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Ένα από τα θέµατα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο του στρατη-

γικού σχεδιασµού της ΠΑΕΠ Α.Ε. είναι οι εργασιακές σχέσεις. Τα τελευ-

ταία χρόνια η ∆ιεύθυνση Ερευνών και Μελετών της Εταιρείας εργάζεται

συστηµατικά και παρακολουθεί τις εξελίξεις πάνω στο σηµαντικό αυτό

θέµα για την αγορά εργασίας

Προς αυτό την κατεύθυνση το Τµήµα Μελετών Αγοράς Εργασίας του

Παρατηρητηρίου εξετάζει σε µελέτες που πραγµατοποιεί την επίδραση

των εργασιακών σχέσεων στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και

στα λοιπά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό

εντάσσεται και η µελέτη που έχετε στη διάθεσή σας, στην οποία επιχει-

ρείται η ανάλυση διαφορετικών πτυχών της έννοιας της ευελιξίας, αξιο-

ποιώντας όλες τις διαθέσιµες διοικητικές πηγές, αλλά και έρευνες που

διενήργησε η ΠΑΕΠ Α.Ε..

Στόχος του εν λόγω µελετητικού έργου είναι η διερεύνηση σηµαντι-

κών όψεων της ευελιξίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, όπως η διάρκεια

και η ευελιξία του χρόνου εργασίας στην Ελλάδα και στην ΕΕ-15, η επιρ-

ροή της ευελιξίας στο δυναµισµό των επιχειρήσεων, ο βαθµός ικανοποί-

ησης των εργαζοµένων από την ευέλικτη και τη συµβατική απασχόληση.

Β.Ντερτιλής

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
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Ευελιξία, µία πολυσήµαντη έννοια

Είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι η ευελιξία αποτελεί κρίσιµο συστατικό στοι-

χείο της προσαρµοστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρή-

σεων (και της οικονοµίας)1. Από τη δεκαετία του 1980 και µετά η ευελι-

ξία έχει καταλάβει δεσπόζουσα θέση σε µία σειρά από γνωστικούς

χώρους όπως οι εργασιακές σχέσεις, η διοίκηση των επιχειρήσεων, τα

οικονοµικά και η βιοµηχανική κοινωνιολογία. Ο όρος όµως τείνει να γίνει

θύµα της επιτυχίας του, αποκτώντας ολοένα και ευρύτερο περιεχόµενο

και καταλήγοντας να σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα για διαφορετικούς

ανθρώπους.

Οι κινητήριες δυνάµεις που ωθούν την ευελιξία στο επίκεντρο των

εργασιακών σχέσεων είναι η παγκοσµιοποίηση του ανταγωνισµού και η

ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, που πιέζουν τις επιχειρήσεις να προ-

σαρµόζονται συνεχώς στις ευµετάβλητες οικονοµικές συνθήκες που τις

περιβάλλουν και να µεγιστοποιούν την αποδοτικότητα των νέων τεχνο-

λογιών. Οι επιχειρήσεις είναι αναγκασµένες να προσαρµόζουν συνεχώς

τον όγκο αλλά και το εύρος των προϊόντων στις συχνές διακυµάνσεις

των παγκοσµιοποιηµένων αγορών ενώ παράλληλα ο ανταγωνισµός τις

πιέζει, όχι µόνο να ενσωµατώνουν τις συνεχώς εξελισσόµενες τεχνολο-

γίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, αλλά και να αξιοποιούν στο

έπακρο τον επαναπρογραµµατιζόµενο και πολυσθενή χαρακτήρα τους.

Ως εκ τούτου το πρόσταγµα της ευελιξίας διατρέχει τον δηµόσιο διά-
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1. EYEΛIΞIA: ΠANAKEIA Ή AΠEIΛH;

1 European Commission, Green Paper – Partnership for a New Organisation of Work (Brussels: EC, 1997). OECD, The
OECD Jobs Strategy:Technology, Productivity and Job Creation (Paris: OECD, 1996).

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, Στρατηγική της Λισσαβόνας.



