίας, όπου το εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών είναι κατά τι υψηλότερο από
αυτό των ανδρών, στα ξενοδοχεία οι άνδρες υπερέχουν σε εκπαιδευτικά προσόντα. Η υστέρηση των γυναικών
όσον αφορά́ το εκπαιδευτικό́ επίπεδο ευθύνεται για τη δημιουργία χάσματος αμοιβών που ανέρχεται σε 2,1%.
Εάν στο ποσοστό αυτό προστεθεί το χάσμα 0,5%, από́ το γεγονός ότι οι αμοιβές για το πτυχίο της τριτοβάθμιας
είναι ελαφρώς ανώτερες για τους άνδρες, το συνολικό́ χάσμα που ανάγεται στο εκπαιδευτικό́ επίπεδο
ανέρχεται σε 2,6%. Mε άλλα λόγια, από το 24,7% του συνολικού χάσματος στα ξενοδοχεία, το 2,6% οφείλεται
στο εκπαιδευτικό επίπεδο και το υπόλοιπο 24,7% - 2,6% = 22,1% οφείλεται σε άλλους παράγοντες.
Ακόμα πιο σημαντική μεταβλητή στην ανάλυση του χάσματος θεωρείται η εργασιακή εμπειρία. Στην
περίπτωση των ξενοδοχείων στην Κύπρο, η ανάλυση Oaxaca-Ransom δείχνει ότι η επίπτωση της
επαγγελματικής πείρας, είτε αυτή́ αποκτήθηκε στην ιδία επιχείρηση ή σε άλλη, αποτελεί́ τον κυριότερο
παράγοντα διαμόρφωσης του χάσματος αμοιβών μεταξύ́ ανδρών και γυναικών. Πρόκειται για θεαματική́
επίπτωση (+36,9%) που εξηγεί́ το χάσμα στο μεγαλύτερο μέρος του. Διαπιστώνεται μάλιστα ότι η αμοιβή́ των
ανδρών αυξάνεται με την ηλικία διότι με την πάροδο του χρόνου αυξάνονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες,
δηλαδή́ η επαγγελματική́ πείρα. Αυτό́ αντιθέτως δεν ισχύει για τις γυναίκες μετά την ηλικία των 28 ετών κατά́
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μέσον ορό (ο μέσος όρος ηλικίας στα ξενοδοχεία για τους άνδρες και τις γυναίκες ήταν το 2010 τα 40 έτη). Αυτή́
η εντυπωσιακή́ διαφορά́ μεταξύ́ των φύλων δείχνει ότι είναι πολύ́ διαφορετικές οι καριέρες ανδρών και
γυναικών, και πιο συγκεκριμένα ότι οι γυναίκειές καριέρες είναι βραχείες, δηλαδή́ εξαντλούνται μέσα σε πολύ́
σύντομο χρονικό́ διάστημα. Αυτό́ τα χαρακτηριστικό́, της βραχείας καριέρας συνδέεται άμεσα με τα
επαγγέλματα στα οποία συγκεντρώνονται οι γυναίκες (καμαριέρες, βοηθοί́ κουζίνας κλπ.) και τη μικρή́
συμμετοχή́ των γυναικών στα επαγγέλματα υψηλής και μεσαίας ειδίκευσης, όπου η συσσώρευση γνώσεων και
δεξιοτήτων σταματάει πολύ́ νωρίς και η επαγγελματική́ πείρα δεν βελτιώνεται. Ως αποτέλεσμα, οι αμοιβές των
γυναικών παραμένουν στάσιμες την ιδία στιγμή́ που οι αντίστοιχες αμοιβές των ανδρών αυξάνονται επειδή́
απασχολούνται σε επαγγέλματα τα οποία χαρακτηρίζονται από́ μακρές καριέρες στη διάρκεια των οποίων
συσσωρεύονται δεξιότητες, γνώσεις και επαγγελματική́ πείρα.
Στο παραπάνω πλαίσιο, ο επαγγελματικός διαχωρισμός οριζόντιου και κάθετου τύπου εξηγεί το
μεγαλύτερο μέρος του χάσματος αμοιβών. Στη βιβλιογραφία, ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο ποιος τύπος
επαγγελματικού διαχωρισμού επηρεάζει περισσότερο το χάσμα. Σε άλλες για παράδειγμα μελέτες, ο
επαγγελματικός διαχωρισμός οριζόντιου τύπου φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο το χάσμα αμοιβών σε
βάρος των γυναικών, ενώ σε άλλες, το χάσμα φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο από τον κάθετο
επαγγελματικό διαχωρισμό.
Σύμφωνα με την εργασία των Ollero, Soria και Pozo (2014) αναφορικά με την έμφυλη διάσταση της
αγοράς εργασίας στην τουριστική βιομηχανία, οι έμφυλες διακρίσεις που εξηγούν το μεγαλύτερο μέρος των
μισθολογικών διαφορών σε βάρος των γυναικών οφείλονται στις επιπτώσεις του οριζόντιου επαγγελματικού
διαχωρισμού. Στην ίδια μελέτη μάλιστα, αναφέρεται ότι ο οριζόντιος επαγγελματικός διαχωρισμός στα
ξενοδοχεία είναι πολύ πιο έντονος σε σύγκριση με τον κάθετο επαγγελματικό διαχωρισμό. Στην περίπτωση της
Κύπρου αντιθέτως, τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης του χάσματος δείχνουν ότι οι επιπτώσεις του
επαγγελματικού διαχωρισμού κάθετου τύπου είναι μεγαλύτερες.
Μία σημαντική επισήμανση για την εργασία των Ollero, Soria και Pozo (2014), είναι ότι πρόκειται για
τις λίγες εργασίες που διερευνούν χωριστά τις επιπτώσεις των διαφορετικών μορφών επαγγελματικού
διαχωρισμού στο χάσμα αμοιβών, ενώ συνδέει άμεσα τον επαγγελματικό διαχωρισμό με την έννοια της
επαγγελματικής κινητικότητας και τη θεωρία περί αντιστοίχισης των θέσεων εργασίας Job Matching Theory
(Jovanovic 1979, Sicherman 1991). Σύμφωνα με τη θεωρία της επαγγελματικής κινητικότητας, οι εργαζόμενοι
ενδέχεται να ενδιαφερθούν προσωρινά για μία θέση εργασίας για την οποία έχουν πολύ περισσότερα
προσόντα από αυτά που απαιτεί η θέση, με στόχο την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και τη σταδιακή
μεταγραφή σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και με περισσότερες προοπτικές προαγωγής. Στο
πλαίσιο αυτό, τα αυξημένα εκπαιδευτικά προσόντα μπορεί να συνεπάγονται μία προσωρινή αναντιστοιχία
μεταξύ των προσόντων που έχει ο εργαζόμενος και των προσόντων που απαιτεί η θέση εργασίας. Σύμφωνα
ωστόσο με τη θεωρία περί αντιστοίχισης των θέσεων εργασίας, σε κάποιες περιπτώσεις τα επιπλέον
εκπαιδευτικά προσόντα μπορεί να φέρουν τους εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση. Στο πλαίσιο αυτό, οι
εργαζόμενοι είτε θα προσπαθήσουν να αλλάξουν θέση εργασίας μέσα στην επιχείρηση είτε να αλλάξουν
επιχείρηση, επιδεικνύοντας αυξημένη εσωτερική και εξωτερική κινητικότητα. Αντίθετα, τα λιγότερα προσόντα
ενδέχεται να λειτουργήσουν υπέρ του εργαζομένων στο βαθμό που προωθούν συνθήκες μονιμότητας σε μία
επιχείρηση, δημιουργώντας ωστόσο και συνθήκες στασιμότητας σε μία θέση εργασίας. Σύμφωνα ωστόσο με
την εργασία των Pozo, Marchante-Mera & Ollero (2011), ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο οι εργαζόμενοι
αλλάζουν επιχειρήσεις είναι όχι για να αναβαθμίσουν την επαγγελματική τους κινητικότητα αλλά για να
34

βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους. Η ίδια μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εσωτερική
κινητικότητα προωθεί τον κάθετο επαγγελματικό διαχωρισμό, από τη στιγμή που οι άνδρες συγκεντρώνονται
σε θέσεις υψηλότερης ευθύνης.
Στη μελέτη της σχετικά με τον έμφυλο διαχωρισμό της απασχόλησης στον τουρισμό, η Jordan (1997)
δοκιμάζει θεωρητικές έννοιες προσαρμοσμένες στο μοντέλο των "φαύλων κύκλων του επαγγελματικού
διαχωρισμού". Συγκεκριμένα, η Jordan αναφέρεται σε μία έμφυλη κουλτούρα της απασχόλησης στον
τουρισμό, η οποία προωθείται και συντηρείται μέσω της στρέβλωσης της εικόνας των γυναικών και των
κατάλληλων για αυτές ρόλων στην εργασία. Στο πλαίσιο αυτό, η άνιση συγκέντρωση των γυναικών σε
συγκεκριμένα επαγγέλματα και θέσεις εργασίας (χαμηλού κύρους, χαμηλής ειδίκευσης, ευέλικτης
απασχόλησης κλπ.) δεν γίνεται αντιληπτή ως διάκριση αλλά ως επιλογή των ίδιων των γυναικών σύμφωνα με
τις προτεραιότητές τους. Παρότι η συγκεκριμένη άποψη έχει αμφισβητηθεί ως προς την εγκυρότητά της στο
πλαίσιο πολλών μελετών και αναλύσεων, δεν παύει να υφίσταται ακόμη και σήμερα (Ιωακείμογλου & Σουμέλη,
2012).
Σύμφωνα με την εργασία του Bullon (2009) αναφορικά με το χάσμα αμοιβών στην ξενοδοχειακή
βιομηχανία της Ισπανίας, ο επαγγελματικός διαχωρισμός αφορά πρωτίστως την εμπορευματοποίηση των
δεξιοτήτων που αναπτύσσουν οι γυναίκες από την εργασία τους στο σπίτι, δεξιότητες που γίνονται αντιληπτές
ως 'θηλυκές'. Στο βιβλίο του Novarra (1980) με τον χαρακτηριστικό τίτλο "Ανδρική και γυναικεία εργασία",
επισημαίνεται ότι στο βαθμό που τα ξενοδοχεία προσφέρουν 'ένα σπίτι μακριά από το σπίτι' παρέχοντας
πρωτίστως οικιακές υπηρεσίες φιλοξενίας (ύπνο, φαγητό κλπ.), η εργασία στα ξενοδοχεία ταυτίζεται με τη
γυναικεία εργασία. Ομοίως, οι Harris, Tregidga & Williamson (2011) στην εργασία τους με το συμβολικό τίτλο
"Η σταχτοπούτα της Μπάμπιλον: η αναπαράσταση των καμαριέρων στην τηλεοπτική σειρά ξενοδοχείο
Μπάμπιλον", παρατηρούν ότι η θέση των γυναικών στα ξενοδοχεία γίνεται αντιληπτή ως προέκταση των
οικιακών τους υποχρεώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι γυναίκες απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που
θεωρούνται αντιπροσωπευτικές των οικιακών τους ρόλων και οι οποίες προϋποθέτουν παρόμοιες δεξιότητες
με αυτές που χρειάζονται για την εκτέλεση των οικιακών εργασιών.
Στο παραπάνω πλαίσιο, οι γυναίκες απασχολούνται πρωτίστως σε 'λειτουργικές' θέσεις εργασίας όπως
καμαριέρες, καθαρίστριες, σερβιτόρες, βηθοί κουζίνας και ανειδίκευτες μαγείρισσες (Bagguley 1990, Lucas
1995). Σύμφωνα με σχετική έρευνα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (2013), αυτές οι θέσεις εργασίας είναι
ωστόσο και οι πιο ευάλωτες, γεγονός που εκτός από τις χαμηλές αμοιβές, το χαμηλό κοινωνικό γόητρο και τις
περιορισμένες ευκαιρίες ανέλιξης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο της εργασιακής εκμετάλλευσης, της βίας, του
εργασιακού άγχους και της σεξουαλικής παρενόχλησης.
Εκτός από τις ουσιαστικές διακρίσεις σε σχέση με τον προσδιορισμό των επαγγελμάτων και των
ειδικοτήτων που θεωρούνται γυναικεία, στην ελληνική γλώσσα παρατηρείται και ένας έμφυλος λεκτικός
ρατσισμός (Γιαννακούρου & Σουμέλη 2003, Παπαδοπούλου 2008). Το επάγγελμα για παράδειγμα της
καμαριέρας, όπως και τα άλλα επαγγέλματα που θεωρούνται γυναικεία, διατυπώνεται σε γένος θηλυκό. Είναι
εμφανές επομένως ότι τα επαγγέλματα αυτά είναι κατειλημμένα ή προορίζονται αποκλειστικά για γυναίκες.
Στην Κύπρο συγκεκριμένα, οι κλίμακες μισθοδοσίας με βάση την υφιστάμενη κλαδική σύμβαση,
περιλαμβάνουν έναν αριθμό επαγγελμάτων ή θέσεων εργασίας που θεωρούνται αποκλειστικά γυναικεία:
Καμαριέρα μαθητευόμενη, τηλεφωνήτρια μαθητευόμενη, καμαριέρα/ σιδερώτρια, προϊστάμενη
λινοθήκης/ράπτρια, επιτηρήτρια ορόφων, παραλήπτρια παραγγελιών/ταμίας, προϊστάμενη ορόφων, ιδιαιτέρα
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τμηματάρχη, ιδιαιτέρα διευθυντή, διευθύντρια ορόφων. Από τις πιο πάνω θέσεις, οι επτά αμείβονται στις
κλίμακες 1-5 που είναι οι χαμηλότερα αμειβόμενες από τις 19 συνολικά κλίμακες μισθοδοσίας που είναι σε
ισχύ στα ξενοδοχεία, μία αμείβεται στην κλίμακα 7 και τέσσερις αμείβονται στις κλίμακες 9–11. Η μοναδική
ειδικότητα που τοποθετείται στις μεσαίες μισθολογικές κλίμακες είναι αυτή της διευθύντριας ορόφων στην
κλίμακα 13, μαζί με άλλες ειδικότητες όπως του υπεύθυνου υποδοχής, αρχισερβιτόρου, ελεγκτή εσόδων,
αρχιμπάρμαν/ υπεύθυνου μπαρ, υπαλλήλου δημόσιων σχέσεων και άλλων. Δεδομένου του πιο πάνω
διαχωρισμού, στις κλίμακες 14–19, που είναι οι υψηλότερα αμειβόμενες κλίμακες του κλάδου, οι ειδικότητες
είναι διατυπωμένες στο αρσενικό γένος και μπορεί εύλογα να υποτεθεί ότι οι περισσότερες από αυτές είναι
κατειλημμένες ή προορίζονται για άνδρες. Να σημειωθεί ότι και στις υπόλοιπες κλίμακες οι περισσότερες
ειδικότητες είναι διατυπωμένες σε γένος αρσενικό. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν τα ακόλουθα τρία
επαγγέλματα, τα οποία διατυπώνονται και στα δύο γένη: καθαριστής/ καθαρίστρια, τηλεφωνήτρια/
τηλεφωνητής και χειριστής/ χειρίστρια ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2.4 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
Η Buttler (1990) αναφερόμενη στην πολυπλοκότητα της έννοιας 'φύλο' εξηγεί:
"Εάν κάποιoς είναι γυναίκα, σίγουρα δεν είναι μόνο αυτό. Ο όρος γυναίκα είναι ανεξάντλητος, όχι επειδή
το υποκείμενο ξεπερνά τις συγκεκριμένες παραμέτρους που συνδέονται με το φύλο του, αλλά γιατί το
φύλο δεν ορίζεται πάντα συνεκτικά ή συστηματικά στα διαφορετικά ιστορικά πλαίσια, αλλά
διασταυρώνεται με φυλετικές, ταξικές, εθνοτικές, σεξουαλικές και γεωγραφικές λεπτομέρειες
αμφιλεγόμενων ταυτοτήτων. Ως αποτέλεσμα, καθίσταται αδύνατο το φύλο να διαχωριστεί από τα
πολιτικά και τα πολιτισμικά σταυροδρόμια μέσα από τα οποία παράγεται και διατηρείται" (1990: 3).
Στο πλαίσιο των διαφορετικών θεωρητικών ερμηνειών των έμφυλων μισθολογικών ανισοτήτων, η συνήθης
παράλειψη είναι ότι οι εργαζόμενες γυναίκες προσεγγίζονται ως ενιαία και ομοιογενής κατηγορία. Οι
εργαζόμενες γυναίκες, ωστόσο, διαφέρουν σημαντικά τόσο ως προς την κοινωνική τους προέλευση και την
οικογενειακή τους κατάσταση όσο και σε σχέση με το ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτουν 4. Στο πλαίσιο αυτό,
μία χωρισμένη γυναίκα με παιδιά που έχει κατά τα άλλα τα ίδια ατομικά χαρακτηριστικά (ηλικία, εκπαιδευτικό
επίπεδο, εθνοτική καταγωγή, προϋπηρεσία κλπ.) με μία παντρεμένη γυναίκα με παιδιά, ενδέχεται να βιώνει
μία τελείως διαφορετική εργασιακή πραγματικότητα.
Στο σύστημα έμφυλων σχέσεων, από ποια θέση βιώνει κανείς τις ανισότητες είναι συχνά καθοριστικής
σημασίας. Όταν το φύλο διαπλέκεται με άλλες παραμέτρους, οι ανισότητες είτε εντείνονται είτε εξομαλύνονται.
Συχνά ωστόσο, η μελέτη της γυναικείας εργασίας τοποθετείται εκτός του ευρύτερου κοινωνικού και
πολιτισμικού πλαισίου μέσα στο οποίο εμφανίζεται. Ως αποτέλεσμα, δεν αναδεικνύονται ούτε οι πρακτικές
κατασκευής των διαφορετικών ταυτοτήτων που προκύπτουν μέσα από την εργασιακή εμπειρία ούτε και οι
ποικίλες πτυχές μιας προβληματικής που διαπλέκουν το επάγγελμα με άλλες παραμέτρους (φύλο, εθνοτική
καταγωγή, κοινωνική τάξη, οικογενειακή κατάσταση κλπ.). Σε μία τέτοια προσέγγιση, αφενός η κατασκευή μίας
Το ανθρώπινο κεφάλαιο βρίσκεται στο επίκεντρο της νεοκλασικής προσέγγισης του μισθολογικού χάσματος. Σύμφωνα με
τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, οι ατομικές διαφορές στις αμοιβές οφείλονται στις διαφορές παραγωγικότητας που
απορρέουν από τις διαφορές στο ανθρώπινο κεφάλαιο που κατέχουν τα άτομα (Becker, 1957).
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ταυτότητας προϋποθέτει τη σχέση με μία άλλη ταυτότητα, αφετέρου η διαδικασία μέσα στη οποία λαμβάνει
χώρα η κατασκευή μίας ταυτότητας καθορίζει τις αντιλήψεις, τους ρόλους, τις προσδοκίες που φέρουν μαζί
τους οι διάφορες ταυτότητες.
Στην βιβλιογραφία που εξετάζουμε, τα ξενοδοχεία παρουσιάζονται ως ένα ετερόκλητο και ποικίλο
εργασιακό περιβάλλον που δομείται γύρω από μία σειρά εργασιακών ρόλων οι οποίοι έχουν διαφορετικές
προσδοκίες σε σχέση με το φύλο, την εθνοτική καταγωγή, την κοινωνική τάξη και άλλες παραμέτρους. Έτσι και
οι εργαζόμενες γυναίκες στα ξενοδοχεία εμφανίζουν ετερογένεια και δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως μία
αδιαφοροποίητη κοινωνική κατηγορία, έχουν διαφορετικούς στόχους και υφίστανται διαφορετικούς
περιορισμούς.
Οι Dyer, McDowell και Batnitzky (2010) μελετώντας τις επιπτώσεις της μετανάστευσης στην
εμφυλοποίηση του σέρβις στα ξενοδοχεία, παρατηρούν ότι η μετανάστευση είναι μία πολύ σημαντική
συνιστώσα των σύγχρονων μεταβιομηχανικών οικονομιών του τομέα των υπηρεσιών, η οποία
αλληλεπιδρώντας με το φύλο παράγει μία έμφυλη εργασιακή απόδοση (gendered performance at work). Το
φύλο οργανώνει τις σχέσεις και τις δομές τόσο των αιτιών, όσο και των συνεπειών της μετανάστευσης. Στο
πλαίσιο αυτό, ενώ η αναζήτηση εργασίας αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους μετανάστευσης είναι
εξίσου σημαντικός παράγοντας στην επαναδιαπραγμάτευση των έμφυλων ταυτοτήτων του 'διεθνικού
υποκειμένου' (McIlwaine et al., 2006). Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι μέχρι σχετικά
πρόσφατα, η γυναίκα μετανάστρια ήταν σχεδόν αόρατη. Η παράμετρος του φύλου στην κατανόηση του
μεταναστευτικού φαινομένου απουσίαζε από τις σχετικές αναλύσεις εξαιτίας της έμφασης στην ανδρική
μετανάστευση, όπου οι γυναίκες όταν ακολουθούσαν, συνόδευαν τους άνδρες (συζύγους, πατεράδες και
συντρόφους) που μετακινούνταν για οικονομικούς λόγους. Στο ίδιο πλαίσιο που η κατά φύλο διαίρεση της
οικιακής εργασίας, στηρίζεται ακόμη και σήμερα στο οικογενειακό πρότυπο του άνδρα κουβαλητή και της
εξαρτημένης συζύγου. Αυτή είναι μία ενδιαφέρουσα επισήμανση αν λάβουμε υπόψη ότι σε πολλές χώρες της
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών του Ευρωπαϊκού νότου, η σημαντική αύξηση στα ποσοστά
γυναικείας απασχόλησης που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών, οφείλεται στην εργασία
μεγάλου αριθμού μεταναστριών γυναικών που απασχολούνται στον τομέα της οικιακής οικονομίας.
Σε κάθε περίπτωση, η θέση των μεταναστών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις προϋποθέσεις
εισόδου και ένταξης στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής. Πολλές φορές οι μετανάστες βρίσκονται σε
μειονεκτική θέση για καθαρά πρακτικούς λόγους: δεν γνωρίζουν πως λειτουργεί το σύστημα, δεν έχουν επαρκές
κοινωνικό δίκτυο, δεν αναγνωρίζονται τα τυπικά προσόντα και η εμπειρία τους, δεν μιλούν τη γλώσσα της
χώρας υποδοχής. Συγκεκριμένα, οι Dyer, McDowell και Batnitzky (2010) παρατηρούν ότι οι μετανάστες και οι
μετανάστριες που εκτελούν εργασίες χαμηλής ειδίκευσης έχουν λιγότερα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα
(μόνιμη παραμονή, οικογενειακή επανένωση κλπ.) και αντιστρόφως τα μειωμένα κοινωνικά και πολιτικά
δικαιώματα συνεπάγονται και μειωμένα εργασιακά δικαιώματα (χαμηλότερες αμοιβές, ανασφάλιστη εργασία
κλπ.). Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση της Κύπρου, όπου το κλειστό μοντέλο
μεταναστευτικής πολιτικής όπως εφαρμόζεται από τις αρχές της δεκαετίας του 90' προσφέρει εξαιρετικά
περιορισμένες προοπτικές τόσο ως προς την εύρεση εργασίας και το είδος της απασχόλησης όσο και ως προς
τις προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Στο πλαίσιο αυτό, συντηρείται ένας
φαύλος κύκλος όπου οι μετανάστες εγκλωβίζονται σε θέσεις ανειδίκευτης ή χαμηλής ειδίκευσης εργασίας και
αμείβονται χαμηλά.
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Η κατηγορία ωστόσο εργαζόμενοι μετανάστες, όπως και η κατηγορία εργαζόμενες γυναίκες δεν μπορεί
να χαρακτηριστεί ενιαία και ομοιογενής. Στα ξενοδοχεία, κυρίως στις μονάδες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους,
συνυπάρχουν διάφορες ταχύτητες και καθεστώτα μεταναστών (φοιτητές για πρακτική άσκηση, εποχιακοί
εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αδήλωτοι εργαζόμενοι κλπ.) που απολαμβάνουν και
διαφορετικά καθεστώτα σε σχέση με τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησής τους. Επίσης, το καθεστώς
μετανάστευσης λειτουργεί παρόμοια με το φύλο, ως βάση δηλαδή επαγγελματικού διαχωρισμού και
διακρίσεων στην εργασία, μέσα από μία διαδικασία φυσικοποίησης συγκεκριμένων δεξιοτήτων και
χαρακτηριστικών που αποδίδονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων καθιστώντας τες πιο κατάλληλες
για συγκεκριμένα επαγγέλματα. Αυτού του είδους οι κοινωνικές αναπαραστάσεις είναι ωστόσο αμφίδρομες
και ανακατασκευάζονται, υπό συνθήκες, ακόμη και από τα ίδια τα υποκείμενα. Για παράδειγμα, στην εργασία
των Dyer, McDowell και Batnitzky (2010), οι Ινδοί σερβιτόροι, μία πολυπληθής και περιζήτητη ομάδα στην
κατηγορία του σέρβις στην ξενοδοχειακή βιομηχανία της Μεγάλης Βρετανίας, θεωρούν τους Άγγλους
συνάδελφούς τους τεμπέληδες και ακατάλληλους για τη συγκεκριμένη εργασία.
Σε όλες ωστόσο της περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ξενοδοχείων, ανεξάρτητα από το εάν
ο επαγγελματικός διαχωρισμός στη βάση της εθνοτικής καταγωγής οδηγεί στην υπερεκπροσώπηση ή την
υποεκπροσώπηση μεταναστών από συγκεκριμένες χώρες, οι γυναίκες μετανάστριες πλειοψηφούν αριθμητικά
έναντι των ανδρών μεταναστών συνεισφέροντας στον έμφυλο επαγγελματικό διαχωρισμό και τις έμφυλες
διακρίσεις.
Όπως αναφέρεται και παραπάνω, οι εργαζόμενες γυναίκες ωστόσο δεν είναι ίδιες ούτε ίσες μεταξύ
τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παρατήρηση της Adkins (1995), σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες
αφρικανικής καταγωγής υποεκπροσωπούνται στα ξενοδοχεία και γενικότερα στα τουριστικά επαγγέλματα που
βασίζονται στο σέρβις διότι δεν μπορούν να αναπαραστηθούν ως σεξουαλικά ελκυστικές στους άνδρες πελάτες
που είναι στην πλειοψηφία τους λευκοί. Όπως αναφέρεται και παραπάνω, οι ευκαιρίες που έχουν οι γυναίκες
να εργαστούν στα ξενοδοχεία περιορίζονται στα είδη εργασίας που αξιολογούνται ως πολιτισμικά κατάλληλα
γι’ αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, οι κανόνες της σεξουαλικότητας περιορίζουν την πρόσβαση των γυναικών σε
συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, καθορίζουν το είδος της εργασίας που εκτελούν και επιδρούν στις κοινωνικές
σχέσεις των γυναικών τόσο με τους/τις συνάδελφους τους όσο και με τους πελάτες. Εξετάζοντας δύο αμιγώς
γυναικείες ειδικότητες στα ξενοδοχεία, αυτή της ρεσεψιονίστ και αυτή της καμαριέρας, η Adkins παρατηρεί ότι
οι γυναίκες αφρικανικής καταγωγής περιορίζονται σε θέσεις από τις οποίες δεν είναι ορατές (καμαριέρα,
βοηθός κουζίνας κλπ.). Όπως αναλύουμε και παραπάνω, ο επαγγελματικός διαχωρισμός κάθετου και
οριζόντιου τύπου ευθύνεται για μεγάλο ποσοστό του χάσματος αμοιβών σε βάρος των γυναικών και συνδέεται
άρρηκτα με την υποτίμηση της γυναικείας εργασίας που σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Grimshaw &
Rubery 2007) λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις βασικές αιτίες που ευθύνονται για το χάσμα. Στο
πλαίσιο συγκεκριμένα του επαγγελματικού διαχωρισμού οριζόντιου τύπου, οι γυναίκες στα ξενοδοχεία
συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, με πολυπληθέστερο το επάγγελμα της καμαριέρας. Είναι
αρκετά ωστόσο τα επαγγέλματα και οι θέσεις εργασίας, κυρίως τα επαγγέλματα με μειωμένη ορατότητα
(καμαριέρα, καθαρίστρια, βοηθός κουζίνας κλπ.) όπου η εργασία των γυναικών δεν γίνεται αντιληπτή απλά ως
γυναικεία εργασία αλλά ως εργασία συγκεκριμένων γυναικών.
Στη βιβλιογραφία (Lucas 1995, Dyer, McDowell & Batnitzky 2010), το επάγγελμα της καμαριέρας για
παράδειγμα, είναι συνυφασμένο με την εργασία γυναικών μεταναστριών, συγκεκριμένης μάλιστα εθνοτικής
καταγωγής (ανατολικοευρωπαίες). Εκτός της εθνοτικής καταγωγής, οι γυναίκες αυτές μοιράζονται και άλλα
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κοινά χαρακτηριστικά (χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, μικρή εργασιακή εμπειρία, χαμηλό επίπεδο γλωσσικών
γνώσεων κλπ.). Στο πλαίσιο αυτό, η βιβλιογραφία είναι γεμάτη από παραδείγματα όπου το φύλο αλληλεπιδρά
με άλλες παραμέτρους, διαφοροποιώντας τις γυναίκες εργαζόμενες στο εσωτερικό ενός γυναικείου
επαγγέλματος, όπως αυτό της καμαριέρας και ενδυναμώνοντας ή αποδυναμώνοντας υπάρχουσες δομικές
σχέσεις εξουσίας.
Σε γενικές γραμμές, η βιβλιογραφία αναδεικνύει τη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου όπου το προφίλ
των εργαζόμενων γυναικών χαρακτηρίζει το επάγγελμα και το επάγγελμα στιγματίζει το υποκείμενο και την
εργασία του. Οι Harris, Tregidga & Williamson (2011), παρατηρούν ότι οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία δωματίων,
στην πλειοψηφία τους γυναίκες μετανάστριες, αναπαρίστανται ως δυσφημισμένοι εργαζόμενοι και σεξουαλικά
θύματα (sexualised victims). Εκτός του κοινωνικού στίγματος, που συνήθως σχετίζεται με την ανειδίκευτη
εργασία, τις χαμηλές αμοιβές, το χαμηλό κύρος και την απαιτητική και επαναλαμβανόμενη χειρωνακτική
εργασία, η δυσφήμιση των εργαζόμενων στην εξυπηρέτηση δωματίων, φέρει και ένα φυσικό/ σωματικό στίγμα
που σχετίζεται με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης εργασίας που θεωρείται 'βρώμικη'. Παρότι, ωστόσο, οι
γυναίκες καμαριέρες θεωρούνται 'βρώμικες' αφού καθαρίζουν τις ακαθαρσίες των άλλων και δεν μπορούν να
αναπαραστηθούν ως σεξουαλικά ελκυστικές στους άνδρες πελάτες, συχνά πέφτουν θύματα σεξουαλικής
παρενόχλησης. Οι Powell και Watson (2006) αναφερόμενες στο πρόβλημα της σεξουαλικής παρενόχλησης στα
ξενοδοχεία, παρατηρούν ότι σε σύγκριση με άλλες ειδικότητες, τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης από
πελάτες προς καμαριέρες είναι συχνό φαινόμενο, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις οι γυναίκες νιώθουν
άβολα να αναφέρουν τα περιστατικά στους προϊστάμενους τους, οι οποίοι είναι συνήθως άνδρες.
Όπως αναφέρουν οι Powell & Watson (2006), ένα άλλο πρόβλημα σε σχέση με το επάγγελμα της
καμαριέρας είναι η εντατικοποίηση της εργασίας, ένα φαινόμενο που γίνεται ακόμα πιο έντονο σε περιόδους
οικονομικής κρίσης και μείωσης της απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, πολλές γυναίκες αναγκάζονται να
καθαρίζουν μεγάλο αριθμό δωματίων σε λίγο χρόνο και απασχολούνται σε δύσκολες συνθήκες (ακατάλληλος
εξοπλισμός, ακατάλληλα καθαριστικά κλπ).
Στο πλαίσιο της δικής του εργασίας, ο Purcell (1993) υποστηρίζει ότι ο στιγματισμός της γυναικείας
εργασίας αφορά το σύνολο του κλάδου των ξενοδοχείων και δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση
δωματίων. Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία στα ξενοδοχεία γίνεται αντιληπτή ως προσωπική δουλεία/ personal
servitude και η αριθμητική υπεροχή των γυναικών συμβαίνει όχι επειδή η εργασία στα ξενοδοχεία θεωρείται
κατάλληλη για αυτές αλλά επειδή απευθύνεται και θεωρείται κατάλληλη για τις πιο μειονεκτούσες κατηγορίες
εργαζομένων.
Όπως ωστόσο αναφέρεται και παραπάνω οι κοινωνικές αναπαραστάσεις είναι αμφίδρομες και
ανακατασκευάζονται, υπό συνθήκες, ακόμη και από τα ίδια τα υποκείμενα. Στην εργασία των Dyer, McDowell
& Batnitzky (2010), μία φοιτήτρια τουριστικών σπουδών που δούλευε ως καμαριέρα σε ένα ξενοδοχείο, στο
πλαίσιο της πρακτικής της άσκησης, θεωρούσε ότι διέφερε από τις υπόλοιπες εργαζόμενες όχι απλά επειδή
ήταν Βρετανίδα αλλά επειδή ως μαθητευόμενη φοιτήτρια θεωρούσε ότι ήταν περαστική στο επάγγελμα της
καμαριέρας. Ομοίως, οι άλλες καμαριέρες την θεωρούσαν ξένο σώμα και ανίκανη να εκτελέσει σωστά τη
συγκεκριμένη εργασία. Η γκετοποίηση ωστόσο των επαγγελμάτων βάσει της εθνοτικής καταγωγής, μειώνει
ακόμη περισσότερο τις εργασιακές ευκαιρίες των μελών που τα απαρτίζουν, ενώ συχνά δημιουργεί και
συνθήκες εργασιακής και κοινωνικής απομόνωσης.
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2.5 ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Οι Ιωακείμογλου και Σουμέλη (2012), αναλύοντας το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στον
ημικρατικό τομέα της Κύπρου, παρατηρούν ότι οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην εργασιακή, την
οικονομική και την οικογενειακή ζωή των γυναικών δεν συνοδεύτηκαν από αντίστοιχες ιδεολογικές μεταβολές,
με αποτέλεσμα να μην αλλάξει ούτε ο καταμερισμός εργασίας στα νοικοκυριά ούτε και οι πολιτισμικές
αντιλήψεις που προσδιορίζουν τις έμφυλες ταυτότητες. Στο πλαίσιο αυτό, παρότι υπάρχουν σαφείς τάσεις
βελτίωσης που εν μέρει σχετίζονται και με την πρόοδο που συντελείται σε νομοθετικό επίπεδο, οι γυναίκες
συναντούν φραγμό εισόδου σε πολλά επαγγέλματα, αξιοποιούν στο ελάχιστο τις γνώσεις και τις δεξιότητές
τους και έχουν εξαιρετικά λίγες ευκαιρίες ανέλιξης.
Το πως οι διαδικασίες κοινωνικοποίησης των φύλων συντελούν στη διαμόρφωση του χάσματος
αμοιβών, προσεγγίζεται σε διάφορες εξειδικευμένες αναλύσεις που αναφέρονται αποκλειστικά στο χώρο των
ξενοδοχείων. Αρκετές από τις μελέτες εστιάζουν στις επιπτώσεις διαφόρων κοινωνικών και δημογραφικών
μεταβλητών, κυρίως της οικογενειακής κατάστασης των εργαζόμενων.
Σύμφωνα με την εργασία των Pinar et al. (2009) αναφορικά με τις "'Εμφυλες διαφορές στην τουριστική
βιομηχανία: μία εμπειρική μελέτη στην Τουρκία" οι έμφυλες δομές εργασιακών γκέτο είναι παρούσες ακόμη
και σήμερα, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να αποκλείονται από πολλά επαγγέλματα και θέσεις εργασίας. Στο
πλαίσιο αυτό, είναι σχεδόν αδύνατον για τις γυναίκες να συναγωνιστούν τους άνδρες συναδέλφους τους λόγω
ορατών και μη ορατών εμποδίων που σχετίζονται με τα κοινωνικά στερεότυπα για τη θέση τους στην οικογένεια
και ευρύτερα την κοινωνία (γάμος, μητρότητα, φροντίδα του σπιτιού και των άλλων κλπ.). Τα εμπόδια αυτά
είναι ακόμα μεγαλύτερα στο χώρο των ξενοδοχείων, κυρίως λόγω της δομής, του τρόπου οργάνωσης και των
λειτουργικών χαρακτηριστικών του κλάδου. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις των γυναικών που παραμένουν
σχεδόν αποκλειστικά δική τους ευθύνη και υποχρέωση δεν μπορούν εύκολα να συνδυαστούν µε τρία βασικά
χαρακτηριστικά της απασχόλησης στα ξενοδοχεία: την εποχικότητα, τη γεωγραφική μετακίνηση και τα ωράρια.
Παρότι τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης αφορούν τις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένης
και της Τουρκίας, πρόσφατες έρευνες από τον ευρωπαϊκό χώρο καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα.
Σε γενικές γραμμές, μέσα από τη βιβλιογραφία, δεν προκύπτουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η αύξηση
της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές ως προς το σύνολο
των ωρών που αφιερώνουν στις οικιακές εργασίες και την ανατροφή των παιδιών. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι
πραγματικές ώρες εργασίας των γυναικών φτάνουν τις 70-90 ώρες σε εβδομαδιαία βάση (ILO, 2013).
Ο Thrane (2008), στην εργασία του αναφορικά με τη "Διαφοροποίηση των αμοιβών στην τουριστική
βιομηχανία : φύλο, ανθρώπινο κεφάλαιο και κοινωνικο - δημογραφικές επιπτώσεις" υποστηρίζει ότι η ύπαρξη
παιδιών σε μία οικογένεια επηρεάζει αρνητικά τις αποδοχές των γυναικών, ενώ δεν επηρεάζει καθόλου, ούτε
θετικά ούτε αρνητικά τις αποδοχές των ανδρών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας του
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας στην οποία συμμετείχε και η
Κύπρος (2012), η άνιση κατανομή των οικογενειακών υποχρεώσεων σε βάρος των γυναικών και ο αριθμός των
εξαρτώμενων παιδιών επηρεάζει σημαντικά το χάσμα αμοιβών σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες. Στην Εσθονία,
ενώ τα κέρδη των γυναικών μειώνονται κατά 3,6% για κάθε παιδί, τα κέρδη των ανδρών δεν επηρεάζονται
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καθόλου και στη Νορβηγία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας του 2003, η απόκτηση παιδιών
εξηγεί το 36% του χάσματος αμοιβών.
Οι Baum και Lundtorp (2001), εξετάζοντας το ζήτημα της εποχικότητας στον τουρισμό, επισημαίνουν
ότι ο συγκεκριμένος κλάδος, λόγω του τρόπου οργάνωσης αλλά και της δομής του, θέτει επιπρόσθετες
προκλήσεις για τις γυναίκες εργαζόμενες. Ιδιαίτερα λόγω του μεταβλητού κύκλου ζήτησης (variable demand
cycle), οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες αναγκάζονται να εργάζονται με αντικοινωνικά ωράρια, μία συνθήκη
που βαραίνει ιδιαίτερα τις γυναίκες στην προσπάθειά τους να συμφιλιώσουν τις οικογενειακές και
επαγγελματικές τους υποχρεώσεις .
Εξαιτίας παραδόσεων και στερεοτύπων σε σχέση με το ρόλο της γυναίκας στην οικογένεια, οι γυναίκες
αναμένεται είτε να μειώσουν τις ώρες εργασίας τους, είτε να εγκαταλείψουν την εργασία τους, έστω και
προσωρινά, προκειμένου να φροντίσουν τα παιδιά ή άλλα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας (π.χ. ηλικιωμένοι
γονείς). Ως αποτέλεσμα, οι γυναίκες είτε διακόπτουν την καριέρα τους συχνότερα από τους άνδρες, είτε
εργάζονται λιγότερες ώρες, περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές επαγγελματικής τους ανέλιξης. Οι
αντικειμενικές διαφορές ως προς τη θέση ανδρών και γυναικών σε σχέση με τις οικογενειακές υποχρεώσεις
έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των γυναικών. Η μερική
απασχόληση ως μέσω συμφιλίωσης των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων των γυναικών
καθιστά την επαγγελματική τους ανέλιξη σχεδόν αδύνατη. Σύμφωνα με τις διακρίσεις προκατάληψης, ακόμη
και στην περίπτωση που οι γυναίκες είναι διαθέσιμες να εργαστούν όπως και οι άνδρες, το στερεότυπο της
γυναίκας μητέρας λειτουργεί ανασταλτικά σε σχέση με τις προτιμήσεις των εργοδοτών (Ιωακείμογλου &
Σουμέλη 2012).
Οι Powell και Watson (2006) στην εργασία τους "Αθέατη υπηρεσία: η εργασία των καμαριέρων"
παρατηρούν ότι στην εξυπηρέτηση δωματίων οι γυναίκες αποτελούν το βασικό πρότυπο εργαζόμενου.
Πρόκειται συχνά για γυναίκες που είναι μητέρες και εργάζονται για να συμπληρώσουν το οικογενειακό
εισόδημα. Την ίδια στιγμή ενδιαφέρονται για ωράρια ευέλικτα και κυρίως συμβατά με τις οικογενειακές τους
υποχρεώσεις, είτε πρόκειται για τα παιδιά τους, είτε πρόκειται για άλλα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας
(άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένοι κλπ.). Συχνά, οι γυναίκες αυτές έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, η
επαγγελματική τους εμπειρία βασίζεται στην ανειδίκευτη εργασία χειρωνακτικής φύσης, ενώ η απασχόλησή
τους στα ξενοδοχεία είναι περισσότερο τυχαία επιλογή και όχι μέρος ενός σχεδίου καριέρας. Το μοντέλο αυτό
επιβεβαιώνεται στο πλαίσιο διαφόρων μελετών. Όπως αναφέρει η Harris (2010) στη μελέτη της αναφορικά με
τις επαγγελματικές εμπειρίες μίας διευθύντριας καμαριερών σε ξενοδοχείο της Ν. Ζηλανδίας, οι γυναίκες
απασχολούνται ως επί το πλείστων με εξάωρη εργασία και συμπληρώνουν το εισόδημά τους καθαρίζοντας
γραφεία ή άλλους χώρους. Στο πλαίσιο αυτό, ακόμα και αν είναι δυσαρεστημένες από την εργασία τους,
παραμένουν σε αυτή είτε γιατί την αντιλαμβάνονται ως μοναδική επιλογή είτε γιατί γνωρίζουν ότι είναι
προσωρινή.
Σύμφωνα με σειρά μελετών, το φαινόμενο της εποχικότητας στα ξενοδοχεία και η προσωρινότητα που
συνεπάγεται, επηρεάζει πρωτίστως τις γυναίκες, τους νέους και τους ανειδίκευτους εργαζόμενους (Bullon,
2009). Στην Ισπανία συγκεκριμένα, οι τέσσερις στις δέκα γυναίκες προσλαμβάνονται με προσωρινά συμβόλαια,
ενώ η αντίστοιχη αναλογία για τους άντρες είναι τρεις στους δέκα. Όπως αναφέρει και η Harris (2010), τα υψηλά
ποσοστά προσλήψεων και αποχωρήσεων που αποτελούν τον κανόνα στα ξενοδοχεία, αφορούν μεγαλύτερο
αριθμό γυναικών παρά ανδρών. Το φαινόμενο μάλιστα αυτό, δημιουργεί μία κουλτούρα μέσα στην οποία
41

συντηρείται ένας φαύλος κύκλος όπου τα υψηλά ποσοστά προσλήψεων και αποχωρήσεων οδηγούν σε
χαμηλούς μισθούς και οι χαμηλοί μισθοί σε υψηλά ποσοστά προσλήψεων και αποχωρήσεων. Όπως αναφέρεται
και παραπάνω, στην περίπτωση της Κύπρου η επίπτωση της επαγγελματικής πείρας, είτε αυτή́ αποκτήθηκε στην
ίδια επιχείρηση ή σε άλλη, αποτελεί́ τον κυριότερο παράγοντα διαμόρφωσης του χάσματος αμοιβών μεταξύ́
ανδρών και γυναικών. Σε σχέση ωστόσο με τη διάρκεια παραμονής στην ίδια επιχείρηση, μία σημαντική́
διαφοροποίηση αφορά τη διαφορετική́ διάρκεια παραμονής των μισθωτών κυπριακής εθνικότητας έναντι των
αλλοδαπών εργαζομένων. Συγκεκριμένα, το 2010, εργάζονταν στα ξενοδοχεία περίπου 7,5 χιλιάδες μισθωτοί́
κυπριακής εθνικότητας και 7,0 χιλιάδες μισθωτοί́ μη-κυπριακής εθνικότητας. Ενώ́ όμως οι πρώτοι είχαν μέση
προϋπηρεσία στον πιο πρόσφατο εργοδότη επτά́ έτη, οι αλλοδαποί́ είχαν μέση προϋπηρεσία μόλις 1,7 ετών. Η
μεγάλη πλειονότητα των αλλοδαπών εργαζομένων είχε προϋπηρεσία μικρότερη των πέντε ετών, το δε 55% από́
αυτούς είχε προϋπηρεσία ενός έτους ή λιγότερο (απασχολήθηκε δηλαδή́ για τη σαιζόν).
Όπως παρατηρούν οι Ιωακείμογλου και Σουμέλη (2012), οι μισθολογικές διαφορές που οφείλονται στη
χαμηλή αξιολόγηση των εργασιών που κάνουν οι γυναίκες ή στη μη αναγνώριση των δεξιοτήτων που
χρησιμοποιούνται στις γυναικείες εργασίες, συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το σχεδιασμό και την εφαρμογή
των συστημάτων καθορισμού των μισθών, τόσο μέσω ατομικής διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδοτών και
εργαζομένων, όσο και μέσα από τις θεσμοποιημένες διακρίσεις που είναι ενσωματωμένες στη διάρθρωση
αμοιβών. Στο πλαίσιο αυτό, οι μισθολογικές διακρίσεις προκύπτουν μέσω των συλλογικών πρακτικών
καθορισμού των αμοιβών, μέσω δηλαδή της συλλογικής διαπραγμάτευσης.
Σύμφωνα με τη Jordan (1997), η μειωμένη διαπραγματευτική δύναμη των γυναικών στα ξενοδοχεία
δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την ήδη δυσμενή θέση τους, ενώ λόγω της πιο ευάλωτης θέσης τους,
συμπεριλαμβανομένης και της προσωρινότητας των θέσεων εργασίας, οι γυναίκες δεν οργανώνονται
συλλογικά στο βαθμό που οργανώνονται οι άνδρες. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σχετικά μικρός ο αριθμός των
γυναικών που ανήκουν σε συνδικάτα. Σε ότι αφορά τη συνδικαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, σε μία
ιδιαίτερα γνωστή εργασία αναφορικά με τις επιπτώσεις της οργάνωσης των επιχειρήσεων στις διακρίσεις, οι
Collinson, Knights and Collinson (1990) διέκριναν διαφορετικούς τρόπους αντίστασης σε πρακτικές που
δημιουργούν διακρίσεις και οδηγούν στο διαχωρισμό των εργαζομένων. Ένα από τα βασικά συμπεράσματά
τους είναι ότι η ατομική αντίσταση δεν είναι εξίσου αποτελεσματική με τη συλλογική. Στο πλαίσιο αυτό,
επισημαίνουν ότι σε χώρους με χαμηλή συνδικαλιστική πυκνότητα όπως τα ξενοδοχεία, είναι δύσκολο για τους
εργαζόμενους να αντισταθούν σε αντίστοιχες πρακτικές.
Στην περίπτωση ωστόσο της Κύπρου, τα συγκεκριμένα ευρήματα δεν επιβεβαιώνονται. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας πεδίου, από τη συσχέτιση της μεταβλητής 'φύλο' με τη μεταβλητή 'συνδικαλιστική
οργάνωση' προκύπτει αφενός ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερα ποσοστά συνδικαλιστικής οργάνωσης από
τους άνδρες (68,9% και 65,7% αντίστοιχα), αφετέρου είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των ανδρών που δεν
επιθυμεί να γίνει μέλος συντεχνίας (19,4% έναντι 15,1% για τις γυναίκες).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η μεθοδολογική επιλογή του Έργου βασίζεται στην πρόταση που κατατέθηκε για χρηματοδότηση και φέρει ένα
σαφή ποσοτικό χαρακτήρα. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η μεθοδολογική στρατηγική που αναπτύχθηκε
για να επιτευχθούν οι στόχοι της έρευνας και να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν προς
εξέταση. Γίνεται, αρχικά, επεξήγηση της τεχνικής που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των μικρο-δεδομένων
της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου και στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία δειγματοληψίας της έρευνας
πεδίου, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην εφαρμογή της και οι διαδικασίες ηθικής και δεοντολογίας
που ακολουθήθηκαν.

3.1 Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ
Αναλύουμε το χάσμα στις μέσες ωριαίες αμοιβές ανδρών και γυναικών έτσι ώστε να προσδιορίσουμε, πρώτον,
τους καθοριστικούς παράγοντές του, και δεύτερον, το βαθμό κατά τον οποίο έκαστος εξ αυτών των παραγόντων
συμμετέχει στη διαμόρφωση του χάσματος (Beblo, Beninger, Heinze and Laisney 2003, Grimshaw and Rubery
2002, Kunze 2000).
Το πρώτο επιτυγχάνεται με την εκτίμηση δύο εξισώσεων των μισθών για τους άνδρες και τις γυναίκες
ξεχωριστά, με τη μέθοδο της πολλαπλής παλινδρόμησης (OLS), και το δεύτερο επιτυγχάνεται με την ανάλυση
του χάσματος, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις εξισώσεις, σε επιμέρους συνιστώσες (μέθοδος OaxacaRansom).
Το χρησιμοποιούμενο μοντέλο έχει ως αφετηρία τις εξισώσεις τύπου Mincer με το λογάριθμο των
ωριαίων αποδοχών ως εξαρτημένη μεταβλητή και τα ατομικά χαρακτηριστικά του εργαζόμενου, που
καθορίζουν το «ανθρώπινο κεφάλαιο», ως εξαρτημένες μεταβλητές. Οι εξισώσεις αυτές, επαυξάνονται, όπως
έχει καθιερωθεί στη βιβλιογραφία, με πρόσθετες μεταβλητές που αναφέρονται είτε στα χαρακτηριστικά της
θέσης εργασίας την οποία καταλαμβάνει ο εργαζόμενος (επάγγελμα, άσκηση επίβλεψης, μερική απασχόληση
κλπ), είτε τα χαρακτηριστικά του καταστήματος στο οποίο απασχολείται (εργασιακές σχέσεις, μέγεθος
επιχείρησης κλπ).
Καταρχήν, εκτιμούμε πόσο μεγάλη είναι η συμμετοχή κάθε παράγοντα στη διαμόρφωση του
μισθολογικού χάσματος ανδρών - γυναικών. Στη συνέχεια ομαδοποιούμε τους παράγοντες ώστε το χάσμα να
εξηγείται από:
•
•
•
•

τις διαφορές ανδρών και γυναικών μισθωτών ως προς τα χαρακτηριστικά τους (εκπαίδευση,
επαγγελματική πείρα, επάγγελμα κλπ),
τη διαφορετική αμοιβή ανδρών και γυναικών που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά,
τη διαφορετική κατανομή ανδρών και γυναικών στα επαγγέλματα,
τις καθαρές ή άμεσες μισθολογικές διακρίσεις εις βάρος των γυναικών (καθαρές ή άμεσες με την έννοια
ότι δεν σχετίζονται με την διαφορετική αξιολόγηση και αμοιβή των χαρακτηριστικών των εργαζομένων).

Οι εξισώσεις, που εκτιμούμε ξεχωριστά για τις γυναίκες και τους άνδρες, έχουν ως εξαρτημένη μεταβλητή
την ωριαία αμοιβή του μισθωτού (σε λογάριθμο) και όχι την εβδομαδιαία ή μηνιαία ή ετήσια αμοιβή, διότι
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αυτές επηρεάζονται από τον αριθμό των ωρών αμειβόμενης εργασίας ο οποίος εξαρτάται, σε κάποιο βαθμό
τουλάχιστον, από τις επιλογές του εργαζόμενου ή της εργαζόμενης.
Πιο συγκεκριμένα, η γενική μορφή της εξίσωσης των ατομικών μισθών είναι η εξής:
(1)
όπου (Wi) είναι οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές του εργαζόμενου , (i), (Xi) είναι ένα διάνυσμα
χαρακτηριστικών του εργαζόμενου, της θέσης εργασίας, της επιχείρησης και του θεσμικού πλαισίου, (β) είναι
ένα διάνυσμα συντελεστών που μετρούν την τιμή με την οποία αμείβει η αγορά έκαστο των παρατηρούμενων
χαρακτηριστικών (Xi), ενώ (c) είναι το τμήμα του χάσματος που ανάγεται σε μη παρατηρούμενες μεταβλητές.
Η εξίσωση (1) εξειδικεύεται για τα δύο φύλα ως εξής (όπου m και f είναι δείκτες για τα δύο φύλα):
(2)
(3)

Η τεχνική που χρησιμοποιούμε για την ανάλυση του μισθολογικού χάσματος ανδρών και γυναικών σε
διακριτούς παράγοντες ώστε να εκτιμηθεί η συμβολή κάθε παράγοντα στη διαμόρφωση του χάσματος
ακολουθεί τη μέθοδο που έχει προταθεί από τους Oaxaca & Ransom (1994) σε συνέχεια των πρωτοποριακών
εργασιών του Oaxaca (1973) και του Blinder (1973). Η εν λόγω τεχνική εφαρμόζεται στις εξισώσεις των ατομικών
μισθών (2) και (3).
Η ανάλυση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά τη μέθοδο Oaxaca-Ransom
έχει τη γενική μορφή
(4)

Ο πρώτος όρος
αποτελεί μέτρο της επίπτωσης των διαφορετικών χαρακτηριστικών των
δύο φύλων στο μισθολογικό χάσμα (όπου με τον όρο «διαφορετικά χαρακτηριστικά» νοούνται όχι μόνον οι
διαφορές στα προσωπικά χαρακτηριστικά, αλλά και στις θέσεις εργασίας και στην επιχείρηση).
Ο δεύτερος όρος
αποτελεί μέτρο της διάκρισης που υφίστανται οι
γυναίκες όταν προσφέρουν εργασία με χαρακτηριστικά ίδια με τους άνδρες πλην όμως αμείβονται για αυτά
λιγότερο.
Ο τρίτος όρος
αποτελεί μέτρο των «καθαρών» διακρίσεων σε βάρος των γυναικών (αλλά
περιέχει επίσης και την επίδραση των μη παρατηρούμενων χαρακτηριστικών).
Ο δεύτερος όρος της ανάλυσης του χάσματος σύμφωνα με την (4), εκφράζει την ελάχιστη διάκριση που
υφίστανται οι γυναίκες όταν προσφέρουν εργασία με χαρακτηριστικά ίδια με τους άνδρες, ενώ το άθροισμα
του δεύτερου και του τρίτου όρου μας παρέχει τη μέγιστη διάκριση, επειδή στον τρίτο όρο περιέχεται και η
επίδραση μη παρατηρούμενων χαρακτηριστικών των εργαζομένων.
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Ενσωματώνουμε στις εξισώσεις και τις ψευδομεταβλητές
που αναφέρονται στο επάγγελμα
του εργαζόμενου στον οποίο εργάζεται. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε την επίπτωση που
έχουν στο χάσμα αμοιβών:
•
•

η διαφορετική κατανομή ανδρών και γυναικών στα επαγγέλματα και τις θέσεις εργασίας (π.χ. στη
μερική απασχόληση, Manning and Petrongolo 2008),
η διαφορετική αξιολόγηση των «γυναικείων» από τα ανδρικά επαγγέλματα και θέσεις εργασίας, η
οποία έχει ως αποτέλεσμα την υποτίμηση της γυναικείας και την υπερτίμηση της ανδρικής εργασίας.

Για να την εκτιμήσουμε την έκταση αυτού του φαινομένου, δηλαδή της υποτίμησης της εργασίας σε εκείνα
τα επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται ως «γυναικεία», συσχετίζουμε τις αμοιβές των επαγγελμάτων (όπως
αυτές προκύπτουν από τους συντελεστές των εξισώσεων) με τη συγκέντρωση των γυναικών σε αυτά. Η
παραπάνω ανάλυση του χάσματος σε συνιστώσες θεωρεί ότι οι διαφορές στο «ανθρώπινο κεφάλαιο» των δύο
φύλων αποτελούν μια δίκαιη και ηθικά νόμιμη πηγή μισθολογικών διαφορών. Κατά την ίδια αντίληψη, οι
διακρίσεις θεωρούνται ως μια επιβλαβής αποτυχία της λειτουργίας της αγοράς εργασίας (Neumark 1988). Αυτό
προέρχεται από το γεγονός ότι η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου (Becker 1981, 1993, Mincer & Polachek
1974) ασχολείται με τις γνώσεις και δεξιότητες που ο εργαζόμενος προσκομίζει στη διαπραγμάτευσή του με τον
εργοδότη σχετικά με το ύψος του μισθού χωρίς να εξετάζει μέσα σε ποιες συνθήκες έχει παραχθεί αυτό το
«ανθρώπινο κεφάλαιο». Έτσι, αυτή η ανάλυση αναφέρεται στις εντός της αγοράς εργασίας διακρίσεις και
ενδέχεται να συσκοτίζει μερικούς άλλους παράγοντες διάκρισης που δρουν κατά την προετοιμασία του
εργαζόμενου να εισέλθει στην αγορά εργασίας (δηλαδή κατά τη διάρκεια απόκτησης «ανθρώπινου κεφαλαίου»
μέσω της εκπαίδευσης, pre-market discrimination) ή αφού εισέλθει στην αγορά εργασίας με αυξημένες
οικογενειακές υποχρεώσεις (Grimshaw and Rubery 2002). Με άλλα λόγια, οι γυναίκες ενδέχεται να βρίσκονται
σε διαρκώς δυσμενή θέση στην προσπάθειά τους να αυξήσουν το «ανθρώπινο κεφάλαιό» τους. Ως εκ τούτου,
οι διακρίσεις μπορούν να αφορούν στο σύνολο των παραγόντων που επιδρούν στο παρατηρούμενο
μισθολογικό χάσμα (Olsen and Walby 2004). Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ποσοτικής ανάλυσης οφείλει
να λάβει υπόψη της την παραπάνω διαπίστωση ώστε οι προτάσεις πολιτικής για την μείωση του μισθολογικού
χάσματος να είναι εύστοχες και να μην παραλείπουν σημαντικούς παράγοντες διακρίσεων.

3.2 Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ
Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιουλίου και Νοεμβρίου του 2015 σε ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά
διαμερίσματα σε όλες τις επαρχίες που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, το ερευνητικό
δείγμα επιλέγηκε με στρωματοποιημένη δειγματοληψία και η τεχνική της στρωματοποίησης έχει λάβει υπόψη
τις ακόλουθες μεταβλητές: (1) το φύλο εργαζομένων, (2) το μέγεθος του συνολικού αριθμού απασχόλησης στα
ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά διαμερίσματα σε Παγκύπρια βάση, (3) το μέγεθος απασχόλησης των
εργαζομένων στα ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά διαμερίσματα ανά επαρχία, (4) την κατηγορία της κάθε
ξενοδοχειακής μονάδας, (5) το μέγεθος απασχόλησης εργαζομένων σε κάθε επιλεγόμενη ξενοδοχειακή
μονάδα, (6) την καταγωγή των εργαζομένων και (7) τα τμήματα ξενοδοχείου.
Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα διεξήχθη στις επαρχίες της Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και
Αμμοχώστου με αναλογίες βάσει του ύψους του πληθυσμού των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και
ξενοδοχειακά διαμερίσματα στην κάθε επαρχία, αντιστοίχως. Επίσης, λήφθηκε υπόψη η έμφυλη διάσταση των
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εργαζομένων στη βιομηχανία. Το δείγμα είναι ισορροπημένο μεταξύ αντρών και γυναικών και
αντιπροσωπευτικό ως προς τα διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (2012) για το μέσο όρο
απασχόλησης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Ο μέσος όρος απασχόλησης στη βιομηχανία για τους άντρες είναι
στο 49,6% και για τις γυναίκες 50,4%. Το ερευνητικό δείγμα ανταποκρίνεται στα ποσοστά αυτά με μικρή
απόκλιση, το 45% του δείγματος αποτελείται από άντρες ξενοδοχοϋπάλληλους και το 55% από γυναίκες.
Η ‘κατηγορία ξενοδοχείου’, επίσης, έχει συμβάλλει στον ορισμό του ερευνητικού δείγματος, όχι ως
προς την καθ’ αυτήν ταξινόμηση των ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών διαμερισμάτων σε αστέρες ή κατηγορίες
διαμερισμάτων, αντιστοίχως, αλλά ως προς το μέγεθος του πληθυσμού που απασχολούν στο σύνολο του
εργατικού δυναμικού στην ξενοδοχειακή βιομηχανία οι μονάδες αυτές. Πιο συγκεκριμένα, τα ξενοδοχεία 4 και
5 αστέρων είναι αυτά που απασχολούν το μεγαλύτερο πληθυσμό ξενοδοχοϋπαλλήλων και εξ αντικειμένου
συμμετέχουν με μεγαλύτερα ποσοστά στο δείγμα. Επιπρόσθετα, εξαιρέθηκαν από το δείγμα οι μικρές σε
μέγεθος ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που απασχολούν δηλαδή 1 - 9 άτομα, για δύο σημαντικούς λόγους. Ο
πρώτος σχετίζεται με το μεγάλο αριθμό αυτών των μονάδων στο σύνολο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,
γεγονός που δημιουργούσε πρακτικά προβλήματα στη διαδικασία και θα μας έθετε και εκτός
χρονοδιαγράμματος και εκτός προϋπολογισμού. Ενώ ο δεύτερος και ουσιαστικότερος λόγος σχετίζεται με τις
δομές των εν λόγω επιχειρήσεων. Δηλαδή, οι πλείστες αυτές επιχειρήσεις είναι οικογενειακές και ως εκ τούτου
δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί το εργαλείο που αναπτύξαμε. Το εργαλείο αναφέρεται σε μεγάλο βαθμό στις
σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και στις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων, που στην προκειμένη
περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων είναι συχνά τα ίδια άτομα. Επίσης, το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στις
δομές και την ιεραρχία που χαρακτηρίζουν μεγαλύτερες επιχειρήσεις, στις οποίες η κατανομή εργασίας και οι
ρόλοι των εργαζομένων είναι πιο διακριτοί παρά σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.
Όσον αφορά το καθορισμό του αριθμού των ξενοδοχοϋπαλλήλων από κάθε ξενοδοχειακή μονάδα
λήφθηκε υπόψη το μέγεθος του εργατικού δυναμικού σε κάθε μονάδα. Έγινε μια προσπάθεια να
συμπεριληφθούν στο δείγμα άντρες και γυναίκες από όλα τα τμήματα των ξενοδοχείων και τα ξενοδοχειακά
επαγγέλματα. Η επιλογή ατόμων, επίσης, βασίστηκε στη διαθεσιμότητα των εργαζομένων και τη ροή εργασιών
στις συγκεκριμένες μέρες και ώρες που πραγματοποιείτο η έρευνα πεδίου σε κάθε ένα από τα ξενοδοχεία και
διαμερίσματα που συμμετείχαν στο δείγμα. Η επιλογή των ατόμων, δηλαδή ποια άτομα από το κάθε τμήμα
ξενοδοχείου που ζητήσαμε να πάρουμε συνεντεύξεις, έγινε καθ’ υπόδειξη των διευθύνσεων των ξενοδοχειακών
μονάδων. Αριθμητικά, τα τμήματα ‘εστιατορίων/καφετεριών/μπαρ’, ‘κουζινών/ζαχαροπλαστείων’, ‘υποδοχής’
και ‘ορόφων/καθαρισμού’ που απασχολούν και τους μεγαλύτερους αριθμούς ξενοδοχοϋπαλλήλων
αντιπροσωπεύονται στο δείγμα με μεγαλύτερα ποσοστά.
Επιπρόσθετα, για να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος στη βάση της σύνθεσης του
εργατικού δυναμικού των ξενοδοχείων σε σχέση με την εθνική καταγωγή συμπεριλάβαμε τόσο το γηγενή όσο
και το μη-γηγενή πληθυσμό των εργαζομένων. Παρόλο ότι δεν διατίθενται επαρκή στατιστικά στοιχεία από τη
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου ως προς την καταγωγή των ξενοδοχοϋπαλλήλων, το δείγμα συμπεριέλαβε πέρα
από τους ντόπιους εργαζομένους και δείγμα από τις μεγαλύτερες ομάδες μεταναστών που εργάζονται στη
βιομηχανία. Χρησιμοποιήθηκαν τόσο τα διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής υπηρεσίας για τον καθαρισμό του
δείγματος αλλά και τα στοιχεία που συλλέγει η συντεχνία των ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ για τους δικούς
τους σκοπούς. Λαμβάνοντας υπόψη τα περιορισμένα στατιστικά δεδομένα, τη συχνή εναλλαγή των
μεταναστών ξενοδοχοϋπαλλήλων από μια σε άλλη ξενοδοχειακή μονάδα ή από την Κύπρο σε άλλες χώρες, την
φυγή ενός μεγάλου πληθυσμού μεταναστών ξενοδοχοϋπαλλήλων λόγω της οικονομικής κρίσης και την τάση
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πρόσληψης Κυπρίων παρά μεταναστών εργαζομένων από μεγάλο αριθμό ξενοδόχων ως προς την αντιμετώπιση
του γενικότερου προβλήματος της ανεργίας στο τόπο μας εν ελέω της κρίσης, η διαδικασία στρωματοποίησης
του δείγματος με βάση την καταγωγή δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Παρόλο αυτά, το δείγμα διαμορφώθηκε με τη
συμμετοχή των μεταναστών ξενοδοχοϋπαλλήλων με ποσοστό στο 30% περίπου του συνόλου του δείγματος.
Η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου, το οποίο περιλάμβανε σαράντα-τρεις (43)
ερωτήσεις από τις οποίες οι σαράντα (40) ήταν κλειστού και οι τρεις (3) ανοικτού τύπου. Το ερωτηματολόγιο
συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα αρχικά και μεταφράστηκε στην Αγγλική για να διευκολύνει τη συμμετοχή
των μη-Ελληνόφωνων συμμετεχόντων. Για την κατασκευή του ερωτηματολογίου, αξιοποιήθηκε συγκεκριμένο
εργαλείο που εφαρμόστηκε σε μια προηγούμενη έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) το 2012
και αφορούσε, συγκεκριμένα, στο μισθολογικό χάσμα αντρών και γυναικών στον ημικρατικό τομέα της Κύπρου.
Έγινε ένας ουσιαστικός εμπλουτισμός του εργαλείου στη βάση της γνώσης και των εμπειριών που
συσσωρεύτηκαν αλλά και της πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας για το θέμα καλύπτοντας διαστάσεις του
φαινομένου που δεν συμπεριλήφθηκαν, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, στην προηγούμενή του έκδοση.
Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο επικεντρώνεται στους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν το
μισθολογικό χάσμα αντρών και γυναικών. Συμπεριλαμβάνει ερωτήσεις για τις στάσεις, απόψεις, νοοτροπίες,
ιδέες και εργασιακές εμπειρίες των συμμετεχόντων για μια σειρά θεμάτων που συνθέτουν τους παράγοντες
του χάσματος. Ανάμεσα στους παράγοντες που εξετάζει το ερωτηματολόγιο είναι οι εμπειρίες των εργαζομένων
με διάφορες μορφές διακρίσεων, οι απόψεις τους για την υπερ-εκπροσώπηση των γυναικών σε συγκεκριμένα
ξενοδοχειακά επαγγέλματα, την υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της εργασιακής
ιεραρχίας, τις εμπειρίες των εργαζομένων για τη συμβολή των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στο
χάσμα αμοιβών και τις αντιλήψεις τους για την αναγνώριση των προσόντων των γυναικών. Επίσης, το
ερωτηματολόγιο καταγράφει πολλά από τα χαρακτηριστικά απασχόλησης των εργαζομένων (π.χ. εργασιακό
καθεστώς, διακοπή καριέρας, επίβλεψη άλλων εργαζομένων, το φύλο προϊσταμένου τμήματος κλπ) και τους
όρους απασχόλησης των εργαζομένων που επηρεάζουν με τη σειρά τους το μισθολογικό χάσμα.
Η έρευνα πεδίου καταχωρήθηκε, μετά από την προβλεπόμενη διαδικασία προσφορών, στην εταιρεία
Prime Consulting Ltd. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε με προσωπικές συνεντεύξεις όπως
προβλεπόταν από την πρόταση που κατατέθηκε για χρηματοδότηση. Οι ερευνητές που έλαβαν μέρος στη
διεξαγωγή της έρευνας πεδίου της εν λόγω εταιρείας παρακολούθησαν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο
που παραχωρήθηκε από τους συντονιστές του Έργου. Εκτός από τα πρακτικά ζητήματα που αφορούσαν στη
διεξαγωγή της έρευνας πεδίου, έγινε ανάλυση και επεξήγηση όλων των ερωτήσεων έτσι ώστε οι ερευνητές
πεδίου να εξοικειωθούν με το θέμα του μισθολογικού χάσματος και να είναι σε θέση να δώσουν περεταίρω
επεξηγήσεις στους συμμετέχοντες ξενοδοχοϋπαλλήλους εκεί και όπου χρειαζόταν. Οι προσωπικές συνεντεύξεις
έγιναν στις ξενοδοχειακές μονάδες που συμμετείχαν στην έρευνα σε κλειστούς χώρους, καθ’ υπόδειξη της
διεύθυνσης της κάθε μονάδας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δειγματοληψίας, οι ερευνητές πεδίου
ενημερώθηκαν γραπτώς για το μέγεθος τους δείγματος κάθε μονάδας και τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων
για τα οποία θα διεξήγαγαν τις συνεντεύξεις.
Η έρευνα αυτή έχει λάβει πολύ σοβαρά τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας. Ακολουθήθηκαν
συγκεκριμένες πρακτικές για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα όλων των συμμετεχόντων.
Κατ’ αρχή, πριν την εφαρμογή της έρευνας πεδίου, ενημερώθηκαν γραπτώς οι διευθύνσεις των ξενοδοχειακών
μονάδων του δείγματος για την έρευνα, τους σκοπούς της και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της για να
επιτραπεί η πρόσβαση στις μονάδας αλλά και να ενημερωθεί σχετικά το προσωπικό. Μετέπειτα, και εφόσον
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διασφαλιζόταν η άδεια πρόσβασης στη κάθε μονάδα, συμφωνείτο η ημέρα ή οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής
της έρευνας πεδίου. Δεύτερο, κατά τη διαδικασία της έρευνας πεδίου και για να επιτευχθεί η συγκατάθεση
συμμετοχής των εργαζομένων, οι ερευνητές παρείχαν την απαραίτητη πληροφόρηση για την έρευνα πριν από
κάθε μία από τις συνεντεύξεις. Ενημέρωναν, επίσης, τους συμμετέχοντες ότι η συμμετοχή ήταν εθελοντική και
ότι μπορούσαν να διακόψουν τη συνέντευξη ανά πάσα στιγμή, ότι οι συνεντεύξεις και η συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου είχαν εμπιστευτικό χαρακτήρα και ότι θα διατηρείτο η ανωνυμία τους, όπως και έγινε. Τρίτο,
και όπως λέχθηκε πιο πάνω, όλες οι συνεντεύξεις έγιναν πίσω από κλειστές πόρτες, σε χώρους των ξενοδοχείων
που υποδείκνυαν οι διευθύνσεις, για να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστευτικότητας και να ενθαρρυνθεί η
αυθόρμητη ανταπόκριση των συμμετεχόντων/χουσων στα υπό εξέταση ερωτήματα, μερικά από τα οποία είναι
από την φύση τους ευαίσθητα. Για παράδειγμα, τα θέματα διακρίσεων και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας
είναι ζητήματα όπου τα θύματα δύσκολα ανταποκρίνονται εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και
εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη. Επιπρόσθετα, οι συνεντεύξεις σε κλειστό χώρο επιδιώχθηκαν για να μην υπάρξουν
διακοπές και καθυστερήσεις στη διαδικασία, να μην μπορεί κανείς να ακούσει τα λεχθέντα μεταξύ ερευνητή
και ερωτώμενου/ης και να μην υπάρξουν παρεμβολές τρίτων στο τρόπο που επέλεγε να απαντήσει ή στις
απαντήσεις που έδινε κάθε ένας και μία που συμμετείχαν στη διαδικασία.
Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε στη διαδικασία εφαρμογής της έρευνας πεδίου ήταν η
πρόσβαση στις ξενοδοχειακές μονάδες. Πέρα από τη γραπτή ενημέρωση των διευθύνσεων των ξενοδοχείων
και το αίτημα για πρόσβαση, η ουσιαστική δουλειά στις πλείστες μονάδες έγινε μέσω των προσωπικών επαφών
όλων των επαγγελματικών στελεχών του εταίρου του προγράμματος ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ, στους οποίους είμαστε
ευγνώμονες για την όλη βοήθεια και συνεργασία. Σε μερικές περιπτώσεις, υπήρξε παντελής άρνηση
συμμετοχής από τις ξενοδοχειακές διευθύνσεις, απροθυμία συνεργασίας, καχυποψία για το ποιοι είμαστε και
που αποσκοπούσε η έρευνα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα πρόσβασης δεν ήταν η άρνηση των ξενοδόχων
αλλά ο φόρτος εργασίας των ξενοδοχείων την περίοδο που άρχισε η έρευνα. Στην φετινή καλοκαιρινή περίοδο,
τα ξενοδοχεία ήταν σχεδόν στο 100% της πληρότητάς τους από νωρίς, παρατηρήθηκε σοβαρή έλλειψη
προσωπικού σε πολλές μονάδες και οι εργαζόμενοι ήταν πολύ απασχολημένοι για να διαθέσουν χρόνο για την
έρευνα. Ενώ αρχικά η έρευνα πεδίου ήταν σχεδιασμένη να ολοκληρωθεί σε ένα μήνα κράτησε έξι μήνες μέχρι
να μειωθεί ο όγκος εργασίας και να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να προσέλθουν στις συνεντεύξεις. Αν και αυτό
μας έθεσε εκτός χρονοδιαγράμματος, εντούτοις η έρευνα ολοκληρώθηκε και οι ποσοτικοί δείκτες συμμετοχής
που θέσαμε έχουν εκπληρωθεί. Ο αριθμός συμμετεχόντων ξενοδοχοϋπαλλήλων έφτασε τους τετρακόσιουςτρεις (403).
Η ανάλυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων βασίστηκε κυρίως στην ποσοτική ανάλυση δεδομένων µε
τη βοήθεια του λογισμικού προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται
αναλυτικά για κάθε ερώτηση στα επακόλουθα κεφάλαια. Επιπρόσθετα, για την ανάλυση των ποιοτικών
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο ποιοτικής ανάλυσης Nvivo 10. Με τη βοήθεια του
λογισμικού αυτού έγινε η ομαδοποίηση των τριών ποιοτικών ερωτήσεων όλων των ερωτηματολογίων σε
κατηγορίες, για τις οποίες αναπτύσσεται συζήτηση σε συνδυασμό με τις ποσοτικές ερωτήσεις, όπου
εφαρμόζεται, ή χωριστά στα σχετικά κεφάλαια που ακολουθούν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Παρουσιάζουμε παρακάτω τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών στα
ξενοδοχεία της Κύπρου, τις διαφορές που παρουσιάζουν τα δύο φύλα ως προς την ποιότητα της εργασιακής
δύναμης (ειδικευμένη ή ανειδίκευτη εργασία, εκπαιδευτικό επίπεδο, συσσωρευμένη εργασιακή πείρα μέσω
της προϋπηρεσίας κλπ.), τη διαφορετική κατανομή των δύο φύλων στις θέσεις εργασίας, στις επιχειρήσεις, τα
επαγγέλματα, τις θέσεις ευθύνης και επιτήρησης στην εργασιακή ιεραρχία, τις υπερωρίες κλπ. Η ανάλυση αυτή
είναι προκαταρκτική, με την έννοια ότι χρησιμοποιεί περιγραφικές συγκρίσεις μέσων όρων που μάς επιτρέπουν
να διερευνήσουμε καταρχήν ποιες είναι οι εμφανείς πραγματικότητες της μισθολογικής ανισότητας μεταξύ των
δύο φύλων όπως αυτές προσφέρονται στην άμεση παρατήρηση. Τα στοιχεία προέρχονται από την Έρευνα
Απολαβών του έτους 2010, που είναι το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Η
επιλογή της Έρευνας Απολαβών ως κύριας πηγής στατιστικών στοιχείων για την παρούσα μελέτη έναντι της
Έρευνας Εργατικού Δυναμικού οφείλεται στο γεγονός ότι η Έρευνα Απολαβών παρέχει πληρέστερα και
υψηλότερης ποιότητας στοιχεία αναφορικά με τις αμοιβές και τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων, των
θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα η αμοιβή αναφέρεται επακριβώς ενώ στην Έρευνα Εργατικού
Δυναμικού αναφέρεται σε ποια ζώνη τιμών ανήκει (π.χ. στη ζώνη από 800-950 ευρώ κ.ο.κ).
Η μέση ωριαία αμοιβή της μισθωτής εργασίας στα ξενοδοχεία της Κύπρου ανερχόταν το 2010 σε 8,4
ευρώ, η δε διάμεση (median) αμοιβή ανερχόταν σε 7,3 ευρώ 5. Η απόκλιση αυτή μεταξύ μέσης και διάμεσης
αμοιβής υπογραμμίζει την ύπαρξη μιας σημαντικής ομάδας υψηλόμισθων εργαζομένων.

5

Αυτό σημαίνει ότι το 50% των εργαζομένων είχαν ωρομίσθιο μικρότερο των 7,3 ευρώ.
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Διάγραμμα 1.Κατανομή
των μικτών ωριαίων
απολαβών(σε ευρώ, 2010)

Η κατανομή των μικτών ωριαίων αποδοχών, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1, πλησιάζει την κανονική
κατανομή, πλην όμως παρουσιάζει σημαντική κύρτωση με συμπίεση των μισθών προς τα άνω στις χαμηλότερες
τιμές τους (στο αριστερό τμήμα της κατανομής).
Σε μηνιαία βάση, οι μέσες μικτές αποδοχές ανέρχονταν σε 1433 ευρώ και η διάμεση αμοιβή σε 1242
ευρώ. Η απόκλιση των αποδοχών από τη μέση τιμή ήταν μεγάλη αφού το 25% των χαμηλόμισθων μισθωτών
αμείβονταν με μικτές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες των 944 ευρώ (5,5 ανά ώρα) και το 25% των υψηλόμισθων
αμείβονταν με περισσότερα από 1641 ευρώ (9,7 ανά ώρα). Το 5% των πιο υψηλόμισθων αμείβονταν με
μηνιαίες αποδοχές υψηλότερες των 2700 ευρώ και το 1% με αποδοχές υψηλότερες των 4750 ευρώ.
Η διάμεση ωριαία αμοιβή ανερχόταν σε 7,3 ευρώ, άρα το επίπεδο κάτωθεν του οποίου ορίζουμε έναν
μισθωτό ως χαμηλόμισθο βρισκόταν, το 2010, στα (2/3)*7,3=4,9 ευρώ. Επομένως, περίπου ο ένας στους 5
μισθωτούς εργαζόμενους στα ξενοδοχεία της Κύπρου κατά το 2010 ήταν χαμηλόμισθος.
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Διάγραμμα 2.Κατανομή
των μικτών ωριαίων
απολαβών ανά φύλο(σε
ευρώ, 2010)

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στη μισθωτή απασχόληση των ξενοδοχείων, θα πρέπει να
θεωρηθεί ως υψηλή αφού ανερχόταν σε 54%. Το 50% των γυναικών είχαν ωριαίες απολαβές μικρότερες των
6,7 ευρώ έναντι 8,2 ευρώ των ανδρών, η δε μέση αμοιβή ήταν αντίστοιχα 7,3 και 9,7 ευρώ (διάγραμμα 2).
Επομένως, το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών ανερχόταν σε ( 2,4 / 9,7 ) = 24,7%. Όπως φαίνεται
στο διάγραμμα 2, οι γυναίκες ήταν συγκεντρωμένες στις χαμηλότερες και στις μεσαίες απολαβές ενώ οι
απολαβές των ανδρών παρουσίαζαν μεγαλύτερη διασπορά και επεκτείνονταν και σε μεγαλύτερες απολαβές (η
αντίστοιχη κατανομή στο διάγραμμα 2 επεκτείνεται προς τα δεξιά). Όπως εξηγούμε παρακάτω, αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι το εργασιακό δυναμικό των ξενοδοχείων στην Κύπρο αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα
στο ένα εκ των οποίων οι αμοιβές είναι κατά πολύ υψηλότερες του μέσου όρου και στο οποίο η συμμετοχή των
γυναικών είναι κατά πολύ μικρότερη των ανδρών.
Από τα ιστογράμματα των ηλικιών των εργαζομένων στα ξενοδοχεία ανά φύλο (διάγραμμα 3),
διακρίνουμε πρώτον, ότι η μέση ηλικία ανδρών και γυναικών είναι παραπλήσια, και δεύτερον, ότι η συνολική
κατανομή των ανδρών φαίνεται να αποτελείται από δύο σχετικά διακριτές ομάδες, μία νεότερων ανδρών που
γεννήθηκαν μετά το 1970 (άρα είχαν μέση ηλικία 40 ετών το 2010) και μία ομάδα μεγαλύτερων ανδρών.