λογο για την οργάνωση της εργασίας, την αγορά εργασίας, την κοινωνι-

κή ασφάλιση και την εναρµόνιση του εργάσιµου χρόνου µε τις οικογε-

νειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις των εργαζοµένων. Ωστόσο η συζή-

τηση γύρω από την ευελιξία καταλήγει συχνά σε κακοφωνία, ως αποτέ-

λεσµα των σηµαντικών δυσκολιών που συνιστούν οι διαφορετικές θεω-

ρητικές αφετηρίες και προσεγγίσεις για την ίδια την έννοια της ευελιξίας,

οι διαφορετικές µορφές ευελιξίας που συναντώνται, και οι διαφορετικές

επιπτώσεις που κάθε µορφής ευελιξίας έχει (ανάλογα και µε το θεσµικό

πλαίσιο) στους εργαζόµενους και στις επιχειρήσεις. Η ευελιξία αποτελεί

ένα πεδίο διεκδίκησης όχι µόνον των επιχειρήσεων έναντι των εργαζο-

µένων αλλά ενίοτε και των εργαζοµένων έναντι των επιχειρήσεων (βλ.

εκούσια µερική απασχόληση)2. Η ευέλικτη αναδιοργάνωση της παραγω-

γικής διαδικασίας είναι ένας κοινός στόχος που ωστόσο µπορεί να επι-

τευχθεί µε εντελώς διαφορετικού τύπου µεταρρυθµίσεις στις εργασιακές

σχέσεις και µε αντίστοιχα διαφορετικές κοινωνικές επιπτώσεις.

Για να πλοηγήσουµε ανάµεσα στην πολυσηµία που συνοδεύει την

έννοια της ευελιξίας θα ήταν χρήσιµο να ξεκινήσουµε από δύο βασικές

διαπιστώσεις:

• η ευελιξία προσδιορίζεται σε αντιδιαστολή µε το παραδοσιακό

Τεϋλορικό-Φορντικό πρότυπο της µαζικής παραγωγής που χαρακτηρίζε-

ται από έναν άκαµπτο και λεπτοµερώς οριοθετηµένο καταµερισµό εργα-

σίας καθώς και από σταθερές όσο και απόµακρες εργασιακές σχέσεις.

• η ευελιξία µπορεί να συνεπάγεται αφ’ ενός ποιοτικές ή ποσοτικές

µεταβολές του παραδοσιακού προτύπου εργασιακών σχέσεων, και

αφ’ εταίρου εσωτερικές ή εξωτερικές προς το προσωπικό διευθε-

τήσεις των όρων εργασίας.
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and Germany" WZB Discussion Paper FS I 97 – 202, Berlin, 1997. Deakin, Simon and Hannah Reed, "The
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ESRC Centre for Business Research, University of Cambridge,Working Paper No. 162, March 2000.



Με άλλα λόγια, η ευελιξία δεν είναι µία µονοδιάστατη έννοια αλλά µία

έννοια που προσδιορίζεται πάνω σε δύο διαστάσεις-άξονες.Ο ένας άξο-

νας-διάσταση της ευελιξίας αναφέρεται στην ευχέρεια προσαρµογής της

ποσότητας της εργασίας στις µεταβολές της αγοράς ή στην ευχέρεια

προσαρµογής της ποιότητας της εργασίας. Ο άλλος άξονας-διάσταση

της ευελιξίας αναφέρεται στην ευχέρεια προσαρµογής µε βάση το υπάρ-

χον προσωπικό ή σε συνάρτηση µε την ευρύτερη αγορά εργασίας.

Πράγµατι, ως προς την πρώτη διάσταση, η ευελιξία σε µία επιχείρηση

µπορεί να εξασφαλισθεί µε δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να προ-

σαρµόζεται στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς η ποσότητα της

εργασίας, δηλαδή οι ώρες εργασίας ή ακόµα και ο αριθµός των απα-

σχολουµένων. Σε αυτή την περίπτωση, που είναι η συνηθέστερη και η

λιγότερο αποκλίνουσα από την παραδοσιακή Τεϋλοριστική οργάνωση

της εργασίας, µιλάµε για «ποσοτική», αποκαλούµενη και «αριθµητική»

ευελιξία, χαρακτηριστικά παραδείγµατα της οποίας είναι πρακτικές όπως

η εκτενής χρήση υπερωριών, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ή οι