51

Διάγραμμα 3.Κατανομή
των ηλικιών των
εργαζομένων ανά φύλο
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Διάγραμμα 4.Κατανομή
των μικτών ωριαίων
απολαβών ανά φύλο στα
επαγγέλματα της
ειδικευμένης / διανοητικής
/ διευθυντικής εργασίας(σε
ευρώ, 2010)
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Διάγραμμα 5.Κατανομή των
μικτών ωριαίων απολαβών
ανά φύλο στα
επαγγέλματα της
ανειδίκευτης εργασίας(σε
ευρώ, 2010)

Στα διαγράμματα 4 και 5 φαίνεται η κατανομή των ακαθάριστων ωριαίων απολαβών ανά φύλο μεταξύ
όσων εργαζομένων ασκούν επαγγέλματα ειδικευμένης ή ανειδίκευτης εργασίας. Διαιρέσαμε δηλαδή τον
πληθυσμό των μισθωτών σε δύο ευρείες επαγγελματικές ομάδες, εκ των οποίων η πρώτη αναφέρεται στην
ειδικευμένη / διανοητική / διευθυντική εργασία (ISCO 1+2+3) ενώ η δεύτερη στην ανειδίκευτη ή λιγότερο
ειδικευμένη / χειρωνακτική ή διανοητική / μη διευθυντική εργασία (ISCO 4+5+6+7+8+9). Θα αναφερόμαστε στο
εξής στην πρώτη ομάδα ως "πόλος της ειδικευμένης / διανοητικής / διευθυντικής εργασίας" και στη δεύτερη
ως "πόλος της λιγότερο ειδικευμένης ή ανειδίκευτης εργασίας". Η απασχόληση στον πόλο της ειδικευμένης
εργασίας είναι περιορισμένη και μόλις υπερβαίνει το 1/10 της συνολικής απασχόλησης.
Οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στον πόλο της ειδικευμένης εργασίας, όπως
φαίνονται στο διάγραμμα 4, είναι εξαιρετικά έντονες. Καταρχάς, η αναλογία ανδρών - γυναικών ανέρχεται σε
2 προς 1 (σε κάθε τρεις εργαζόμενους στον πόλο της ειδικευμένης εργασίας, οι δύο είναι άνδρες). Επιπλέον, ο
αριθμός των γυναικών με αμοιβές υψηλότερες των μέσων ωριαίων απολαβών των ανδρών (περίπου 17 ευρώ)
είναι ελάχιστος. Αυτό σχετίζεται με την περιορισμένη παρουσία των γυναικών στις ιεραρχικά ανώτερες θέσεις.
Ως αποτέλεσμα της υποδεέστερης θέσης των γυναικών στην εργασιακή ιεραρχία στο εσωτερικό του πόλου της
ειδικευμένης εργασίας, οι μέσες ωριαίες απολαβές τους ανέρχονταν σε 11,6 ευρώ έναντι 17,4 για τους άνδρες.
Επομένως, το χάσμα αμοιβών, κατά το 2010, ανερχόταν σε ( 5,8 / 17,4 ) = 33,4%.
Οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στον πόλο της λιγότερο ειδικευμένης ή ανειδίκευτης
εργασίας, όπως φαίνονται στο διάγραμμα 5, είναι υπαρκτές αλλά λιγότερο έντονες. Η παρουσία των γυναικών
στις χαμηλότερες τιμές της κατανομής των αμοιβών είναι εντονότερη και η κατανομή των ανδρών επεκτείνεται
προς τα δεξιά, δηλαδή προς τις υψηλότερες αμοιβές. Ωστόσο, οι δύο κατανομές (ανδρών και γυναικών) δεν
παρουσιάζουν την εικόνα της εξαιρετικά έντονης διαφοροποίησης που παρουσιάζουν οι αντίστοιχες κατανομές
του πόλου της ειδικευμένης εργασίας. Έτσι, οι μέσες ωριαίες αμοιβές των γυναικών ανέρχονταν σε 7,0 ευρώ
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έναντι 8,3 ευρώ των ανδρών και το χάσμα αμοιβών ανερχόταν σε ( 1,3 / 8,3 ) = 15,6%. Ένα άλλο σημαντικό
στοιχείο της κατανομής των δύο φύλων στον πόλο της λιγότερο ειδικευμένης ή ανειδίκευτης εργασίας είναι η
υψηλή αναλογία γυναικών - ανδρών που ανερχόταν, κατά το 2010, σε 1,32.
Με βάση τα παραπάνω, η συνολική εικόνα για το χάσμα αμοιβών έχει ως εξής: Για το σύνολο των
ξενοδοχείων ανέρχεται σε 24,7% ως σύνθεση του σχετικά μικρού χάσματος (15,6%) στον πόλο της λιγότερο
ειδικευμένης ή ανειδίκευτης εργασίας (όπου απασχολείται το 90% περίπου του συνόλου των εργαζομένων) και
του πολύ μεγάλου χάσματος (33.4%) στον πόλο της ειδικευμένης / διανοητικής / διευθυντικής εργασίας. Με
άλλα λόγια, στα ξενοδοχεία της Κύπρου, κατά το 2010, ο πόλος της ειδικευμένης εργασίας προσέθετε στο χάσμα
αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών 18 εκατοστιαίες μονάδες. Τα ευρήματά μας σχετικά με την κατανομή
των δύο φύλων στους δύο πόλους εργασίας και την επίπτωσή της στο χάσμα αμοιβών συνοψίζονται στο
διάγραμμα 6.
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Διάγραμμα 6. Κατανομή των δύο φύλων στα επαγγέλματα ειδικευμένης και ανειδίκευτης εργασίας, και επίπτωση στις αμοιβές (σε
ευρώ, 2010)
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Διάγραμμα 7. Κατανομή
των μικτών ωριαίων
απολαβών ανά φύλο στους
απόφοιτους τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (σε ευρώ,
2010)

Πραγματοποιήσαμε ανάλογη ανάλυση, με βάση τα ιστογράμματα, για την εργασία των αποφοίτων της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά φύλο και φτάσαμε σε διαπιστώσεις που είναι σε μεγάλο βαθμό όμοιες με αυτές
για την ειδικευμένη εργασία. Οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στους αποφοίτους της
τριτοβάθμιας, όπως φαίνονται στο διάγραμμα 7, είναι εξαιρετικά έντονες, πρώτον διότι η αναλογία γυναικώνανδρών ανέρχεται σε 2 προς 3, και δεύτερον, διότι ο αριθμός των γυναικών με αμοιβές υψηλότερες των μέσων
ωριαίων απολαβών των ανδρών (περίπου 14 ευρώ) είναι ελάχιστος. Αυτό, όπως εξηγούμε αναλυτικότερα
παρακάτω, σχετίζεται, και πάλι, με την θέση των γυναικών στις ιεραρχικά ανώτερες θέσεις. Οι μέσες ωριαίες
απολαβές των γυναικών ανέρχονταν σε 9,6 ευρώ έναντι 14,0 για τους άνδρες. Επομένως, το χάσμα αμοιβών,
κατά το 2010, ανερχόταν σε ( 4,4 / 14,0 ) = 31,4%.
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Διάγραμμα 8.Κατανομή
των μικτών ωριαίων
απολαβών ανά φύλο στους
απόφοιτους πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης(σε ευρώ,
2010)

Οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στους απόφοιτους πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, όπως φαίνονται στο διάγραμμα 8, είναι εμφανείς αλλά πολύ λιγότερο έντονες από όσο για τους
απόφοιτους της τριτοβάθμιας. Η παρουσία των γυναικών στις χαμηλότερες τιμές της κατανομής των αμοιβών
είναι θεαματική και η κατανομή των ανδρών επεκτείνεται προς τα δεξιά, δηλαδή προς τις υψηλότερες αμοιβές.
Έτσι, οι μέσες ωριαίες αμοιβές των γυναικών ανέρχονταν σε 6,9 ευρώ έναντι 8,0 ευρώ των ανδρών και το χάσμα
αμοιβών ανερχόταν σε ( 1,1 / 8,0 ) = 13,8%. Η αναλογία γυναικών - ανδρών ανερχόταν, κατά το 2010, σε 3 προς
2.
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Διάγραμμα 9.Μέσες
ωριαίες απολαβές σε
σχέση με την ηλικία ανά
φύλο(σε ευρώ, 2010)

Η ηλικία εμφανίζεται ως ένας παράγοντας που επηρεάζει θεαματικά τις αμοιβές διότι στη διάρκεια της
εργασιακής ζωής ο εργαζόμενος συσσωρεύει πείρα και γνώσεις που αυξάνουν την ατομική του
παραγωγικότητα. Επομένως, είναι αναμενόμενο η ηλικία να εμφανίζεται ως παράγοντας που επιδρά θετικά επί
του μισθού και να αποτελεί δείκτη της συνολικής πείρας που αποκτήθηκε από τον εργαζόμενο στη διάρκεια της
εργασιακής του ζωής. Εντούτοις, είναι γενικά αποδεκτό ότι η ατομική παραγωγικότητα αυξάνεται έως μια
ορισμένη ηλικία και στη συνέχεια μειώνεται. Αυτό οφείλεται, πρώτον, στην φθορά των σωματικών ικανοτήτων
και δυνάμεων που για ορισμένα επαγγέλματα έχουν βαρύνουσα σημασία (χειρωνακτικές εργασίες, λιανικό
εμπόριο κλπ), και δεύτερον, στην τεχνολογική απαξίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των περισσότερο
ηλικιωμένων εργαζομένων ιδιαίτερα σε επαγγέλματα που βρίσκονται σε ιστορική παρακμή - με εξαίρεση
ωστόσο μια σειρά επαγγελμάτων διανοητικής εργασίας υψηλής ειδίκευσης στα οποία η αξιοποίηση των
γνώσεων μπορεί να συνεχίζεται μέχρι το τέλος του εργασιακού βίου. Ως εκ τούτου, είναι αναμενόμενο η μορφή
της καμπύλης των αμοιβών ως συνάρτηση της ηλικίας να είναι καταρχάς αύξουσα και εν συνεχεία φθίνουσα.
Σε αυτό συμβάλλει και το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο των παλαιοτέρων γενεών είναι χαμηλότερο από
το αντίστοιχο των νεότερων, με αποτέλεσμα η αξία της εργασιακής τους δύναμης, και συνακόλουθα οι μισθοί
τους, να είναι γενικά χαμηλότεροι. Η ανάλυση των στοιχείων της Έρευνας Απολαβών για το έτος 2010
επαληθεύει τις παραπάνω παρατηρήσεις. Όπως προκύπτει από το διάγραμμα 9 στο οποίο φαίνονται οι μέσες
μικτές ωριαίες αμοιβές ανά ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες ξεχωριστά, οι μεσαίες ηλικίες αμείβονται
με υψηλότερους μισθούς σε σύγκριση με τις νεότερες ηλικίες, αλλά και με αυτές που προηγούνται της
σύνταξης. Το σημείο ραγδαίας επιδείνωσης των αμοιβών επέρχεται περίπου στην ηλικία των εξήντα ετών.
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Πέραν αυτών των γενικών χαρακτηριστικών που αφορούν σε αμφότερα τα φύλα, παρατηρείται πολύ
μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών: η αύξηση του μισθού με την παρέλευση των ετών είναι
μεγάλη στην περίπτωση των ανδρών ενώ στην περίπτωση των γυναικών είναι ασήμαντη. Όπως φαίνεται στο
διάγραμμα 9, κατά το 2010, ενώ στις ηλικίες 20-30 ετών οι μισθωτοί αμείβονταν με 6 έως 8 ευρώ ανεξαρτήτως
φύλου, από την ηλικία των τριάντα ετών υπήρχε μια σημαντική διαφορά μεταξύ αρρένων και θηλέων και στις
ηλικίες των 40-60 ετών η διαφορά ήταν μέγιστη (περίπου 35%).
Η διαφορετική μορφή των δύο καμπυλών του διαγράμματος 9 ανάγεται στο γεγονός ότι οι άνδρες
συμμετέχουν προνομιακά στον πόλο της ειδικευμένης / διευθυντικής / διανοητικής εργασίας όπου η πάροδος
του χρόνου επιφέρει σημαντικές αυξήσεις στις γνώσεις και τις δεξιότητες του εργαζόμενου, επομένως και στην
ατομική του παραγωγικότητα (και επομένως στην αμοιβή του). Η αύξηση της αμοιβής των εργαζομένων σε
αυτόν τον πόλο εργασίας επέρχεται σε πολλές περιπτώσεις και με την άνοδό τους στην εργασιακή ιεραρχία που
συνοδεύεται από την ιδιοποίηση προσόδων (παραχώρηση μεριδίου των κερδών στα στελέχη για να αναλάβουν
λειτουργίες διοίκησης και επίβλεψης μεγάλων μερίδων εργαζομένων). Επιπλέον, οι γυναίκες συμμετέχουν
κυρίως στον πόλο της χειρωνακτικής ή διανοητικής / λιγότερο ειδικευμένης ή ανειδίκευτης / υπό επίβλεψη
εργασίας, όπου η πάροδος του χρόνου δεν επιφέρει σημαντικές αυξήσεις στις γνώσεις και τις δεξιότητες του
εργαζόμενου, επομένως και στην ατομική του παραγωγικότητα. Η αύξηση της αμοιβής των εργαζομένων σε
αυτόν τον πόλο εργασίας είναι επομένως μικρή και για τον λόγο αυτόν η καμπύλη των αμοιβών παρουσιάζει
μικρή μόνο κύρτωση.
Στην επόμενη ενότητα της μελέτης δείχνουμε ότι σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και την επίπτωση
του επαγγελματικού διαχωρισμού στο εσωτερικό εκάστου πόλου.
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Διάγραμμα 10.Μέσες
ωριαίες απολαβές σε
σχέση με την προϋπηρεσία
ανά φύλο και επίπεδο
ειδίκευσης (σε ευρώ,
2010, σε λογαρίθμους)

Σε αντίθεση με την ηλικία, που εκφράζει τη γενική επαγγελματική πείρα με τη συσσώρευση
επαγγελματικών γνώσεων, την ανάπτυξη γενικών και άρρητων δεξιοτήτων (generic skills, tacit skills) στον
παρελθόντα επαγγελματικό βίο του εργαζόμενου, ο χρόνος προϋπηρεσίας στην πιο πρόσφατη θέση εργασίας
(στον πιο πρόσφατο εργοδότη) εκφράζει την ιδιαίτερη επαγγελματική πείρα που ο εργαζόμενος απέκτησε στην
επιχείρηση αναπτύσσοντας δεξιότητες ειδικά για αυτήν (firm-specific skills). Ο χρόνος προϋπηρεσίας στον πιο
πρόσφατο εργοδότη εμφανίζεται, επομένως, ως ένας παράγοντας που αυξάνει τις δεξιότητες και για τον οποίο
είναι αναμενόμενο να παρουσιάζει θετική συσχέτιση με το ύψος της αμοιβής. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα
10, ισχύουν για την ειδική επαγγελματική πείρα οι ίδιες ακριβώς παρατηρήσεις που διατυπώσαμε παραπάνω
σε σχέση με την γενική επαγγελματική πείρα (που εκφράζεται με την μεταβλητή "ηλικία"). Παρατηρούμε
σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων στο εσωτερικό, όχι μόνον του πόλου της λιγότερο
ειδικευμένης ή ανειδίκευτης εργασίας, αλλά ιδιαίτερα στον πόλο της ειδικευμένης εργασίας. Αναφερόμαστε
διεξοδικότερα στην ερμηνεία αυτών των φαινομένων στην επόμενη ενότητα.
Μια άλλη σημαντική διαφοροποίηση που διαπιστώσαμε ότι υπάρχει είναι η διαφορετική διάρκεια
παραμονής στην ίδια επιχείρηση των μισθωτών κυπριακής εθνικότητας έναντι των αλλοδαπών εργαζομένων.
Το 2010, εργάζονταν στα ξενοδοχεία περίπου 7,5 χιλιάδες μισθωτοί κυπριακής εθνικότητας και 7,0 χιλιάδες
μισθωτοί μη-κυπριακής εθνικότητας. Ενώ όμως οι πρώτοι είχαν μέση προϋπηρεσία στον πιο πρόσφατο
εργοδότη επτά έτη, οι αλλοδαποί είχαν μέση προϋπηρεσία μόλις 1,7 ετών. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 11,
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η μεγάλη πλειονότητα των αλλοδαπών εργαζομένων είχε προϋπηρεσία μικρότερη των πέντε ετών, το δε 55%
από αυτούς είχε προϋπηρεσία ενός έτους ή λιγότερο (απασχολήθηκε δηλαδή για την σαιζόν).
Διάγραμμα 11.Κατανομή
εργαζομένων με βάση την
προϋπηρεσία τους ανά
εθνικότητα (2010, σε έτη)

Επίπτωση στο χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων στα ξενοδοχεία είχε και η
κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις. Οι μισθωτοί με κάλυψη από συλλογική σύμβαση ανέρχονταν σε περίπου
11,5 χιλιάδες και οι μέσες ωριαίες απολαβές τους ανέρχονταν σε 8,6 ευρώ, ενώ οι μισθωτοί χωρίς κάλυψη
ανέρχονταν σε περίπου 3,0 χιλιάδες με μέσες ωριαίες απολαβές 7,9 ευρώ. Πρόκειται για διαφορά της τάξης
των 120 ευρώ επί μέσων μηνιαίων αποδοχών 1400 ευρώ. Η διαφορά αυτή ωστόσο δεν είναι η ίδια για τα δύο
φύλα. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 12, οι άνδρες με κάλυψη από συλλογική σύμβαση είχαν μέσες ωριαίες
απολαβές 9,8 ευρώ έναντι των ανδρών χωρίς κάλυψη 9,3 ευρώ. Η αντίστοιχη διαφορά ήταν μεγαλύτερη για τις
γυναίκες: 7,5 έναντι 6,8 ευρώ (αύξηση 10,3% λόγω κάλυψης από συλλογική σύμβαση).
Ωστόσο, η κάλυψη από συλλογική σύμβαση δεν εξαλείφει το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων
αλλά το μειώνει. Ενώ το χάσμα ανερχόταν το 2010 σε 27% στους εργαζόμενους χωρίς κάλυψη, ήταν 23,5%
στους εργαζόμενους με κάλυψη από συλλογική σύμβαση. Στο διάγραμμα 12 φαίνεται ότι με ή χωρίς κάλυψη,
οι γυναίκες περιορίζονται στον πόλο της λιγότερο ειδικευμένης ή ανειδίκευτης εργασίας (γεγονός που φαίνεται
στο διάγραμμα από την επέκταση προς τα δεξιά μόνον της κατανομής των ανδρών). Επομένως, η κατανομή των
γυναικών στα επαγγέλματα και την εργασιακή ιεραρχία συντηρεί το χάσμα αμοιβών ανεξάρτητα από την
κάλυψή τους ή μη από συλλογικές συμβάσεις.
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Διάγραμμα 12.Μέσες
ωριαίες απολαβές με βάση
την κάλυψη από συλλογική
σύμβαση και ανά φύλο
(2010)
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4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ KATA ΣΥΣΤΑΔΕΣ (CLUSTER ANALYSIS). Η ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις της περιγραφικής ανάλυσης των στοιχείων επιχειρούμε ανάλυση
κατά συστάδες (cluster analysis) ώστε να περιγράψουμε ικανοποιητικά τους δύο πόλους εργασίας των
ξενοδοχείων: τον πόλο της ειδικευμένης / διανοητικής / διευθυντικής εργασίας και τον πόλο της λιγότερο
ειδικευμένης ή ανειδίκευτης / χειρωνακτικής ή διανοητικής / υπό επίβλεψη εργασίας. Η ανάλυσή μας
δείχνει ότι η διαίρεση μεταξύ των δύο πόλων ορίζεται επαρκώς με τρεις μεταβλητές: την ειδικευμένη
εργασία (ISCO 1,2,3), την αποφοίτηση από το Πανεπιστήμιο και την άσκηση επίβλεψης σε άλλους
εργαζόμενους.
Τα τμήματα που διακρίνουμε στα ξενοδοχεία για το έτος 2010 φαίνονται στο διάγραμμα 13 και
έχουν ως εξής:
Ο πόλος της ειδικευμένης / διανοητικής / διευθυντικής εργασίας που συγκροτεί το διευθυντικό /
επιστημονικό τμήμα της αγοράς εργασίας των ξενοδοχείων περιλαμβάνει:
•

Τη διοικητική μερίδα απασχολουμένων (node 6 στο διάγραμμα 13), που αποτελεί το 5,4% των
εργαζομένων. Αποτελείται από εργαζόμενους που ασκούν διοίκηση και είναι απόφοιτοι
πανεπιστημίου κατά τα 2/3. Η μερίδα αυτή διαιρείται στην ανώτερη διοικητική μερίδα που
αποτελείται από πτυχιούχους πανεπιστημίου (node 14) για τους οποίους οι μέσες ωριαίες αποδοχές
ανέρχονταν σε 23,2 ευρώ, και την κατώτερη διοικητική μερίδα που αποτελείται από μη πτυχιούχους
πανεπιστημίου για τους οποίους οι μέσες ωριαίες αποδοχές ανέρχονταν σε 13,1 ευρώ (node 13).

•

Την επαγγελματική μερίδα εργαζομένων (node 5), που συγκεντρώνει τους διανοητικά
εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης και εκπαιδευτικού επιπέδου και οι οποίοι αντιστοιχούν στο 5,3%
του συνόλου των απασχολουμένων. Η μερίδα αυτή δεν ασκεί επίβλεψη επί άλλων εργαζομένων. Οι
μέσες ωριαίες αποδοχές ανέρχονταν σε 11,3 ευρώ.

Ο πόλος της λιγότερο ειδικευμένης ή ανειδίκευτης / χειρωνακτικής ή διανοητικής / υπό επίβλεψη
εργασίας που συγκροτεί την εργατική μερίδα των απασχολουμένων στα ξενοδοχεία της Κύπρου (node
3), αποτελεί το 83,3% των εργαζομένων. Αποτελείται από παραγωγικούς εργαζόμενους που ανήκουν
στις επαγγελματικές κατηγορίες των ρεσεψιονίστ (8,2% επί του συνόλου των απασχολουμένων στα
ξενοδοχεία), των μαγείρων (8,9%), των σερβιτόρων (18,7%), των καμαριέρων και βοηθών (18,4%), των
βοηθών κουζίνας (7,3%) και άλλων ημι-ειδικευμένων ή ανειδίκευτων επαγγελμάτων (21,8%). Οι μέσες
ωριαίες απολαβές ανέρχονταν σε 7,3 ευρώ.
Μεταξύ των δύο πόλων διακρίνουμε την ενδιάμεση μερίδα των χαμηλών στελεχών
(προϊσταμένων) (node 4) που ανήκουν στη λιγότερο ειδικευμένη ή ανειδίκευτη εργασία που ασκεί όμως
καθήκοντα επίβλεψης επί της εργατικής μερίδας των ξενοδοχείων. Η μερίδα αυτή αποτελεί το 6,0% του
συνόλου των απασχολουμένων. Οι μέσες ωριαίες απολαβές αυτής της μερίδας ανέρχονταν το 2010 σε
10,7 ευρώ.
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Διάγραμμα 13. Κατάτμηση του εργατικού δυναμικού των ξενοδοχείων και μέσες ωριαίες απολαβές ανά τμήμα (σε ευρώ, 2010)

Η συμμετοχή των γυναικών στις τέσσερις παραπάνω μερίδες εργαζομένων φαίνεται στους
πίνακες 2, 3, 4 και 5 οι οποίοι περιγράφουν τα μέσα χαρακτηριστικά των δύο φύλων, αντίστοιχα, στη
διοικητική και επιστημονική μερίδα των εργαζομένων, στη μερίδα των χαμηλών στελεχών
(προϊσταμένων), στη μερίδα των εργατών, και στο σύνολο των απασχολουμένων.
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Τα κυριότερα συμπεράσματα σε σχέση με τα μέσα χαρακτηριστικά των εργαζομένων, της θέσης
εργασίας που κατέχουν, και του καταστήματος στο οποίο απασχολούνταν το 2010, ανά φύλο, έχουν ως
εξής:

Πίνακας 1. Ο πόλος της ειδικευμένης / διανοητικής / διευθυντικής εργασίας (μερίδα υψηλής και μεσαίας ειδίκευσης των
εργαζομένων στα ξενοδοχεία).
Cy hotels (10+ employees. 2010)

Managerial and Professional Segment (approx. 10% of total)

Source: SES

Male

Female

Differences

Hourly Earnings

17.5

11.6

University

55.2%

40.3%

14.9%

Other Tertiary

25.6%

20.0%

5.6%

Potential Experience (years)

43.1

36.9

6.2

Length of Service in the enterprise (years)

5.3

5.9

-0.6

Cypriot

81.9%

58.0%

23.9%

Size more than 500

10.8%

11.6%

-0.8%

Size 250 to 499

25.1%

28.9%

-3.8%

Sizs 50 to 249

58.7%

51.5%

7.2%

Collective_Agreement

80.0%

82.9%

-3.0%

Supervision

58.9%

32.8%

26.2%

Overtime

4.5%

12.9%

-8.4%

Part_time

2.1%

0.9%

1.2%

Temporary

0.6%

0.0%

0.6%

Shift Work

4.6%

3.2%

1.4%

Managers

44.6%

16.5%

28.2%

Professionals

47.2%

44.0%

3.2%

Associate Professionals

8.2%

39.6%

-31.4%

1055

512

-33.9%

Receptionists
Cooks
Waiters
housecleaning supervisors
Cleaners and helpers
Kitchen helpers
Other semi-skilled
Number of employees

543
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Στον πόλο της ειδικευμένης / διανοητικής / διευθυντικής εργασίας εργάζονταν το 2010 περίπου
πεντακόσιες γυναίκες έναντι περίπου χιλίων ανδρών. Στον πόλο αυτόν ανήκουν τρεις ευρείες
επαγγελματικές κατηγορίες (πίνακας 1): τα διευθυντικά επαγγέλματα, τα επαγγέλματα υψηλής
ειδίκευσης και μεσαίας ειδίκευσης. Η παρουσία των γυναικών στις θέσεις διεύθυνσης ήταν εξαιρετικά
περιορισμένη έναντι των ανδρών (85 γυναίκες έναντι 470 ανδρών, μία γυναίκα για κάθε πέντε άνδρες).
Η αναλογία ήταν δυσμενής και για τα επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης ενώ αντιθέτως στα επαγγέλματα
μεσαίας ειδίκευσης σε κάθε δύο άνδρες αντιστοιχούσαν πέντε γυναίκες.
Αυτός ο επαγγελματικός διαχωρισμός των δύο φύλων στο εσωτερικό του πόλου της ειδικευμένης
/ διανοητικής / διευθυντικής εργασίας αντανακλάται και στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των
εργαζομένων:
• Ενώ το 60% των γυναικών είχε αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το αντίστοιχο
ποσοστό για τους άνδρες ανερχόταν σε περίπου 80%.
• Η γενική επαγγελματική πείρα των ανδρών ήταν μεγαλύτερη κατά 6,2 έτη.
• Το ποσοστό των Κυπρίων ανδρών ήταν υψηλότερο κατά 23,9% από το αντίστοιχο των γυναικών.
• Το ποσοστό των γυναικών που ασκούσαν επίβλεψη επί άλλων εργαζομένων ήταν πολύ
μικρότερο από αυτό των ανδρών (32.8% έναντι 58.9%).
Επομένως, στο εσωτερικό του πόλου της ειδικευμένης εργασίας παρατηρείται μια εσωτερική πόλωση
μεταξύ ιεραρχικά και γνωστικά ανώτερων και κατώτερων θέσεων εργασίας, τις οποίες καταλαμβάνουν
προνομιακά οι άνδρες και οι γυναίκες αντίστοιχα.
Πίνακας 2. Η μερίδα των χαμηλών στελεχών (προϊσταμένων) (ενδιάμεσο τμήμα της αγοράς εργασίας)
Cy hotels (10+ employees. 2010)
Source: SES
Hourly Earnings
University
Other Tertiary
Potential Experience (years)
Length of Service in the enterprise (years)
Cypriot
Size more than 500
Size 250 to 499
Size 50 to 249
Size 10 to 50
Collective_Agreement
Supervision
Overtime
Part_time
Temporary
Shift Work
Managers
Professionals
Associate Professionals
Receptionists

Male

Lower Level Supervisors (6% of total)
Female
Differences
11.9
9.0%
39.0%
47.5
9.3
100.0%
14.0%
38.0%
32.0%
16.0%
59.7%

9.2
6.0%
20.0%
45.2
8.3
100.0%
11.0%
29.0%
34.0%
26.0%
74.8%

-22.7%
3.0%
19.0%
2.3
1.0
0.0%
3.0%
9.0%
-2.0%
-10.0%
-15.1%

16.1%
0.0%
0.0%
13.9%

17.1%
0.0%
6.7%
9.6%

-1.0%
0.0%
-6.7%
4.3%

7.7%

0.0%

7.7%
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Cooks
Waiters
housecleaning supervisors
Cleaners and helpers
Kitchen helpers
Other semi-skilled
Number of employees

14.9%
38.1%
15.5%

0.0%
1.4%
82.5%

14.9%
36.7%
-67.0%

4.4%
18.2%
456

0.0%
16.1%
405

4.4%
2.1%
51

Στην μερίδα των χαμηλών στελεχών (προϊσταμένων), όπου η αναλογία ανδρών / γυναικών
ανερχόταν σε περίπου 1:1, ο επαγγελματικός διαχωρισμός των δύο φύλων είναι επίσης ορατός (πίνακας
2):
• Οι γυναίκες που επιβλέπουν άλλους εργαζόμενους συγκεντρώνονται σε ποσοστό 82,5% στον
καθαρισμό (καμαριέρες). Είναι το μόνο επάγγελμα στο οποίο οι θέσεις προϊσταμένων παραχωρούνται
στις γυναίκες.
• Στα επαγγέλματα των ρεσεψιονίστ, των μαγείρων και των σερβιτόρων, οι γυναίκες απουσιάζουν ως
προϊστάμενοι ή η παρουσία τους είναι περιθωριακή.
Αυτός ο καταμερισμός εμφανίζεται και στα στοιχεία της εκπαίδευσης, όπου οι άνδρες
παρουσιάζουν ποσοστό αποφοίτων της μη πανεπιστημιακής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανέρχεται
σε 39% έναντι μόλις 20% για τις γυναίκες.
Στον πόλο της λιγότερο ειδικευμένης ή ανειδίκευτης εργασίας (πίνακας 3), η οποία δεν
περιλαμβάνει προϊστάμενους, απόφοιτους πανεπιστημίου και εργαζόμενους υψηλής ή μεσαίας
ειδίκευσης, και συγκεντρώνει την εργατική μερίδα των ξενοδοχείων (περίπου το 85% του συνόλου των
απασχολουμένων), οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων εμφανίζονται αποκλειστικά στον
επαγγελματικό διαχωρισμό. Μία στις δύο γυναίκες εργάζεται ως καμαριέρα ή βοηθός κουζίνας. Από τα
επαγγέλματα αυτά οι άνδρες απουσιάζουν σχεδόν τελείως. Αρκετά ισχυρή είναι η παρουσία των
γυναικών στο επάγγελμα του σερβιτόρου. Αντιθέτως, η παρουσία των ανδρών είναι έντονη στα
επαγγέλματα των σερβιτόρων, των μαγείρων και των άλλων ημι-ειδικευμένων επαγγελμάτων. Τρεις
στους τέσσερις άνδρες εργάζονται ως σερβιτόροι, μάγειροι και άλλα ημι-ειδικευμένα επαγγέλματα στα
οποία η παρουσία των γυναικών περιορίζεται σε περίπου 15%.
Πίνακας 3. Ο πόλος της λιγότερο ειδικευμένης ή ανειδίκευτης / χειρωνακτικής ή διανοητικής / υπό επίβλεψη εργασίας (εργατική
μερίδα της αγοράς εργασίας των ξενοδοχείων)
Cy hotels (10+ employees. 2010)
Source: SES
Hourly Earnings
lnw
University
Tertiary_non_Univers
Potential Experience
Length of Service in the enterprise (years)
Cypriot
Size more than 500

Male

Workers (approx. 84% of total)
Female
7.934
2.003
0.0%
13.3%
37.7
4.6
46.0%
16.5%

6.813
1.878
0.0%
7.8%
41.2
4.3
46.4%
15.9%

Differences
-14.1%
-12.5%
0%
5.5%
-3.5
0.3
-0.4%
0.6%
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Size 250 to 499
Size 50 to 249
Collective_Agreement
Supervision
Overtime
Shift Work
Part_time
Temporary
Managers
Professionals
Associate Professionals
Receptionists
Cooks
Waiters
housecleaning supervisors
Cleaners and helpers
Kitchen helpers
Other semi-skilled

19.3%
51.0%

21.5%
49.8%

82.1%
0.0%
16.4%
12.0%
0.4%

79.4%
0.0%
16.7%
12.9%
1.0%

2.1%

7.5%

7.3%
15.6%
27.7%
0.1%

8.3%
7.1%
18.1%
2.2%

1.8%
3.4%
32.1%

37.0%
12.6%
14.3%

-2.2%
1.2%
2.7%
0.0%
-0.3%
-0.9%
-0.6%
-5.4%

-1.0%
8.5%
9.6%
-2.1%
-35.2%
-9.2%
17.8%

Μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι ενώ μεν στα επαγγέλματα όπου κυριαρχούν αριθμητικά οι
γυναίκες (καμαριέρες και βοηθοί, βοηθοί κουζίνας) οι άνδρες απουσιάζουν σχεδόν ολοκληρωτικά, δεν
συμβαίνει και το αντίστροφο --δηλαδή στα επαγγέλματα όπου συγκεντρώνονται οι άνδρες (μάγειροι,
σερβιτόροι, άλλα ημι-ειδικευμένα επαγγέλματα) οι γυναίκες έχουν αξιοσημείωτη παρουσία. Αυτό
αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης των γυναικών στα επαγγέλματα αυτά
διότι δεν εμφανίζονται ως εξαιρετικά προνομιακοί χώροι της ανδρικής εργασίας, όπως π.χ. συμβαίνει
στα διευθυντικά επαγγέλματα (στο τμήμα της εργασίας υψηλής ή μεσαίας ειδίκευσης).
Στον πίνακα 4, φαίνονται τα μέσα χαρακτηριστικά όλων των απασχολουμένων, επομένως του
συνόλου των μερίδων εργαζομένων όπως τις περιγράψαμε παραπάνω, και για τον λόγο αυτό
συγκεφαλαιώνει όλα τα φαινόμενα επαγγελματικού διαχωρισμού που περιγράψαμε παραπάνω.
Προκύπτει από τον πίνακα 4 ότι τέσσερα είναι τα σημαντικά στοιχεία διαφοροποίησης των
χαρακτηριστικών των δύο φύλων: ο επαγγελματικός διαχωρισμός, η κατοχή πτυχίου της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, η επίβλεψη άλλων εργαζομένων και η εθνικότητα.
Πίνακας 4. Μέσα χαρακτηριστικά συνόλου απασχολουμένων στα ξενοδοχεία της Κύπρου (2010).
Cy hotels (10+ employees. 2010)
Source: SES
Hourly Earnings
lnw
University
Tertiary_non_Univers
Potential Experience
Length of Service in the enterprise (years)
Cypriot
Size more than 500
Size 250 to 499

Total employees
Female

Male
9.7
2.2
12.4%
16.6%
39.4
5.1
55.1%
15.1%
21.5%

7.3
1.9
7.6%
8.9%
40.8
4.6
49.2%
14.7%
22.0%

Differences (MalesFemales)
-24.7%
0.2
4.8%
7.7%
-1.4
0.4
5.9%
0.4%
-0.5%
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Cy hotels (10+ employees. 2010)
Source: SES
Size 50 to 249
Collective_Agreement
Supervision
Overtime
Shift Work
Part_time
Temporary
Managers
Professionals
Associate Professionals
Receptionists
Cooks
Waiters
housecleaning supervisors
Cleaners and helpers
Kitchen helpers
Other semi-skilled

Total employees
Female

Male
51.5%
80.7%
16.3%
15.1%
11.0%
0.6%
2.5%
7.1%
7.5%
1.3%
7.4%
12.6%
23.5%
1.2%
1.3%
2.8%
26.2%

49.7%
79.9%
7.3%
16.0%
12.1%
0.9%
7.0%
1.1%
2.9%
2.6%
8.7%
6.0%
15.5%
6.1%
31.4%
10.5%
15.1%

Differences (MalesFemales)
1.8%
0.8%
9.0%
-0.9%
-1.1%
-0.3%
-4.5%
6.0%
4.6%
-1.3%
-1.3%
6.6%
8.0%
-4.9%
-30.1%
-7.7%
11.1%

Απομένει να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών
οφείλεται στα διαφορετικά χαρακτηριστικά των δύο φύλων όπως τα περιγράψαμε παραπάνω και σε
ποιο βαθμό οφείλονται στο ύψος της αμοιβής που δίνει η αγορά για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά
σε κάθε ένα φύλο
Για τον λόγο αυτό αναλύουμε το χάσμα με την μέθοδο Oaxaca-Ransom η οποία προσδιορίζει
την αμοιβή για κάθε χαρακτηριστικό και για κάθε φύλο ξεχωριστά θεωρώντας όλους τους άλλους
παράγοντες σταθερούς. Με άλλα λόγια προσδιορίζει την αμοιβή για ένα χαρακτηριστικό (π.χ. για το
επάγγελμα του μάγειρα) για έναν άνδρα και μια γυναίκα που κατά τα άλλα έχουν τα ακριβώς όμοια
χαρακτηριστικά.
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4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ OAXACA-RANSOM
Διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων του χάσματος αμοιβών
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την ανάλυση των ατομικών στοιχείων των εργαζομένων με τη μέθοδο της
γραμμικής παλινδρόμησης που προσδιορίζει την ιδιαίτερη συμβολή κάθε παράγοντα στη διαμόρφωση
του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ως μισθολογικό χάσμα νοείται η ποσοστιαία
διαφορά (Wm − W f ) / Wm όπου Wm είναι η μέση ωριαία ακαθάριστη αμοιβή των ανδρών και W f είναι
η αντίστοιχη αμοιβή των γυναικών. Πηγή όλων των στατιστικών στοιχείων αυτού του κεφαλαίου είναι η
Έρευνα Απολαβών της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου για το έτος 2010.

Δεδομένα και μεταβλητές
Για την εκτίμηση των παραπάνω εξισώσεων χρησιμοποιούμε τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από
την Έρευνα Απολαβών η οποία πραγματοποιείται με εναρμονισμένο τρόπο σε όλες τις χώρες μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωση. Η έρευνα παρέχει συνδυασμένα στοιχεία εργοδοτών και εργαζομένων για το έτος
2010 και περιλαμβάνει ατομικά δεδομένα (micro-data) μισθών και χαρακτηριστικών του εργαζομένου,
της θέσης εργασίας που καταλαμβάνει, της επιχείρησης στην οποία απασχολείται και του θεσμικού
πλαισίου που τον αφορά. Υπερέχει δε σημαντικά όλων των άλλων ερευνών που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν κατά το ότι περιέχει πολύ περισσότερες πληροφορίες για τα ατομικά χαρακτηριστικά
των μισθωτών (χαρακτηριστικά προσωπικά, θέσης εργασίας και επιχείρησης), άρα επιτρέπει την
εισαγωγή περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών στις εξισώσεις.
Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούμε ως ανεξάρτητες μεταβλητές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 5. Οι μεταβλητές της εξίσωσης των μισθών
Μεταβλητή

Ορισμός μεταβλητής

Περιεχόμενο
μεταβλητής

Εξαρτημένη μεταβλητή
lnw

Νεπέριος λογάριθμος
ωριαίας αμοιβής

της μέσης ακαθάριστης Αμοιβή εργασίας ανεξάρτητη από τον
αριθμό ωρών εργασίας

Προσωπικά χαρακτηριστικά του
εργαζόμενου
Female

Γυναικείο φύλο

Ενδεχόμενες διακρίσεις

University, Other Tertiary

Επίπεδο εκπαίδευσης (εμφανίζονται μόνον όσα
βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά)

Τυπικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανότητα
εκτέλεσης σύνθετης εργασίας

Potential Experience (years)

Δυνητική γενική επαγγελματική πείρα

Συσσωρευμένη εργασιακή πείρα στη
διάρκεια του επαγγελματικού βίου πριν
από την πιο πρόσφατη εργασία
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Length of Service in the enterprise
(years)

Size

Προϋπηρεσία στην πιο πρόσφατη εργασία
Μέγεθος επιχείρησης (10 έως 49 άτομα,
μεταξύ 50 και 249, 250 και 499, και 500+)

Ειδική εργασιακή πείρα που αφορά στην
επιχείρηση και στη θέση εργασίας στην
οποία απασχολείται ο εργαζόμενος
Ισχύς στην αγορά προϊόντων και αυξημένη
παραγωγικότητα της εργασίας

Χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας
Supervision

Επίβλεψη άλλων εργαζομένων

Αντισταθμιστικό όφελος (Compensating
differential)

Overtime

Εκτέλεση υπερωριών

Αυξημένη ωριαία αμοιβή για αυξημένη
κατανάλωση εργασιακής δύναμης

Temporary

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Ενδεχομένως
χαμηλότερη
διαπραγματευτική δύναμη εργαζομένων

Occupation

Εργασία υψηλής ειδίκευσης: Managers,
Professionals, Assistants of Professionals,
Receptionists, Cooks, Waiters, Housecleaning
supervisors, Cleaners and helpers, Kitchen
helpers, Other semi-skilled, Other unskilled

Διεπαγγελματικές διαφορές αποδοχών
(διάρθρωση αμοιβών, wage structure)

Shift Work

Εργασία σε βάρδιες

Αυξημένη ωριαία αμοιβή για αυξημένη
κατανάλωση εργασιακής δύναμης

Part Time

Μερική απασχόληση

Διαφοροποίηση
αμοιβής
λόγω
ιδιαιτερότητας στα ωράρια, είτε στην
ποιότητα της εργασιακής δύναμης

Cypriot

Εθνικότητα

Ενδεχόμενες διακρίσεις

Collective Agreement

Κάλυψη από συλλογική σύμβαση

Υψηλότερη διαπραγματευτική δύναμη των
μισθωτών
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Η εξαρτημένη μεταβλητή lnw, που είναι ο νεπέριος λογάριθμος της μέσης ακαθάριστης ωριαίας αμοιβής,
είναι ο λόγος της συνολικής μηνιαίας αμοιβής, η οποία περιλαμβάνει τις υπερωρίες, την αμοιβή για
εκτέλεση εργασίας σε βάρδιες και πάσης άλλης φύσεως αμοιβή, προς τον συνολικό αριθμό ωρών
εργασίας για τις οποίες καταβλήθηκε η εν λόγω αμοιβή (κανονικός χρόνος εργασίας προσαυξημένος
κατά τις υπερωρίες ή όποια άλλη μεταβολή του χρόνου εργασίας).
Η μεταβλητή Female, που αναφέρεται στο φύλο και λαμβάνει την τιμή 0 για το άρρεν φύλο και
1 για το θήλυ, δεν χρησιμοποιείται ως ανεξάρτητη μεταβλητή, αλλά ως μεταβλητή διαχωρισμού του
δείγματος ανά φύλο ώστε να υπολογίσουμε ξεχωριστές εξισώσεις για τους άνδρες και τις γυναίκες.
Σε ορισμένες αναλύσεις, ο αριθμός των ετών εκπαίδευσης χρησιμοποιείται ως μεταβλητή που
περιγράφει το επίπεδο εκπαίδευσης. Επειδή, όμως, η γραμμικότητα (linearity) της σχέσης μεταξύ μισθού
και εκπαίδευσης είναι αμφίβολη, στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούμε διακριτές μεταβλητές για δύο
επίπεδα εκπαίδευσης. Οι μεταβλητές αυτές είναι οι University και Other Tertiary. Δεν συμπεριλάβαμε
στην ανάλυση που παρουσιάζουμε εδώ μεταβλητές για άλλα επίπεδα εκπαίδευσης επειδή σε
προκαταρκτική ανάλυση που πραγματοποιήσαμε διαπιστώσαμε ότι δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Οι
μεταβλητές της εκπαίδευσης λαμβάνουν τιμή 0 ή 1.
Η μεταβλητή Potential Experience αναφέρεται στη συνολική επαγγελματική πείρα που αποκτά ο
εργαζόμενος στη συνολική διάρκεια του εργασιακού του βίου. Η μεταβλητή αυτή είναι μια προσέγγιση
της επαγγελματικής πείρας που είχε συσσωρεύσει ο εργαζόμενος κατά τη στιγμή της πρόσληψής του
στην πιο πρόσφατη εργασία του.
Για την ειδική εργασιακή πείρα που αφορά στην επιχείρηση στην οποία εργαζόταν ο μισθωτός
κατά τη στιγμή πραγματοποίησης της Έρευνας Απολαβών, χρησιμοποιούμε τη μεταβλητή Length of
Service in the enterprise. Η μεταβλητή αυτή, είναι ο αριθμός των ετών εργασίας που είχε
πραγματοποιήσει ο απασχολούμενος στην εν λόγω επιχείρηση κατά τη στιγμή πραγματοποίησης της
Έρευνας.
Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά του καταστήματος (της επιχείρησης, οργανισμού ή άλλου
φορέα) περιγράφονται από την μεταβλητή Size. Η μεταβλητή μεγέθους του καταστήματος εκφράζει το
μέγεθος του καταστήματος με βάση τον αριθμό απασχολουμένων στο εν λόγω κατάστημα. Λάβαμε
επίσης υπόψη μας μια μεταβλητή που ελέγχει την επίδραση των συλλογικών συμβάσεων στο ύψος της
αμοιβής (Collective Agreement).
Για τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας χρησιμοποιούμε τις μεταβλητές Supervision,
Overtime, Temporary και Occupation για τα επαγγέλματα. Η μεταβλητή Supervision λαμβάνει την τιμή 1
όταν ο απασχολούμενος εκτελεί χρέη επίβλεψης επί άλλων εργαζομένων ("θέση ευθύνης"), οπότε
απολαμβάνει αντισταθμιστικού οφέλους, ή την τιμή 0 στην αντίθετη περίπτωση. Οι υπερωρίες που
πραγματοποίησε ο εργαζόμενος αποτελούν τη μεταβλητή Overtime που ελέγχει την αυξημένη ωριαία
αμοιβή για αυξημένη κατανάλωση εργασιακής δύναμης. Για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου
χρησιμοποιούμε τη μεταβλητή Temporary (που παίρνει τιμή 1 για τη σύμβαση ορισμένου χρόνου και την
τιμή 0 για την σύμβαση αορίστου χρόνου).
Για τα επαγγέλματα έχουμε χρησιμοποιήσει την μεταβλητή Occupation με την ανάλυση που
φαίνεται στον πίνακα.
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Η διόρθωση του Heckman (1979) (διόρθωση για selectivity bias, «αυτο-επιλογή») δεν θα
πραγματοποιηθεί διότι τα πρωτογενή στοιχεία δεν το επιτρέπουν. Παρά το γεγονός ότι οι υπολογισμοί
μας δεν παίρνουν υπόψη τους το φαινόμενο της «αυτο-επιλογής», εκτιμούμε ότι αυτό δεν αποτελεί
μείζον μειονέκτημα, πρώτον, διότι το ενδιαφέρον της ανάλυσής μας με βάση τα στοιχεία της Έρευνας
Απολαβών βρίσκεται στον μεγάλο αριθμό μεταβλητών που περιέχει (και ο οποίος δεν περιλαμβάνεται
στα στοιχεία καμιάς άλλης έρευνας), και δεύτερον, διότι λαμβάνουμε υπόψη μας το φαινόμενο της
«αυτο-επιλογής» στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων μας. Επιπλέον, η διόρθωση του Heckman
ενδεχομένως δεν είναι αναγκαία για την Κύπρο, με βάση το εύρημα των Christofides and Vrachimis
(2007), που εκτίμησαν το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών με βάση στοιχεία των
οικογενειακών προϋπολογισμών, ότι δεν τίθεται θέμα αυτο-επιλογής. Επομένως, η μελέτη μας αφορά
στη μισθολογική διάκριση σε βάρος των γυναικών που εργάζονται. Ακόμη και εάν οι εργαζόμενες
γυναίκες είναι μια αυτο-επιλεγμένη ομάδα (a self-selected group) με προσόντα υψηλότερα του μέσου
όρου του συνόλου των γυναικών (απασχολουμένων και μη), αυτές οι γυναίκες (οι εργαζόμενες) είναι
αυτές των οποίων τα παραγωγικά χαρακτηριστικά αξιολογούνται από τους εργοδότες (Sapsford &
Tzannatos, 1993, p.233). Το γεγονός ότι αυτή η αξιολόγηση μπορεί να επηρεάζεται από την «αυτοεπιλογή» των γυναικών, το λαμβάνουμε υπόψη μας στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσής
μας.
Αποτελέσματα
Η εξίσωση των μισθών του συνόλου των μισθωτών των ξενοδοχείων φαίνεται στον πίνακα 6.
Πίνακας 6. Γραμμική συσχέτιση ωριαίων ακαθάριστων απολαβών στα ξενοδοχεία με τα χαρακτηριστικά του εργαζόμενου, της
θέσης απασχόλησης που κατέχει, και της επιχείρησης στην οποία εργάζεται (2010, σύνολο απασχολουμένων).

Total employees
Both sexes

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

R2=0.660

B

Std. Error

(Constant)

1.032

0.026

University

0.18

0.009

Other Tertiary

0.16

Beta

t

Sig.
39.753

0.000

0.132

21.429

0.000

0.007

0.125

23.067

0.000

0.022

0.001

0.637

18.172

0.000

-0.000215

0.000

-0.510

-14.753

0.000

0.020

0.001

0.311

18.523

0.000

-0.000174

0.000

-0.058

-3.771

0.000

Size more than 500

0.180

0.009

0.155

19.778

0.000

Size 250 to 499

0.133

0.008

0.133

15.633

0.000

Size 50 to 249

0.121

0.007

0.146

16.877

0.000

Cypriot

0.163

0.005

0.198

31.003

0.009

Collective_Agreement

0.016

0.006

0.016

2.607

0.000

Supervision

0.161

0.009

0.124

17.976

0.000

Overtime

0.051

0.006

0.045

8.627

0.000

Potential Experience
Age2
Length of Service in the enterprise
(years)
Tenure2
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Total employees
Both sexes

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Shift Work

0.041

0.007

0.032

5.738

0.000

Part_time

0.036

0.024

0.008

1.527

0.000

Temporary

0.077

0.010

0.040

7.876

0.000

Managers

0.745

0.018

0.347

42.326

0.000

Professionals

0.381

0.014

0.201

27.112

0.000

Associate Professionals

0.105

0.018

0.035

5.933

0.000

Receptionists

0.103

0.012

0.068

8.432

0.000

Cooks

0.207

0.012

0.144

17.101

0.000

Waiters

0.112

0.011

0.106

10.197

0.000

housecleaning supervisors

0.065

0.015

0.030

4.173

0.000

Cleaners and helpers

-0.049

0.011

-0.045

-4.479

0.000

Kitchen helpers

-0.058

0.012

-0.036

-4.690

0.127

0.124

0.011

0.121

11.398

0.000

Other semi-skilled

Οι παράγοντες διαφοροποίησης των αμοιβών για το σύνολο των εργαζομένων όπως αναδεικνύονται από
την εξίσωση, είναι πολλοί, σε αντίθεση με άλλους κλάδους (όπως π.χ. στους ημικρατικούς οργανισμούς
όπου σχετικά λίγοι παράγοντες εξηγούν τις διαφοροποιήσεις των αμοιβών κατά το μεγαλύτερο μέρος
τους 6). Υπάρχουν περισσότερα χαρακτηριστικά που αυξάνουν έκαστο εξ αυτών κατά 15% έως 20% την
ωριαία αμοιβή έναντι του ανειδίκευτου εργάτη (χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τα άλλα χαρακτηριστικά).
Πρόκειται για το πτυχίο πανεπιστημίου αλλά και για τα πτυχία τριτοβάθμιας μη πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης, τα πρώτα δέκα χρόνια γενικής επαγγελματικής εμπειρίας, τα πρώτα δέκα χρόνια ειδικής
επαγγελματικής εμπειρίας που αναφέρεται σε συγκεκριμένη επιχείρηση και θέση εργασίας, την
κυπριακή εθνικότητα, το μέγεθος της επιχείρησης, τη θέση προϊσταμένου, τα επαγγέλματα υψηλής
ειδίκευσης, τα διευθυντικά επαγγέλματα και το επάγγελμα του μάγειρα. Επομένως, η αγορά αμείβει
περισσότερο ορισμένα χαρακτηριστικά στα οποία οι γυναίκες που εργάζονται στα ξενοδοχεία της
Κύπρου διαφέρουν σημαντικά (χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, επαγγελματικός διαχωρισμός,
επίβλεψη άλλων εργαζομένων και εθνικότητα).
Ωστόσο στη διαμόρφωση του χάσματος συμβάλλουν και οι διαφορετικές αμοιβές που
καταβάλλει η αγορά για άνδρες και γυναίκες με τα ίδια χαρακτηριστικά. Πράγματι, διαφορετικά αυξάνει
την αμοιβή των ανδρών π.χ. η Κυπριακή εθνικότητα (+17,7%) και διαφορετικά των γυναικών (+15,3%). Η
διαφοροποίηση των αμοιβών που καταβάλλονται για τα ίδια χαρακτηριστικά (προσωπικά, του
καταστήματος, της θέσης εργασίας) φαίνεται στον πίνακα 7 (στήλες με τίτλο βm και βf) στον οποίο
παρουσιάζουμε την ανάλυση Oaxaca-Ransom.
Τα συμπεράσματα είναι τα εξής:
1. Μετά την αφαίρεση της επίπτωσης όλων των χαρακτηριστικών που περιλάβαμε στην ανάλυσή μας
στις αμοιβές ανδρών και γυναικών διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια προτίμηση υπέρ των γυναικών.
6

ΙΝΕΚ (2012), Το χάσμα αμοιβών στους ημικρατικούς οργανισμούς της Κύπρου.
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2.

3.

4.
5.

Με άλλα λόγια, μεταξύ ενός ανδρός και μιας γυναίκας χωρίς τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς
επαγγελματική πείρα, Κυπριακής εθνικότητας, που δεν καλύπτονται από συλλογική σύμβαση, δεν
ασκούν επίβλεψη σε άλλους εργαζόμενους, εργάζονται στο ίδιο μέγεθος επιχείρησης, δεν
πραγματοποιούν υπερωρίες, και ούτω καθεξής, υπάρχει προτίμηση υπέρ της γυναίκας. Αυτό το
εύρημα συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι καταρχήν δεν υπάρχει στα ξενοδοχεία της Κύπρου
"καθαρή διάκριση" σε βάρος των γυναικών, δηλαδή διάκριση που να ανάγεται απευθείας στο
γυναικείο φύλο. Δεν μπορούμε, ωστόσο, να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο, αυτή η προτίμηση για
το γυναικείο φύλο όπως την περιγράψαμε αμέσως παραπάνω, να υποκρύπτει ένα στοιχείο
σεξισμού που πιθανόν σχετίζεται με τη φύση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.
Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για τις αμοιβές ανά χαρακτηριστικό. Από την σύγκριση των αμοιβών
που φαίνονται στον πίνακα 7 (στήλες με τίτλο βm και βf) προκύπτει ότι για για τα περισσότερα
χαρακτηριστικά (π.χ. στο επάγγελμα του ρεσεψιονίστα ή του μάγειρα) η αμοιβή για μια γυναίκα
είναι υψηλότερη από αυτήν ενός άνδρα που κατά τα άλλα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτήν.
Αυτό ενδέχεται να ανάγεται σε άρρητες ικανότητες (implicit skills) που αναπτύσσουν οι γυναίκες
προκειμένου να αναδειχθούν σε επαγγέλματα στα οποία οι άνδρες έχουν εδραιώσει την παρουσία
τους. Ενδέχεται, επίσης, να ανάγεται σε ένα είδος φυσικής επιλογής που επιτρέπει να παραμείνουν
σε κάθε ανδροκρατούμενο επάγγελμα μόνον εκείνες οι εργαζόμενες που έχουν αυξημένες άρρητες
ικανότητες. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι δυνατό να διακρίνουμε κάποιο είδος διάκρισης όσον αφορά
τις αμοιβές των γυναικών συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες αμοιβές ανδρών με τα ίδια
χαρακτηριστικά, παρόλο που πίσω από αυτές τις αμοιβές ενδέχεται να αποκρύπτονται σημαντικές
κοινωνικές διαφορές. Επίσης, το φύλο επηρεάζει τις αμοιβές των επαγγελμάτων και με έναν άλλο
τρόπο: οι γυναίκες εμφανίζονται ευνοημένες στα επαγγέλματα που σχετίζονται με την εστίαση και
την καθαριότητα, ενώ οι άνδρες ευνοούνται στα επαγγέλματα που σχετίζονται με την επίβλεψη
και την επιστασία. Κάθε φύλο, λοιπόν, διαθέτει (ή υποτίθεται ότι διαθέτει) ορισμένες δεξιότητες
που αμείβονται ικανοποιητικά όταν ασκούνται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Αυτή η κατανομή
των φύλων σε διαφορετικούς εργασιακούς ρόλους δεν εκφράζεται ωστόσο στο επίπεδο των
αμοιβών ως διάκριση φύλου. Αντιθέτως, στην περίπτωση των ξενοδοχείων της Κύπρου
εμφανίζεται ως ευνοϊκή για τις γυναίκες. Έτσι, ενώ η συνολική επίπτωση από τον επαγγελματικό
διαχωρισμό των δύο φύλων στα επαγγέλματα δημιουργεί χάσμα δέκα εκατοστιαίων μονάδων
μεταξύ των αμοιβών των ανδρών και των γυναικών, η ευνοϊκότερη θέση των γυναικών όσον αφορά
τις αμοιβές αντισταθμίζει σχεδόν πλήρως το χάσμα αυτό.
Η υστέρηση των γυναικών όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο (χαμηλότερο ποσοστό έχουν
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) ευθύνεται για τη δημιουργία χάσματος αμοιβών που ανέρχεται
σε 2,1%. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε χάσμα 0,5% από το γεγονός ότι οι αμοιβές για το πτυχίο
της τριτοβάθμιας είναι ελαφρώς ανώτερες για τους άνδρες. Επομένως, το συνολικό χάσμα που
ανάγεται στο εκπαιδευτικό επίπεδο ανέρχεται σε 2,6%.
Από την ανάλυση Oaxaca-Ransom (πίνακας 7) προκύπτει ότι η επίπτωση στο χάσμα όλων των
άλλων παραγόντων (χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας και της επιχείρησης), πλην της
επαγγελματικής πείρας, είναι μικρή.
Η ανάλυση Oaxaca-Ransom δείχνει ότι η επίπτωση της επαγγελματικής πείρας, είτε αυτή
αποκτήθηκε στην ίδια επιχείρηση ή σε άλλη, αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα διαμόρφωσης του
χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στα ξενοδοχεία της Κύπρου. Πρόκειται για
θεαματική επίπτωση (+36,9%) που εξηγεί στο μεγαλύτερο μέρος του το χάσμα αμοιβών. Όπως ήδη
διαπιστώσαμε στην προκαταρκτική ποσοτική ανάλυση (διάγραμμα 9), η αμοιβή των ανδρών
αυξάνεται με την ηλικία διότι με την πάροδο του χρόνου αυξάνονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες,
δηλαδή η επαγγελματική πείρα. Αυτό αντιθέτως δεν ισχύει για τις γυναίκες μετά την ηλικία των 28
ετών κατά μέσον όρο. Αυτή η εντυπωσιακή διαφορά μεταξύ των δύο φύλων δείχνει ότι είναι πολύ
διαφορετικές οι καριέρες ανδρών και γυναικών, και πιο συγκεκριμένα ότι οι γυναικείες καριέρες
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είναι βραχείες, δηλαδή εξαντλούνται μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό τα
χαρακτηριστικό, της βραχείας καριέρας συνδέεται άμεσα με τα επαγγέλματα στα οποία
συγκεντρώνονται οι γυναίκες. Στα επαγγέλματα αυτά (καμαριέρες, βοηθοί κουζίνας, μικρή
συμμετοχή στα επαγγέλματα υψηλής και μεσαίας ειδίκευσης κλπ) η συσσώρευση γνώσεων και
δεξιοτήτων σταματάει πολύ νωρίς και η επαγγελματική πείρα δεν βελτιώνεται. Ως αποτέλεσμα, οι
αμοιβές των γυναικών παραμένουν στάσιμες την ίδια στιγμή που οι αντίστοιχες αμοιβές των
ανδρών αυξάνονται επειδή απασχολούνται σε επαγγέλματα τα οποία χαρακτηρίζονται από μακρές
καριέρες στη διάρκεια των οποίων συσσωρεύονται δεξιότητες, γνώσεις και επαγγελματική πείρα.

77

Πίνακας 7. Ανάλυση του χάσματος σε συνιστώσες κατά Oaxaca-Ransom στο σύνολο των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της
Κύπρου (2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΕΔΙΟΥ
5.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Στο πρώτο αυτό μέρος της έρευνας καταγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που
συμπεριλαμβάνονται στο ερευνητικό δείγμα, ονομαστικά: (1) το μέγεθος των επιχειρήσεων βάσει του
ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν, (2) την επαρχία όπου εδρεύει η κάθε ξενοδοχειακή μονάδα
που συμπεριλαμβάνεται στο δείγμα, το μέγεθος αντιπροσώπευσης των ξενοδοχειακών μονάδων και ο
αριθμός συμμετεχόντων ανά επαρχία, (3) η κατηγορία ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών διαμερισμάτων
του δείγματος και (4) τα τμήματα των ξενοδοχειακών μονάδων που συμπεριλήφθηκαν, η ομαδοποίησή
τους και το μέγεθος των συμμετεχόντων ξενοδοχοϋπαλλήλων στο δείγμα στα τμήματα αυτά.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σύμφωνα με τις Στατιστικές Ξενοδοχείων και Εστιατορίων (2009:28) της Στατιστικής Υπηρεσίας ο μέσος
όρος των απασχολουμένων στα Ξενοδοχεία, Ξενοδοχειακά Διαμερίσματα και Άλλα Καταλύματα
ανέρχεται στα 15,517 άτομα. Από το σύνολο αυτό, οι 15,023 απασχολούνται στα Ξενοδοχεία και
Ξενοδοχειακά Διαμερίσματα, στα οποία έχει επικεντρωθεί και η έρευνα αυτή. Το μέγεθος του δείγματος,
βάσει της ερευνητικής δειγματοληψίας που αναπτύξαμε, έχει λάβει υπόψη τους πιο πάνω αριθμούς
απασχόλησης αλλά και άλλους παράγοντες όπως το μέγεθος των επιχειρήσεων, την επαρχία όπου
εδράζονται οι ξενοδοχειακές μονάδες, την κατηγορία των ξενοδοχειακών μονάδων και το φύλο των
εργαζομένων (Βλ. Κεφάλαιο Μεθοδολογία για λεπτομέρειες). Με βάσει αυτούς τους παράγοντες, το
μέγεθος του δείγματος της έρευνας έχει καθοριστεί στα 403 άτομα, το οποίο έχει εκπληρωθεί.
Επιπρόσθετα και όσο αφορά στο μέγεθος των επιχειρήσεων που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα,
θα πρέπει να ειπωθεί ότι εξαιρέθηκαν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 1-9 άτομα,
λόγω του μεγάλου ποσοστού (52,5%) των επιχειρήσεων αυτών στο σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων
αλλά και του γεγονότος ότι οι πλείστες από αυτές είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και δεν θα
μπορούσαν να διερευνηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που έχει θέσει η επιστημονική ομάδα του Έργου.
Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 360 Ξενοδοχείων και Ξενοδοχειακών Διαμερισμάτων εξαιρέθηκαν οι
189 πολύ μικρές επιχειρήσεις και από τις υπόλοιπες 171 επιχειρήσεις επιλέγηκε ένα δείγμα 45 μονάδων.
Οπόταν, η κατανομή του δείγματος των ξενοδοχειακών μονάδων στην έρευνα σύμφωνα με το μέγεθος
επιχείρησης είναι ως ακολούθως: Είκοσι-επτά (27) επιχειρήσεις ή το 60% εμπίπτει στην κατηγορία 50249 ατόμων, δεκάξι επιχειρήσεις ή το 35,56% στην κατηγορία 10-49 ατόμων και δύο ή το 4,44% του
συνόλου στην κατηγορία 250 και πάνω.
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Πίνακας 1: Μέγεθος Επιχείρησης
Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

45

100

10 - 49 άτομα

16

35,56

50 – 249 άτομα

27

60,0

250 άτομα και πάνω

2

4,44

Βάση:

ΕΠΑΡΧΙΑ
Όπως έχει ήδη λεχθεί, ένας από τους παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη στη δειγματοληψία ήταν και η
Επαρχία όπου εδρεύουν οι ξενοδοχειακές μονάδες. Έγινε Παγκύπρια κάλυψη των ξενοδοχειακών
μονάδων και η κατανομή των ξενοδοχειακών μονάδων στο δείγμα έγινε με βάσει τη δύναμη κάθε
επαρχίας σε ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και τον αριθμό των εργαζομένων ξενοδοχοϋπαλλήλων σε κάθε
επαρχία. Συγκεκριμένα, η Λεμεσός έχει τη μεγαλύτερη αντιπροσώπευση στο δείγμα με 15 ξενοδοχειακές
μονάδες ή το 33,33% του συνόλου του δείγματος των μονάδων. Η επαρχία της Πάφου αντιπροσωπεύεται
με 10 ξενοδοχειακές μονάδες ή το 22,22% του δείγματος, ακολουθεί η Αμμόχωστος με 9 μονάδες ή το
20,0% του δείγματος, η Λάρνακα με 7 μονάδες ή το 15,56% του δείγματος και τέλος η Λευκωσία με 4
ξενοδοχειακές μονάδες ή το 8,89% του συνόλου των συμμετεχουσών ξενοδοχειακών μονάδων.
Όσο αφορά στα ποσοστά εργαζομένων στην έρευνα ανά επαρχία, από το σύνολο των 403
ατόμων που συμμετείχαν, η Λεμεσός αντιπροσωπεύεται με 122 εργαζόμενους ή με το 30,3% του
συνόλου του δείγματος, η Πάφος με 115 εργαζόμενους ή το 28,5%, η Αμμόχωστος με 80 εργαζόμενους
ή το 19,9%, η Λάρνακα με 52 άτομα ή το 12,9% και τέλος η Λευκωσία με 34 άτομα ή το 8,4% του συνόλου
του δείγματος.
Πίνακας 2: Επαρχία
Σύνολο
Συχνότητα

Σύνολο
Ποσοστό (%)

Συχνότητα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Βάση:

Ποσοστό (%)

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

45

100

403

100

4

8,89

34

8,4

Λάρνακα

7

15,56

52

12,9

Λεμεσός

15

33,33

122

30,3

Πάφος

10

22,22

115

28,5

Αμμόχωστος

9

20,0

80

19,9

Λευκωσία

80

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Η κατηγορία των ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών διαμερισμάτων, σε συνάρτηση με το μέγεθος των
εργαζομένων σε κάθε κατηγορία, λήφθηκε επίσης υπόψη στην επιλογή του ερευνητικού δείγματος. Στην
κατανομή του ερευνητικού δείγματος με βάσει την ‘κατηγορία ξενοδοχείου’, το μεγαλύτερο ποσοστό
35,56% των μονάδων ανήκουν στην κατηγορία ‘Ξενοδοχεία 4 Αστέρων’, ακολουθεί η κατηγορία
‘Ξενοδοχεία 5 Αστέρων’ με 14 μονάδες ή το 31,11% και η κατηγορία ‘Ξενοδοχεία 3 Αστέρων’ με 9
μονάδες ή το 20% του συνόλου του δείγματος των μονάδων που συμμετείχαν στην έρευνα. Η
αντιπροσώπευση των Ξενοδοχειακών Διαμερισμάτων ποσοστιαία είναι στο 13,33% με 6 συνολικά
μονάδες. Οι τέσσερις (4) από τις έξι μονάδες βρίσκονται στην ‘Κατηγορία Α’, η μία (1) στην ‘Κατηγορία Β’
και άλλη μια (1) στην ‘Κατηγορία Γ’.

Πίνακας 3: Κατηγορία Ξενοδοχείου
Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

45

100

Ξενοδοχεία 5 Αστέρων

14

31,11

Ξενοδοχεία 4 Αστέρων

16

35,56

Ξενοδοχεία 3 Αστέρων

9

20,0

Ξεν. Διαμερίσματα Κατηγορίας Α

4

8,89

Ξεν. Διαμερίσματα Κατηγορίας Κατηγορία Β

1

2,22

Ξεν. Διαμερίσματα Κατηγορίας Κατηγορία Γ

1

2,22

Βάση:

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Επιπρόσθετα, έγινε η προσπάθεια συμπερίληψης εργαζομένων από όλα τα τμήματα μιας ξενοδοχειακής
μονάδας παρόλο ότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να μας δίνουν τη δύναμη σε ανθρώπινο
δυναμικό για κάθε τμήμα αλλά και τις διαφοροποιήσεις στη σύνθεση των τμημάτων που υπάρχουν
μεταξύ των ξενοδοχειακών μονάδων, ιδιαίτερα ανάμεσα στις μικρότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος, το 29,3% εργάζεται στα τμήματα
‘εστιατορίων/καφετεριών/μπαρ’. Το 50,8% του δυναμικού αυτού αποτελείται από γυναίκες και το 49,2%
από άντρες. Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό είναι στο 14,1% και προέρχεται από τα τμήματα
‘Κουζίνες/ζαχαροπλαστεία’. Το 70,2% του συνόλου του τμήματος ήταν άντρες και το 29,8% γυναίκες.
Επίσης, τα ‘Τμήματα Υποδοχής/αχθοφόροι’ εκπροσωπούνται με το 13,4% του δείγματος. Από το σύνολο
των ‘Τμημάτων υποδοχής’, το 57,4% αποτελείται από γυναίκες και το 42,6% από άντρες. Τα ‘Τμήματα
καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων’ αντιπροσωπεύονται με το 10,2% του δείγματος και από
το σύνολο αυτό, το 87,2% αποτελείτο από γυναίκες και το 12,2% από άντρες. Τα ‘Τμήματα
λογιστηρίων/γραμματεία’ συμμετέχουν με το 7,9% του συνόλου του δείγματος. Από τα ‘Τμήματα
λογιστηρίων’, το 87,5% ήταν από άντρες και το υπόλοιπο 12,5% από γυναίκες. Τα ‘Τμήματα ορόφων,
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λινοθήκης, πλυντηρίων’ συμμετέχουν με το 6,0%, ποσοστό που αποτελείται 100% από γυναίκες. Τα
‘Τμήματα αποθηκών/τροφοδοσίας’ εκπροσωπούνται στο δείγμα με το 5,2%. Από το ποσοστό αυτό, το
95,2% είναι άντρες και το 4,8% γυναίκες. Τα ‘Τμήματα συντήρησης’ αποτελούν το 5,0%, από ο οποίο
ποσοστό το 95,0% ήταν από άντρες και το 5,0% από γυναίκες. Οι ‘Υπηρεσίες ξενοδοχείου’ συμμετέχουν
με ένα 4,5% του συνόλου του δείγματος. Το 82,4% του ποσοστού των υπηρεσιών αποτελείτο από
γυναίκες και το 17,6% από άντρες. Τέλος, το 3,7% του δείγματος προέρχεται από τα ‘Τμήματα δημοσίων
σχέσεων/τροφίμων και ποτών/ανθρώπινου δυναμικού’. To ποσοστό των γυναικών στα τμήματα αυτά
ήταν στο 53,3% και των αντρών στο 46,7%.
Πίνακας 4: Τμήμα Ξενοδοχείου

Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

Εστιατόρια/καφετέριες/μπαρ

403
118

100
29,3

Τμήμα υποδοχής/αχθοφόροι
Τμήμα ορόφων, λινοθήκης, πλυντηρίων
Κουζίνες/ζαχαροπλαστεία

54
24
57

13,4
6,0
14,1

Λογιστήριο/γραμματεία

32

7,9

Δημόσιες σχέσεις/τμήμα τροφίμων και ποτών/τμήμα ανθρώπινου
δυναμικού

15

3,7

Τμήμα καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

41

10,2

Τμήμα συντήρησης

20

5,0

Αποθήκες/τροφοδοσία

21

5,2

Υπηρεσίες ξενοδοχείου (π.χ. Spa, ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια,
υπηρεσίες ψυχαγωγίας)

18

4,5

Καμιά απάντηση

3

0,7

Βάση:
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ΚΑΜΙΆ ΑΠΆΝΤΗΣΗ

0,7%

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ (Π.Χ. SPA, ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΑ…

4,5%

ΑΠΟΘΉΚΕΣ/ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ

5,2%

ΤΜΉΜΑ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ

5%

ΤΜΉΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΚΑΙ…
ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΣΧΈΣΕΙΣ/ΤΜΉΜΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΚΑΙ…

10,2%
3,7%
7,9%

ΛΟΓΙΣΤΉΡΙΟ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ

14,1%

ΚΟΥΖΊΝΕΣ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ
6%

ΤΜΉΜΑ ΟΡΌΦΩΝ, ΛΙΝΟΘΉΚΗΣ, ΠΛΥΝΤΗΡΊΩΝ

13,4%

ΤΜΉΜΑ ΥΠΟΔΟΧΉΣ/ΑΧΘΟΦΌΡΟΙ

29,3%

ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΑ/ΚΑΦΕΤΈΡΙΕΣ/ΜΠΑΡ
0
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5.2 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το δεύτερο μέρος καταγράφει, αποκλειστικά, επιλεγμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά των
εργαζομένων που έχουν συμπεριληφθεί στο ερευνητικό δείγμα. Το φύλο, η ηλικία, η εθνική καταγωγή,
η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός παιδιών, το μορφωτικό επίπεδο και το επίπεδο επαγγελματικής
κατάρτισης συνθέτουν τη συλλογή των δημογραφικών χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά αυτά
αποτελούν τις σταθερές μεταβλητές της έρευνας και χρησιμοποιούνται τακτικά, ιδιαίτερα οι μεταβλητές
φύλο και εθνική καταγωγή, σε όλη την έκταση της ανάλυσης της έρευνας για τη διασταύρωση ή τη
σύγκριση με τις υπόλοιπες μη-σταθερές μεταβλητές της έρευνας.
ΦΥΛΟ
Σύμφωνα με τις Εργατικές Στατιστικές (2012:36) της Στατιστικής Υπηρεσίας το ποσοστό απασχόλησης σε
σχέση με το φύλο των εργαζομένων για την οικονομική δραστηριότητα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών
Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» κατανέμεται σχεδόν ισομερώς. Συγκεκριμένα, ο μέσος
όρος απασχόλησης του 2012 για τους άντρες είναι στο 49,6% του συνόλου και για τις γυναίκες στο 50,4%.
Αν και τα ποσοστά αυτά δεν αφορούν μόνο τα Ξενοδοχεία και τα Ξενοδοχειακά Διαμερίσματα, στα οποία
επικεντρώνεται η έρευνά μας, είναι εντούτοις μια ένδειξη για το πώς γίνεται ο καταμερισμός αυτός σε
σχέση με το φύλο. Οπόταν, και η κατανομή του δείγματος της δικής μας έρευνας όσο αφορά στη
μεταβλητή ‘φύλο’ των εργαζομένων είναι περίπου στο μισό. Πιο Συγκεκριμένα, οι γυναίκες είναι
ποσοστιαία λίγο περισσότερες με 221 συμμετοχές ή το 55,0% του δείγματος έναντι των 181 αντρών ή το
45,0% του συνόλου.
Πίνακας 5: Φύλο
Σύνολο
Βάση:

Συχνότητα

Ποσοστό (%)

402

100

83

Άντρες

181

45,0

Γυναίκες

221

55,0

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΦΥΛΟ
55%
45%
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Άντρας

Γυναίκα

ΗΛΙΚΙΑ
Όσο αφορά στην ηλικία, o μέσος όρος (mean) ηλικίας των συμμετεχόντων είναι τα 38.77 χρόνια ενώ ο
διάμεσος όρος (median) τα 39 χρόνια. Η επικρατούσα αξία (mode), η ηλικία δηλαδή που εμφανίζεται
συχνότερα, είναι τα 33 χρόνια. Η κατανομή του δείγματος ανά ηλικιακή κατηγορία είναι η εξής: το
μεγαλύτερο ποσοστό 29,0% του συνόλου του δείγματος εμπίπτει στην ηλικιακή κατηγορία ‘35-44
χρόνων’, το 27,8% στην ηλικιακή κατηγορία ‘25-34 χρόνων’ και το 22,8% στην ηλικιακή κατηγορία ‘45-54
χρόνων’. Το 9,7% αντιπροσωπεύει την ηλικιακή κατηγορία ‘17-24 χρόνων’ και τέλος το 8,9% την
κατηγορία ‘55-64 χρόνων’. Επτά (7) άτομα δεν έχουν δηλώσει την ηλικία τους.
Πίνακας 6: Ηλικία
Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

403

100

17-24 χρόνων

39

9,7

25-34 χρόνων

112

27,8

35-44 χρόνων

117

29,0

45-54 χρόνων

92

22,8

55-64 χρόνων

36

8,9

ΔΑ

7

1,7

Βάση:
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27,8%
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ρίχνοντας μια ματιά πιο κάτω, στο Διάγραμμα: Οικογενειακή Κατάσταση, εύκολα μπορεί να
παρατηρήσει κανείς ότι ένα πολύ ψηλό ποσοστό του δείγματος, το 59,1% ή 237 από τα 401 άτομα που
απάντησαν στην ερώτηση, δηλώνει ως ‘Έγγαμος/η’ ενώ τα ποσοστά για όλες τις κατηγορίες είναι πολύ
χαμηλά και κάτω από το 17%. Το επόμενο ψηλότερο ποσοστό πέφτει στο 16,7% και δηλώνει ως
‘Ελεύθερος/η’, το 9,7% δηλώνει ότι είναι ‘Σε Σχέση’, το 8,0% ως ‘Διαζευγμένος/η’, μόλις το 4,7% δηλώνει
ότι ‘Συμβιώνει’ και το 1,8% δηλώνει ότι είναι ‘Χήρος/α’.
Στη σύγκριση της μεταβλητής με τη μεταβλητή ‘Ηλικιακή Κατηγορία’ παρατηρείται ότι το 41,6%
(97 άτομα) από όσους δήλωσαν ότι είναι ‘Έγγαμοι’ προέρχεται από την ηλικιακή κατηγορία ‘35-44
χρόνων’, το 31,8% (74 άτομα) από την ηλικιακή κατηγορία ‘45-54 χρόνων’, το 13,7% (32 άτομα) από την
κατηγορία ‘55-64 χρόνων’, το 11,6% (27 άτομα) από την κατηγορία ‘25-34 χρόνων’ και το 1,3% (3 άτομα)
από την μικρότερη ηλικιακή κατηγορία ‘17-24 χρόνων’. Επιπρόσθετα, το 89,5% από όσους δήλωσαν ότι
‘συμβιώνουν’ ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία ‘25-34 χρόνων’. Η ίδια ηλιακή κατηγορία, ‘25-34 χρόνων’,
μαζεύει και τα μεγαλύτερα ποσοστά από όσους δηλώνουν ότι είναι ‘Ελεύθεροι’ με 63,6% έναντι του
30,3% της ηλικιακής κατηγορίας ‘17-24 χρόνων’ αλλά και από όσους δηλώνουν ότι είναι σε είναι ‘Σε
Σχέση’ με ποσοστό 60,5% έναντι του 39,5% της ηλικιακής κατηγορίας ‘17-24 χρόνων’.
Η διασταύρωση με τη μεταβλητή ΄Φύλο’ μας πληροφορεί ότι από το συνολικό ποσοστό όσων
δήλωσαν ‘Έγγαμοι’ το 56,1% προέρχεται από δηλώσεις γυναικών έναντι του 43,9% των δηλώσεων των
αντρών ενώ οι άντρες δηλώνουν συχνότερα ότι ‘Συμβιώνουν’ με ποσοστό 63,2% παρά οι γυναίκες με
ποσοστό 36,8%. Επίσης, οι δηλώσεις των γυναικών που δηλώνουν ότι είναι ‘Διαζευγμένες’ είναι σχεδόν
διπλάσιες από αυτές των αντρών με ποσοστά 65,6% και 34,4%, αντίστοιχα.
Πίνακας 7: Οικογενειακή κατάσταση
Σύνολο
Συχνότητα
Βάση:

Ποσοστό (%)

401

100

Έγγαμος/η

237

59,1

Συμβίωση

19

4,7

Διαζευγμένος/η

32

8,0

Σε διάσταση

0

0

Χήρος/α

7

1,8

Ελεύθερος/η

67

16,7

Σε σχέση

39

9,7
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ΠΑΙΔΙΑ
Ο μέσος όρος (mean) παιδιών των συμμετεχόντων του δείγματος είναι στο 2.29, ο ενδιάμεσος (median)
είναι 2.0 παιδιά και η επικρατούσα τιμή (mode), ο αριθμός παιδιών δηλαδή που εμφανίζεται συχνότερα
στις δηλώσεις, είναι 1.0 παιδί. Στο σύνολο, φαίνεται ότι το 64,1% του δείγματος έχει ένα ή περισσότερα
παιδιά ενώ το 35,9% δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου παιδιά. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό 28,1% του
δείγματος δηλώνει ότι έχει δύο (2) παιδιά, το 19,2% ότι έχει ένα (1) παιδί, το 13,2% δηλώνει ότι έχει τρία
(3) παιδιά, το 3,0% ότι έχει τέσσερα (4) παιδιά και μόλις το 0,5% ή δύο άτομα δηλώνουν ότι έχουν
περισσότερα από τέσσερα (4) παιδιά.
Πίνακας 8: Παιδιά
Σύνολο
Συχνότητα
Βάση:

Ποσοστό (%)

402

100

Κανένα Παιδί

145

36,1

Ένα παιδί

77

19,2

Δύο Παιδιά

113

28,1

Τρία Παιδιά

53

13,2

Τέσσερα Παιδιά

12

3,0

Περισσότερα από 4 παιδιά

2

0,5
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ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Παρόλο ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή στοιχεία για την καταγωγή των εργαζομένων στα
ξενοδοχεία της Κύπρου, η ερευνητική ομάδα έκανε κάθε προσπάθεια για να συμπεριλάβει όλες τις
ομάδες εργαζομένων με βάση την εθνική τους καταγωγή έτσι ώστε το ερευνητικό δείγμα να είναι όσο
πιο αντιπροσωπευτικό γίνεται ως προς τη σύνθεση του εργατικού δυναμικού στα ξενοδοχεία.
Αριθμητικά, οι 283 από τους 403 συμμετέχοντες ή το 70,2% δήλωσε ότι ανήκει στην ομάδα των
Ελληνοκυπρίων ενώ τα υπόλοιπα 120 άτομα ή ο 29,8% δήλωσε διαφορετική εθνική καταγωγή.
Συγκεκριμένα, από το συνολικό ποσοστό συμμετεχόντων, το 7,9% δήλωσε ότι έχει Ρουμάνικη καταγωγή
ενώ το ποσοστό της συγκεκριμένης ομάδας στο σύνολο των μεταναστών (120 άτομα) του δείγματος είναι
το 26,7%. Η επόμενη μεγαλύτερη αντιπροσώπευση στο ερευνητικό δείγμα με 5,5% είναι αυτοί που
δηλώνουν ως Έλληνες ή Ελληνίδες ενώ το ποσοστό της ομάδας στο σύνολο των μεταναστών του
δείγματος είναι 18,33%. Οι συμμετέχοντες που δηλώνουν ότι έχουν Βουλγάρικη καταγωγή ανέρχονται
στα 14 άτομα ή το 3,5% του συνόλου του δείγματος ή το 11,7% του συνόλου των μεταναστών. Οι
Ομογενής στο δείγμα αντιπροσωπεύονται με το 5,5% στο σύνολο του δείγματος ή το 10,8% στο σύνολο
των μεταναστών στην έρευνα. Το 4,7% του συνόλου του δείγματος δηλώνει ότι έχει Ρωσική εθνική
καταγωγή και αντιπροσωπεύεται με το 8,33% στο σύνολο των μεταναστών του δείγματος. 29 άτομα ή το
7,2% του συνολικού δείγματος δήλωσε ότι έχουν άλλη εθνική καταγωγή από άλλες χώρες εντός και εκτός
της ΕΕ.
Στην σύγκριση της μεταβλητή με την ‘Επαρχία’ φαίνεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών
του δείγματος προέρχεται από την επαρχία της Πάφου με 38,3%, από την επαρχία της Λεμεσού το
ποσοστό είναι στο 27,5%, της Αμμοχώστου στο 19,2%, της Λευκωσίας στο 11,7% και της Λάρνακας στο
3,3%. Σε σχέση με το ‘Φύλο’ των μεταναστών, οι γυναίκες μετανάστριες αντιπροσωπεύονται στο δείγμα
με το 66,4% έναντι του 33,6% των αντρών του συνολικού ποσοστού των μεταναστών.
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Πίνακας 9: Εθνική Καταγωγή
Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

403

100

Ελληνοκύπριος/α

283

70,2

Έλληνας/νίδα

22

5,5

Ομογενής

13

3,2

Βούλγαρος/α

14

3,5

Ρουμάνος/α

32

7,9

Ρώσος/ίδα

10

2,5

Άλλη Χώρα της ΕΕ

17

4,7

Άλλη Χώρα Εκτός ΕΕ

12

2,5

Βάση:
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ΜΟΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Φαίνεται ότι το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος στην έρευνα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Το μεγαλύτερο
ποσοστό 47,8% δηλώνει ότι έχει ‘Λυκειακή Εκπαίδευση’ ενώ το 43,8% ‘Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση’.
Εικοσι-οκτώ (28) άτομα ή το 7,0% δηλώνουν ότι η εκπαίδευση τους είναι ‘Γυμνασιακή’ και μόλις έξι (6)
άτομα ή το 1,5% ότι έχουν ‘Δημοτική Εκπαίδευση’.
Στη διασταύρωση του ‘Μορφωτικού Επιπέδου’ με τη μεταβλητή ‘Φύλο’ βλέπουμε ότι ενώ στο
επίπεδο της ‘Λυκειακής Εκπαίδευσης’ τα ποσοστά μεταξύ αντρών και γυναικών είναι περίπου τα ίδια,
51,6% και 48,4% αντίστοιχα, στις δύο χαμηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης ‘Δημοτική’ και ‘Γυμνασιακή’
τα ποσοστά των γυναικών είναι κατά πολύ ψηλότερα από αυτά των αντρών. Συγκεκριμένα, το 66,7% από
όσους δηλώνουν ‘Δημοτική Εκπαίδευση’ είναι από γυναίκες έναντι του 33,3% των αντρών. Επίσης, το
ποσοστό των γυναικών που δηλώνουν ‘Γυμνασιακή Εκπαίδευση’ είναι ακόμη μεγαλύτερο από αυτών
των ανδρών με 75,0% και 25,0%, αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή, όμως, από όσους δήλωσαν ότι έχουν
‘Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση’ το 58,5% προέρχεται από γυναίκες έναντι του 41,5% των αντρών.
Η ανάλυση του μορφωτικού επιπέδου στο σύνολο του πληθυσμού των γυναικών και αντρών
ξεχωριστά μας δείχνει ότι το 46,6% του συνόλου των γυναικών έχουν ‘Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση’
έναντι του 40,3% των αντρών, το 42,1% των γυναικών έχουν ‘Λυκειακή Εκπαίδευση’ έναντι του 54,7%
των αντρών, το 9,5% των γυναικών έχει ‘Γυμνασιακή Εκπαίδευση’ έναντι του 3,9% των αντρών και το
1,8% του συνόλου των γυναικών έχουν ‘Δημοτική Εκπαίδευση’ έναντι του 1,1% των αντρών. Αυτό που
παρατηρείται, όμως, στην περίπτωση των γυναικών είναι ότι όσο ανεβαίνουμε τις εκπαιδευτικές
βαθμίδες αυξάνεται και το ποσοστό της αντιπροσώπευσής τους. Στην περίπτωση των αντρών αυτό
σταματάει στη ‘Λυκειακή Εκπαίδευση’.
Συγκρίναμε επίσης τη μεταβλητή με την εθνική καταγωγή των εργαζομένων. Από το σύνολο των
εργαζομένων που δήλωσαν ότι έχουν ‘Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση’ το 71,0% ήταν από Ελληνοκύπριους
έναντι του 29,0% των μεταναστών, από όσους δήλωσαν ότι έχουν ‘Λυκειακή Εκπαίδευση το 70,8% ήταν
Ελληνοκύπριοι έναντι του 29,2% των μεταναστών και από όσους δήλωσαν ‘Γυμνασιακή Εκπαίδευση’ το
67,9% ήταν από Ελληνοκύπριους έναντι του 32,1% των μεταναστών. Παρόλα αυτά, η ανάλυση του
μορφωτικού επιπέδου για την κάθε ομάδα - Ελληνοκυπρίων και Μεταναστών – ξεχωριστά δεν δείχνει
ουσιαστικές ποσοστιαίες διαφορές, η μεγαλύτερη είναι στο 1.3.
Πίνακας 10: Μορφωτικό Επίπεδο