συχνές προσλήψεις-απολύσεις. Ο άλλος τρόπος είναι να προσαρµόζε-

ται η ποιότητα της εργατικής συνεισφοράς. Σε αυτή την περίπτωση µιλά-

µε για «ποιοτική», αποκαλούµενη και «λειτουργική» ευελιξία, χαρακτηρι-

στικά παραδείγµατα της οποίας είναι η διεύρυνση των λειτουργιών που

επιτελεί κάθε εργαζόµενος κατά την παραγωγική διαδικασία καθώς και

των δεξιοτήτων που επιστρατεύονται για την παραγωγή. Η ευελιξία αυτή

συνιστά µία σηµαντική µετεξέλιξη και αντιστροφή του Τεϋλοριστικού

προτύπου οργάνωσης της εργασίας: η λειτουργική ευελιξία προϋποθέτει

τη διεύρυνση των δεξιοτήτων και των αρµοδιοτήτων των εργαζοµένων

σε µία επιχείρηση, καθώς και την άµβλυνση των αυστηρών διαχωριστικών

γραµµών ανάµεσα σε εκτελεστικές και διοικητικές λειτουργίες της εργα-

σίας που χαρακτηρίζει τον Τεϋλορισµό. Ένας λειτουργικά ευέλικτος

εργαζόµενος είναι σε θέση να συνεισφέρει ενεργά σε διαφορετικά στά-

δια της παραγωγής αλλά και στις απαιτούµενες αναδιαρθρώσεις της
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παραγωγής. Σταθερός συνοδός και ένδειξη της λειτουργικής ευελιξίας

είναι η συνεχής αναβάθµιση και διεύρυνση των δεξιοτήτων του προσω-

πικού µίας επιχείρησης µέσα από προγράµµατα (επανα)κατάρτισης.

Η δεύτερη διάσταση της ευελιξίας αφορά τη σχέση της επιχείρησης

µε το προσωπικό της και την αγορά εργασίας που την περιβάλλει, κατά

πόσο δηλαδή η επιδιωκόµενη προσαρµογή επιτυγχάνεται µέσα από

«εσωτερικές» διευθετήσεις µε το υπάρχον προσωπικό της επιχείρησης

(π.χ. διευθέτηση του χρόνου εργασίας, διεύρυνση των δεξιοτήτων και

καθηκόντων των εργαζοµένων), οπότε µιλάµε για εσωτερική ευελιξία, ή

µέσα από «εξωτερικές» προσαρµογές των ωρών απασχόλησης (βλ.

προσωρινή απασχόληση) ή των απαιτούµενων δεξιοτήτων (βλ. υπεργο-

λαβία), οπότε µιλάµε για εξωτερική ευελιξία. Η εσωτερική ευελιξία µπο-

ρεί να θεωρηθεί ως ευελιξία της εργασίας και η εξωτερική ευελιξία ως

ευελιξία των συµβάσεων εργασίας.

Με βάση λοιπόν αυτές τις δύο διαστάσεις της ευελιξίας, οι πολλαπλές

µορφές της ευελιξίας µπορούν να ταξινοµηθούν στην ακόλουθη τυπο-

λογία3:

Όπως βλέπουµε στον παρακάτω πίνακα, στο 1ο τεταρτηµόριο της

µήτρας της τυπολογίας, ένας δυνατός συνδυασµός είναι αυτός ανάµεσα

στην λειτουργική ή ποιοτική ευελιξία και την εσωτερική ευελιξία. Στην

περίπτωση αυτή οι απαιτούµενες διευθετήσεις αφορούν την ποιοτική

µεταβολή των δεξιοτήτων και των αρµοδιοτήτων των εργαζοµένων κατά

την παραγωγική διαδικασία, και επιχειρούνται στα πλαίσια της εσωτερι-

κής αγοράς εργασίας της επιχείρησης. Η περίπτωση αυτή σηµατοδοτεί

14

3. Η τυπολογία αυτή είναι γνωστή ως "the F.I.N.E. typology of flexibility", δηλαδή το ακρώνυµα των τεσσάρων ειδών
ευελιξίας που ορίζει: functional, internal, numerical, external. Atkinson, John & Nigel Meager, Changing Working
Patterns: How Companies Achieve Flexibility to Meet New Needs (London: NEDO, 1986). Wickham J. (2005),
Technological and organisational choice, INFOWORK report, Employment Research Centre, Dublin.
Monastiriotis V. (2003), "A panel of regional indicators of labour market flexibility: the UK 1979-1998," Department
of Economics, Department of Geography and Environment, London School of Economics. Goudswaard A. & de
Nanteuil M. (2000), Flexibility and Working Conditions: a qualitative and comparative study in seven EU Member
States, European Foundation for the Living and Working Conditions.



την επιδίωξη της προσαρµοστικότητας µέσα από την αναδιοργάνωση

της εργασίας στη βάση νέων αρχών όπως η διεύρυνση των δεξιοτήτων

κάθε εργαζόµενου (multiskilling), η εργασία κατά (αυτοδιαχειριζόµενες)

οµάδες, η διεύρυνση των αρµοδιοτήτων (π.χ. συναρµολόγηση και ποιο-

τικός έλεγχος), η εργασία εκ περιτροπής4 και η συνεχής κατάρτιση5.
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¶›Ó·Î·˜ 1: ∏ Ù˘ÔÏÔÁ›· ÙË˜ Â˘ÂÏÈÍ›·˜
E™øTEPIKH E•øTEPIKH
TË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ TˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜

4. Στο παρόν κείµενο η εκ περιτροπής εργασία αναφέρεται στην εκ περιτροπής εναλλαγή καθηκόντων µεταξύ των
εργαζοµένων, και όχι στην αναπλήρωση µίας προσωρινά κενής θέσης εργασίας (λόγω άδειας, ασθένειας, κλπ)
από έναν άνεργο.

5. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις εισαγωγής στοιχείων λειτουργικής ευελιξίας στην παραγωγική δια-
δικασία αποτελεί η αυτοκινητοβιοµηχανία των ΗΠΑ. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 ένας βασικός
πυλώνας των εργασιακών σχέσεων και της οργάνωσης της εργασίας στη βιοµηχανία ήταν η κατανοµή της εργα-
σίας µε βάση λεπτοµερείς ταξινοµήσεις των επαγγελµατικών ειδικοτήτων (job control unionism). Ο κάθε εργα-
ζόµενος ήταν συµβατικά υποχρεωµένος να επιτελεί λεπτοµερώς περιγραµµένες λειτουργίες-καθήκοντα (προσ-
διορισµένες σε συλλογικές συµβάσεις) και τίποτα πέρα από αυτές. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, σε ένα
περιβάλλον κρίσης του κλάδου, οι τρεις µεγάλες εταιρείες General Motors, Ford, Chrysler και το συνδικάτο
United Automobile Workers συµφώνησαν να µειωθεί δραστικά ο αριθµός των επαγγελµατικών ειδικοτήτων και
των αντίστοιχων περιορισµών στο είδος των εργασιών που µπορούσε να αναθέσει η διοίκηση σε έναν εργαζό-
µενο, µε αντάλλαγµα το πάγωµα των απολύσεων, την παροχή περισσοτέρων ευκαιριών κατάρτισης και περισ-
σότερη διαβούλευση µε τους εργαζόµενους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έτσι επιχειρήθηκε η µετάβαση
σε ένα πιο ευέλικτο καθεστώς παραγωγής που θα βασιζόταν περισσότερο στην πολύπλευρη και ενεργό συµ-
µετοχή των εργαζοµένων στην αύξηση της παραγωγικότητας παρά στην παθητική τους συµµόρφωση προς
στενά προσδιορισµένες συµβατικές υποχρεώσεις. Gavroglou S.P., Labor’s power and industrial performance:
automobile production regimes in the USA, Germany, and Japan (Garland Publishing, New York, 1996).



Το 2ο τεταρτηµόριο, συνδυασµός ποσοτικής ευελιξίας (αποκαλούµε-

νης και αριθµητικής) και εσωτερικής ευελιξίας, σηµατοδοτεί την επιδίωξη

της ευελιξίας µέσα από την αναδιοργάνωση του χρόνου εργασίας του

υπάρχοντος προσωπικού. Η συστηµατική χρήση υπερωριών καθώς και η

διευθέτηση του χρόνου εργασίας αποτελούν συνήθεις µορφές αυτού

του τύπου ευελιξίας που επιχειρεί την (ευχέρεια στην) ποσοτική προ-

σαρµογή των ωρών εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού στις ευµετά-

βλητες ανάγκες της παραγωγής. Σε αυτό τον τύπο ανήκει και η µερική

απασχόληση, όταν αυτή είναι εθελοντική και αορίστου χρόνου.