Βάση:
Δημοτική Εκπαίδευση

Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

402

100

6

1,5

Γυμνασιακή Εκπαίδευση

28

7,0

Λυκειακή Εκπαίδευση

192

47,8

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

176

43,8
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ενώ το μορφωτικό επίπεδο των ξενοδοχοϋπαλλήλων του δείγματος είναι ιδιαίτερα uψηλό, όπως είδαμε
στον προηγούμενο πίνακα, η επαγγελματική κατάρτισή τους δεν είναι στα ίδια επίπεδα. Ένα εξαιρετικά
ψηλό ποσοστό, το οποίο ανέρχεται στο 35,6% του δείγματος (143 άτομα) δηλώνει ότι δεν έχει καμία
κατάρτιση σε σχέση με το επάγγελμα που εξασκεί στο ξενοδοχείο όπου εργάζεται. Το 21,6% δηλώνει ότι
έχει ‘Πανεπιστημιακή Κατάρτιση’ και το 20,9% ‘Υψηλού Επιπέδου Κατάρτιση’ σε σχέση με το επάγγελμα
που εξασκεί στο ξενοδοχείο. Το 14,7% φαίνεται να έχει περάσει ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης
δηλώνοντας ότι έχει ‘Χαμηλού Επιπέδου Κατάρτιση’ και τέλος το 7,2% ότι πέρασε από κάποιο ‘Σύστημα
Μαθητείας’ ή/και ‘Τεχνικής Σχολής’.
Στη διασταύρωση της μεταβλητής με το ‘Φύλο’ των εργαζομένων μαθαίνουμε ότι από το
συνολικό ποσοστό από όσους δήλωσαν ότι εργάζονται ‘Χωρίς Κατάρτιση’, το 65,7% προέρχεται από
γυναίκες και το υπόλοιπο 34,3% από άντρες. Στο σύνολο των γυναικών του δείγματος, το ποσοστό που
δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου επαγγελματική κατάρτιση φτάνει το 42,5% έναντι του 27,1% των αντρών.
Σημειώνετε ότι το ποσοστό αυτό των γυναικών (42,5%) που δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου επαγγελματική
κατάρτιση είναι το ψηλότερο ανάμεσα στο γυναικείο πληθυσμό του δείγματος στα πέντε αυτά επίπεδα
επαγγελματικής κατάρτισης. Την ίδια στιγμή, όμως, οι γυναίκες δηλώνουν συχνότερα από τους άντρες
ότι έχουν ‘Πανεπιστημιακή Κατάρτιση’ με 56,3% έναντι του 43,7% των αντρών. Στο σύνολο των γυναικών
του δείγματος, οι γυναίκες με ‘Πανεπιστημιακή Κατάρτιση’ αντιπροσωπεύονται με 22,2% και στο σύνολο
των αντρών με 21,0%.
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Επιπρόσθετα, τα ποσοστά των αντρών και γυναικών στο σύνολο όσων δήλωσαν το ‘Σύστημα
Μαθητείας/Τεχνικής Σχολής’ ως την επαγγελματική τους κατάρτιση είναι 72,4% και 27,6%, αντίστοιχα.
Ενώ, τα αντίστοιχα ποσοστά στο σύνολο του δείγματος αντρών και γυναικών ξεχωριστά είναι 11,6% για
τους άντρες και 3,6% για τις γυναίκες. Οι γυναίκες συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο της
επιλογής ‘Χαμηλού Επιπέδου Κατάρτιση’ με 62,7% έναντι του 37,2% των αντρών. Ανάμεσα στην ομάδα
των γυναικών, το ποσοστό που δήλωσε ότι έχει χαμηλού επιπέδου κατάρτιση είναι στο 16,7% ενώ το
ποσοστό ανάμεσα στην ομάδα των αντρών είναι 12,2%. Το ποσοστό των αντρών που δήλωσαν ότι έχουν
‘Υψηλού Επιπέδου Κατάρτιση’ είναι ιδιαίτερα ψηλό και φτάνει στο 60,7% έναντι του 39,3% των
γυναικών. Στο σύνολο των δύο φύλων χωριστά, οι άντρες συγκεντρώνουν το 28,2% που δηλώνουν ότι
έχουν ‘Υψηλό Επίπεδο Κατάρτισης’ ενώ οι γυναίκες συγκεντρώνουν μόλις 14,9%.
Στη σύγκριση της μεταβλητής με την ‘Εθνική Καταγωγή’, φαίνεται ότι η ψαλίδα ανάμεσα στους
Ελληνοκύπριους και τους μετανάστες εργαζόμενους όσο αφορά τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης
των δύο ομάδων είναι αρκετά μεγάλη. Ο μισός σχεδόν πληθυσμός του συνόλου των μεταναστών που
συμμετείχαν στην έρευνα, το 49,6% συγκεκριμένα, δηλώνει ότι εργάζεται ‘Χωρίς Κατάρτιση’ ενώ στο
σύνολο των Ελληνοκυπρίων το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 29,7%. Μόλις το 4,2% του συνόλου των
μεταναστών δηλώνει το ‘Σύστημα Μαθητείας/Τεχνική Σχολή’ ως το επίπεδο επαγγελματικής του
κατάρτισης ενώ το αντίστοιχο των Ελληνοκυπρίων είναι 8,5%. Επιπρόσθετο, για το επόμενο επίπεδο
κατάρτισης, ‘Χαμηλού Επιπέδου Κατάρτιση’, οι δηλώσεις στο σύνολο των μεταναστών φτάνει το 12,6%
ενώ αντίστοιχα οι δηλώσεις των Ελληνοκυπριών στο 15,5%. Για το επίπεδο ‘Υψηλού Επιπέδου
Κατάρτισης’ οι δηλώσεις των Ελληνοκυπρίων είναι σχεδόν διπλάσιες από αυτές των μεταναστών
εργαζομένων με 24,4% και 12,6%, αντίστοιχα. Και τέλος, τα ποσοστά Ελληνοκυπρίων και μεταναστών για
το ψηλότερο επίπεδο κατάρτισης ‘Πανεπιστημιακή Κατάρτιση’ είναι περίπου στα ίδια ποσοστά με 21,9%
και 21,0%, αντίστοιχα.
Πίνακας 11: Επαγγελματική Κατάρτιση
Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

402

100

Χωρίς Κατάρτιση

143

35,6

Σύστημα Μαθητείας/Τεχνικής Σχολής

29

7,2

Χαμηλού Επιπέδου Κατάρτιση (Ταχύρρυθμα Προγράμματα)

59

14,7

Υψηλού Επιπέδου Κατάρτιση (Ξενοδοχειακών Σχολών)

84

20,9

Πανεπιστημιακή Κατάρτιση

87

21,6

Βάση:
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5.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Στο τρίτο μέρος, το μεγαλύτερο σε μέγεθος μέρος της έρευνας και πιο ουσιαστικό από τα προηγούμενα
μέρη, καταγράφει τα χαρακτηριστικά απασχόλησης των συμμετεχόντων αντρών και γυναικών, τα
πλείστα από τα οποία συγκαταλέγονται ανάμεσα στον κατάλογο των παραγόντων που συχνά
διαμορφώνουν το ύψος των απολαβών των εργαζομένων και του χάσματος αμοιβών μεταξύ αντρών και
γυναικών. Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά απασχόλησης που εξετάζονται στο μέρος αυτό είναι: (1) το
καθεστώς εργοδότησης των εργαζομένων, (2) τον χρόνο υπηρεσίας στις συγκεκριμένες ξενοδοχειακές
μονάδες, (3) την συχνότητα και τους λόγους διακοπής καριέρας, (4) τα κριτήρια ενασχόλησης των
εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, (5) τους όρους εργοδότησης των εργαζομένων, (6) τις
θέσεις επίβλεψης των εργαζομένων, (7) την συχνότητα προαγωγών αντρών και γυναικών, (8) το φύλο
των προϊσταμένων των τμημάτων, (9) την αξιολόγηση των ικανοτήτων και χαρακτηριστικών των
προϊσταμένων των τμημάτων, (10) την προτίμηση των συμμετεχόντων για το φύλο των προϊσταμένων,
(11) την αξιολόγηση των συμμετεχόντων για τις γυναίκες που έχουν θέσεις στη γενική διεύθυνση των
ξενοδοχειακών μονάδων ως προς την ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα των μονάδων αυτών, (12) τις
ρυθμίσεις που διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν τη συμφιλίωση της εργασιακής και κοινωνικής ζωής, (13)
την αποτίμηση των εργαζομένων για το πόσο δημιουργικές είναι οι θέσεις εργασίας τους και κατά πόσο
εκτελούν τα καθήκοντά τους με ή χωρίς ανεξαρτησία και (14) τη συχνότητα συνδικαλιστικής οργάνωσης
των συμμετεχόντων.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ
Από όσο φαίνεται από τις δηλώσεις των συμμετεχόντων ξενοδοχοϋπαλλήλων για το καθεστώς
εργοδότησής τους, ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό που ανέρχεται στο 73,4% δηλώνει ως ‘Μόνιμος/η
Υπάλληλος’. Το 21,6% του δείγματος δηλώνει ως ‘Εποχικός/η Υπάλληλος’ ή ότι εργάζεται με ‘Συμβόλαιο
Περιορισμένου Χρόνου’, μόλις το 3,0% δηλώνει ότι υποαπασχολείται και το 1,0% δηλώνει
‘Φοιτητής/ρια’ ή ότι εξασκεί την πρακτική εξάσκησή του/της.
Από τη διασταύρωση της μεταβλητής με το ‘Φύλο’ φαίνεται ότι από όλους όσους δήλωσαν ότι
το καθεστώς εργοδότησής τους είναι η επιλογή ‘Μόνιμος Υπάλληλος’ το μεγαλύτερο ποσοστό
προέρχεται από γυναίκες 54,4% και το 45,6% από άντρες. Στο σύνολο του πληθυσμού των δύο φύλων
χωριστά, τα ποσοστά που δηλώνουν ότι έχουν μόνιμη απασχόληση είναι 74,6% για τους άντρες και 72,9%
για τις γυναίκες. Οι δηλώσεις των γυναικών, επίσης, στο σύνολο όσων δήλωσαν ως το καθεστώς
εργοδότησής τους το ‘Εποχικός Υπάλληλος/Συμβόλαιο Περιορισμένου Χρόνου’ είναι στο 55,8% έναντι
του 44,2% των αντρών. Από το σύνολο των γυναικών στο δείγμα, το 21,7% δηλώνει ότι έχει καθεστώς
εποχικότητας ενώ το αντίστοιχο των αντρών είναι στο 21,0%.
Από τη σύγκριση της μεταβλητής και με το ‘Φύλο’ και την ‘Εθνική Καταγωγή’ ταυτόχρονα
φαίνεται ότι οι γυναίκες με Ελληνοκυπριακή καταγωγή συγκεντρώνουν ψηλότερα ποσοστά μόνιμης
απασχόλησης στο σύνολο του πληθυσμού τους στην έρευνα από ότι οι άντρες Ελληνοκύπριοι με 78,2%
και 75,9%, αντίστοιχα, ενώ οι άντρες Ελληνοκύπριοι (19,1%) δηλώνουν συχνότερα από ότι οι γυναίκες
Ελληνοκύπριες (16,9%) ότι έχουν το καθεστώς του εποχικού εργαζόμενου. Από την άλλη μεριά, φαίνεται
ότι οι άντρες παρά οι γυναίκες από την ομάδα των μεταναστών είναι αυτοί που δηλώνουν συχνότερα ότι
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έχουν το καθεστώς του ‘Μόνιμου Υπάλληλου’ με το 70,0% στο σύνολο του πληθυσμού τους ενώ από την
ομάδα των μεταναστριών το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 63,3%. Ανάλογα διαμορφώνεται και το
ποσοστό εποχικότητας στο σύνολο των μεταναστριών που φτάνει το 30,4% και των αντρών με 27,5%, τα
οποία είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των γυναικών και αντρών με Ελληνοκυπριακή
καταγωγή.
Πίνακας 12: Καθεστώς Εργοδότησης
Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

403

100

Μόνιμος Υπάλληλος

296

73,4

Εποχικός Υπάλληλος/Συμβόλαιο
Περιορισμένου Χρόνου

87

21,6

Φοιτητής/ρια/Πρακτική Εξάσκηση

4

1,0

Μερική Απασχόληση

12

3,0

Άλλο

4

1,0

Βάση:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9:ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ
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73,4%
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40
21,6%
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0
Μόνιμος/η

Εποχικός/συμβόλαιο περιορισμένου χρόνου

Πρακτική

Μερική απασχόληση

Άλλο
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Σ’ αυτό το σετ ερωτήσεων επιδιώξαμε να διερευνήσουμε κατά πόσο οι συμμετέχοντες και
συμμετέχουσες έχουν αναγκαστεί να διακόψουν την επαγγελματική τους καριέρα, τη συχνότητα
διακοπής καριέρας και τον ή τους λόγους διακοπής της. Στο πρώτο ερώτημα, ρωτήσαμε εάν έχουν
διακόψει την καριέρα τους και το μεγαλύτερο ποσοστό 87,1% απάντησε ‘Όχι’ ενώ 52 άτομα ή το 12,9%
του συνόλου του δείγματος απάντησε ‘Ναι’. Από τα 52 άτομα που απάντησαν ‘Ναι’, ότι δηλαδή έχουν
διακόψει την καριέρα τους, τα 19 άτομα ή το 36,5% ήταν άντρες και τα 33 άτομα ή το 65,5% ήταν
γυναίκες. Επίσης, τα 36 από τα 52 αυτά άτομα δήλωσαν ότι είναι παντρεμένοι, οι 26 από αυτά ήταν
γυναίκες και οι 10 παντρεμένοι άντρες.
Πίνακας 13: Διακοπή Καριέρας

Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

403

100

ΝΑΙ

52

12,9

ΟΧΙ

351

87,1

Βάση:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

100

87,1%

80
60
40

12,9%

20
0
Ναι

Όχι
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Όσο αφορά τη συχνότητα διακοπής καριέρας, το 80,8% των ατόμων (42 άτομα) που δήλωσαν ότι
αναγκάστηκαν να διακόψουν την καριέρας τους ήταν για μία (1) φορά, το 13,5% (7 άτομα) για δύο (2)
και το 5,7% (3 άτομα) για τρεις (3) φορές.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
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Δύο

Τρεις

Όσο αφορά στους λόγους για την πρώτη διακοπή καριέρας, το 32,7% των συμμετεχόντων που
δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν να διακόψουν την καριέρα τους αναφέρει ότι οι λόγοι είναι ‘Προσωπικοί’,
το 17,3% αναφέρει τους ‘Λόγους Υγείας’, το 13,5% επικαλείται ‘Οικογενειακούς Λόγους’ και το 36,5%
άλλους λόγους όπως ‘εγκυμοσύνη’ και ‘μαθήματα’. Στο σύνολο και των τριών περιπτώσεων διακοπής
καριέρας, από τις 20 δηλώσεις που αναφέρονται στους ‘Προσωπικούς’ λόγους, οι 12 αναφορές ή το
60,0% ήταν από άντρες και οι 8 ή το 40,0% από γυναίκες ενώ στις 10 δηλώσεις για ‘Οικογενειακούς’
λόγους, οι 8 ή το 80,0% ήταν από γυναίκες και οι 2 ή το 20,0% από άντρες. Στο σύνολο των 11 δηλώσεων
που η διακοπή καριέρας ήταν για λόγους ‘Υγείας’, οι 10 ή το 90,9% ήταν από γυναίκες και η μία δήλωση
ή το 9,1% από άντρα.
Διάγραμμα 12: Λόγοι Διακοπής Καριέρας
Λόγος

1η Διακοπή
(n=52)
32,7%

2η Διακοπή
(n=10)
20%

3η Διακοπή
(n=3)
33,3%

Οικογενειακοί

13,5%

30%

0%

Λόγοι υγείας

17,3%

10%

33,3%

Άλλοι λόγοι
(άλλο – εγκυμοσύνη – μαθήματα)

36,5%

40%

33,4%

Προσωπικοί
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Στην ερώτηση «Με ποια κριτήρια επιλέξατε να εργαστείτε στην ξενοδοχειακή βιομηχανία» το
μεγαλύτερο ποσοστό 35,0% δηλώνει ότι το κριτήριο επιλογής είναι η ‘Καριέρα’. Το 28% του συνόλου,
ένα αρκετά ψηλό ποσοστό, δηλώνει ότι ήταν μια ‘Τυχαία Επιλογή’, το 18,9% δηλώνει ως κριτήριο τις
‘Αποδοχές’ ενώ το 14,4% τη δυσκολία εξεύρεσης άλλης εργασίας. Τέλος το 3,7% δηλώνει άλλους λόγους
ως κριτήρια ανάμεσά τους ‘επειδή μου αρέσει’, ‘επειδή είναι δημοφιλές επάγγελμα’, ‘λόγο απόστασης’,
‘λόγο ανεργίας’, ‘λόγο σπουδών’ κλπ.
Στη σύγκριση μεταβλητών, φαίνεται ότι από όσους δήλωσαν ότι το κριτήριο επιλογής είναι η
‘Καριέρα’ οι άντρες συνθέτουν το 51,8% και οι γυναίκες το 48,2%. Στο σύνολο του πληθυσμού των
αντρών του δείγματος αυτό αντιπροσωπεύεται με το 41,2%, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό
από όλες τις επιλογές, ενώ το αντίστοιχο για τις γυναίκες είναι στο 31,9%. Οι γυναίκες δηλώνουν πιο
συχνά από ότι οι άντρες, ότι η ενασχόλησής τους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι ‘Τυχαία Επιλογή’
με ποσοστό 64,3% έναντι του 35,7% των αντρών. Στο σύνολο του πληθυσμού των γυναικών του
δείγματος το ποσοστό αυτό είναι στο 33,8%, το μεγαλύτερο μεταξύ των επιλογών, ενώ το ποσοστό των
αντρών είναι στο 22,6%. Επίσης, από το 18,9% που επέλεξε ως κριτήριο τις ‘Αποδοχές’ το μεγαλύτερο
ποσοστό ανήκει στις γυναίκες 57,9% έναντι του 42,1% των αντρών. Από όσους δήλωσαν ότι η
ενασχόλησή τους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι λόγο ‘Μη Εξεύρεσης Άλλης Εργασίας’ το
μεγαλύτερο ποσοστό 54,4% αντιπροσωπεύεται από άντρες και το 45,6% από γυναίκες.
Σημειώνεται, επίσης, ότι από το σύνολο όσων δήλωσαν την ‘Καριέρα’ ως το κριτήριό τους, τα
μεγαλύτερα ποσοστά προέρχονται από συμμετέχοντες που έχουν είτε ‘Πανεπιστημιακή’ κατάρτιση
(37,6%) ή ‘Υψηλού Επιπέδου Κατάρτιση’ (34,0%) για το επάγγελμα που εξασκούν στην ξενοδοχειακή
βιομηχανική. Ενώ τα άτομα που δηλώνουν ότι δεν έχουν ‘Καθόλου Κατάρτιση’ για το επάγγελμα που
εξασκούν στην ξενοδοχειακή βιομηχανία δηλώνουν συχνότερα από όσο οι υπόλοιποι ότι το κριτήριο
είναι είτε η ‘Μη Εξεύρεση άλλης Εργασίας’ (57,96%), είτε η ‘Τυχαία Επιλογή’ (51,8%) είτε οι ‘Αποδοχές’
(39,5%).
Στη διασταύρωση της μεταβλητής με την ‘Εθνική Καταγωγή’, βλέπουμε ότι στο σύνολο των
Ελληνοκυπρίων το 38,6% επιλέγει με κριτήριο την ‘Καριέρα’ ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μεταναστών
είναι στο 29,8%. Επιπρόσθετα, οι μετανάστες εργαζόμενοι στο σύνολό τους, δηλώνουν συχνότερα η
ενασχόλησή τους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι η ‘Τυχαία Επιλογή με ποσοστό 38,6% ενώ το
αντίστοιχο των Ελληνοκυπριών είναι στο 24,9%.
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Πίνακας 14: Κριτήρια Επιλογής Ενασχόλησης στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

403

100

Καριέρα

141

35,0

Αποδοχές

76

18,9

Μη Εξεύρεση Άλλης Εργασίας

58

14,4

Τυχαία Επιλογή

113

28,0

Άλλο

15

3,7

Βάση:
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

40
35%
28%

30
18,9%

20

14,4%
3,7%

10

0
Καριέρα

Αποδοχές

Μη εξεύρεση άλλης εργασίας

Τυχαία επιλογή
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ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ
Στο ερωτηματολόγιο παραθέσαμε, επίσης, μια σειρά από δηλώσεις και ζητήσαμε από τους
συμμετέχοντες να επιλέξουν ποια ή ποιες από αυτές τις δηλώσεις περιγράφουν καλύτερα τους όρους
εργοδότησής τους. Από τις 443 ανταποκρίσεις που πήραμε, 252 ή το 62,5% του συνόλου των
ανταποκρίσεων δήλωσε ότι «οι όροι εργοδότησης του είναι συνυφασμένοι με τις συλλογικές συμβάσεις
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία» και 113 ανταποκρίσεις ή το 28,0% των ανταποκρίσεων επιλέγουν επίσης
ότι «οι όροι εργοδότησης τους είναι κατ’ εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας». Επίσης, από το σύνολο
των ανταποκρίσεων, 37 άτομα ή το 9,2% δήλωσε ότι «οι όροι εργοδότησής του δεν είναι συνυφασμένοι
με τις συλλογικές συμβάσεις» και 11 άτομα ή το 2,7% δήλωσε ότι «οι όροι εργοδότησης του παραβιάζουν
την εργατική νομοθεσία». Τέλος, 26 άτομα ή το 6,5% δήλωσε ότι οι «δεν ξέρει ποιοι είναι οι όροι
εργοδότησής του».
Στη σύγκριση της μεταβλητής με τον παράγοντα ‘Φύλο’ φαίνεται ότι οι γυναίκες δηλώνουν
συχνότερα παρά οι άντρες ότι ‘οι όροι εργοδότησής τους είναι συνυφασμένοι με τις συλλογικές
συμβάσεις στην ξενοδοχειακή βιομηχανία’ με ποσοστό 55,6% έναντι του 44,6% ποσοστού των αντρών
και ‘κατ’ εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας’ με ποσοστό 60,2% έναντι του 39,8% του ποσοστού των
αντρών. Επίσης, στη σύγκριση με τον παράγοντα ‘Εθνική Καταγωγή, φαίνεται ότι στο σύνολο των
Ελληνοκυπριών το 64,1% δηλώνει ότι οι ‘όροι εργοδότησης του είναι συνυφασμένοι με τις συλλογικές
συμβάσεις στην ξενοδοχειακή βιομηχανία’ ενώ το αντίστοιχο για τον πληθυσμό των μεταναστών είναι
στο 61,0%. Το 29,2% του συνόλου των Ελληνοκυπριών δηλώνει ότι ‘οι όροι εργοδότησής του είναι κατ’
εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας’ και το αντίστοιχο των μεταναστών είναι στο 26,3%. Τέλος, το
10,2% του πληθυσμού των μεταναστών στο δείγμα δηλώνει ότι ‘οι όροι εργοδότησής του δεν είναι
συνυφασμένοι με τις συλλογικές συμβάσεις’ και το αντίστοιχο των Ελληνοκυπρίων είναι στο 8,9%.
Πίνακας 15: Όροι Εργοδότησης
Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

443

100

Οι όροι εργοδότησής μου είναι συνυφασμένοι με τις συλλογικές συμβάσεις
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία

252

62,5

Οι όροι εργοδότησής μου είναι κατ’ εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας

113

28,0

Οι όροι εργοδότησης μου δεν είναι συνυφασμένοι με τις συλλογικές συμβάσεις

37

9,2

Οι όροι εργοδότησής μου παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία

11

2,7

Δεν ξέρω ποιοι είναι οι όροι εργοδότησής μου

26

6,5

Άλλο

4

1,0

Βάση:
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ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Στην ερώτηση που θέσαμε «κατέχετε θέση από την οποία ασκείτε επίβλεψη σε άλλους εργαζόμενους»
τα 184 άτομα ή το 45,7% απάντησαν ‘Ναι’ και τα 218 άτομα ή το 54,1% ‘Όχι’. Από τα 184 άτομα που
απάντησαν ότι κατέχουν θέσεις εργασίας που επιβλέπουν άλλους εργαζόμενους τα 92 ή το 50% είναι
άντρες και τα 92 ή 50,0% γυναίκες. Ενώ από όσους απάντησαν ‘Όχι’ (218 άτομα) στην ερώτηση, το 59,0%
είναι γυναίκες και το 41,0% άντρες. Από το σύνολο των αντρών στο δείγμα (181 άτομα), το 50,8% δηλώνει
ότι κατέχει θέση που ασκεί επίβλεψη σε άλλους ενώ από το σύνολο των γυναικών στο δείγμα (221
άτομα) το ποσοστό αυτό είναι στο 41,6%.
Στη διασταύρωση με τη μεταβλητή ‘Εθνική Καταγωγή’ μαθαίνουμε ότι τα 140 από τα 184 άτομα
ή το 76,1% που απάντησαν ότι επιβλέπουν άλλους εργαζόμενους είναι Ελληνοκύπριοι και τα 44 ή το
23,9% είναι μετανάστες εργαζόμενοι. Από το σύνολο των Ελληνοκυπρίων στο δείγμα (283 άτομα) το
49,5% δηλώνει ότι επιβλέπει άλλους εργαζόμενους και το 50,2% ότι δεν επιβλέπει. Ενώ από το σύνολο
των μεταναστών το 37,0% δηλώνει ότι επιβλέπει άλλους εργαζόμενους και το 63,0% ότι δεν επιβλέπει
άλλους.
Επιπρόσθετα, από τη διασταύρωση των τριών μεταβλητών ‘θέση εργασίας’, ‘φύλο’ και ‘εθνική
καταγωγή’ διαπιστώνουμε ότι από το σύνολο των γυναικών (92) που απάντησαν ότι επιβλέπουν άλλους
εργαζόμενους οι 65 ή το 70,7% είναι Ελληνοκύπριες και οι 27 ή το 29,3% μετανάστριες. Τέλος, από το
σύνολο των μεταναστών (44) που δήλωσαν ότι επιβλέπουν άλλους εργαζόμενους οι γυναίκες
μετανάστριες αριθμούν 27 έναντι των 17 αντρών.
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Πίνακας 16: Επίβλεψη Άλλων Εργαζομένων
Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

Ναι

403
184

100
45,7

Όχι

218

54,1

ΔΑ

1

0,2

Βάση:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
Στην ερώτηση που θέσαμε προς διερεύνηση ‘πόσες φορές πήρατε προαγωγή στη συγκεκριμένη
ξενοδοχειακή μονάδα;’, η πλειοψηφία του δείγματος 63,8% ή 257 άτομα δήλωσε ότι δεν πήρε προαγωγή
‘Καμία Φορά’, το 21,6% ότι πήρε προαγωγή ‘Μια Φορά’ και το 9,2% ότι πήρε προαγωγή ‘Δύο Φορές’.
Μόνο το 3,2% δήλωσε ότι πήρε προαγωγή ‘Τρεις Φορές’, ένα ελάχιστο ποσοστό 1,7% δήλωσε ότι πήρε
‘Τέσσερις Φορές’ προαγωγή και τέλος μόνο 2 άτομα ή το 0,5% ότι πήρε προαγωγή περισσότερες από
τέσσερις φορές.
Στη σύγκριση της μεταβλητής με το ‘φύλο’, από όσους δήλωσαν ότι δεν πήραν προαγωγή ‘Καμία
Φορά’ οι άντρες διαμορφώνουν το 45,7% και οι γυναίκες το 54,3% των απαντήσεων. Από τα 87 άτομα
που δήλωσαν ότι πήραν ‘Μία Φορά’ προαγωγή οι γυναίκες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό με
65,5% και οι άντρες το 34,5%. Ενώ από τα 37 άτομα που δήλωσαν ότι πήραν ‘Δύο Φορές’ προαγωγή το
51,4% ή 19 άτομα ήταν άντρες και το υπόλοιπο 48,6% ή 18 άτομα ήταν γυναίκες. Αν και οι εργαζόμενοι
που δήλωσαν ότι πήραν προαγωγή ‘Τρεις Φορές’ είναι λίγοι (13 άτομα), οι 9 δηλώσεις έγιναν από άντρες
και τα 4 άτομα από γυναίκες. Το ίδιο συμβαίνει και με τα άτομα που δήλωσαν ότι πήραν προαγωγή
‘Τέσσερις Φορές’, από τα 7 άτομα συνολικά, οι 5 ήταν άντρες και οι δύο γυναίκες. Τα δυο άτομα που
δήλωσαν ότι πήραν προαγωγή περισσότερο από τέσσερις φορές ήταν από άντρες. Συνολικά όμως, από
όσους δήλωσαν ότι πήραν προαγωγή από μία φορά και πάνω (146 άτομα), τα 81 άτομα (55,5%) ήταν
γυναίκες και τα 65 άτομα (44,5%) ήταν άντρες.
Από τη διασταύρωση της μεταβλητής με τη μεταβλητή ‘Καταγωγή’ μαθαίνουμε ότι από τα 257
άτομα που δήλωσαν ότι δεν πήραν ‘Καμία Φορά’ προαγωγή οι 172 ή το 67,2% ήταν Ελληνοκύπριοι και
οι 84 ή το 32,8% ήταν μετανάστες εργαζόμενοι. Στο σύνολο του πληθυσμού των Ελληνοκυπρίων που
συμμετείχαν στην έρευνα αυτό μεταφράζεται ως το 60,8% που δεν πήρε καμία φορά προαγωγή και στο
σύνολο των μεταναστών το ποσοστό αυτό είναι στο 70,6%. Οπόταν, από το σύνολο των Ελληνοκυπρίων
στο δείγμα, το ποσοστό που δήλωσε ότι πήρε προαγωγή από μία φορά και πάνω ανέρχεται στο 39,22%
ενώ το αντίστοιχο των μεταναστών στο 29,41%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι
έχουν συχνότερα το καθεστώς του εποχικού εργαζόμενου παρά οι Ελληνοκύπριοι τότε η διαφορά που
εμφανίζεται ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι ελάχιστη. Όσο αφορά στο ποσοστό που δήλωσε ότι πήρε
προαγωγή ‘Μία Φορά’ (87 άτομα) οι Ελληνοκύπριοι συγκεντρώνουν το 74,7% και οι μετανάστες το
25,3%. Στο σύνολο του ποσοστού των Ελληνοκυπρίων το ποσοστό αυτό είναι στο 23,0% ενώ στο σύνολο
των μεταναστών το 18,5%.
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Πίνακας 17: Συχνότητα Προαγωγών
Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

403

100

Καμία φορά

257

63,8

Μία φορά

87

21,6

Δύο φορές

37

9,2

Τρεις φορές

13

3,2

Τέσσερις φορές

7

1,7

Περισσότερες από τέσσερις

2

0,5

Βάση:
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ΦΥΛΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Στην ερώτηση ‘ο/η προϊστάμενος του τμήματος είναι άντρας ή γυναίκα;’, παρατηρείται κατ’ αρχή ότι το
66,4% ή 267 άτομα δήλωσαν ότι ο/η προϊστάμενος του τμήματος είναι άντρας, το 32,8% ή 132 άτομα
απάντησαν ότι ο/η προϊστάμενος τους τμήματός τους είναι γυναίκα και τρία (3) άτομα δεν απάντησαν
στην ερώτηση.
Στη διασταύρωση της μεταβλητής με τη μεταβλητή ‘Τμήμα Ξενοδοχείου’ παρατηρείται ότι ενώ
σε κάποια τμήματα ξενοδοχείων τα ποσοστά των προϊσταμένων φαίνεται να είναι περίπου τα ίδια,
σύμφωνα με τις δηλώσεις των συμμετεχόντων, στα πλείστα διαφαίνεται ένας διαχωρισμός των
προϊσταμένων των τμημάτων με βάση το φύλο, ο οποίος σε κάποια τμήματα είναι απόλυτος ή σχεδόν
απόλυτος, και ο οποίος αλληλένδετος με τον κατά φύλο επαγγελματικό διαχωρισμό. Συγκεκριμένα, τα
ποσοστά προϊσταμένων με βάση το φύλο σε δύο Τμήματα, Τμήμα Υποδοχής και Τμήμα Υπηρεσιών
Ξενοδοχείου, είναι στο πενήντα-πενήντα. Οι προϊστάμενοι σε όλα τα Τμήματα Συντήρησης των
συμμετεχουσών ξενοδοχειακών μονάδων είναι άντρες (100%). Το μεγαλύτερο ποσοστό (87,5%)
προϊσταμένων σε όλα τα Τμήματα Ορόφων και Λινοθήκης του δείγματος αποτελείται από γυναίκες όπως
επίσης και το ποσοστό των Τμημάτων Καθαρισμού Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων με το 82,9% να
αποτελείται από γυναίκες και το 17,1% από άντρες. Σε όλα τα υπόλοιπα Τμήματα οι άντρες έχουν τα
μεγαλύτερα ποσοστά αντιπροσώπευσης. Στα Τμήματα Εστιατορίων/Καφετεριών/Μπαρ οι άντρες
προϊστάμενοι κατέχουν το 89,7% έναντι του 10,3% των γυναικών.
Στα Τμήματα Κουζίνες/Ζαχαροπλαστεία του δείγματος οι άντρες προϊστάμενοι συνθέτουν το
89,5% έναντι του 10,5% των γυναικών, στα Τμήματα Λογιστηρίων οι άντρες προϊστάμενοι είναι στο 71,0%
έναντι του 29,0% των γυναικών, στα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Ανθρωπίνου Δυναμικού οι άντρες
προϊστάμενοι είναι στο 71,4% έναντι του 28,6% των γυναικών και στα Τμήματα Αποθηκών και
Προμηθειών οι άντρες προϊστάμενοι αντιπροσωπεύονται από το 61,9% έναντι του 38,1% των γυναικών.
Στο διάγραμμα 18 παρακάτω φαίνεται παραστατικά ο διαχωρισμός αυτός των προϊσταμένων των
τμημάτων.
Πίνακας 18: Φύλο Προϊσταμένων Τμημάτων
Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

403

100

Άντρας

267

66,4

Γυναίκα

132

32,8

4

0,7

Βάση:

ΔΑ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Στην ερώτηση αυτή ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν συγκεκριμένες ικανότητες ή/και
χαρακτηριστικά των προϊστάμενων των τμημάτων τους, ονομαστικά: (1) Ικανότητα Οργάνωσης, (2)
Δυναμισμός, (3) Συνεργασία, (4) Δημιουργικότητα, (5) Ευαισθησία, (6) Ήθος και Αίσθημα Δικαίου, (7)
Ικανότητα Ενθάρρυνσης των άλλων, (8) Αφοσίωση στην Εργασία, και (9) Ικανότητα Επίλυσης
Προβλημάτων και Συγκρούσεων. Από όσο φαίνεται στο σχετικό πίνακα και το διάγραμμα πιο κάτω, οι
συμμετέχοντες αξιολόγησαν πολύ θετικά όλα τα χαρακτηριστικά των προϊσταμένων τους στην κλίμακα
που τους δόθηκε.
Διασταυρώσαμε όλες τις ικανότητες/χαρακτηριστικά των προϊσταμένων τμημάτων με την
μεταβλητή ‘Φύλο Προϊσταμένων’ για να μελετήσουμε πιο προσεκτικά πως οι άντρες και γυναίκες
προϊστάμενοι αξιολογούνται ίδια ή διαφορετικά από τους εργαζόμενους. Αν και στο σύνολο των
ικανοτήτων οι αξιολογήσεις είναι πολύ ψηλές και για τους άντρες και για τις γυναίκες προϊστάμενες
τμημάτων εντούτοις υπάρχουν μερικές διαφορές σε συγκεκριμένες δεξιότητες/χαρακτηριστικά.
Επικεντρώσαμε την προσοχή μας στην υψηλότερη αξία της κλίμακας που δόθηκε για αξιολόγηση, το
‘Εξαιρετικά’ και διαπιστώσαμε ότι στο χαρακτηριστικό ‘Αφοσίωση στην Εργασία’ οι άντρες και οι
γυναίκες προϊστάμενοι έχουν περίπου τα ίδια ποσοστά εξαιρετικής αξιολόγησης, 58,6% και 58,1%,
αντίστοιχα, ενώ σε άλλα τέσσερα χαρακτηριστικά/ικανότητες τα ποσοστά των αντρών είναι ψηλότερα
και στα υπόλοιπα τέσσερα το ίδιο ισχύει για τις γυναίκες. Πιο συγκεκριμένα, οι άντρες λαμβάνουν πιο
ψηλά ποσοστά στα εξής: (1) Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων με ποσοστό 50,8%
έναντι του 46,2% των γυναικών, (2) Ικανότητα ενθάρρυνσης των άλλων με ποσοστό 44,3% έναντι του
38,5% των γυναικών, (3) Δημιουργικότητα με ποσοστό 42,6% έναντι του 39,3% των γυναικών και (4)
Ικανότητα Οργάνωσης με ποσοστό 44,7% έναντι του 42,7% των γυναικών. Οι γυναίκες, τώρα, φαίνεται
να λαμβάνουν ψηλότερα ποσοστά στα εξής: (1) Ήθος και Αίσθημα Δικαίου με ποσοστό 44,4% έναντι του
41,8% των αντρών, (2) Ευαισθησία με ποσοστό 49,6% έναντι του 38,9% των αντρών, (3) Συνεργασία με
ποσοστό 53,8% έναντι του 45,9% των αντρών και (4) Δυναμισμός με ποσοστό 48,7% έναντι του 44,3%
των αντρών.
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Πίνακας 19: Αξιολόγηση Ικανοτήτων/Χαρακτηριστικών Προϊσταμένων Τμημάτων
ΑΝΕΠΑΡΚΗ

ΜΕΤΡΙΑ

ΚΑΛΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΣΥΧΝ

%

ΣΥΧΝ

%

ΣΥΧΝ

%

ΣΥΧΝ

%

ΣΥΧΝ

%

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

2

0,5

15

4,1

35

9,6

151

41,4

162

44,4

ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ

4

1,1

11

3,0

50

13,7

133

36,4

167

45,8

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3

0,8

15

4,1

33

9,0

136

37,3

178

48,8

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

3

0,8

20

5,5

44

12,1

146

40,0

152

41,6

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

7

1,9

23

6,3

57

15,6

122

33,4

156

38,7

ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΜΑ
ΔΙΚΑΙΟΥ

7

1,9

15

4,1

49

13,4

138

37,8

156

42,7

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΕΝΘΑΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΛΛΩΝ

7

1,9

17

4,7

65

17,8

120

32,9

156

42,7

ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

0

0

8

2,2

32

7,9

110

27,3

215

53,3

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

2

0,5

24

6,6

36

9,9

122

33,4

181

49,6

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΦΥΛΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
Στην ερώτηση που θέσαμε στους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες ‘Εάν είχατε επιλογή, θα
προτιμούσατε στη θέση προϊσταμένου/ης να ήταν άντρας ή γυναίκα;’ το μεγαλύτερο ποσοστό 41,2%
απάντησε ότι θα προτιμούσε να ήταν ‘Άντρας’ ο προϊστάμενός του και το 18,9% θα προτιμούσε να ήταν
‘Γυναίκα’ η προϊστάμενή του. Επιπρόσθετα από την επιλογή Άντρας-Γυναίκα’ η ερώτηση έδινε τη
δυνατότητα στους συμμετέχοντες να απαντήσουν αυθόρμητα στην ερώτηση. Από αυτές τις
ανταποκρίσεις προκύπτει ότι για το 20,8% του συνόλου ‘Δεν έχει Διαφορά’ αν ο/η προϊστάμενος/η είναι
άντρας ή γυναίκα, για το 4,2% ότι ‘Είναι Αδιάφορο’ αν είναι άντρας ή γυναίκα ο/η προϊστάμενος/η και
για το 4,2% ότι ‘Δεν ενοχλεί’ τους συμμετέχοντες αν ο/η προϊστάμενος είναι άντρας ή γυναίκα. Επίσης,
μικρότερα ποσοστά συμμετεχόντων δίνουν απαντήσεις όπως ‘Δεν το σκέφτηκα’ ή ‘Εξαρτάτε από τις
Ικανότητες’.
Στη διασταύρωση της μεταβλητής με το ‘Φύλο’ των συμμετεχόντων προκύπτει ότι, από το
σύνολο των ατόμων που απάντησαν ότι θα προτιμούσαν ‘άντρα’ ως προϊστάμενο του τμήματός τους το
61,8% προέρχεται από απαντήσεις αντρών και το 38,2% από απαντήσεις γυναικών. Ενώ από το σύνολο
όσων απάντησαν ότι προτιμούν ‘γυναίκα’ ως προϊστάμενη του τμήματός του, το 84,2% προέρχεται από
απαντήσεις γυναικών και μόλις το 15,8% από απαντήσεις αντρών. Στο σύνολο, όμως, του πληθυσμού
108

των αντρών στην έρευνα το 89,5% δηλώνει θα προτιμούσε ‘άντρα’ ως προϊστάμενο του και μόλις το
10,5% θα προτιμούσε ‘γυναίκα’. Ενώ στο σύνολο του πληθυσμού των γυναικών στην έρευνα τα ποσοστά
ως προς την προτίμηση ‘άντρα’ ή ‘γυναίκας’ ως προϊστάμενο του τμήματος είναι πιο ισορροπημένα με
το 49,6% να δηλώνει ότι θα προτιμούσε ‘άντρα’ και το 50,4% να δηλώνει ότι θα προτιμούσε ‘γυναίκα’ ως
προϊστάμενη του τμήματός του.
Πίνακας 20: Προτίμηση Φύλου Προϊστάμενου
Σύνολο
Συχνότητα
Βάση:

Ποσοστό (%)