Το 3ο τεταρτηµόριο, συνδυασµός εξωτερικής και ποιοτικής ευελιξίας,

σηµατοδοτεί την επιδίωξη της ευελιξίας µέσα από την εξωτερίκευση

των δεξιοτήτων. Πράγµατι, αυτός ο τύπος ευελιξίας επιδιώκει την προ-

σαρµογή στις απαιτήσεις της παραγωγής για νέες δεξιότητες όχι µέσα

από την κατάρτιση του προσωπικού αλλά µέσα από την ανάθεση µέρους

της παραγωγής σε εξωτερικούς συνεργάτες-υπεργολάβους, µέσα από

ορισµένες µορφές τηλεργασίας6 και καθώς και µέσα από ένα δίκτυο

συνεργαζόµενων επιχειρήσεων που επιµερίζονται εξειδικευµένα τµήµατα

της παραγωγής, ενώ η διαδικασία παραγωγής του προϊόντος αυτονοµεί-

ται από την στενή επίβλεψη της αναθέτουσας επιχείρησης.

Τέλος, η ευελιξία µπορεί να επιδιώκεται και µε ένα συνδυασµό εξωτε-

ρικής και ποσοτικής ευελιξίας. Ο τύπος ευελιξίας που προσδιορίζεται

από το 4ο τεταρτηµόριο, σε αντίθεση µε τον προηγούµενο τύπο, δεν

χαρακτηρίζεται από ποιοτικές αλλαγές αλλά από την ποσοτική προσαρ-

µοστικότητα της εργασίας η οποία µάλιστα, δεν επιδιώκεται, όπως στο

2ο τεταρτηµόριο, ως διευθέτηση µε το υπάρχον προσωπικό, αλλά ως

ετοιµότητα αυξοµείωσής του ανάλογα µε τις µεταβολές στη ζήτηση για
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6. Στον τύπο της εξωτερικής-λειτουργικής ευελιξίας ανήκουν εκείνες οι µορφές τηλεργασίας που σηµατοδοτούν,
µαζί µε τη γεωγραφική και την ουσιαστική αποµάκρυνση του τηλεργαζόµενου από την επιχείρηση (π.χ. απο-
κλεισµός από ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, µειωµένες ευκαιρίες προαγωγής, συµβάσεις ορισµένου χρόνου).
Αντίθετα, µορφές τηλεργασίας που σηµατοδοτούν µόνο τη γεωγραφική απόσταση ενός τακτικού µισθωτού από
την επιχείρηση «ανήκουν» στον τύπο εσωτερική-λειτουργική ευελιξία.



το παραγόµενο προϊόν. Εδώ επιχειρείται η εξωτερίκευση του χρόνου

εργασίας καθιστώντας ευµετάβλητες τις ίδιες τις θέσεις εργασίας του

προσωπικού: συχνές απολύσεις-προσλήψεις, ευρεία χρήση της προσωρι-

νής απασχόλησης, ακούσια µερική απασχόληση ορισµένου χρόνου, ή

αδήλωτη απασχόληση. Εδώ εντάσσονται και άλλες λιγότερο διαδεδοµέ-

νες ευέλικτες µορφές απασχόλησης όπως η εργασία σε εταιρείες προ-

σωρινής απασχόλησης (temporary agency work)7, η σύµβαση job-

sharing, η εργασία µετά από πρόσκληση (work on call ή zero-hour

contracts), και η διαλείπουσα εργασία.

Μία άλλη διάσταση της ευελιξίας, που δεν εντάσσεται πλήρως στη

λογική της παραπάνω τυπολογίας, είναι η µισθολογική ευελιξία, δηλαδή

η δυνατότητα αυξοµείωσης των µισθών (που κατά τα άλλα τείνουν να

µεταβάλλονται µόνο αυξητικά) ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση

των επιχειρήσεων. Σε σχέση µε την τυπολογία που παρουσιάσαµε, µπο-

ρούµε να διακρίνουµε δύο εκδοχές της µισθολογικής ευελιξίας, την εσω-

τερική και την εξωτερική. Εσωτερική-µισθολογική ευελιξία είναι η προ-

σαρµοστικότητα των µισθών στην οικονοµική κατάσταση της επιχείρη-

σης και αναπτύσσεται µε πρακτικές όπως η πληρωµή (ή παρακράτηση)

µπόνους, η σύνδεση κερδών-µισθού (profit-sharing), και η σύνδεση απο-

δοτικότητας µίας συγκεκριµένης µονάδας παραγωγής µε τον µισθό

(gain-sharing). Εξωτερική-µισθολογική ευελιξία είναι η προσαρµοστικότη-

τα των µισθών στην κατάσταση της ευρύτερη οικονοµίας (και ιδιαίτερα

στην ανεργία)8. Μία τέτοια πρακτική είναι η παράκαµψη του κατώτατου

µισθού σε περιοχές υψηλής ανεργίας, ενώ µία άλλη είναι οι στρατηγικές

συµφωνίες των κοινωνικών εταίρων που προβλέπουν την αποκέντρωση
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7. Η εργασία σε εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (εταιρείες που «δανείζουν» εργαζόµενούς τους σε άλλες
εταιρείες για ορισµένο χρόνο) δεν ξεπερνά το 2% της απασχόλησης στην ΕΕ-15 ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται σε
υποτυπώδη επίπεδα.

8.Alogoskoufis, G. and Manning,A. (1988), ‘On the persistence of unemployment’, Economic Policy, 7, pp. 427–469.
Για πρόσφατες οικονοµετρικές εκτιµήσεις της σχέσης ανάµεσα στη µισθολογική ευελιξία και µία σειρά από οικο-
νοµικούς δείκτες όπως η ανεργία, βλ. European Commission, "The contribution of wage developments to
market performance" European Economy, Special Report No 1,April 2005.



των συλλογικών διαπραγµατεύσεων για τους µισθούς έναντι εγγυήσεων

για περισσότερες θέσεις εργασίας και αυξηµένων δηµοσίων δαπανών

για κατάρτιση, βρεφονηπιακή φροντίδα κ.α. – πιο γνωστές περιπτώσεις

είναι αυτές τις Ολλανδίας (συµφωνίες του Wassenaar, 1982) και της

Ιρλανδίας (διαδοχικές «κοινωνικές συµφωνίες» από το 1987)9.

Οι τέσσερις τύποι ευελιξίας που διακρίνει η τυπολογία της ευελιξίας

είναι ιδεότυποι. Στην πραγµατικότητα, οι ευέλικτες επιχειρήσεις δεν υιο-

θετούν µόνον ένα τύπο ευελιξίας αλλά ένα συνδυασµό ή µείγµα τύπων.

Συνεπώς, οι ευέλικτες επιχειρήσεις διαφοροποιούνται µεταξύ τους ως

προς την αναλογία των διαφόρων τύπων ευελιξίας που χρησιµοποιούν.

Ευελιξία και εργασιακές σχέσεις

Μία από τις αρετές της τυπολογίας αυτής είναι ότι µας διευκολύνει να

διακρίνουµε γιατί ορισµένες επιχειρήσεις προσαρµόζονται στο ευµετά-

βλητο περιβάλλον τους ακολουθώντας σχετικά συναινετικές διαδικασίες

και πρακτικές, ενώ άλλες καταφεύγουν σε σχετικά συγκρουσιακές διαδι-

κασίες. Είναι πράγµατι σηµαντικό να διακρίνουµε µία διαβάθµιση των

τεσσάρων τύπων ευελιξίας ως προς το πόσο πρόσφορες είναι για συναι-

νετικές εργασιακές σχέσεις.

Ο πρώτος τύπος ευελιξίας, λειτουργική-εσωτερική, είναι ο πλέον

συναινετικός και συµµετοχικός από τους τέσσερις, αφού ούτε τις θέσεις

εργασίας του προσωπικού δεν καθιστά επισφαλείς ούτε προϋποθέτει

µεταβολές των ωρών εργασίας και των σχετικών συνηθειών του προσω-

πικού, αλλά αντίθετα διευρύνει-αναβαθµίζει τις δεξιότητές του και
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9. Η παράκαµψη του κατώτατου µισθού σε περιοχές υψηλής ανεργίας που έχει προταθεί στην Ελλάδα εµπί-
πτει στη λογική της εξωτερικής µισθολογικής ευελιξίας. Ωστόσο δεν αποτελούσε µέρος της µισθολογικής
ευελιξίας που εφαρµόστηκε µέσα από στρατηγικές συµφωνίες των κοινωνικών εταίρων της Ολλανδίας και
την Ιρλανδίας που αναφερθήκαµε.