403

100

Άντρας

166

41,2

Γυναίκα

76

18,9

Δεν έχει διαφορά

84

20,8

Μου είναι αδιάφορο

17

4,2

Δεν με ενοχλεί

17

4,2

Δεν έχω άποψη
Δεν το σκέφτηκα

4
2

1,0
0,5

Εξαρτάτε από τις ικανότητες

2

0,5

Καμία Απάντηση

35

8,65
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ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Θέσαμε, επίσης, το ακόλουθο ερώτημα στους συμμετέχοντες ‘Εάν υπάρχουν γυναίκες στη διεύθυνση της
ξενοδοχειακής σας μονάδας (π.χ. Γενική διεύθυνση, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Γενικό Λογιστήριο,
Τμήμα Τροφίμων και Ποτών) , κατά πόσο πιστεύετε ότι η παρουσία τους επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη
και την αποτελεσματικότητα της μονάδας;’ Το μεγαλύτερο ποσοστό 38,7% απάντησε ότι η παρουσία
γυναικών στη διεύθυνση της ξενοδοχειακής του μονάδα επηρεάζει ‘Αρκετά’ θετικά την ανάπτυξη και
αποτελεσματικότητα της μονάδας, το 29,0% ότι την επηρεάζει ‘Πολύ’ θετικά και το 9,2% ότι την
επηρεάζει ‘Μέτρια’. Το 8,2% δηλώνει ότι ‘Δεν έχει άποψη’, το 7,4% ότι δεν την επηρεάζει ‘Καθόλου
Θετικά και το 4,5% ότι την επηρεάζει ‘Λίγο’ θετικά.
Από τη διασταύρωση της μεταβλητής με τον παράγοντα ‘Φύλο’ φαίνεται ότι οι γυναίκες
συμμετέχουσες στην έρευνα αποτιμούν πιο θετικά την παρουσία των γυναικών στις διευθύνσεις των
ξενοδοχειακών τους μονάδων παρά οι άντρες συνάδελφοί τους. Συγκεκριμένα, από το συνολικό ποσοστό
όσων απάντησαν ‘Πολύ’ θετικά, το 61,5% προέρχεται από τις εκτιμήσεις των γυναικών και το 38,5% από
αυτές των αντρών. Στο σύνολο του πληθυσμού των γυναικών της έρευνας, το ποσοστό που απάντησε ως
‘Πολύ’ θετικά είναι στο 32,6% ενώ το αντίστοιχο των αντρών είναι στο 24,9%. Επίσης, από το συνολικό
ποσοστό όσων απάντησαν ‘Αρκετά’ θετικά, το 59,6% είναι από γυναίκες και το 40,4% από άντρες. Οι
γυναίκες συγκεντρώνουν και σ’ αυτή την επιλογή ψηλότερα ποσοστά στο σύνολο του πληθυσμού τους
στην έρευνα από ότι το σύνολο των αντρών με 42,1% και 34,8%, αντίστοιχα. Τώρα, στο σύνολο όσων
απάντησαν ‘Μέτρια’, οι άντρες είναι αυτοί με το μεγαλύτερο ποσοστό 67,6% έναντι του 32,4% των
γυναικών. Στα σύνολα των δύο φύλων χωριστά, το 13,8% του συνόλου του πληθυσμού των αντρών
εκτιμά την παρουσία των γυναικών στις διευθύνσεις των ξενοδοχειακών τους μονάδων ως ‘Μέτρια’ ενώ
η αντίστοιχη εκτίμηση των γυναικών είναι στο 5,4%.
Διασταυρώσαμε, επίσης, την μεταβλητή αυτή με την μεταβλητή ‘Εθνική Καταγωγή’ και
επισημάνουμε ότι οι εκτιμήσεις των Ελληνοκυπρίων και μεταναστών εργαζομένων στα σύνολα του
πληθυσμού καθενός ξεχωριστά δεν παρουσιάζουν καμία ουσιαστική διαφορά. Η διασταύρωση της
μεταβλητής με τον παράγοντα ‘Εκπαιδευτικό Επίπεδο’, για το σύνολο όσων εκτίμησαν την παρουσία των
γυναικών στις διευθύνσεις των ξενοδοχειακών τους μονάδων ως ‘Πολύ’ θετική φανερώνει ότι όσο
ψηλότερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων τόσο ανεβαίνει και το ποσοστό θετικής
αποτίμησης του ρόλου των γυναικών. Το ίδιο συμβαίνει και στη σύγκριση με τα ποσοστά για την κάθε
εκπαιδευτική βαθμίδα ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες με ‘Πανεπιστημιακή’ εκπαίδευση
συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό στην απάντηση ‘Πολύ’ θετικά και φτάνει στο 55,6% του συνόλου
των απαντήσεων και το οποίο αντιπροσωπεύει το 36,9% του πληθυσμού των συμμετεχόντων με
Πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το 39,3% των απαντήσεων προέρχεται από συμμετέχοντες με ‘Λυκειακή’
εκπαίδευση και το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού της έρευνας με Λυκειακή εκπαίδευση
είναι στο 24,0%. Το 4,3% των απαντήσεων πηγάζει από συμμετέχοντες με ‘Γυμνασιακή’ εκπαίδευση και
το αντίστοιχο στο σύνολο του πληθυσμού τους είναι στο 17,9%. Τέλος, το 0,9% των απαντήσεων
προέρχεται από συμμετέχοντες με ‘Δημοτική’ Εκπαίδευση και στο σύνολο του πληθυσμού των
συμμετεχόντων με Δημοτική εκπαίδευση αντιστοιχεί στο 16,7% .
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Πίνακας 21: Παρουσία Γυναικών στη Διεύθυνση της Ξενοδοχειακής Μονάδας
Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

403

100

Πολύ

117

29,0

Αρκετά

156

38,7

Μέτρια

37

9,2

Λίγο

18

4,5

Καθόλου

30

7,4

Δεν έχω άποψη

33

8,2

Δεν υπάρχουν γυναίκες στη
διεύθυνση
Δεν ξέρω αν υπάρχουν γυναίκες στη
διεύθυνση

11

2,7

1

0,2

Βάση:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20:ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ
38,7%
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

40

29%

30

20

9,2%

10

7,4%
4,5%

8,2%
2,7%

0,3%

0
Πολύ

Αρκετά

Μέτρια

Λίγο

Καθόλου

Δεν έχω άποψη

Δεν υπάρχουν

Δεν ξέρω αν υπάρχουν
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ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΦΜΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με τη δήλωση ‘Η
ξενοδοχειακή μου μονάδα προσφέρει δυνατότητες για ευέλικτες ρυθμίσεις και διευκολύνσεις που
βοηθούν στη συμφιλίωση της εργασιακής και κοινωνικής ζωής των εργαζομένων’ (π.χ. δυνατότητα
μεταφοράς από και προς το ξενοδοχείο, ευελιξία ως προς την έλευση και αποχώρηση από την εργασία,
προσαρμογή προγράμματος με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων). Πέρα από το μισό πληθυσμό 52,1%
δήλωσε ότι ‘Συμφωνεί’ με τη δήλωση, 15,9% ότι ‘Ούτε Διαφωνεί Ούτε Συμφωνεί’ με τη δήλωση, 13,9%
ότι ‘Διαφωνεί’, 12,7% ότι ‘Συμφωνεί Απόλυτα’ και 4,0% ότι ‘Διαφωνεί Απόλυτα’.
Από τη σύγκριση της μεταβλητής με τον παράγοντα ‘Φύλο’ φαίνεται ότι και οι άντρες και οι
γυναίκες στα σύνολα του πληθυσμού του κάθε φύλου ξεχωριστά τείνουν να ‘Συμφωνούν’ με τη δήλωση
με αρκετά ψηλά ποσοστά, οι γυναίκες με 56,6% του πληθυσμού τους και οι άντρες με 46,4%. Στη
διασταύρωση με τον παράγοντα ‘Εθνική Καταγωγή’ παρατηρείται ότι οι μετανάστες στο σύνολο του
πληθυσμού τους τείνουν να ‘Συμφωνούν’ περισσότερο από ότι οι Ελληνοκύπριοι, με ποσοστά 59,2% και
49,1%, αντίστοιχα. Ενώ οι Ελληνοκύπριοι συγκεντρώνουν ψηλότερα ποσοστά στο σύνολο του
πληθυσμού τους στην απάντηση ‘Διαφωνώ’ παρά οι μετανάστες, με ποσοστά 17,0% και 6,7%,
αντίστοιχα.
Πίνακας 22: Ευέλικτες Ρυθμίσεις που Βοηθούν στη Συμφιλίωση Εργασιακής και Κοινωνικής Ζωής
Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

403

100

Διαφωνώ Απόλυτα

16

4,0

Διαφωνώ

56

13,9

Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ

64

15,9

Συμφωνώ

210

52,1

Συμφωνώ Απόλυτα

51

12,7

ΔΑ

6

1,5

Βάση:
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ΖΩΗΣ
52,1%

60
50
40
30
13,9%

20
10

15,9%

12,7%

4%

1,4%

0
Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

Δεν απάντησε
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ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ
Παράλληλα με την προηγούμενη ερώτηση, ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες κατά πόσο συμφωνούν ή
διαφωνούν με τη δήλωση ‘Η ξενοδοχειακή μου μονάδα εφαρμόζει ευέλικτες ρυθμίσεις που
παρεμποδίζουν τη συμφιλίωση της εργασιακής και κοινωνικής ζωής των εργαζομένων’ (π.χ. σπαστό
ωράριο εργασίας, εργασία εξτρά, εβδομαδιαία εργασία χωρίς ρεπό). Το μεγαλύτερο ποσοστό 48,4%
δήλωσε ότι ‘Διαφωνεί’, το 19,9% ότι ‘Συμφωνεί’, το 17,9% ότι ‘Ούτε Διαφωνεί Ούτε Συμφωνεί’, το 11,4%
ότι ‘Διαφωνεί Απόλυτα’ και το 1,7% ότι ‘Συμφωνεί Απόλυτα’.
Στη σύγκριση της μεταβλητής με το ‘Φύλο’ βλέπουμε ότι στο σύνολο του πληθυσμού των αντρών
το 24,9% δηλώνει ότι ‘Συμφωνεί’ στο ότι υπάρχουν ρυθμίσεις που παρεμποδίζουν τη συμφιλίωση
εργασιακής και κοινωνικής ζωής ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του συνόλου των γυναικών είναι
χαμηλότερο με 15,8%.
Πίνακας 23: Ευέλικτες Ρυθμίσεις που Παρεμποδίζουν τη Συμφιλίωση της Εργασιακής και Κοινωνικής Ζωής
Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

403

100

Διαφωνώ Απόλυτα
Διαφωνώ

46
195

11,4
48,4

Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ

72

17,9

Συμφωνώ

80

19,9

Συμφωνώ Απόλυτα

7

1,7

ΔΑ

3

0,7

Βάση:
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ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

50

48,4%

40
30
20

17,9%

11,4%

19,9%
1,7%

10
0
Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΤΙΝΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
Θέσαμε στους συμμετέχοντες, επίσης, δύο ερωτήματα αξιολόγησης της εργασίας τους. Το πρώτο
ερώτημα καταπιάνεται με την ανεξαρτησία που νιώθουν ότι έχουν οι εργαζόμενοι, το οποίο είναι ‘Πόση
ανεξαρτησία πιστεύετε ότι έχετε ως προς την εκτέλεση των επαγγελματικών σας καθηκόντων, πολλή
ανεξαρτησία ή καθόλου ανεξαρτησία;’ ενώ το δεύτερο καταγράφει την αξιολόγηση στο κατά πόσο οι
συμμετέχοντες χαρακτηρίζουν δημιουργική ή όχι την εργασία τους, κατά γράμμα ‘Πως θα χαρακτηρίζατε
την καθημερινή σας εργασία, περισσότερο εργασία ρουτίνας ή δημιουργική εργασία;’ Χρησιμοποιήθηκε
η κλίμακα 1-10, όπου 1 σημαίνει περισσότερο εργασία ρουτίνας ή καθόλου ανεξαρτησία και 10
περισσότερο δημιουργική εργασία ή απόλυτη ανεξαρτησία.
Στο πρώτο ερώτημα που αφορά την αξιολόγηση των εργαζομένων σε σχέση με την ανεξαρτησία
που πιστεύουν ότι έχουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, φαίνεται ότι ο μέσος όρος αξιολόγησης
είναι αρκετά ψηλός και φτάνει το 7.05 της κλίμακας 1-10 που δόθηκε στους συμμετέχοντες. Στη σύγκριση
των μέσων όρων στα σύνολα των συμμετεχόντων αντρών και γυναικών χωριστά φαίνεται ότι οι άντρες
δηλώνουν ότι έχουν περισσότερη ανεξαρτησία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους παρά οι γυναίκες.
Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος για τους άντρες είναι στο 7.30 της κλίμακας ενώ των γυναικών στο 6.85.
Επιπρόσθετα, ο μέσος όρος στο σύνολο των Ελληνοκυπρίων στην έρευνα είναι ψηλότερος από τον μέσο
όρο των μεταναστών, 7.23 και 6.62 αντίστοιχα. Επίσης, ενδιαφέρον παρατηρείται στη σύγκριση των
μέσων όρων με ηλικιακούς όρους καθώς ο μέσος όρος αυξάνεται όπως αυξάνονται οι ηλικιακές
κατηγορίες. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος για την ηλικιακή κατηγορία 18-24 χρόνια είναι στο 6.28, για την
κατηγορία 25-34 χρόνια στο 6.91, για την κατηγορία 35-44 χρόνια στο 7.13, για την ηλικιακή κατηγορία
45-55 χρόνια στο 7.17 και τέλος για την κατηγορία 56-64 χρόνια φτάνεις στο 7.69 στην κλίμακα 1-10.
Στο δεύτερο ερώτημα για την αξιολόγηση της εργασίας των εργαζομένων ως δημιουργική ή
εργασία ρουτίνας, ο μέσος όρος είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο ανεξαρτησίας αλλά είναι σχετικά
ψηλός όρος και φτάνει στο 6.59 στην κλίμακα 1-10. Στη σύγκριση των μέσων όρων αντρών και γυναικών
φαίνεται ότι η διαφορά δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ο μέσος όρος για τους άντρες είναι 6.69 στην κλίμακα
1-10 ενώ των γυναικών λίγο χαμηλότερος στο 6.51. Η ψαλίδα μεταξύ των μέσων όρων Ελληνοκυπρίων
και μεταναστών είναι σχετικά μεγαλύτερη 6.68 και 6.37 στην κλίμακα 1-10, αντίστοιχα. Στη σύγκριση των
μέσων όρων σε σχέση με την ηλικιακή κατηγορία, όπως και στην περίπτωση της αξιολόγησης της
ανεξαρτησίας της εργασίας, φαίνεται ότι όσο μεγαλώνει η ηλικιακή κατηγορία τόσο αυξάνεται και ο
μέσος όρος αξιολόγησης της δημιουργικότητας εργασίας. Ο μέσος όρος για την ηλικιακή κατηγορία 5664 χρόνια ξεπερνά κατά πολύ όλες τις άλλες με 7.53 στην κλίμακα 1-10, στην κατηγορία 44-55 χρόνια ο
μέσος όρος είναι στο 6.76 της κλίμακας, στην κατηγορία 35-44 χρόνια είναι στο 6.50, στην κατηγορία 2435 χρόνια στο 6.39 και τέλος στην κατηγορία 18-24 χρόνια ο μέσος όρος πέφτει στο 6.15 της κλίμακας 110.
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ΔΙΑΓΡΑΜ Μ Α 23: ΑΞΙΟΛΟΓΗ Σ Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Στην ερώτησή μας ‘πόσο συχνά συμμετάσχετε σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που
προσφέρει η ξενοδοχειακή σας μονάδα;’ το ψηλότερο ποσοστό 37,0% δήλωσε ‘Μία φορά τον χρόνο’ ενώ
ένα μεγάλο ποσοστό 27,8% δήλωσε ότι δε συμμετείχε καμιά φορά σε τέτοια προγράμματα. Το 19,1%
δήλωσε ότι συμμετέχει ‘Δύο φορές τον χρόνο’, το 5,9% δήλωσε ότι συμμετέχει ‘Τρεις φορές τον χρόνο’
και το 10,2% ‘περισσότερες από τρεις φορές’.
Από τη διασταύρωση της μεταβλητής με το ‘Φύλο’ βλέπουμε ότι από όσους απάντησαν ‘0 Φορές’
το 58,9% διαμορφώνεται από απαντήσεις γυναικών και το 41,1% από απαντήσεις αντρών. Στο σύνολο
των γυναικών στην έρευνα, το 29,9% δηλώνει ότι δεν παρακολούθησε καθόλου προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες είναι στο 25,4%. Ωστόσο, το
μεγαλύτερο ποσοστό από το πληθυσμό των γυναικών 39,8% δήλωσε ότι παρακολουθεί τέτοια
προγράμματα ‘Μία φορά τον χρόνο’ ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των ανδρών στην έρευνα
53,9% δήλωσε ότι συμμετέχει στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ‘Δύο φορές τον χρόνο’.
Από τη σύγκριση της μεταβλητής με τον παράγοντα ‘Εθνική Καταγωγή’ μαθαίνουμε ότι στο
σύνολο των Ελληνοκυπρίων το 23,7% δήλωσε ότι δεν έχει παρακολουθήσει καθόλου προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του συνόλου των μεταναστών είναι σαφές
ψηλότερο και φτάνει στο 37,5%, το οποίο αντιπροσωπεύει και το μεγαλύτερο ποσοστό ανάμεσα στο
πληθυσμό τους στην έρευνα. Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο ποσοστό από τον πληθυσμό των
Ελληνοκυπρίων, το 39,2% δήλωσε ότι παρακολουθεί τέτοια προγράμματα ‘Μία φορά τον χρόνο’. Το
ποσοστό του συνόλου των μεταναστών που δηλώνει ότι παρακολουθεί προγράμματα κατάρτισης ‘Μία
φορά τον χρόνο’ είναι στο 15,8%.
Πίνακας 24: Συχνότητα Συμμετοχής σε Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Σύνολο
Συχνότητα
Βάση:

Ποσοστό (%)

403

100

0 φορές

112

27,8

Μια φορά τον χρόνο

149

37,0

Δύο φορές τον χρόνο

77

19,1

Τρεις φορές τον χρόνο

24

5,9

Περισσότερες από τρεις φορές

41

10,2
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20

10,2%
5,9%

10
0
0 φορές

Μία φορά το χρόνο

Δύο φορές τον χρόνο

Τρεις φορές τον χρόνο

Περισσότερες

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ρωτήσαμε, επίσης, να μάθουμε τους πιθανούς λόγους που μερικοί από τους συμμετέχοντες δεν είναι
εγγεγραμμένα μέλη κάποιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Η πλειοψηφία τους δείγματος (65,0%),
ωστόσο, δήλωσε ότι ‘είναι μέλος συντεχνίας’ ενώ ένα αρκετά ψηλό ποσοστό που φτάνει το 35,0% δεν
είναι μέλος. Πιο συγκεκριμένα, το 16,4% δήλωσε ότι ‘δεν επιθυμεί να γίνει μέλος συντεχνίας’, το 10,7%
ότι ‘δεν το σκέφτηκε’, το 2,7% ότι ‘δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στο ξενοδοχείο που εργάζεται’,
το 3,7% δεν ήθελε να απαντήσει στην ερώτηση, το 0,7% ότι ‘δεν του επιτρέπεται από τον εργοδότη να
γίνει μέλος συντεχνίας’ και το 0,7% ότι ‘φοβάται μήπως χάσει τη δουλειά του’.
Η διασταύρωση της μεταβλητής με τον παράγοντα ‘Φύλο’ μας επιτρέπει να παρατηρήσουμε ότι
στα σύνολα των πληθυσμών γυναικών και αντρών στην έρευνα, οι γυναίκες συγκεντρώνουν μεγαλύτερα
ποσοστά συνδικαλιστικής οργάνωσης παρά οι άντρες, με ποσοστά 68,9% και 65,7%, αντίστοιχα. Επίσης,
στην απάντηση ‘Δεν επιθυμώ να γίνω μέλος συντεχνίας’ οι άντρες συγκεντρώνουν ψηλότερα ποσοστά
στο σύνολο του πληθυσμού τους παρά οι γυναίκες, 19,4% και 15,1% αντίστοιχα. Όσο αφορά τον
παράγοντα ‘Εθνική Καταγωγή’, οι Ελληνοκύπριοι, στο σύνολο του πληθυσμού τους στην έρευνα,
εμφανίζονται ως μέλη συντεχνίας κατά πολύ συχνότερα παρά οι μετανάστες, 72,8% και 54,5%
αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, στην απάντηση ‘δεν επιθυμώ να γίνω μέλος συντεχνίας’, οι μετανάστες
συγκεντρώνουν ψηλότερο ποσοστό 24,1% στο σύνολο του πληθυσμού τους παρά οι Ελληνοκύπριοι με
ποσοστό 14,1%. Σε σχέση με την ηλικία, η σύγκριση της μεταβλητής δείχνει ότι οι μικρότερες ηλικιακές
κατηγορίες 18-24 χρόνια και 25-35 χρόνια έχουν κάτω από 50,0% συμμετοχής, 43,2% και 45,4%
αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες 36-45 χρόνια (78,6%), 46-55 χρόνια (84,1%) και 5664 χρόνια (80,6%) έχουν σαφή ψηλότερα ποσοστά.
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Πίνακας 25: Συνδικαλιστική Οργάνωση

Βάση:
Είμαι μέλος συντεχνίας
Δεν επιθυμώ να γίνω μέλος συντεχνίας

Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

403

100

262
66

65,0
16,4

Δεν μου επιτρέπεται από τον εργοδότη να γίνω μέλος
συντεχνίας
Δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στο ξενοδοχείο
όπου εργάζομαι
Φοβάμαι μήπως χάσω τη δουλειά μου

3

0,7

11

2,7

3

0,7

Δεν το σκέφτηκα

43

10,7

ΔΑ

15

3,7

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25:ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
80
65%

Είμαι μέλος
Δεν επιθυμώ να γίνω μέλος

60

Δεν μου επιτρέπεται από τον εργοδότη
Δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στο
ξενοδοχείο
Φοβάμαι μήπως χάσω τη δουλειά μου

40

20

16,4%

10,7%
0,7%

2,7%

0,7%

0
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5.4 ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ
Το τέταρτο μέρος της έρευνας εξετάζει βαθύτερα τους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν το
χάσμα αμοιβών μεταξύ αντρών και γυναικών και καταπιάνεται, συγκεκριμένα, με τις απόψεις και
αντιλήψεις των συμμετεχόντων ως προς (1) την αναγνώριση των γυναικείων προσόντων και δεξιοτήτων
στις μονάδες όπου εργάζονται, (2) τη συσχέτιση της εργασιακής απόδοσης των γυναικών και της
συχνότητας προαγωγών τους, (3) τις αμοιβές των μεταναστών και μεταναστριών, (4) τη σχέση
πατρότητας και μητρότητας με τις προαγωγές και (5) τη σχέση των συνεχιζόμενων προγραμμάτων
επαγγελματικής κατάρτισης και τη βοήθεια που προσφέρουν τα προγράμματα αυτά στην επαγγελματική
ανέλιξη των εργαζομένων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες να αναφέρουν κατά πόσο συμφωνούν ή
διαφωνούν με τη δήλωση ‘Τα προσόντα και οι δεξιότητες των γυναικών στην ξενοδοχειακή μου μονάδα
δεν αναγνωρίζονται’ και η συντριπτική πλειοψηφία 70,7% φαίνεται ότι δεν συμμερίζεται μια τέτοια
άποψη. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό 55,3% δήλωσε ότι ‘Διαφωνεί’ με τη δήλωση, το 15,4%
δήλωσε ότι ‘Διαφωνεί Απόλυτα’ και το 15,4% εμφανίζεται σχετικά ουδέτερο δηλώνοντας ότι ‘Ούτε
Διαφωνεί Ούτε Συμφωνεί’. Μόλις το 12,7% του συνόλου φαίνεται να ασπάζεται την άποψη αυτή και
συγκεκριμένα το 10,2% δήλωσε ότι ‘Συμφωνεί’ και το 2,5% ότι ‘Συμφωνεί Απόλυτα’.
Η σύγκριση της μεταβλητής με το ‘Φύλο’ μας δείχνει ότι στα σύνολα των πληθυσμών των δύο
φύλων, οι άντρες τείνουν να διαφωνούν περισσότερο με τη δήλωση παρά οι γυναίκες. Για την απάντηση
‘Διαφωνώ Απόλυτα’ οι άντρες δηλώνουν συχνότερα παρά οι γυναίκες ότι διαφωνούν απόλυτα με
ποσοστά 19,1% και 12,8%, αντίστοιχα. Επίσης, από το σύνολο των αντρών το 59,6% δήλωσε ότι
‘Διαφωνεί’ ενώ το αντίστοιχο των γυναικών είναι στο 53,4%. Οι γυναίκες εμφανίζονται περισσότερο
ουδέτερες με 17,4% του πληθυσμού τους να δηλώνει ότι ‘Ούτε Διαφωνεί Ούτε Συμφωνεί’ έναντι του
12,9% των αντρών. Τέλος, οι γυναίκες δηλώνουν συχνότερα ότι ‘Συμφωνούν’ με ποσοστό 12,3% έναντι
του 7,9% των αντρών και ακόμη συχνότερα παρά ότι ‘Συμφωνούν Απόλυτα’ παρά οι άντρες με ποσοστό
4,1% έναντι του 0,6% των αντρών.
Πίνακας 26: Αναγνώριση Προσόντων και Δεξιοτήτων των Γυναικών
Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

403

100

Διαφωνώ Απόλυτα

62

15,4

Διαφωνώ
Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ

223
62

55,3
15,4

Συμφωνώ

41

10,2

Συμφωνώ Απόλυτα

10

2,5

ΔΑ

5

1,2

Βάση:
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 26: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
55,3%

50
40
30
20

15,4%

15,4%
10,2%

10
0

2,5%

1,2%

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

Δεν απάντησε

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Στη συνέχεια ζητήσαμε από το ερευνητικό δείγμα να τοποθετηθεί στη δήλωση ‘Η εργασιακή απόδοση
των γυναικών στην ξενοδοχειακή μου μονάδα δεν αξιολογείται επαρκώς με αποτέλεσμα οι γυναίκες να
προάγονται λιγότερο συχνά σε σύγκριση με τους άντρες’, το 62,8% τοποθετείται αρνητικά στη δήλωση
και μόλις το 14,7% θετικά. Συγκεκριμένα, το 50,9% δήλωσε ότι ‘Διαφωνεί’ και το 11,9% ότι ‘Διαφωνεί
Απόλυτα’. Ένα αρκετά ψηλό ποσοστό του δείγματος, το 21,6% εμφανίζεται χωρίς σαφή άποψη
δηλώνοντας ότι ‘Ούτε Διαφωνεί Ούτε Συμφωνεί’ με την άποψη αυτή, το 13,2% φαίνεται να ‘Συμφωνεί’
και μόλις το 1,5% να ‘Συμφωνεί Απόλυτα’.
Όπως και στην προηγούμενη τοποθέτηση των συμμετεχόντων για την αναγνώριση των
δεξιοτήτων των γυναικών, η σύγκριση με τη μεταβλητή ‘Φύλο’ δείχνει ότι στα σύνολα του πληθυσμού
των δύο φύλων χωριστά οι άντρες τείνουν να διαφωνούν (70,3%) περισσότερο παρά οι γυναίκες (58,1%)
με την άποψη αυτή. Αναλυτικά, στα σύνολα των απαντήσεων, το ποσοστό για τη δήλωση ‘Συμφωνώ
Απόλυτα’ προέρχεται αποκλειστικά από τοποθετήσεις γυναικών. Επίσης, από όσους δήλωσαν
‘Συμφωνώ’, η πλειοψηφία (69,8%) είναι από δηλώσεις γυναικών και το 30,2% από δηλώσεις αντρών.
Στην απάντηση ‘Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ’ οι γυναίκες συγκεντρώνουν ψηλότερο ποσοστό παρά οι
άντρες, 22,3% και 20,8% αντίστοιχα. Επίσης, οι γυναίκες εμφανίζονται με μεγαλύτερο ποσοστό (52,2%)
στη δήλωση ‘Διαφωνώ’ παρά οι άντρες (47,8%) ενώ το ποσοστό των αντρών (56,2%) στη δήλωση
‘Διαφωνώ Απόλυτα’ είναι μεγαλύτερο από αυτό των γυναικών (43,8%).
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Πίνακας 27: Αξιολόγηση Εργασιακής Απόδοσης των Γυναικών
Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

403

100

Διαφωνώ Απόλυτα

48

11,9

Διαφωνώ

205

50,9

Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ

87

21,6

Συμφωνώ

53

13,2

Συμφωνώ Απόλυτα

6

1,5

ΔΑ

4

0,9

Βάση:

60

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 27: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

50,9%

50
40
30

21,6%
20

11,9%

13,2%

10
0

1,5%

0,9%

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

Δεν απάντησε
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Ρωτήσαμε, επίσης, την άποψη των συμμετεχόντων για τις αμοιβές των μεταναστών και μεταναστριών
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία με την ακόλουθη ερώτηση ‘Πιστεύετε ότι οι μετανάστες/ριες αμείβονται
λιγότερο από τους/τις Κύπριους/ες στην ξενοδοχειακή βιομηχανία;’ Το μεγαλύτερο ποσοστό 47,6%
δήλωσε ‘Όχι’, το 37,5% ‘Ναι’ και το 14,9% ότι δεν ξέρει ή δεν απαντά. Στο σύνολο των αντρών του
δείγματος, το 41,1% δήλωσε ‘Ναι’, το μεγαλύτερο ποσοστό 46,7% ‘Όχι’ και το 12,2% ότι ‘Δεν ξέρει’. Στο
σύνολο των γυναικών, το 35,0% δήλωσε ‘Ναι’, το 49,1% ‘Όχι’ και το 15,9% ότι ‘Δεν ξέρει’. Στο σύνολο των
Ελληνοκυπρίων, το 38,7% δήλωσε ‘Ναι’, το 48,9% δήλωσε ‘Όχι’ και το 12,4% ότι ‘Δεν ξέρει’. Ενώ στο
σύνολο των μεταναστών, το 35,3% δήλωσε ‘Ναι’, το 45,4% ‘Όχι’ και το 19,3% ότι ‘Δεν ξέρει’.
Πίνακας 28: Απόψεις για Αμοιβές Μεταναστών
Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

403

100

Ναι

151

37,5

Όχι

192

47,6

Δεν Ξέρω/Δεν απαντώ

60

14,9

Βάση:

50

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 28: ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
47,6%

40

37,5%

30

14,9%

20

10

0
Ναι

Όχι

ΔΞ/ΔΑ
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ΣΧΕΣΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ/ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Στην ερώτηση ‘Πιστεύετε ότι η μητρότητα/πατρότητα επηρεάζει την κρίση των προϊσταμένων σας όταν
πρόκειται να κριθείτε για προαγωγή;’ η πλειοψηφία του δείγματος 57,8% δηλώνει ‘Όχι’, το 18,6%
δηλώνει ‘Ναι’ και το 23,6% ότι ‘Δεν ξέρει’. Στη σύγκριση με τον παράγοντα φύλο βλέπουμε ότι το 14,4%
του συνόλου των αντρών δηλώνει ‘Ναι’ ενώ το αντίστοιχο για τον πληθυσμό των γυναικών είναι στο
22,2%, το 60,2% των αντρών δηλώνει ‘Όχι’ και το αντίστοιχο των γυναικών είναι στο 56,1% και το 25,4%
των αντρών δηλώνει ότι ‘Δεν ξέρει’ ενώ το αντίστοιχο των γυναικών είναι στο 21,7%. Από το σύνολο
όσων απάντησαν ‘Ναι’, το 42,7% προέρχεται από συμμετέχοντες και συμμετέχουσες που δεν έχουν
παιδιά και το 57,3% από όσους έχουν από 1-4 παιδιά. Από το σύνολο όσων απάντησαν ‘Όχι’ το 30,0%
προέρχεται από συμμετέχοντες που δεν έχουν παιδιά και το 70,0% από άτομα που έχουν 1-4 παιδιά. Για
την απάντηση ‘Δεν ξέρω’, το 45,7% προέρχεται από απαντήσεις από συμμετέχοντες που δεν έχουν
παιδιά και το 54,3% από απαντήσεις συμμετεχόντων που έχουν 1-4 παιδιά.
Πίνακας 29: Σχέση Πατρότητας/Μητρότητας με Προαγωγές

Σύνολο
Συχνότητα
Βάση:

Ποσοστό (%)

403

100

Ναι

75

18,6

Όχι

233

57,8

Δεν ξέρω

95

23,6

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 29:ΣΧΕΣΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ/ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
57,8%

60
50
40
30

23,6%
18,6%

20
10
0
Ναι

Όχι

ΔΞ/ΔΑ
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ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Η ερώτηση αυτή απευθυνόταν στους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες που δεν λαμβάνουν μέρος σε
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Ζητήσαμε να καταλάβουμε τους λόγους μη συμμετοχής τους
ως ακολούθως ‘Σε περίπτωση μη συμμετοχής σας σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ποιοι
νομίζετε ότι είναι οι τρεις σημαντικότεροι λόγοι;’ Πήραμε συνολικά 181 ανταποκρίσεις και το μεγαλύτερο
ποσοστό 26,5% δήλωσε ότι ‘τέτοια προγράμματα δεν είναι διαθέσιμα’. Το 21,5% δηλώνει ότι ‘τέτοια
προγράμματα δεν είναι διαθέσιμα για τη δική του επαγγελματική κατηγορία’, το 19,9% επικαλείται το
‘φόρτο εργασίας’ και το 11,6% ότι ‘τα διαθέσιμα προγράμματα πραγματοποιούνται εκτός χρόνου
εργασίας’. Το 11,0% δηλώνει ότι ‘δεν βρίσκει χρήσιμα’ τέτοια προγράμματα και το 8,8% δηλώνει ότι δεν
συμμετέχει ‘λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων’.
Στη διασταύρωση της μεταβλητής με το ‘Φύλο, από όσους απάντησαν ότι ‘τέτοια προγράμματα
δεν είναι διαθέσιμα’ το 62,5% ήταν από δηλώσεις γυναικών έναντι του 37,5% των αντρών. Επίσης, οι
γυναίκες δηλώνουν συχνότερα παρά οι άντρες ότι ‘τα διαθέσιμα προγράμματα πραγματοποιούνται
εκτός χρόνου εργασίας με ποσοστά 61,9% και 38,1%, αντίστοιχα. Στην απάντηση ‘τέτοια προγράμματα
δεν είναι διαθέσιμα για τη δική μου επαγγελματική κατηγορία’ οι άντρες συγκεντρώνουν μεγαλύτερο
ποσοστό δηλώσεων 52,6% από τις γυναίκες 47,4%. Επιπρόσθετα, οι άντρες δηλώνουν συχνότερα ότι ‘δεν
βρίσκουν χρήσιμα’ τέτοια προγράμματα με ποσοστό 60,0% έναντι του 40,0% των γυναικών. Τα ποσοστά
για την απάντηση ‘φόρτος εργασίας’ είναι στο 50-50 μεταξύ αντρών και γυναικών και τέλος οι άντρες
συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό στην απάντηση ‘λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων’ με ποσοστό
56,2% από τις γυναίκες με το 43,8%.
Πίνακας 30: Λόγοι Μη Συμμετοχής σε Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

181

100

Τέτοια προγράμματα δεν είναι διαθέσιμα

48

26,5

Τα διαθέσιμα προγράμματα πραγματοποιούνται εκτός χρόνου
εργασίας
Τέτοια προγράμματα δεν είναι διαθέσιμα για τη δική μου
επαγγελματική κατηγορία

21

11,6

39

21,5

Δεν τα βρίσκω χρήσιμα

20

11,0

Λόγω φόρτου εργασίας

36

19,9

Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων

16

8,8

Άλλο

1

0,6

Βάση:
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 30:ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Άλλο

0,6%

Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων

8,8%

Λόγω φόρτου εργασίας

19,9%

Δεν τα βρίσκω χρήσιμα

11%

Τέτοια προγράμματα δεν είναι διαθέσιμα για τη δική μου
επαγγελματική κατηγορία

21,5%

Τα διαθέσιμα προγράμματα πραγματοποιούνται εκτός
χρόνου εργασίας

11,6%

Τέτοια προγράμματα δεν είναι διαθέσιμα

26,5%
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ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΟΥΣΕ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Στην ερώτηση ‘Σε τί πιστεύετε ότι θα σας βοηθούσε περισσότερο η συμμετοχή σε προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης; Παρακαλώ επιλέξτε τα τρία σημαντικότερα οφέλη’, η συντριπτική
πλειοψηφία των περιπτώσεων 72,4% πιστεύει ότι μια τέτοια συμμετοχή βοηθάει στην ‘προσαρμογή στις
νέες τεχνολογίες και σε νέες εργασιακές πρακτικές’. Επίσης το 56,5% των περιπτώσεων πιστεύει ότι τα
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης βοηθάνε στην ‘αύξηση του βαθμού ικανοποίησης από την
εργασία’ και το 52,6% των περιπτώσεων στην ‘επαγγελματική ανέλιξη’. Επιπρόσθετα, το 30,9% των
περιπτώσεων πιστεύει ότι τα προγράμματα βοηθάνε στην ‘αύξηση μισθού’ και το μικρότερο ποσοστό
του 14,2% στην ‘αποφυγή απόλυσης/ανεργίας’.
Στη διασταύρωση της μεταβλητής με τον παράγοντα ‘Φύλο’, παρατηρείται ότι στο σύνολο των
περιπτώσεων ‘προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες’ το 33,7% προέρχεται από δηλώσεις αντρών ενώ το
αντίστοιχο των δηλώσεων των γυναικών είναι στο 30,6%. Ενώ στο σύνολο των περιπτώσεων ‘αύξηση
βαθμού ικανοποίησης από την εργασία’ στο σύνολο των ανταποκρίσεων των γυναικών είναι στο 29,9%
ενώ των αντρών στο 18,8%. Οι άντρες φαίνεται να δηλώνουν συχνότερα ότι τα προγράμματα κατάρτισης
βοηθούν στην ‘επαγγελματική ανέλιξη’ συγκεντρώνοντας το 25,0% των πληθυσμού των περιπτώσεων
ενώ το αντίστοιχο για τις γυναίκες είναι στο 21,8%. Τέλος, στην επιλογή ‘αύξηση μισθού’ οι
ανταποκρίσεις των αντρών ήταν σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό των γυναικών με 16,6% και 11,2%,
αντίστοιχα.
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Πίνακας 31: Τρόποι που θα Βοηθούσε η Συμμετοχή σε Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

359 (814)

226,7

Αύξηση μισθού

111

30,9

Αύξηση βαθμού ικανοποίησης από
την εργασία

203

56,5

Επαγγελματική ανέλιξη

189

52,6

Αποφυγή απόλυσης/ανεργίας

51

14,2

Προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες
και σε νέες εργασιακές πρακτικές

260

72,4

Βάση:
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31: ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΟΥΣΕ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
72,4%
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5.5 ΓΝΩΣΕΙΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Το πέμπτο μέρος συνεχίζει την προσπάθεια ανάλυσης των παραγόντων που επηρεάζουν τα χάσμα
αμοιβών μεταξύ αντρών και γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφεται η γνώση των συμμετεχόντων
ως προς τη νομοθεσία για την εφαρμογή της ίσης αμοιβής, εξετάζονται οι εμπειρίες των εργαζομένων
με τις διακριτικές συμπεριφορές στον χώρο εργασίας, αναλύεται η άποψη των συμμετεχόντων για την
προτεραιότητα που θα πρέπει να δίνεται όταν οι θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες, διερευνάται η
εμπειρία και ο χρόνος των εργαζομένων σε διάφορες δραστηριότητες, εξετάζονται οι απόψεις των
συμμετεχόντων για το γεγονός των αυξημένων ευθυνών που έχουν οι γυναίκες ως προς την οικιακή
εργασία και την ανατροφή των παιδιών, καταγράφονται οι απόψεις των συμμετεχόντων για την υποεκπροσώπηση των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της εργασιακής ιεραρχίας και αναλύονται οι
απόψεις των εργαζομένων για την υπερ-εκπροσώπηση των γυναικών σε συγκεκριμένα ξενοδοχειακά
επαγγέλματα και τμήματα ξενοδοχείων.

ΓΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
Στην ερώτηση ‘Γνωρίζετε αν υπάρχει νομοθεσία για την εφαρμογή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης
αξίας;’ το μεγαλύτερο ποσοστό 65,0% απάντησε ‘Όχι’ και το 35,0% απάντησε ‘Ναι’. Συγκρίνοντας τη
μεταβλητή με το ‘Φύλο’ παρατηρούμε ότι στο σύνολο του πληθυσμού των γυναικών στην έρευνα το
67,0% απάντησε ‘Όχι’ και το μόλις το 33,0% ‘Ναι’. Από το πληθυσμό των αντρών στην έρευνα, το 62,4%
δήλωσε ‘Όχι’ και το 37,6% δήλωσε ‘Ναι’. Η σύγκριση της μεταβλητής με τον παράγοντα ‘Εθνική
Καταγωγή’ έδειξε μια απόκλιση μιας ποσοστιαίας μονάδας μεταξύ Ελληνοκυπρίων και μεταναστών
εργαζομένων ως προς την γνώση για τη συγκεκριμένη νομοθεσία.
Πίνακας 32: Γνώση Συμμετεχόντων για την Ύπαρξη Νομοθεσίας Ίσης Αμοιβής
Σύνολο
Συχνότητα
Βάση:

Ποσοστό (%)

403

100

Ναι

141

35,0

Όχι

262

65,0
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 32: ΓΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην ερώτηση ‘ Έχετε βιώσει οποιαδήποτε μορφή διάκρισης είτε παρενόχλησης στον χώρο εργασίας
(λόγω φύλου, αναπηρίας, καταγωγής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, γλώσσας, χρώματος ή
συνδυασμό αυτών);’ η συντριπτική πλειοψηφία 86,1% δήλωσε ότι δεν έχει βιώσει τέτοιου είδους
διακρίσεις ή παρενοχλήσεις και 55 άτομα ή το 13,6% δήλωσε ότι όντως έχει βιώσει τέτοιες
συμπεριφορές. Από όσους δήλωσαν ‘Ναι’, το 61,1% ήταν από δηλώσεις γυναικών και το 38,9% από
δηλώσεις αντρών. Επίσης, το 60,0% των περιπτώσεων που είπαν ‘Ναι’ ήταν από δηλώσεις
Ελληνοκυπρίων και το 40,0% από δηλώσεις μεταναστών. Στα σύνολα, όμως, των πληθυσμών
Ελληνοκυπρίων και μεταναστών ξεχωριστά, οι μετανάστες φαίνεται να υπόκεινται σε διακρίσεις
συχνότερα από ότι οι Ελληνοκύπριοι με ποσοστά 18,3% και 11,7% αντίστοιχα.
Πίνακας 33: Διακρίσεις και Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας

Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

403

100

Ναι

55

13,6

Όχι

347

86,1

ΔΑ

1

0,3

Βάση:
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 33: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
86,1%
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ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σε μια επακόλουθη ερώτηση ανοικτού τύπου, ζητήσαμε από τους πενήντα-πέντε (55) συμμετέχοντες και
συμμετέχουσες που δήλωσαν ότι όντως βίωσαν κάποια μορφή διάκρισης ή παρενόχλησης στον χώρο
εργασία να περιγράψουν τις εμπειρίες τους σε σχέση μ’ αυτές τις συμπεριφορές. Δεκαεπτά (17) από
αυτούς δεν θέλησαν να πουν ή να περιγράψουν τις εμπειρίες αυτές. Οι ανταποκρίσεις από τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες ποικίλουν και οι υποθέσεις τους καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διακριτικών
συμπεριφορών. Με βάση τις περιγραφές αυτές, στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια ταξινόμησης των
υποθέσεων διακριτικής συμπεριφοράς.
Οι διακρίσεις λόγω του φύλου των εργαζομένων φαίνεται να είναι μια συχνή μορφή διάκρισης
στον χώρο εργασίας όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των θυμάτων διακριτικής συμπεριφοράς στην
έρευνά μας. Στις δύο αναφορές συμμετεχουσών σε σχέση με διακριτική συμπεριφορά λόγω φύλου ‘Με
έκαναν να νιώθω άσχημα επειδή είμαι γυναικά..’ και ‘Σαν γυναίκα «δεν ήμουν παραγωγική» όπως οι
άντρες’ καταλαβαίνουμε ότι ο μοναδικός λόγος διάκρισης (ground of discrimination) των συμπεριφορών
αυτών ήταν απλά το φύλο, οι γυναίκες δηλαδή να νιώθουν και να βιώνουν διακριτικές συμπεριφορές
απλά επειδή είναι γυναίκες. Ο παράγοντας ‘φύλο’, ωστόσο, όπως φαίνεται από τις αναφορές των
συμμετεχόντων, συχνά περιπλέκεται με άλλους λόγους διάκρισης όπως η ‘εθνική καταγωγή’ και η
‘ηλικία’ και παράγουν αρνητικές συνέπειες στην καθημερινότητα των εργαζομένων. Δύο σχετικές
αναφορές από γυναίκες που επιβεβαιώνουν την πολυπλοκότητα του θέματος είναι οι εξής: ‘Κάποιες
φορές σε ορισμένα περιστατικά αδικήθηκα λόγω φύλου και καταγωγής και αυτοί που είχαν την ευθύνη
ούτε καν απολογήθηκαν’ και ‘Στις πιο μικρές κοπέλες, οι άντρες συμπεριφέρονται καλύτερα και
συμβαίνει από άντρες ανεξαρτήτου ηλικίας’. Ο συνδυασμός δηλαδή των παραγόντων ‘φύλο’ και
‘καταγωγή’ και ‘φύλο’ και ‘ηλικία’ δρουν με τέτοια τρόπο που παράγουν αρνητικά συναισθήματα στις
γυναίκες θύματα διακρίσεων. Η διαπλοκή των λόγων διάκρισης μας φέρνει αντιμέτωπους με πιο
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σύνθετες μορφές διακρίσεων, τις ονομαζόμενες ‘πολλαπλές διακρίσεις’. Παρόλο του ότι δεν έχουν
καταγραφεί λεπτομέρειες των επιπτώσεων στις δυο πάνω περιπτώσεις για να διαπιστώσουμε τη μορφή
των πολλαπλών διακρίσεων που αναφέρθηκαν εντούτοις δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι σε τέτοια
εργασιακά περιβάλλοντα μπορεί να λαμβάνουν χώρα οι πιο δυσμενής εκφάνσεις των πολλαπλών
διακρίσεων όπως οι ‘διαπλεκόμενες πολλαπλές διακρίσεις’ σε βάρος συγκεκριμένων ομάδων
εργαζομένων όπως οι γυναίκες μετανάστριες. Μια άλλη αναφορά από άντρα συμμετέχοντα στην έρευνα
περιπλέκει ακόμα περισσότερο το θέμα δείχνοντάς μας ότι οι διακρίσεις λόγου φύλου στον χώρο
εργασίας δεν είναι θέμα μόνο των γυναικών αλλά και των αντρών ‘[γίνονται] διακρίσεις γυναικών και
αντρών, οι άντρες προϊστάμενοι δίνουν περισσότερη σημασία στις γυναίκες’. Η αναφορά αυτή,
επιπρόσθετα, καταδεικνύει τη σημασία και το ρόλο των δομών των επιχειρήσεων και των ανθρώπων
που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία σε σχέση με τις διακρίσεις, την ανάγκη επιμόρφωσής τους στα
θέματα των διακρίσεων, την ανάγκη βελτίωσης της ικανότητάς τους να αναγνωρίζουν και να
αντιμετωπίζουν άμεσα διακριτικές συμπεριφορές στην εργασία και την ανάγκη εφαρμογής θετικών
δράσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο προς την εξάλειψη των διακρίσεων.
Οι διακρίσεις λόγω της εθνικής καταγωγής των εργαζομένων είναι μια άλλη μορφή διάκρισης
για την οποία αναφέρθηκε ένας αριθμός των συμμετεχόντων στην έρευνα. Μερικές από τις αναφορές
αυτές είναι οι εξής:
‘Διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τους ντόπιους, με κάνουν να νιώθω κατώτερης τάξης’
(άντρας).
‘Με κοροϊδεύουν επειδή είμαι από [τη] Ρουμανία, δεν με φωνάζουν με τα όνομά μου, αλλά με
επίθετα’ (άντρας).
‘Με κοροϊδεύουν λόγω καταγωγής με διάφορα επίθετα’ (γυναίκα).
‘Επειδή η μαμά μου είναι Γιαπωνέζα είχα ρατσιστική διάκριση από άλλους’ (γυναίκα).
‘Βρήκα σχεδιασμένο στο αυτοκίνητό μου το σταυρό του Χίτλερ επειδή είμαι από την Γερμανία
(γυναίκα).
‘Απλά και μόνο επειδή είμαι ξένος και έκανα σωστά τη δουλειά μου, με αντιμετώπιζαν με
αρνητικό τρόπο’ (άντρας).
Όπως και στην περίπτωση των γυναικών, οι εργαζόμενοι με διαφορετική εθνική καταγωγή από την
κυριαρχούσα ομάδα των Κυπρίων φαίνεται να αντιμετωπίζουν άνιση μεταχείριση, να λαμβάνουν
χαμηλότερα εισοδήματα και να ακούνε ντροπιαστικά σχόλια που υποτιμούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
και καθιστούν τον χώρο εργασίας ένα αφιλόξενο κοινωνικό χώρο για κάθε ένα που είναι διαφορετικός.
Επιπρόσθετα, ένας μικρότερος αριθμός γυναικών ανάφερε ότι δέχτηκε σεξουαλική
παρενόχληση και επιθέσεις από συναδέλφους και πελάτες. Οι συγκεκριμένες αναφορές έχουν ως εξής:
‘Άσεμνη επίθεση ως επιστέγασμα λεκτικών παρενοχλήσεων σεξουαλικού τύπου από
συνάδελφο’.
‘Άσεμνα σχόλια , λεκτική παρενόχληση’.
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‘Σεξουαλική παρενόχληση από πελάτη, χειρονομίες, αγγίγματα κυρίως από πελάτες σε
κατάσταση μέθης’.
Οι αναφορές αυτές είναι ξεκάθαρα παραδείγματα που προσβάλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των
γυναικών και παραβιάζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης και δημιουργούν εκφοβιστικά, αφιλόξενα,
ταπεινωτικά και επιθετικά εργασιακά περιβάλλοντα για τα θύματα. Οι γυναίκες ξενοδοχοϋπάλληλοι
φαίνεται να βρίσκονται σε μια δυσμενή θέση σε σχέση με την σεξουαλική παρενόχληση
αντιμετωπίζοντας τις σεξουαλικές ορέξεις ή/και επιδείξεων ισχύς και των αντρών συναδέλφων τους αλλά
και των πελατών που εξυπηρετούν. Τέτοιες συμπεριφορές μπορεί και γίνουν εφιάλτης για τις γυναίκες
θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις όπου δεν υπάρχει κανένας κώδικας
συμπεριφοράς και δεν λαμβάνεται δράση ως προς την επιμόρφωση του προσωπικού και των στελεχών
για τις επιπτώσεις της σεξουαλικής παρενόχλησης στις καθημερινές κοινωνικές και εργασιακές ζωές των
θυμάτων.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στη δήλωση που υποβάλλαμε στους συμμετέχοντες ‘Εάν οι θέσεις εργασίας στην κυπριακή αγορά
εργασίας ήταν περιορισμένες, οι άντρες θα έπρεπε να έχουν προτεραιότητα στις θέσεις αυτές, ώστε να
διευκολύνονται οι γυναίκες στα καθήκοντά τους ως μητέρες’ το 60,0% σχεδόν των συμμετεχόντων
τοποθετήθηκε αρνητικά. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό 41,4% δήλωσε ότι ‘Διαφωνεί’, το 17,6%
δήλωσε ότι ‘Διαφωνεί Απόλυτα’ και το 12,7% δήλωσε ότι ‘Ούτε Διαφωνεί Ούτε Συμφωνεί’ με τη
συγκεκριμένη τοποθέτηση. Ωστόσο, το 27,8% δείχνει να συμφωνεί με την πιο πάνω δήλωση.
Αναλυτικότερα, το 22,3% του συνόλου δήλωσε ότι ‘Συμφωνεί’ και το 5,5% δήλωσε ότι ‘Συμφωνεί
Απόλυτα’.
Στη διασταύρωση με τη μεταβλητή ‘Φύλο’ παρατηρείται ότι από το συνολικό ποσοστό των
αντρών στο δείγμα το 51,7% ‘Διαφωνούν’ ή ‘Διαφωνούν Απόλυτα’, το 13,9% ‘Ούτε Συμφωνεί ούτε
Διαφωνεί’ και το 34,4% δηλώνει ότι ‘Συμφωνεί’ ή ‘Συμφωνεί Απόλυτα’. Ενώ στο σύνολο των γυναικών
στο δείγμα το 57,8% δηλώνει ότι ‘Διαφωνεί’ ή ‘Διαφωνεί Απόλυτα, το 11,8% ‘Ούτε Διαφωνεί ούτε
Συμφωνεί’ και το 22,6% δηλώνει ότι ‘Συμφωνεί’ ή ‘Συμφωνεί Απόλυτα’ με τη δήλωση.
Σε σχέση με την εθνική καταγωγή, στο σύνολο των Ελληνοκυπρίων στο δείγμα το 57,8% δηλώνει
ότι ‘Διαφωνεί’ ή Διαφωνεί Απόλυτα’ ενώ το αντίστοιχο των μεταναστών είναι στο 62,5%, το 9,9% των
Ελληνοκυπρίων δηλώνει ότι ‘Ούτε Διαφωνεί Ούτε Συμφωνεί’ ενώ οι μετανάστες παρουσιάζονται ως πιο
ουδέτεροι με ποσοστό 19,2% και το 32,2% των Ελληνοκυπρίων δηλώνει ότι ‘Συμφωνεί’ ή ‘Συμφωνεί
Απόλυτα’ ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μεταναστών είναι πολύ χαμηλότερο (17,5%).

132

Πίνακας 34: Προτεραιότητα Θέσεων Εργασίας
Σύνολο
Συχνότητα
Βάση:

Ποσοστό (%)

403

100

Διαφωνώ Απόλυτα

71

17,6

Διαφωνώ

167

41,4

Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ

51

12,7

Συμφωνώ

90

22,3

Συμφωνώ Απόλυτα

22

5,5

ΔΑ

2

0,5

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 34: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

60
50

41,4%

40
30
20

22,3%

17,6%
12,7%

5,5%

10
0

0,5%

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

Δεν απάντησε
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στην ερώτηση αυτή παρουσιάσαμε έξι (6) δραστηριότητες – όπως φαίνονται στο πίνακα και το
σχεδιάγραμμα παρακάτω – και ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν πόσο χρόνο
αφιερώνουν στις δραστηριότητες αυτές στην καθημερινή τους ζωή. Δόθηκε η κλίμακα 1-10, όπου το 1
λιγότερος χρόνος και το 10 περισσότερος.
Ο μέσος όρος χρόνου (8.12) για τη δραστηριότητα ‘Εργασία’ κατατάσσεται κατά πολύ ψηλότερα
από όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες των συμμετεχόντων. Ο μέσος όρος του χρόνου των αντρών στο
δείγμα για τη δραστηριότητα ‘Εργασία’ είναι ψηλότερος από αυτόν των γυναικών, 8.2 και 8.05,
αντίστοιχα. Η δραστηριότητα ‘Φροντίδα παιδιών και άλλων εξαρτωμένων μελών’ κατατάσσεται δεύτερη
στη σειρά με μέσο όρο 5.29, οι γυναίκες σ’ αυτή την περίπτωση έχουν ψηλότερο μέσο όρο (5.22) από
αυτό των αντρών (4.89). Τρίτη στην κατάταξη είναι η δραστηριότητα ‘Οικιακές Εργασίες’ με γενικό μέσο
όρο 4.47 στην κλίμακα 1-10. Οι γυναίκες φαίνεται ότι περνούν πολύ περισσότερο χρόνο στην οικιακή
εργασία και συγκεντρώνουν ψηλότερο μέσο όρο από αυτών των αντρών, 5.22 και 3.53 στην κλίμακα 110, αντίστοιχα. Για τη δραστηριότητα ‘Ψυχαγωγία’, ο γενικός μέσος όρος είναι στο 4.52. Ο μέσος όρος
των αντρών για τη δραστηριότητα ‘Ψυχαγωγία’ να είναι στο 4.8 ενώ των γυναικών στο 4.3 στην κλίμακα
1-10. Ο ‘Προσωπικός Χρόνος’ είναι η πέμπτη δραστηριότητα στη σειρά κατάταξης με γενικό μέσο όρο
4.38. Οι άντρες φαίνεται να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη δραστηριότητα αυτή με μέσο όρο 4.74
έναντι του μέσου όρου των γυναικών 4.08. Τέλος, η δραστηριότητα ‘Ενασχόληση με την
πολιτική/συνδικαλισμό’ είναι η τελευταία στην κατάταξη με γενικό μέσο όρος μόλις στο 1.86 στην
κλίμακα 1-10. Οι άντρες και σ’ αυτή την περίπτωση έχουν σχετικά ψηλότερο μέσο όρο από αυτών των
γυναικών, 2.01 και 1.86 στην κλίμακα 1-10, αντίστοιχα.
Πίνακας 35: Χρόνος που Αφιερώνουν οι Συμμετέχοντες σε Διάφορες Δραστηριότητες
Μέσοι όροι
Σύνολο

Άντρες

Γυναίκες

Εργασία
Φροντίδα παιδιών και άλλων
εξαρτωμένων μελών
Οικιακές εργασίες

8.12
5.29

8.2
4.89

8.05
5.22

4.47

3.53

5.22

Ψυχαγωγία

4.52

4.8

4.3

Προσωπικός Χρόνος

4.38

4.74

4.08

Ενασχόληση με την
πολιτική/συνδικαλισμό

1.86

2.01

1.86
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 35: ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1,74
2,01
1,86

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ

4,08

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

3,53

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

4,74
4,38
4,3
4,8
4,52
5,22
4,47
5,61
4,89
5,29

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ

8,05
8,2
8,12

ΕΡΓΑΣΙΑ
0
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1

2

ΑΝΤΡΕΣ

3

4

5

6

7

8

9

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Η πρόθεσή μας στην ερώτηση αυτή ήταν να καταγράψουμε τις απόψεις των συμμετεχόντων σε σχέση
με τις ευθύνες που εκ των πραγμάτων αναλαμβάνουν οι γυναίκες περισσότερο παρά οι άντρες στο
νοικοκυριό και την ανατροφή των παιδιών. Παραθέσαμε την ερώτηση: ‘Το γεγονός ότι οι γυναίκες στην
Κύπρο έχουν την κύρια ευθύνη για το νοικοκυριό και την ανατροφή των παιδιών, πιστεύετε ότι είναι
αποτέλεσμα:’ με τις επιλογές ακριβώς όπως φαίνονται στον πίνακα πιο κάτω. Το εκπληκτικό ποσοστό
του συνόλου των συμμετεχόντων, το οποίο είναι στο 40,1% δήλωσε ότι οι γυναίκες ‘Είναι από τη φύση
τους πιο ικανές για τη διεκπεραίωση των οικιακών εργασιών και την ανατροφή των παιδιών’. Πιο
εκπληκτικό είναι το γεγονός ότι από το σύνολο όσων έκαναν τη συγκεκριμένη δήλωση το 51,0%
αποτελείται από γυναίκες και το 49,0% από άντρες. Στα σύνολα, όμως, των πληθυσμών των δύο φύλων,
οι άντρες συγκεντρώνουν ψηλότερα ποσοστά παρά οι γυναίκες, με 37,7% και 28,9% , αντίστοιχα.
Επιπρόσθετα, στη σύγκριση με τον παράγοντα ‘Καταγωγή’, φαίνεται ότι οι μετανάστες παρά οι Κύπριοι
υποστηρίζουν συχνότερα τέτοιες αντιλήψεις περί της ‘φύσης’ των γυναικών συγκεντρώνοντας το 34,1%
του πληθυσμού τους έναντι του 31,9% του πληθυσμού των Ελληνοκυπρίων.
Επιπρόσθετα, το 33,5% του συνόλου των συμμετεχόντων δήλωσε ότι ο λόγος της ανάληψης της
ευθύνης αυτής των γυναικών είναι ‘ο τρόπος που μεγάλωσαν οι γυναίκες και γενικότερα του κοινωνικού
περιβάλλοντος’. Από το σύνολο όσων έδωσαν μια τέτοια ερμηνεία, το 56,7% προέρχεται από απαντήσεις
γυναικών και το 43,3% από απαντήσεις αντρών ενώ η διαφορά τους στα σύνολα των πληθυσμών τους
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είναι κάτω από μία ποσοστιαία μονάδα. Στα σύνολα των πληθυσμών των Ελληνοκυπρίων και
μεταναστών, φαίνεται ότι οι μετανάστες τείνουν περισσότερο να επεξηγούν μ’ αυτό τον τρόπο το
γεγονός με ποσοστό 30,4% έναντι του 25,9% των Ελληνοκυπρίων.
Το επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό που προκύπτει από τις ανταποκρίσεις των συμμετεχόντων
είναι στο 16,8% και υποστηρίζει όλοι οι λόγοι που παραθέσαμε έχουν ρόλο στο ότι οι γυναίκες έχουν τις
ευθύνες που έχουν στο νοικοκυριό και την ανατροφή των παιδιών, εν συντομία: (1) ο τρόπος που
μεγάλωσαν οι γυναίκες, (2) οι προκαταλήψεις για τον καταμερισμό της οικιακής εργασίας, (3) τα
στερεότυπα για τη θέση της γυναίκας και (4) η φύση των γυναικών για τέτοιες εργασίες. Από όσους
υποστηρίζουν αυτή την άποψη, το 60,9% αποτελείται από γυναίκες και το 39,1% από άντρες. Στα σύνολα
των πληθυσμών τους, το 14,4% των γυναικών και το 12,6% των αντρών υποστηρίζουν τη θέση αυτή.
Το 16,5% του συνόλου του δείγματος ισχυρίστηκε ότι ‘οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα για
τη θέση της γυναίκας στην εργασία και την κοινωνία’ είναι ο λόγος που οι γυναίκες έχουν αυτές τις
ευθύνες. Από όσους έκαναν αυτή τη δήλωση, το 63,5% προέρχεται από απαντήσεις γυναικών και το
36,5% από απαντήσεις αντρών. Στα σύνολα των πληθυσμών των δύο φύλων αυτό μεταφράζεται ως το
14,8% του πληθυσμού των γυναικών και 11,6% του πληθυσμού των αντρών.
Τέλος, το 16,0% των συμμετεχόντων αναγνωρίζει τις ‘προκαταλήψεις για τον καταμερισμό
εργασιών στο σπίτι στη βάση του φύλου’ ως το λόγο για τις αυξημένες ευθύνες των γυναικών στο
νοικοκυριό. Από το σύνολο των δηλώσεων αυτών, το 67,2% έγινε από δηλώσεις γυναικών και το 32,8%
από δηλώσεις αντρών. Στα σύνολα των πληθυσμών αντρών-γυναικών, οι γυναίκες συγκεντρώνουν το
15,2% του πληθυσμού και οι άντρες το 10,1%.
Πίνακας 36: Απόψεις Συμμετεχόντων για τις Ευθύνες των Γυναικών στο Νοικοκυριό και στην Ανατροφή των Παιδιών
Σύνολο
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

470

123

Του τρόπου που μεγάλωσαν οι γυναίκες και γενικότερα του
κοινωνικού περιβάλλοντος

128

33,5

Των προκαταλήψεων για τον καταμερισμό εργασιών στο σπίτι
στη βάση του φύλου

61

16,0

Των προκαταλήψεων και στερεοτύπων για τη θέση της γυναίκας
στην εργασία και την κοινωνία

63

16,5

Είναι από τη φύση τους πιο ικανές για τη διεκπεραίωση των
οικιακών εργασιών και την ανατροφή των παιδιών

153

40,1

Όλα τα πιο πάνω

64

16,8

Άλλο

1

0,3

Βάση:
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 36: ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ
ΝΟΚΟΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
45

40,1%

40
35

33,5%

30
25
20

16%

16,5%

16,8%

15
10
5

0,3%

0
Του τρόπου που μεγάλωσαν οι γυναίκες και γενικότερα του κοινωνικού περιβάλλοντος
Των προκαταλήψεων για τον καταμερισμό εργασιών στο σπίτι στη βάση του φύλου
Των προκαταλήψεων και στερεοτύπων για τη θέση της γυναίκας στην εργασία και την κοινωνία
Είναι από τη φύση τους πιο ικανές για τη διεκπεραίωση των οικιακών εργασιών και την ανατροφή των παιδιών
Όλα τα πιο πάνω
Άλλο