εµπλουτίζει το περιεχόµενο της εργασίας του10. Ο τύπος αυτός ευελιξίας

θεωρείται και ως ο πλέον πρόσφορος για την ανάπτυξη καινοτόµων

µεθόδων παραγωγής, λόγω της ενεργούς συµµετοχής και εµπιστοσύνης

των εργαζοµένων που εξασφαλίζει, και λόγω της διαρκούς αναβάθµισης

του ανθρώπινου δυναµικού και της συνεχούς ενσωµάτωσης της γνώσης

στην οργανωτική δοµή της επιχείρησης (learning organization) που προ-

ωθεί. Ωστόσο η ευελιξία αυτή συνεπάγεται και ένα όχι ευκαταφρόνητο

κόστος για τις επιχειρήσεις, το κόστος της συνεχούς κατάρτισης του

προσωπικού. Το κόστος ανάπτυξης και διεύρυνσης των δεξιοτήτων του

τακτικού προσωπικού µπορεί να είναι υψηλό σε σχέση µε την πρόσληψη

προσωρινού προσωπικού που ήδη διαθέτει τις συγκεκριµένες δεξιότητες

ή την εξωτερική ανάθεση σε εργολάβο. Κρατικές πολιτικές απασχόλησης

που επιδοτούν γενναία την κατάρτιση των εργαζοµένων ενισχύουν τις

προοπτικές υιοθέτησης αυτού του τύπου ευελιξίας από τις επιχειρήσεις.

Ο δεύτερος τύπος ευελιξίας, αριθµητική-εσωτερική, µπορεί να προ-

καλέσει περισσότερες αντιθέσεις στις εργασιακές σχέσεις από τον

πρώτο, αλλά οι αντιθέσεις αυτές τείνουν να είναι περιορισµένης έντασης.

Στην περίπτωση αυτή η καινοτοµία δεν ευνοείται όσο στην πρώτη, αφού

η αριθµητική-εσωτερική ευελιξία δεν συνεπάγεται κάποια ποιοτική αλλα-

γή στην παραγωγική διαδικασία. Στο βαθµό όµως που οι ποσοτικές προ-

σαρµογές γίνονται «εσωτερικά» και σχετικά συναινετικά, είναι εύλογο

αυτός ο τύπος ευελιξίας να συντηρεί το απαραίτητο κλίµα σχετικής εµπι-

στοσύνης που απαιτείται σε επιχειρήσεις υψηλής αποδοτικότητας.

Ο τρίτος τύπος ευελιξίας, λειτουργική-εξωτερική, αντανακλά την τάση

µεγάλων επιχειρήσεων να εγκαταλείπουν την παραδοσιακή Τεϋλοριστική
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10. Η λειτουργική-εσωτερική ευελιξία δεν είναι πάντοτε φιλική προς τον εργαζόµενο. Ορισµένες µελέτες την θεω-
ρούν ως προκάλυµµα για την εντατικοποίηση της εργασίας (Elger,T. "Task flexibility and the intensification of
labour in U.K. Manufacturing in the 1980s," in A. Pollert (ed.) Farewell to Flexibility? (Oxford: Blackwell, 1991), ή ως
την «σιδηρά πυγµή σε βελουδένιο γάντι» που αποπροσανατολίζει και υπέρ-εκµεταλλεύεται τους εργαζόµενους
(Barrett, E., "Justice in the workplace?" Personnel Review, 28: 4, 1996. Kelliher Clara and Julie Gore, "Functional
flexibility and the intensification of work:Transformation within service industries", Refereed paper presented at
the Intensification of work conference, the Centre d' Etudes de l'Emploi, November, Paris, 2002).