ΥΠΟ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
Σε μια ερώτηση ανοικτού τύπου, θέσαμε το εξής ερώτημα στους συμμετέχοντες: ‘Για πιο λόγο νομίζετε
ότι οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται στις ανώτερες βαθμίδες της εργασιακής ιεραρχίας;’ Οκτώ άτομα
δεν έχουν δώσει καμία απάντηση και άλλα 39 άτομα απάντησαν ότι ‘δεν ξέρουν ή ότι δεν έχουν άποψη
για το θέμα. Σαράντα-τρεις (43) άλλοι συμμετέχοντες έκαναν δηλώσεις τύπου ‘δεν ισχύει πλέον’ ή ότι ‘οι
γυναίκες έχουν αξιόλογες θέσεις παντού’ ή ότι το γεγονός ‘δεν ισχύει πάντοτε’ ή ότι ‘δεν είναι παντού το
ίδιο’ ότι ‘δεν γίνονται διακρίσεις’ και ότι υπάρχουν ‘ίσα εργασιακά δικαιώματα’.
Μερικοί άλλοι συμμετέχοντες (3), άντρες και γυναίκες, ισχυρίστηκαν ότι η υπο-εκπροσώπηση
αυτή ισχύει μόνο για τις γυναίκες μετανάστριες με δηλώσεις όπως ‘μόνο οι αλλοδαπές γυναίκες υποεκπροσωπούνται’ ή ‘ισχύει μόνο για τις αλλοδαπές’. Ένας άντρας συμμετέχοντας, από την άλλη, δήλωσε
ότι ‘οι άντρες υπο-εκπροσωπούνται πλέον’ και ένας άλλος άντρας δήλωσε ότι ‘η κατάσταση άλλαξε, έχει
αρχίσει να αλλάζει αυτό’. Επιπρόσθετα, η μη διεκδίκηση θέσεων ιεραρχίας από τις ίδιες τις γυναίκες
ήταν ανάμεσα στους λόγους που μερικοί συμμετέχοντες, άντρες και γυναίκες, αποδίδουν στην
πραγματικότητα της υπο-εκπροσώπησης αυτής. Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής: ‘δεν το επιδιώκουν
λόγω του περισσότερου φόρτου εργασίας’ (γυναίκα), ‘δεν το επιδιώκουν’ (άντρες και γυναίκες), ‘δεν το
διεκδικούν’ (άντρας) και ‘δεν ενδιαφέρονται για τη διοίκηση’ (γυναίκα). Παρόμοια, μερικές από τις
δηλώσεις αναφέρονται στην ‘έλλειψη φιλοδοξίας’ (άντρας) από μέρους των γυναικών για τέτοιες θέσεις
ή ότι υπάρχει ‘έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό τους’ (άντρας) ή ακόμη ότι οι ίδιες ‘πιστεύουν ότι οι
άντρες είναι πιο ικανοί’ (άντρες και γυναίκες).
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Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων επεξηγούν την υπο-εκπροσώπηση αυτή των
γυναικών στην έλλειψη δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων αποδίδοντας συχνά προσβλητικά προς
τις γυναίκες σχόλια. Μερικά παραδείγματα από τους άντρες συμμετέχοντες είναι τα εξής: ‘χαμηλή
νοημοσύνη’, ‘λόγω ικανοτήτων, δυνατοτήτων, και δυναμισμού’, ‘λόγω ευαισθησίας’, ‘λιγότερα
προσόντα’, ‘κακή απόδοση, λιγότερα προσόντα’, ‘λόγω χαρακτήρα, δεν είναι δυναμικές’, ‘[η γυναίκα
είναι] πιο ευαίσθητη, σπάει πιο εύκολα στην πίεση και στα ξενοδοχεία υπάρχει αρκετή’ , ‘η πλειοψηφία
των γυναικών δεν παρατηρεί λεπτομέρειες, παράλληλα δεν αντέχουν την πίεση της εργασίας’, ‘δεν
μπορούν να επιβληθούν’, ‘δεν θα μπορούν να επιβληθούν στους άντρες και θα υπάρχουν προβλήματα’,
‘δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε δυσκολίες’ και ‘δεν μπορούν να κάνουν βαρετές δουλειές’.
Παράλληλα, μερικοί από τους άντρες συμμετέχοντες κάνουν άμεσες αναφορές στη γυναικεία ‘φύση’.
Παραδείγματα αναφορών αυτού του είδους είναι τα εξής: ‘απλά είναι γυναίκες’, ‘ασθενές φύλο’, ‘λόγω
της φύση της γυναίκας’, ‘είναι στη φύση τους, λόγω φύλου’ και ‘οι γυναίκες δεν είναι για αυτές τις
δουλειές’. Επιπρόσθετα, μερικές αναφορές αντρών φαίνεται να ενισχύουν την άποψη του διαχωρισμού
της εργασίας και της ‘ακαταλληλότητας’ των γυναικών υποστηρίζοντας ότι ‘σε κάποια επαγγέλματα [οι
γυναίκες] δεν είναι κατάλληλες’, ‘μη κατάλληλες για διοίκηση’, ‘κάποια επαγγέλματα είναι πιο
κατάλληλα για άντρες που μπορούν να χειριστούν την πίεση’.
Την ίδια στιγμή, μερικές δηλώσεις συμμετεχόντων αναφέρονται σε ικανότητες και δυναμισμό
των αντρών τα οποία τους καθιστούν ως πιο ‘ικανούς’ για να ηγηθούν. Μερικά αποσπάσματα είναι τα
εξής: ‘πιο σκληροί και δυναμικοί οι άντρες’ (γυναίκα), ‘πιο ικανοί και δυναμικοί οι άντρες’ (άντρας και
γυναίκα), ‘πιο εύκολο για τους άντρες να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες πίεσης και άγχους και μπορούν να
χειριστούν την εξουσία πιο εύκολα’ (γυναίκα), ‘πιο δυναμικοί οι άντρες και με περισσότερες
πρωτοβουλίες’ (άντρας).
Από την άλλη μεριά, πολλοί από τους συμμετέχοντες έχουν πιο θετικές εκτιμήσεις για τις
γυναίκες και τις ικανότητές τους. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα είναι τα εξής: ‘θεωρούνται λιγότερο
δυναμικές και ικανές να αναλάβουν διευθυντικές θέσεις, αντιθέτως όμως είναι πολύ δυναμικές,
επικρατεί λανθασμένη νοοτροπία’ (άντρας), ‘θεωρούν ότι οι ικανότητες της γυναίκας δεν συμβαδίζουν
με του άντρα, τα συγχύζουν με τη μυϊκή δύναμη ίσως’ (γυναίκα). Επιπρόσθετα, πολλές από τις γυναίκες
συμμετέχουσες αντιλαμβάνονται το θέμα ως καθαρό σεξιστικό και το αποδίδουν έτσι. Με τα δικά τους
λόγια: ‘σεξιστικό, απλά επειδή είναι γυναίκες’, ‘σεξιστική κουλτούρα’, ‘διάκριση φύλων’, ‘λόγω της
άδικης αντιμετώπισης των υπευθύνων για ίση μεταχείριση μεταξύ αντρών και γυναικών’ και ‘καμιά
απολύτως διαφορά απλά δεν τυγχάνουν σωστής και ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τους άντρες’.
Οι οικογενειακές υποχρεώσεις, η μητρότητα και η οικιακή εργασία ήταν ανάμεσα στους
παράγοντες που ένα ποσοστό συμμετεχόντων αποδίδει στο γεγονός της υπο-εκπροσώπησης των
γυναικών στην εργατική ιεραρχία. Κάποια παραδείγματα, ‘περισσότερες ευθύνες στην φροντίδα του
σπιτιού, οι γυναίκες περνούν περισσότερο χρόνο με την οικογένεια και τα παιδιά και δουλεύουν
λιγότερες ώρες από τους άντρες’ (γυναίκα), ‘περισσότερος χρόνος λόγω μητρότητας και καθαριότητας
από πλευράς των γυναικών’ (άντρας και γυναίκα), ‘μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ σπιτιού και
δουλειάς, δεν αφοσιώνονται πλήρως’ (γυναίκα), ‘οικογενειακές υποχρεώσεις’ (άντρες και γυναίκες), ‘η
ιεραρχία απαιτεί περισσότερες από 8 ώρες [εργασίας] συνήθως και οι περισσότερες γυναίκες έχουν
οικογενειακές υποχρεώσεις και δεν μπορούν’ (άντρας), ‘ασχολούνται με την ανατροφή των παιδιών και
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οικιακές εργασίες’ (άντρας) και ‘η γυναίκα βάζει πρώτα την οικογένεια, πάνω και από την καριέρα γι’
αυτό δεν έχει τη δυνατότητα να ανελιχθεί’ (γυναίκα).
Μια άλλη ομάδα συμμετεχόντων έχει αποδώσει το γεγονός της υπο-εκπροσώπησης σε πιο
δομικά χαρακτηριστικά όπως η ‘πατριαρχική κοινωνία’ στην οποία ζούμε ή αλλιώς όπως ειπώθηκε ‘η
‘ανδροκρατούμενη κοινωνία’. Σχετικές αναφορές από τις γυναίκες που συμμετείχαν είναι οι εξής: ‘τις
περισσότερες φορές οι υπεύθυνοι προσλήψεων είναι άντρες και προτιμούν να προσλαμβάνουν άντρες,
‘οι υπεύθυνοι για τις προσλήψεις είναι συνήθως άντρες και η νοοτροπία τους είναι να προσλαμβάνουν
άντρες’ και ‘άντρες προϊστάμενοι, προσλαμβάνουν άντρες’. Επιπρόσθετα, αναφερόμενοι στα
χαρακτηριστικά αυτά, μερικοί προσθέτουν ή συνδυάζουν παράγοντες της υπο-εκπροσώπησης των
γυναικών ψηλά στην εργατική ιεραρχία με τις προκαταλήψεις ενάντια των γυναικών, τα στερεότυπα που
επικρατούν, τις υφιστάμενες νοοτροπίες, την παράδοση και το ρατσισμό. Σημειώνεται ότι η κατά λέξη
αναφορά στην ‘προκατάληψη’ ή ‘κοινωνική προκατάληψη’ ή ‘προκατάληψη-ανισότητα, διακρίσεις,
υποτίμηση’ εμφανίζεται συχνά στις ανταποκρίσεις των συμμετεχόντων. Μερικές επιπρόσθετες
αναφορές είναι: ‘έτσι είναι το σύστημα’ (άντρας), ‘το κατεστημένο βοηθά τους άντρες για προαγωγές και
για επαγγελματική ανέλιξη, πάντα έτσι ήταν’ (γυναίκα), ‘ανέκαθεν οι αντρικές δουλειές ήταν πιο
διευθυντικές, η κουλτούρα, τα στερεότυπα’ (γυναίκα), ‘η πεποίθηση ότι οι άντρες πρέπει να κατέχουν
τις ψηλές θέσεις, οι γυναίκες δεν μπορούν να βγαίνουν ψηλά’ (γυναίκα), ‘το στερεότυπο ότι οι άντρες
είναι ανώτεροι, παντού και όχι μόνο στην Κύπρο’ (γυναίκα), ‘καθιερώθηκε από παλιά’ (άντρας),
‘ρατσισμός απέναντι στο γυναικείο φύλο, κάποιοι άντρες δεν θέλουν γυναίκες, θεωρείται προσβλητικό
για αφεντικά αν και έχουν δυνατότητες’ (γυναίκα) και ‘ρατσισμός από πλευράς αντρών’ (άντρας).
Τελειώνοντας, παραθέτουμε μια περιγραφή από μια συμμετέχουσα σε σχέση με τις νοοτροπίες
που επικρατούν στον τόπο μας για τη θέση των γυναικών: ‘
‘Δυστυχώς κάποια μυαλά στην Κύπρο βρίσκονται χρόνια πίσω και δεν δίνουν ευκαιρίες στις
γυναίκες να εκπροσωπήσουν ή να εκπροσωπηθούν. Δεν θεωρώ ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να
εκπροσωπήσει έναν άντρα εφόσον ο συγκεκριμένος είναι ανοιχτός να αφουγκραστεί τα
προβλήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσει μια γυναίκα’.
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ΥΠΕΡ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Στο τελευταίο ερώτημα, θέσαμε στους συμμετέχοντες μια ανοικτή ερώτηση που αφορά στους λόγους
της συγκέντρωσης των γυναικών σε κάποια από τα ξενοδοχειακά επαγγέλματα ή τμήματα ενός
ξενοδοχείου. Το ερώτημα ήταν το ακόλουθο: ‘Για ποιους λόγους νομίζετε ότι σε μερικά από τα
ξενοδοχειακά επαγγέλματα/τμήματα παρατηρείται υπερ-εκπροσώπηση των γυναικών (π.χ. τμήμα
ορόφων, τμήμα καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, τμήμα υποδοχής);
Οι πλείστοι συμμετέχοντες έδωσαν κάποια απάντηση στο ερώτημα ενώ οκτώ (8) άτομα δεν
απάντησαν και εννιά (9) δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν. Γύρω στα είκοσι άτομα, άντρες και γυναίκες,
δήλωσαν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο στα ξενοδοχεία ή στο ξενοδοχείο όπου εργάζονται. Σχετικές αναφορές
είναι οι ακόλουθες: ‘στο ξενοδοχείο υπάρχουν σε όλες τις δουλειές και από τα δύο φύλα’ (γυναίκα),
‘είμαστε όλοι ίσοι, όλα τα είδη εργασίας αφορούν και τα δύο φύλα’ (γυναίκα), ‘δεν ισχύει σήμερα, και
τα δύο φύλα κάνουν οποιαδήποτε δουλειά για να επιβιώσουν’ (άντρας) και ‘δεν υπάρχει κάπου
γραμμένες αντρικές ή γυναικείες δουλειές’ (γυναίκα).
Οι πλείστες, ωστόσο, από τις ανταποκρίσεις των συμμετεχόντων αποδίδουν το γεγονός της
συγκέντρωσης των γυναικών σε συγκεκριμένα επαγγέλματα στα ξενοδοχεία στη γυναικεία ‘φύση’
επικαλούμενοι τα γυναικεία προσόντα, εμφάνιση, καταλληλόλητα αλλά και το γυναικείο ταπεραμέντο
για συγκεκριμένες δουλειές. Μερικές από τις αναφορές είναι οι ακόλουθες: ‘είναι η φύση των γυναικών
αυτές οι εργασίες’ (άντρας), ‘λόγο χαρακτήρα, χαμογελούν και μιλούν ωραία’ (γυναίκα), ‘φυσικά
προσόντα’ (γυναίκα), ‘υπερισχύουν οι ικανότητές τους σ’ αυτά τα τμήματα’ (άντρας), ‘ταιριάζουν
περισσότερο σε γυναίκες’ (γυναίκα), ‘στη φύση της γυναίκας να καθαρίζει’ (άντρας), ‘πιο κατάλληλες για
αυτές τις δουλειές’ (άντρας), ‘πιο καλές ο γυναίκες ειδικά στην καθαριότητα’ (άντρας), ‘συνδεδεμένες με
την καθαριότητα’ (γυναίκα), ‘πιο καθαρές και προσεκτικές, είναι αναμενόμενο να το κάνουν σπίτι
επομένως και στη δουλειά’ (άντρας), ‘πιο ικανές στην καθαριότητα’ (γυναίκα), ‘πιο ευπαρουσίαστες και
φιλικές’ (γυναίκα), ‘πιο επικοινωνιακές, δίνουν λεπτομέρεια στην καθαριότητα’ (άντρας), ‘πιο ικανές εκ
φύσεως’ (άντρας), ‘πιο αποτελεσματικές σ’ αυτά τα τμήματα’ (άντρας), ‘οι γυναίκες τα κάνουν καλύτερα
από τους άντρες’ (άντρας), ‘οι γυναίκες είναι πιο καθαρές από τους άντρες, πιο ευχάριστες από τους
άντρες’ (άντρας), ‘κάποιες δουλειές είναι αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση’ (άντρας), ‘κάποιες δουλειές
είναι ταυτισμένες με το γυναικείο φύλο’ (άντρας), ‘κάποιες εργασίες αναλογούν καλύτερα στις γυναίκες’
(άντρας), ‘θέμα ομορφιάς, κάποιες δουλειές τις κάνουν καλύτερα’ (άντρας), ‘έμφυτη ικανότητα για
κάποιες εργασίες’ (γυναίκα), ‘δεν είναι ωραίο να βλέπεις έναν άντρα να καθαρίζει, πιο ικανές οι γυναίκες’
(γυναίκα) και ‘DNA’ (γυναίκα).
Την ίδια στιγμή, κάποιοι συμμετέχοντες εξηγούν τους λόγους που οι άντρες δεν κάνουν τις
δουλειές που κάνουν οι γυναίκες για να εξηγήσουν το φαινόμενο της υπερ-εκπροσώπησης των γυναικών
σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Με τα λόγια των ίδιων των συμμετεχόντων: ‘οι άντρες δεν πάνε σε
τέτοιες δουλειές λόγω εγωισμού’ (άντρας), ‘οι άντρες θεωρούν λάθος επιλογή λόγω της φύσης της
δουλειάς’ (γυναίκα), ‘οι άντρες είναι περήφανοι, θέλουν πιο σκληρές δουλειές’ (άντρας), ‘οι άντρες δεν
έχουν τις ικανότητες για τέτοιες δουλειές’ (άντρας), ‘ένας άντρας δεν κάνει τέτοιες δουλειές’ (άντρας),
‘δεν ταιριάζουν στον τομέα της καθαριότητας να είναι άντρες, οπουδήποτε αλλού υπάρχουν άντρες’
(γυναίκα) και ‘δεν είναι αντρικά επαγγέλματα’ (άντρας).
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Τέλος, ένα άλλο ποσοστό του δείγματος επεξηγούν το φαινόμενο της υπερ-εκπροσώπησης των
γυναικών σε κάποια επαγγέλματα με βάση τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, τις νοοτροπίες και το
σύστημα που επικρατεί. Μερικές αναφορές, οι οποίες μπορούν να εκληφθούν και ως αντι-δηλώσεις
(counter statements) στις δηλώσεις περί ‘φύσεως’ των γυναικών, είναι οι ακόλουθες: ‘κοινωνικό
στερεότυπο, δουλειά χωρίς ευθύνες, 8ώρο και μετά μπορεί να αφιερωθεί στην οικογένεια’ (γυναίκα),
‘κοινωνικές αντιλήψεις πως αυτές οι δουλειές απευθύνονται σε γυναίκες: καθάρισμα, πλύσιμο,
σερβίρισμα’ (άντρας), ‘στερεότυπα για τη θέση της γυναίκας στην εργασία και κοινωνία’ (γυναίκα), ‘το
σύστημα ευθύνεται’ (γυναίκα), ‘η νοοτροπία, έχουμε την ιδέα ότι οι γυναίκες είναι για αυτές τις δουλειές’
(άντρες και γυναίκες), ‘προκαταλήψεις’ (άντρες και γυναίκες), ‘κοινωνικά δεχόμαστε εργασίες ως
γυναικείες και άλλες ως αντρικές’ (άντρας), ‘οι αντιλήψεις, θεωρούνται λανθασμένα καταλληλότερες για
τμήματα υποστήριξης, καθαριότητας και υπηρεσιών’ (γυναίκα), ‘θέμα προκατάληψης, μόνο στην Κύπρο
συμβαίνει αυτό’ (άντρες και γυναίκες), ‘έτσι μάθαμε, ότι η γυναίκα κάνει για την καθαριότητα’ (γυναίκα)
και ‘αν και η γυναίκα έχει πιο λεπτούς τρόπους πάλι είναι θέμα ταμπού και στερεοτύπων’ (γυναίκα).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οι θεσμικές αλλαγές που έχουν επέλθει τις τελευταίες δεκαετίες στον κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό
και εργασιακό τομέα στην Κύπρο έχουν επιφέρει ριζικές αλλαγές στις ζωές των αντρών και γυναικών,
στις σχέσεις ανάμεσά τους και στις σχέσεις τους με το κράτους. Ένα παράδειγμα από το χώρο της
εργασίας είναι η μαζική εισροή των γυναικών της Κύπρου στην αμειβόμενη εργασία, η οποία θεωρείται
μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που έχουν μετατρέψει το εθνικό μοντέλο εργασίας και
απασχόλησης που παραδοσιακά επικρατούσε. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών έναντι των
αντρών, ωστόσο, παραμένει μέχρι σήμερα σε χαμηλότερο επίπεδο παρ’ όλες τις θεσμικές αλλαγές και
τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν κατά καιρούς για την αύξηση της γυναικείας απασχολησιμότητας (βλ.
επίσης Κεφάλαιο 1: Γυναικεία Απασχολησιμότητα). Σε συγκεκριμένους τομείς εργασίας, όπως στον
τομέα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας που εξετάζουμε, τα ποσοστά απασχόλησης αντρών και γυναικών
είναι σχετικά εξισορροπημένα. Η ίση αμοιβών αντρών και γυναικών στα ξενοδοχεία της Κύπρου, ωστόσο,
αποτελεί στόχο προς επίτευξη και δεν καθορίζεται από τα ποσοστά απασχόλησης στον τομέα με κανένα
τρόπο. Όπως έχει ξεκάθαρα διαφανεί στην έρευνά μας, οι αμοιβές μεταξύ αντρών και γυναικών στον
τομέα καθορίζονται από ένα περίπλοκο συνδυασμό παραγόντων, οι οποίοι αλληλοεπιδρούν και
δημιουργούν δυσμενής συνθήκες για τις εργαζόμενες γυναίκες και παραβιάζουν τα ατομικά και
συλλογικά τους δικαιώματα. Φαίνεται ότι, οι παράγοντες αυτοί δημιουργούν ένα μοντέλο απασχόλησης
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία που θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ανατραπεί χωρίς την εφαρμογή της
αρχής της ισότητας στις αμοιβές και τη σύσταση διορθωτικών μέτρων, τόσο σε τομεακό όσο και σε
επιχειρησιακό επίπεδο.
Στο εγχείρημα που αναλάβαμε για τον καθορισμό και την αποδόμηση των παραγόντων αυτών,
φάνηκε ότι ο ‘οριζόντιος και κάθετος επαγγελματικός διαχωρισμός’ στη βιομηχανία είναι βασικό
συνθετικό του μισθολογικού χάσματος των φύλων. Όσο αφορά τον ‘οριζόντιο επαγγελματικό
διαχωρισμό’, αυτό που παρατηρείται είναι η συγκέντρωση γυναικών ή αντρών με πολύ ψηλά ποσοστά
σε αρκετά από τα ξενοδοχειακά επαγγέλματα και τμήματα ξενοδοχείου. Τμήματα όπως αυτό των
ορόφων/λινοθήκης/πλυντηρίων και το τμήμα καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
στελεχώνονται στην πλειοψηφία τους από γυναίκες. Ενώ σε κάποια άλλα τμήματα, η στελέχωση
φαίνεται να είναι ‘αντρική υπόθεση’ όπως για παράδειγμα τα τμήματα λογιστηρίων, συντήρησης και
αποθήκες/τροφοδοσία. Επίσης, τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν τη συσχέτιση του ‘οριζόντιου
και κάθετου επαγγελματικού διαχωρισμού’ όπως διατυπώνονται σε σχέση με το φύλο των
προϊσταμένων των τμημάτων των ξενοδοχειακών μονάδων. Από τη μία, τα τμήματα που στελεχώνονται
στην πλειοψηφία τους από άντρες ή γυναίκες, αντίστοιχα, οι προϊστάμενοι/ες τμημάτων είναι του ιδίου
φύλου της πλειοψηφίας. Από την άλλη, στα τμήματα όπου τα ποσοστά στελέχωσης σε σχέση με το φύλο
είναι περίπου στο 50-50 ή ακόμη με μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών, οι προϊστάμενοι
τμημάτων είναι άντρες με ποσοστά κοντά στο 90%, όπως για παράδειγμα τα τμήματα
εστιατορίων/καφετεριών/μπαρ και τα τμήματα κουζίνας/ζαχαροπλαστείων. Πέρα από αυτό, στη
διαίρεση του εργατικού δυναμικού που διενεργήσαμε σε επαγγέλματα ‘ειδικευμένης’ και ‘ανειδίκευτης’
εργασίας φάνηκε ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται με υψηλή αναλογία στη ‘ανειδίκευτη’ εργασία και
με χαμηλή στην ειδικευμένη (2:1). Το χαμηλό ποσοστό των γυναικών στην ‘ειδικευμένη εργασία’ είναι
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άρρηκτα συνδεδεμένο, επίσης, με τον ‘κάθετο επαγγελματικό διαχωρισμό’, τη χαμηλή αντιπροσώπευση,
δηλαδή, των γυναικών στις θέσεις ιεραρχίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Οι αντιλήψεις που επικρατούν στην ξενοδοχειακή βιομηχανία ανάμεσα στο εργατικό δυναμικό
τόσο για την υπο-εκπροσώπηση των γυναικών σε ψηλές θέσεις στην ιεραρχία της ξενοδοχειακής
βιομηχανίας όσο και την υπερ-εκπροσώπηση των γυναικών σε συγκεκριμένα ξενοδοχειακά επαγγέλματα
δεν είναι άσχετες με τα πιο πάνω φαινόμενα του ‘γυάλινου τοίχους’, της ‘γυάλινης οροφής’ και τα
υπαρκτά εμπόδια, ορατά ή αόρατα, που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην επαγγελματική τους
σταδιοδρομία και κατ’ επέκταση στις αμοιβές τους. Συγκεκριμένα, όσο αφορά στην υπο-εκπροσώπηση
των γυναικών ψηλά στην ιεραρχία φαίνεται ότι ενώ ένας αριθμός των συμμετεχόντων αναφέρεται
εύστοχα στα δομικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας και τις υποχρεώσεις των γυναικών που
αναλαμβάνουν στο νοικοκυριό και την φροντίδα των παιδιών ένας άλλος αριθμός, κυρίως αντρών,
επεξηγεί το φαινόμενο με σχόλια που αμφισβητούν τις ικανότητες και το δυναμισμό των γυναικών να
αναλάβουν και να ανταπεξέλθουν σε ηγετικές θέσεις εργασίας. Επιπρόσθετα, άλλες αντιλήψεις, τόσο
από άντρες όσο και από γυναίκες, για την ‘φύση’ των γυναικών, η οποία δεν τους επιτρέπει να ηγηθούν,
η ‘ακαταλληλότητά’ τους για ηγεσία, επειδή απλά είναι γυναίκες, η μη διεκδίκηση θέσεων ψηλά στην
ιεραρχία από τις ίδιες τις γυναίκες και η απουσία ενδιαφέροντος και φιλοδοξίας των γυναικών να
ηγηθούν δομούν ένα μωσαϊκό αρνητικών αντιλήψεων που παρεμποδίζει με τον τρόπο του το σπάσιμο
της ‘γυάλινης οροφής’.
Με παρόμοιο τρόπο, οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται την υπερ-εκπροσώπηση των γυναικών
σε συγκεκριμένα ξενοδοχειακά επαγγέλματα, όπως αυτό της καμαριέρας για παράδειγμα. Η
επικρατούσα αντίληψη στο σύνολο των συμμετεχόντων αποδίδετε και πάλι στη ‘φύση’ των γυναικών,
ότι δηλαδή από την φύση τους οι γυναίκες προσδιορίζονται να εκτελούν τέτοια καθήκοντα. Επίσης,
επικρατεί μια αλλόκοτη αντίληψη που βλέπει την ενασχόληση των γυναικών στα επαγγέλματα αυτά ως
μια φυσική συνέχεια της εργασίας που εκτελούν οι γυναίκες στο νοικοκυριό, η οποία αντικατοπτρίζει και
τις αντιλήψεις για το ρόλο κα τη θέση των γυναικών στην κοινωνία και την εργασία. Οι αντιλήψεις των
συμμετεχόντων για την ταύτιση αυτή του νοικοκυριού και της εργασίας, η ‘έμφυτη’ ικανότητα των
γυναικών να κάνουν συγκεκριμένες δουλειές , το DNA των γυναικών, τα οποία έχουν όλα κατ’ λέξη
ειπωθεί στην έρευνα, συμβάλουν τόσο στο κατασκευή του ‘γυάλινου τοίχους’ όσο και στην
αναπαραγωγή νέων γενιών εργαζομένων του ενός ή του άλλου φύλου μέσα στα στενά πλαίσια του
επαγγελματικού διαχωρισμού. Οι συνέπειες μιας τέτοιας κατάστασης είναι πολλαπλές και σύνθετες και
επηρεάζουν τις γυναίκες σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο και παρεμποδίζουν την κοινωνική
εξέλιξη και ανάπτυξη. Ανάμεσά τους είναι η υποτίμηση της ίδιας της εργασίας των γυναικών, το
αριθμητικό χάσμα στις αμοιβές μεταξύ αντρών και γυναικών, η μη αξιοποίηση των δεξιοτήτων και των
ταλέντων που έχουν οι γυναίκες, η χαμηλή παραγωγικότητα, η φτωχοποίηση των γυναικών και ο
εξευτελισμός της αξιοπρέπειας των γυναικών.
Μια άλλη σημαντική επίδοση των γυναικών που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες στην
Κύπρο είναι η κατακόρυφη αύξηση του μορφωτικού τους επιπέδου. Στην έρευνα πεδίου φαίνεται
ξεκάθαρα το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο τόσο των γυναικών όσο και των αντρών. Οι γυναίκες, μάλιστα,
συγκεντρώνουν ψηλότερα ποσοστά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σύνολό τους από τους άντρες αλλά
και ψηλότερα ποσοστά από τους άντρες στην πρωτοβάθμια, επίσης. Ωστόσο, στη στατιστική ανάλυση
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των μικρο-δεδομένων, διαπιστώνεται ότι το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων για τους απόφοιτους
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά έντονο διότι η αναλογία των γυναικών στις υψηλές θέσεις
ιεραρχίας είναι δυσανάλογη από αυτή των αντρών και οι απολαβές τους για αυτές τις θέσεις εργασίας
κατά πολύ χαμηλότερες. Οπόταν, τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά τη συσχέτιση
του ‘κάθετου επαγγελματικού διαχωρισμού’ με το μισθολογικό χάσμα και τους παράγοντες που το
περιπλέκουν ακόμη περισσότερο. Πέρα από το γενικό εκπαιδευτικό επίπεδο, η ‘επαγγελματική
κατάρτιση’ βρίσκεται ανάμεσα στους παράγοντες που καθορίζουν το χάσμα αντρών και γυναικών.
Παρόλο ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα για την επαγγελματική κατάρτιση όπως στην
περίπτωση του εκπαιδευτικού επιπέδου για να γίνει ανάλογη αριθμητική ανάλυση, εντούτοις η έρευνα
πεδίου ενισχύει την άποψη αυτή. Από τα ευρήματα αυτά φαίνεται ότι η επαγγελματική κατάρτιση των
γυναικών για τα επαγγέλματα που εξασκούν στις ξενοδοχειακές μονάδες που απασχολούνται είναι κατά
πολύ χαμηλότερη από αυτή των ανδρών. Οι γυναίκες συγκεντρώνουν πολύ υψηλά ποσοστά ‘χωρίς
κατάρτιση’ και ‘χαμηλού επιπέδου κατάρτιση’ από ότι οι άντρες ενώ οι άντρες φαίνεται να έχουν
διπλάσια ποσοστά στην ‘κατάρτιση υψηλού επιπέδου’ από τις γυναίκες συναδέλφους τους. Με τον ίδιο
τρόπο, η συνεχιζόμενη κατάρτιση συγκαταλέγεται ανάμεσα στους παράγοντες που επεξηγούν το χάσμα
ανάμεσα στα δύο φύλα. Από την έρευνα πεδίου διαπιστώνουμε και πάλι ότι οι γυναίκες
ξενοδοχοϋπάλληλοι συμμετέχουν λιγότερο συχνά παρά οι άντρες σε τέτοια προγράμματα. Φαίνεται,
μάλιστα, ότι οι ευκαιρίες συμμετοχής στα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης για τις γυναίκες είναι
λιγότερες λόγω του ότι τα προγράμματα αυτά είτε δεν διατίθενται για την επαγγελματική τους κατηγορία
είτε γιατί προσφέρονται σε ώρες εκτός του χρόνου εργασίας, γεγονός το οποίο συγκρούεται με τις
υπόλοιπες υποχρεώσεις των γυναικών στο νοικοκυριό και την ανατροφή των παιδιών και παρεμποδίζει
τη μαζικότερη συμμετοχή τους.
Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αστοχία η όποια προσπάθεια αποδόμησης και κατανόησης
των καθοριστικών παραγόντων του χάσματος αμοιβών που θα παρέλειπε το συσχετισμό του φαινομένου
με την κοινωνική μεταβλητή της ‘μετανάστευσης’. Οι μετανάστες είναι πλέον δομικό χαρακτηριστικό της
Κυπριακής κοινωνίας και συμμετέχουν με ένα σημαντικό ποσοστό στην αγορά εργασίας. Εάν και το
ποσοστό των μεταναστών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία έχει μειωθεί σε σχέση με παλαιότερα χρόνια
λόγω της οικονομικής κρίσης, εντούτοις οι μετανάστες ξενοδοχοϋπάλληλοι εξακολουθούν μέχρι σήμερα
να στελεχώνουν τη βιομηχανία με ένα ποσοστό που υπολογίζεται γύρω στο 30% του συνόλου των
εργαζομένων. Ωστόσο, η εργοδοτική πλευρά στην πλειοψηφία της έχει αντιμετωπίσει και εξακολουθεί
να αντιμετωπίζει την ιδιαίτερη αυτή κατηγορία εργαζομένων με απόλυτη έλλειψη σεβασμού. Τόσο το
σχετικό ερευνητικό έργο που παρήχθη από το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου παλαιότερα (βλ. Αντωνίου
2010 και Αντωνίου 2012) όσο και οι καταγγελίες του συνδικαλιστικού κινήματος που διατυπώνονται
μέχρι σήμερα διαπιστώνουν μια σειρά μορφών εκμετάλλευσης που υφίστανται οι μετανάστες
ξενοδοχοϋπάλληλοι. Οι παραβιάσεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας και της εργατικής νομοθεσίας,
η συνομολόγηση προσωπικών συμβολαίων εργασίας με όρους κατώτερους της σύμβασης εργασίας και
οι πολλαπλές μορφές διακρίσεων που βιώνουν οι μετανάστες αποτελούν χαρακτηριστικά
παραδείγματα. Το γεγονός αυτό, φυσικά, έχει επιφέρει αλυσιδωτές συνέπειες και στις συνθήκες και
όρους εργοδότησης σε μεγάλη μερίδα των Κυπρίων εργαζομένων επίσης. Η έρευνα αυτή έρχεται να
εμπλουτίζει την υφιστάμενη γνώση με επιπρόσθετα ευρήματα με πτυχές που αφορούν το μισθολογικό
χάσμα.
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Η επίβλεψη άλλων εργαζομένων συγκαταλέγεται ανάμεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν
το μισθολογικό χάσμα. Ενώ τα ποσοστά αντρών και γυναικών στην έρευνα πεδίου που δηλώνουν ότι
επιβλέπουν άλλους εργαζόμενους είναι στο 50-50, εντούτοις τα ποσοστά μεταξύ Ελληνοκυπρίων και
μεταναστών παρουσιάζουν πολύ μεγάλη απόκλιση που ξεπερνά τις 52 ποσοστιαίες μονάδες έναντι των
μεταναστών. Μόνο το 37% του συνόλου των μεταναστών δηλώνει ότι κατέχει θέσεις επίβλεψης ενώ το
αντίστοιχο των Ελληνοκυπρίων είναι στο 49,5%. Από το σύνολο των γυναικών που δηλώνουν ότι
κατέχουν τέτοιες θέσεις, το 70,7% προέρχεται από το σύνολο των Ελληνοκυπρίων και μόλις το 29,3% από
τις μετανάστριες. Ωστόσο, οι γυναίκες μετανάστριες δηλώνουν συχνότερα από τους άντρες μετανάστες
ότι επιβλέπουν άλλους εργαζομένους. Επιπρόσθετα, στη ερώτηση που θέσαμε για τη συχνότητα των
προαγωγών των εργαζομένων στις μονάδες που απασχολούνται μαθαίνουμε ότι από το σύνολο που
δήλωσε ότι δεν πήρε καμιά φορά προαγωγή η πλειοψηφία 54,3% προέρχεται από δηλώσεις γυναικών.
Επίσης, ενώ οι γυναίκες δηλώνουν συχνότερα από τους άντρες ότι πήραν μια φορά προαγωγή οι άντρες
φαίνεται ότι συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσοστά από τις γυναίκες για δύο ή περισσότερες προαγωγές.
Σε σχέση με τη καταγωγή, οι Ελληνοκύπριοι δηλώνουν συχνότερα ότι προάγονται μία ή περισσότερες
φορές από ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι.
Η στατιστική ανάλυση απολαβών έχει αναδείξει, επίσης, ότι η συνδικαλιστική κάλυψη δεν
εξαλείφει μεν αλλά μειώνει το χάσμα αμοιβών. Οι άντρες και οι γυναίκες που καλύπτονται από
συλλογική σύμβαση εργασίας έχουν ψηλότερες ωριαίες απολαβές παρά από όσους δεν καλύπτονται
από τη σύμβαση. Στην περίπτωση μάλιστα των γυναικών που καλύπτονται από σύμβαση εργασίας, η
διαφορά στις απολαβές είναι μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών. Από την έρευνα πεδίου,
διαπιστώνουμε κατ’ αρχή ότι οι γυναίκες συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό συνδικαλιστικής
κάλυψης παρά οι άντρες με απόκλιση 3,2 ποσοστιαίων μονάδων. Όσον αφορά στην καταγωγή, η ψαλίδα
μεταξύ Ελληνοκυπρίων και μεταναστών εργαζομένων που καλύπτονται από τη συλλογική σύμβαση
εργασίας ανοίγει στις 18,5 ποσοστιαίες μονάδες έναντι των μεταναστών. Σε σχέση με την ηλικία των
εργαζομένων, το ποσοστό συνδικαλιστικής κάλυψης για την ομάδα των εργαζομένων κάτω των 35
χρόνων βρίσκεται κάτω από το 46% ενώ τα ποσοστά για τις ηλικιακές ομάδες από τα 36 χρόνια και πάνω
κυμαίνονται από το 78,6% μέχρι το 84,1%. Οπόταν, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι υπάρχουν αυξημένες
πιθανότητες μισθολογικής ανισότητας όταν διαπλέκεται η απουσία συνδικαλιστικής κάλυψης με την
καταγωγή του εργαζομένου και την ηλικιακή του ομάδα. Η ηλικιακή διαφορά στους μισθούς, φυσικά,
συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική εμπειρία του εργαζόμενου και τα χρόνια προϋπηρεσίας στον
ίδιο εργοδότη. Η στατιστική ανάλυση των απολαβών, ωστόσο, διατυπώνει μια μεγάλη διαφοροποίηση
στους μισθούς αντρών και γυναικών με την παρέλευση των ετών και μετά την ηλικία των 30 χρόνων.
Αυτό έγκειται στο γεγονός ότι οι άντρες συμμετέχουν συχνότερα στην ‘ειδικευμένη’ εργασία όπου οι
γνώσεις και δεξιότητές τους αυξάνονται με τον χρόνο και κατ’ επέκταση και οι αμοιβές τους ενώ οι
γυναίκες συμμετέχουν συχνότερα σε χειρωνακτικές δραστηριότητες και κάτω από επίβλεψη όπου οι
δεξιότητές τους δεν αυξάνονται με τον ίδιο τρόπο με τους άντρες και το ίδιο συμβαίνει με τους μισθούς
τους.
Η αποδοχή των γυναικών από τους εργαζομένους σε θέσεις επίβλεψης φαίνεται να είναι ένα
επιπρόσθετο εμπόδιο για τις ανέλιξη των γυναικών και τη διόρθωση του χάσματος αμοιβών. Ενώ από τη
μία, οι εργαζόμενοι αποτιμούν το ρόλο των γυναικών που βρίσκονται ήδη σε διευθυντικές θέσεις στις
ξενοδοχειακές τους μονάδας ως αρκετά θετική, από την άλλη φαίνεται ότι θεωρητικά θα προτιμούσαν
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στο σύνολό τους να έχουν άντρα παρά γυναίκα προϊστάμενό τους. Πιο συγκεκριμένα, και οι άντρες και
οι γυναίκες εργαζόμενοι φαίνεται να εκτιμούν το ρόλο των γυναικών ψηλά στην ιεαραρχία ως πολύ
θετικό παρόλο ότι οι γυναίκες εκτιμούν αυτό το ρόλο ως πιο θετικό παρά οι άντρες. Ένα άλλο ενδιαφέρον
στοιχείο είναι ότι όσο ανεβαίνει το εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζομένων, τόσο ανεβαίνει το ποσοστό
θετικής αποτίμησης των γυναικών που βρίσκονται στη διεύθυνση. Παραδόξως, παρά αυτή την
αναγνώριση που απολαμβάνουν οι γυναίκες που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία από το εργατικό
δυναμικό, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 41,2% δηλώνει ότι θα προτιμούσε άντρα παρά γυναίκα
προϊστάμενο/η του τμήματός του. Ενώ το ποσοστό στο σύνολο των γυναικών που θα προτιμούσε το ένα
ή το άλλο φύλο είναι σχετικά ισορροπημένο, από το σύνολο του αντρικού πληθυσμού σχεδόν το 90% θα
προτιμούσε άντρα παρά γυναίκα για προϊστάμενο/η του. Τα στοιχεία αυτά μας επιτρέπουν να
καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους άντρες να ξεπεράσουν τα
στερεότυπα που κουβαλούν για το τι και το πώς θα μπορούσαν να προσφέρουν οι γυναίκες στην εργασία
και να αποδεχτούν να εργάζονται κάτω από την επίβλεψή τους. Από την άλλη, όταν οι γυναίκες βρεθούν
σε θέσεις επίβλεψης τότε η αποδοχή είναι ευκολότερη και η αποτίμηση του ρόλους τους φαίνεται
θετικότερη.
Η άποψη αυτή ενισχύεται περαιτέρω από τα αποτελέσματα μιας τρίτης ερώτησης που θέσαμε
στους εργαζόμενους που συμμετείχαν στο δείγμα και αφορούσε στην αξιολόγηση των ικανοτήτων και
των χαρακτηριστικών των προϊσταμένων τμημάτων. Συγκεκριμένα, ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες
να αξιολογήσουν την επάρκεια των προϊσταμένων των τμημάτων σε εννέα ικανότητες/χαρακτηριστικά
που χαρακτηρίζουν στο σύνολο ένα ή μια προϊστάμενη ως ακολούθως: (1) Ικανότητα Οργάνωσης, (2)
Δυναμισμός, (3) Συνεργασία, (4) Δημιουργικότητα, (5) Ευαισθησία, (6) Ήθος και Αίσθημα Δικαίου, (7)
Ικανότητα Ενθάρρυνσης των άλλων, (8) Αφοσίωση στην Εργασία, και (9) Ικανότητα Επίλυσης. Αυτό που
διαπιστώνεται από την αξιολόγηση αυτή είναι ότι τόσο οι γυναίκες όσο και άντρες προϊστάμενοι/ες
απολαμβάνουν εξίσου της εκτίμησης των εργαζομένων με πολύ μικρές αποκλίσεις στο ένα ή το άλλο
χαρακτηριστικό. Πιο συγκεκριμένα, από την αξιολόγηση αυτή φαίνεται ότι οι άντρες προϊστάμενοι
αξιολογούνται θετικότερα στην επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργικότητα, την ενθάρρυνση και την
οργάνωση ενώ οι γυναίκες στο ήθος και το αίσθημα δικαίου, την ευαισθησία, το δυναμισμό και τη
συνεργασία.
Ένας από τους λιγότερο ορατούς παράγοντες που καθαρίζουν το μισθολογικό χάσμα είναι και οι
προσωπικές διακριτικές συμπεριφορές που δέχονται οι γυναίκες στο χώρο εργασίας. Στην έρευνα
πεδίου, διαπιστώθηκε ότι το 13,6% του δείγματος έχει βιώσει διακριτική συμπεριφορά, από το οποίο το
61,1% προέρχεται από αναφορές γυναικών. Στα σύνολα, επίσης, των Ελληνοκυπρίων και των
μεταναστών φαίνεται ότι οι μετανάστες έχουν περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν διακριτικές
συμπεριφορές στο χώρο εργασίας σε σχέση με τους Ελληνοκύπριους με μια διαφορά 6,6 ποσοστιαίων
μονάδων. Οι λόγοι διάκρισης, που τα ίδια τα θύματα διακρίσεων αναφέρθηκαν, είναι το φύλο, η ηλικία
και η καταγωγή. Αναφορές που σχετίζονται με άνιση μεταχείριση για διάφορα εργασιακά θέματα λόγω
φύλου, ηλικίας ή/και καταγωγής και η κοροϊδία και τα χλευαστικά σχόλια για τα ιδιαίτερα προσωπικά
χαρακτηριστικά των εργαζομένων είναι αυτά που περιγράφονται συχνότερα από τα θύματα.
Επιπρόσθετα, η σεξουαλική παρενόχληση και οι επιθέσεις που δέχονται οι γυναίκες τόσο από
συναδέλφους τους όσο και από πελάτες που εξυπηρετούν καθιστούν τις γυναίκες εργαζόμενες στην
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ξενοδοχειακή βιομηχανία σε μια δυσμενή θέση καθιστώντας το χώρο εργασίας άνισο, εκφοβιστικό και
αφιλόξενο για τις γυναίκες.
Τελειώνοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε την ανάγκη εκπόνησης επιπρόσθετων ερευνητικών
δραστηριοτήτων για το μισθολογικό χάσμα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Με αυτή την πρώτη
προσπάθεια προσδιορίζεται μεν ένα γενικό πλαίσιο των καθοριστικών παραγόντων του χάσματος
αμοιβών στον τομέα αλλά ανοίγονται ταυτόχρονα νέες προκλήσεις που χρήζουν περαιτέρω και εις
βάθους ανάλυσης και τεκμηρίωσης. Ένα ερευνητικό έργο, για παράδειγμα, που θα επικεντρωνόταν
συγκεκριμένα στους μετανάστες και μετανάστριες ξενοδοχοϋπάλληλους και θα απέδιδε με ποιοτικά
χαρακτηριστικά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, την ανέλιξή
τους, την ίση αμοιβή, τη συνδικαλιστική οργάνωση και τις διακριτικές συμπεριφορές εις βάρους τους θα
μας έδινε μια πληρέστερη εικόνα για την αλληλεπίδραση του μισθολογικού χάσματος με τον πληθυσμό
αυτό. Επιπρόσθετα, μια νέα ερευνητική πρωτοβουλία η οποία θα κατασκεύαζε συγκεκριμένα ερευνητικά
εργαλεία και θα συμπεριλάμβανε στο δείγμα της και άτομα που βρίσκονται σε θέσεις ψηλά στην
ιεραρχία, κάτι που δεν ήταν εφικτό να γίνει στην υφιστάμενη έρευνα, θα έδινε πιθανότητα μια
επιπρόσθετη και πολύτιμη προοπτική του χάσματος αμοιβών που θα ήταν αδύνατο να εξασφαλιστεί με
άλλο τρόπο. Η γυναικεία παρουσία σε θέσεις ψηλά στην ιεραρχία στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, οι
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή εκτέλεση των καθηκόντων τους και η διαδρομή προς
αυτές τις θέσεις από την προοπτική των ίδιων των γυναικών που κατέχουν τέτοιες θέσεις, θα μπορούσε
να αποτελέσει το αντικείμενο μιας καινούργιας ερευνητικής προσπάθειας επίσης και θα ενίσχυε την όλη
προσπάθεια κατανόησης, επεξήγησης και αντιμετώπισης του φαινομένου. Τελευταία αλλά εξίσου
σημαντική εισήγησή μας, θα ήταν η εκπόνηση ενός ερευνητικού έργου για το χάσμα αμοιβών που θα
επικεντρωνόταν στις μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, τις οποίες αποκλείσαμε από το δείγμα σ’ αυτή την
έρευνα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η παραγωγή συγκριτικών ευρημάτων. Δεδομένης και της περιορισμένης
συνδικαλιστικής κάλυψης των μικρών αυτών επιχειρήσεων, η υφιστάμενη γνώση που έχουμε για αυτές
είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Σε πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις, υπάρχουν επιπρόσθετοι
παράγοντας ή μεταβλητές που χρήζουν μελέτης για το πώς επηρεάζουν και καθορίζουν το χάσμα
αμοιβών. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις αυτές διοικούνται ή/και απαρτίζονται σε μεγάλο βαθμό από
μέλη της ίδιας οικογένειας και οι εργαζόμενοι έχουν εναλλασσόμενους διττούς ρόλους στην εργασία.
Οπόταν, το πως αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τις συνθήκες και όρους εργασίας των εργαζομένων και
το πώς συμβάλλουν στο μισθολογικό χάσμα σε σχέση με τους εργαζόμενους των μεγαλύτερων
επιχειρήσεων θα βοηθήσουμε στην κατασκευή μιας πληρέστερης και πιο αντικειμενικής εικόνας στο
σύνολο της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο διατυπώνονται οι εισηγήσεις της ερευνητικής ομάδας για διορθωτικά
μέτρα που θα μπορούσαν δυνητικά να βοηθήσουν στη μείωση και εξάλειψη του μισθολογικού
χάσματος. Οι εισηγήσεις προσδιορίζονται στο κυβερνητικό επίπεδο, στα άτομα που λαμβάνουν
αποφάσεις και χαράσσουν πολιτική, σε ανεξάρτητες αρχές που ασχολούνται με τις έμφυλες σχέσεις, στις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τους εργοδοτικούς συνδέσμους ξενοδόχων αλλά και στο συνδικαλιστικό
κίνημα. Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του φαινομένου, η παράλληλη εφαρμογή μέτρων στα
πιο πάνω επίπεδα είναι αναγκαία για να επιτευχθεί πρόοδος σε ικανοποιητικούς ρυθμούς. Επιπρόσθετα,
η οποιαδήποτε προσπάθεια εφαρμογής μέτρων χρήζει αξιολόγησης, επαναπροσδιορισμού,
επανάληψης, διάρκειας και συνέχειας.

1. Εκτίμηση επιπτώσεων κατά φύλο της μέχρι στιγμής εφαρμογής του υφιστάμενου «Στρατηγικού
Σχεδίου δράσης για την Ισότητα Αντρών και Γυναικών 2014 -2017», επαναπροσδιορισμός των
στόχων με έμφαση στους στόχους 5 και 6 για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών –
εξάλειψη της φτώχειας και την εξάλειψη στερεοτύπων και κοινωνικών προκαταλήψεων,
αντίστοιχα.
2. Προώθηση της ‘ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου’ (gender mainstreaming) σε όλες τις
πολιτικές και πρακτικές του κράτους συμπεριλαμβανομένου της ανάληψης της ενσωμάτωσης
από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και ανεξάρτητες αρχές στο σχεδιασμό και τη διοίκησή τους ως
αναπόσπαστο κομμάτι των εργασιών τους. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του
μέτρου είναι η σύσταση οργανωτικής επιτροπής και υποστηρικτικού δικτύου για τους δημόσιους
υπαλλήλους που θα εφαρμόσουν τις πολιτικές.
3. Εισαγωγή του θεσμού της ‘κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού με γνώμονα το φύλο’
(gender budgeting).
4. Άμεση εφαρμογή και παρακολούθηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και των αρχών ισότητας και
αμοιβών.
5. Νομική ρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
6. Υποχρεωτική συμπερίληψη της διάστασης του φύλου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών
και συνδικαλιστικών οργανώσεων στην συνομολόγηση και ανανέωση των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας.
7. Ενίσχυση των ομάδων επιθεώρησης εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Ευημερίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τακτικές επιθεωρήσεις σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες.
8. Σύσταση εθνικής ομάδας εργασίας για την προώθηση της ίσης αμοιβής και την παροχή
καθοδήγησης στις επιχειρήσεις.
9. Εισαγωγή της υποχρεωτικής δέσμευσης των επιχειρήσεων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία για
την υποβολή σχεδίων κατάργησης για την εξάλειψη του χάσματος αμοιβών, την παραγωγή
σχετικών εκθέσεων και τη δημοσιοποίησή τους.
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10. Σύσταση επιτροπών των εργοδοτικών συνδέσμων ξενοδόχων για την προώθηση της ίσης
αμοιβής και υποστήριξης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων μελών των συνδέσμων.
11. Χαρτογράφηση των γυναικών που βρίσκονται σε θέσεις ψηλά στην ιεραρχία των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων και δέσμευση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και συνδέσμων για την αύξηση
του αριθμού τους.
12. Σύσταση ομάδων εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για την παρακολούθηση των
θεμάτων ισότητας, διακρίσεων, αυθαίρετου τερματισμού εργασίας λόγω εγκυμοσύνης και τη
συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.
13. Βελτίωση των αποδοχών των γυναικών που συγκεντρώνονται με μεγάλα ποσοστά σε
συγκεκριμένα τμήματα ξενοδοχείων, όπως το τμήμα οροφών και καθαρισμού εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων.
14. Βελτίωση της ορατότητας των ξενοδοχειακών ‘γυναικείων επαγγελμάτων’, των προσόντων που
απαιτούνται για την εκτέλεσή τους, την ένταση εργασίας και τις ευθύνες που κουβαλούν αυτά
τα επαγγέλματα με σκοπό την αύξηση της εκτίμησης των επαγγελμάτων και της προώθησης τους
σε ψηλότερες κλίμακες μισθοδοσίας.
15. Εφαρμογή εργαλείων αξιολόγησης επαγγελμάτων για εργασία ίσης αξίας απαλλαγμένα από
προκαταλήψεις λόγου φύλου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Η εφαρμογή του μέτρου
προϋποθέτει την κατάρτιση και καθοδήγηση των στελεχών του τμήματος των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων που θα αναλάβουν μια τέτοια πρωτοβουλία.
16. Εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης όλων των εργαζομένων και σε όλα τα επίπεδα για τα
θέματα ισότητας των φύλων και της ίσης αμοιβής.
17. Εφαρμογή συνεχιζόμενων προγραμμάτων κατάρτισης για τις γυναίκες που συγκεντρώνονται σε
συγκεκριμένα τμήματα των ξενοδοχείων με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των επαγγελματικών
τους δεξιοτήτων.
18. Εφαρμογή εξιδεικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης για συνδικαλιστικά στελέχη που
επιθεωρούν χώρους εργασίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία σε σχέση με θέματα ισότητας των
φύλων και ίσης αμοιβής.
19. Ανάληψη διαδικασίας πιστοποίησης όλων των ξενοδοχειακών επαγγελμάτων από την Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
20. Ενίσχυση των υποδομών για την φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων ατόμων με υποβοηθητικό
τρόπο έτσι ώστε οι γυναίκες στην ξενοδοχειακή βιομηχανία να μην αναγκάζονται να διακόπτουν
την καριέρα τους ή να αλλάζουν το εργοδοτικό τους στάτους από πλήρη εργασία σε ημιαπασχόληση. Μ’ αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται το δικαίωμα των γυναικών στην πλήρη
απασχόληση και τις βοηθά να συνδυάζουν τις υποχρεώσεις τους στην επαγγελματική και
ιδιωτική τους ζωή. Την ίδια στιγμή, η εφαρμογή κινήτρων προς τους άντρες-πατέρες με την
εφαρμογή σχετικής γονικής άδειας και η εφαρμογή ευέλικτων ρυθμίσεων και για τις γυναίκες
και για τους άντρες που μεγαλώνουν παιδιά θα πρέπει να θεωρούνται παράλληλα ενισχυτικά
μέτρα της ενίσχυσης των υποδομών φροντίδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΝ (OLS)
Εργατική μερίδα εργαζομένων
Workers

Both
sexes

Unstandardized Coefficients
B

R2=0.545

Std. Error

(Constant)

1.033

0.026

Tertiary_non_Univers

0.199

0.007

Potential Experience

0.024

0.001

Length of Service in the enterprise
(years)

t

Sig.
0.000

0.184

26.906

0.000

0.872

19.153

0.000

-0.736

-16.316

0.000

0.001

0.232

10.696

0.000

0.000237 0.000

0.091

4.706

0.000

0.013

Tenure2

Beta
39.675

-0.000243 0.000

Age2

Standardized
Coefficients

Size more than 500

0.183

0.009

0.206

19.573

0.000

Size 250 to 499

0.103

0.009

0.127

11.557

0.000

Sizs 50 to 249

0.102

0.007

0.157

13.862

0.000

Cypriot

0.190

0.005

0.290

35.191

0.000

Collective_Agreement

0.024

0.006

0.029

3.717

0.000

Overtime

0.087

0.006

0.099

14.672

0.000

Shift Work

0.058

0.007

0.058

7.853

0.000

Part_time

0.050

0.025

0.013

2.028

0.043

Temporary

0.116

0.010

0.079

12.005

0.000

Receptionists

0.113

0.012

0.093

9.584

0.000

Cooks

0.172

0.011

0.164

15.159

0.000

Waiters

0.072

0.010

0.092

7.031

0.000

housecleaning supervisors

0.062

0.020

0.022

3.081

0.002

Cleaners and helpers

-0.056

0.010

-0.071

-5.521

0.000

Kitchen helpers

-0.071

0.011

-0.061

-6.157

0.000

Other semi-skilled

0.118

0.010

0.149

11.513

0.000

Workers

Males

Unstandardized Coefficients
B

R2=0.632

Std. Error

(Constant)

0.787

0.038

Tertiary_non_Univers

0.284

0.010

Potential Experience

0.036

0.002

Age2

Standardized
Coefficients

-0.000407 0.000

Beta

t

Sig.

20.834

0.000

0.265

28.364

0.000

1.256

19.403

0.000

-1.170

-18.204

0.000
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Workers

Both
sexes

Length of Service in the enterprise
(years)

Unstandardized Coefficients
0.011

Tenure2

Standardized
Coefficients

0.002

0.204

5.912

0.000

0.000462 0.000

0.191

6.140

0.000

Size more than 500

0.153

0.015

0.156

10.149

0.000

Size 250 to 499

0.169

0.015

0.183

11.566

0.000

Sizs 50 to 249

0.103

0.012

0.142

8.474

0.000

Cypriot

0.196

0.009

0.268

22.443

0.000

Collective_Agreement

0.036

0.011

0.038

3.375

0.001

Overtime

0.086

0.009

0.087

9.337

0.000

Shift Work

0.051

0.012

0.045

4.427

0.000

Part_time

-0.055

0.050

-0.010

-1.108

0.268

Temporary

0.216

0.023

0.086

9.531

0.000

Receptionists

0.189

0.016

0.135

12.124

0.000

Cooks

0.211

0.013

0.210

16.212

0.000

Waiters

0.084

0.012

0.104

7.053

0.000

housecleaning supervisors

0.035

0.085

0.004

0.416

0.677

Cleaners and helpers

-0.010

0.026

-0.004

-0.408

0.683

Kitchen helpers

-0.043

0.020

-0.022

-2.164

0.030

Other semi-skilled

0.143

0.011

0.183

12.643

0.000

t

Sig.

18.052

0.000

Workers

Females

Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

R2=0.507

B

Std. Error

(Constant)

0.950

0.053

Tertiary_non_Univers

0.094

0.010

0.089

9.129

0.000

Potential Experience

0.018

0.002

0.713

11.132

0.000

-0.521

-8.166

0.000

0.353

12.211

0.000

-0.134

-5.112

0.000

Age2
Length of Service in the enterprise
(years)
Tenure2

-0.000159 0.000
0.018

0.001

-0.000366 0.000

Beta

Size more than 500

0.234

0.011

0.301

20.881

0.000

Size 250 to 499

0.098

0.011

0.142

9.225

0.000

Sizs 50 to 249

0.120

0.009

0.212

13.281

0.000

Cypriot

0.183

0.006

0.321

28.412

0.000

Collective_Agreement

0.016

0.008

0.023

2.115

0.034

Overtime

0.089

0.007

0.118

12.284

0.000

Shift Work

0.062

0.009

0.073

6.813

0.000

Part_time

0.113

0.026

0.039

4.338

0.000

Temporary

0.127

0.010

0.118

12.678

0.000
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Workers

Both
sexes

Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

Receptionists

0.275

0.043

0.267

6.418

0.000

Cooks

0.268

0.043

0.243

6.252

0.000

Waiters

0.209

0.042

0.284

4.953

0.000

housecleaning supervisors

0.277

0.045

0.144

6.176

0.000

Cleaners and helpers

0.108

0.042

0.184

2.578

0.010

Kitchen helpers

0.081

0.042

0.095

1.924

0.054

Other semi-skilled

0.239

0.042

0.296

5.651

0.000

Σύνολο απασχολουμένων
Total employees
Both sexes

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

R2=0.660

B

Std. Error

Beta

t

Sig.

39.753 0.000

(Constant)

1.032

0.026

University

0.183

0.009

0.132

21.429 0.000

Tertiary_non_Univers

0.157

0.007

0.125

23.067 0.000

0.0220

0.001

0.637

18.172 0.000

-0.000215

0

-0.51

-14.753 0.000

0.0200

0.001

0.311

-0.000174

0

-0.058

-3.771 0.000

0.18

0.009

0.155

19.778 0.000

Size 250 to 499

0.133

0.008

0.133

15.633 0.000

Size 50 to 249

0.121

0.007

0.146

16.877 0.000

Cypriot

0.163

0.005

0.198

31.003 0.000

Collective_Agreement

0.016

0.006

0.016

2.607 0.009

Supervision

0.161

0.009

0.124

17.976 0.000

Overtime

0.051

0.006

0.045

8.627 0.000

Shift Work

0.041

0.007

0.032

5.738 0.000

Part_time

0.036

0.024

0.008

1.527 0.127

Temporary

0.077

0.01

0.04

7.876 0.000

Managers

0.745

0.018

0.347

42.326 0.000

Professionals

0.381

0.014

0.201

27.112 0.000

Associate Professionals

0.105

0.018

0.035

5.933 0.000

Receptionists

0.103

0.012

0.068

8.432 0.000

Cooks

0.207

0.012

0.144

17.101 0.000

Waiters

0.112

0.011

0.106

10.197 0.000

housecleaning supervisors

0.065

0.015

0.03

4.173 0.000

Potential Experience
Age2
Length of Service in the
enterprise (years)
Tenure2
Size more than 500

18.523

0.000
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Total employees
Both sexes

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Cleaners and helpers

-0.049

0.011

-0.045

-4.479 0.000

Kitchen helpers

-0.058

0.012

-0.036

-4.69 0.000

0.124

0.011

0.121

11.398 0.000

Other semi-skilled
Total employees
Males

Unstandardized Coefficients
B

R2=0.703

Standardized
Coefficients

Std. Error

(Constant)

0.81

0.04

University

0.112

0.014

Tertiary_non_Univers

0.218

Potential Experience

Beta

t

Sig.

20.099

0.000

0.079

8.187

0.000

0.01

0.173

22.344

0.000

0.034

0.002

0.903

17.309

0.000

Age2

-0.000367

0

-0.803

-15.673

0.000

Length of Service in the enterprise
(years)

0.016

0.002

0.236

9.185

0.000

Tenure2

9.47E-05

0

0.031

1.333

0.183

Size more than 500

0.148

0.015

0.113

9.73

0.000

Size 250 to 499

0.172

0.014

0.151

11.983

0.000

Sizs 50 to 249

0.12

0.012

0.127

9.838

0.000

Cypriot

0.177

0.009

0.188

20.319

0.000

Collective_Agreement

0.02

0.01

0.017

1.955

0.051

Supervision

0.115

0.012

0.09

9.408

0.000

Overtime

0.033

0.009

0.025

3.489

0.000

Shift Work

0.063

0.012

0.042

5.452

0.000

Part_time

-0.092

0.041

-0.016

-2.267

0.023

Temporary

0.072

0.022

0.024

3.291

0.001

Managers

0.863

0.022

0.471

38.756

0.000

Professionals

0.377

0.017

0.211

21.618

0.000

Associate Professionals

0.089

0.03

0.021

2.908

0.004

Receptionists

0.146

0.016

0.081

8.989

0.000

Cooks

0.239

0.015

0.168

16.419

0.000

Waiters

0.125

0.013

0.113

9.525

0.000

housecleaning supervisors

0.313

0.033

0.072

9.491

0.000

Cleaners and helpers

-0.005

0.03

-0.001

-0.18

0.857

Kitchen helpers

0.022

0.022

0.008

0.994

0.320

Other semi-skilled

0.148

0.013

0.139

11.652

0.000

Total employees
Females
R2=0.592

Unstandardized Coefficients
B

Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.
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Total employees
Both sexes

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

(Constant)

1.013

0.053

19.269

0.000

University

0.251

0.01

0.204

24.475

0.000

Tertiary_non_Univers

0.054

0.009

0.047

5.819

0.000

Potential Experience

0.015

0.001

0.523

10.128

0.000

-0.000126

0

-0.36

-7.006

0.000

0.025

0.001

0.445

18.529

0.000

-0.000516

0

-0.188

-8.444

0.000

Size more than 500

0.227

0.011

0.246

21.435

0.000

Size 250 to 499

0.131

0.01

0.167

13.263

0.000

Sizs 50 to 249

0.118

0.008

0.181

14.005

0.000

Cypriot

0.153

0.006

0.234

25.02

0.000

Collective_Agreement

0.005

0.007

0.006

0.673

0.501

Supervision

0.132

0.014

0.105

9.495

0.000

Overtime

0.077

0.007

0.086

10.83

0.000

Shift Work

0.008

0.009

0.008

0.931

0.352

Part_time

0.144

0.026

0.041

5.495

0.000

Temporary

0.108

0.01

0.084

10.954

0.000

Managers

0.738

0.052

0.233

14.249

0.000

Professionals

0.521

0.046

0.266

11.287

0.000

Associate Professionals

0.301

0.046

0.146

6.477

0.000

Receptionists

0.253

0.045

0.218

5.687

0.000

Cooks

0.289

0.045

0.21

6.478

0.000

Waiters

0.223

0.044

0.248

5.076

0.000

housecleaning supervisors

0.233

0.046

0.171

5.119

0.000

Cleaners and helpers

0.101

0.044

0.144

2.32

0.020

Kitchen helpers

0.082

0.044

0.077

1.853

0.064

Other semi-skilled

0.234

0.044

0.257

5.319

0.000

Age2
Length of Service in the enterprise
(years)
Tenure2
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