εµµονή στην κάθετη ολοκλήρωση (την εσωτερική παραγωγή όλων των

επιµέρους σταδίων παραγωγής ενός προϊόντος, από την επεξεργασία

των πρώτων υλών έως τη συναρµολόγηση του τελικού προϊόντος), και να

εστιάζουν την παραγωγή τους σε τοµείς που έχουν ανταγωνιστικό πλε-

ονέκτηµα (core competencies) δίνοντας άλλα κοµµάτια της παραγωγής

σε εργολαβίες. Η λειτουργική-εξωτερική ευελιξία αν και δεν συνιστά

κάποια άµεση απειλή για το προσωπικό της επιχείρησης που δίνει µέρος

της δουλειάς έξω, εµµέσως πλην σαφώς αποτελεί µία από-επένδυση από

το προσωπικό της επιχείρησης και µία µεσοπρόθεσµη υποθήκευση των

θέσεων απασχόλησης. Περαιτέρω, η λειτουργική-εξωτερική ευελιξία απο-

τελεί για πολλές επιχειρήσεις και έναν τρόπο παράκαµψης των συνδικά-

των. Ωστόσο οι επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται ότι η ευελιξία αυτή έχει

ένα κρυφό κόστος, την υποβάθµιση του κεφαλαίου γνώσης της επιχεί-

ρησης. Το κόστος αυτό λειτουργεί ανασχετικά για την αλόγιστη χρήση

της λειτουργικής-εξωτερικής ευελιξίας.

Ο πλέον συγκρουσιακός τύπος ευελιξίας είναι ο τέταρτος, η αριθµη-

τική-εξωτερική ευελιξία. Στην περίπτωση αυτή η ευελιξία που επιδιώκει η

επιχείρηση οδηγεί στο να καθιστούν οι θέσεις εργασίας επισφαλείς. Είναι

προφανές ότι η ευρεία υιοθέτηση από µία επιχείρηση αυτού του τύπου

ευελιξίας προκαλεί την ανασφάλεια και την αντίθεση των εργαζοµένων

της και δεν συνάδει µε το κλίµα εµπιστοσύνης ανάµεσα στο προσωπικό

και την επιχείρηση στο οποίο επενδύουν οι επιχειρήσεις «υψηλής απο-

δοτικότητας». Ο βαθµός υιοθέτησης αυτού του τύπου ευελιξίας επηρε-

άζεται άµεσα από το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την αγορά εργασίας

(π.χ. περιορισµός των απολύσεων, της προσωρινής απασχόλησης).

Συνεπώς η αριθµητική-εξωτερική ευελιξία µπορεί να προαχθεί ή να

περιοριστεί ανάλογα µε τη κατεύθυνση των πολιτικών παρεµβάσεων στην

αγορά εργασίας.

Ενώ αρχικά φαινόταν πως ο βασικός διαχωρισµός των στρατηγικών

ευελιξίας ήταν ανάµεσα στη λειτουργική και την αριθµητική ευελιξία, γρή-

20



γορα έγινε φανερό ότι ακόµα και οι επιχειρήσεις που υιοθετούσαν µορ-

φές λειτουργικής ευελιξίας (οµαδική εργασία, κατάρτιση) εισήγαγαν

παράλληλα και σε σηµαντικό βαθµό πρακτικές αριθµητικής ευελιξίας

(διευθέτηση του χρόνου εργασίας, µερική απασχόληση). Σήµερα λοιπόν,

µε τη σχεδόν καθολική υιοθέτηση µορφών αριθµητικής ευελιξίας από τις

επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο, ο βασικότερος διαχωρισµός στρατηγι-

κών ευελιξίας είναι πλέον ανάµεσα στην εσωτερική (λειτουργική και αριθ-

µητική) και την εξωτερική (λειτουργική και αριθµητική) ευελιξία11. Η εσω-

τερική ευελιξία φαίνεται πως είναι ο τύπος ευελιξίας που συνάδει περισ-

σότερο µε την «ευελιξία µε ασφάλεια» (flexicurity) που αναζητεί η

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Μοντέλο, και µε τους στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (ποιό-

τητα εργασίας-καινοτοµία- ανταγωνιστικότητα).

Σύµφωνα µε τον Atkinson, η σύγχρονη επιχείρηση βρίσκεται αντιµέ-

τωπη µε δύο προκλήσεις-απαιτήσεις: να προσαρµόζει συνεχώς τον όγκο

παραγωγής στις συχνές διακυµάνσεις της αγοράς, και να προσαρµόζει

συνεχώς την παραγωγική διαδικασία στα κελεύσµατα της καινοτοµίας –

τεχνολογικός εξοπλισµός, τεχνικές παραγωγής, νέα προϊόντα12. Η προ-

σαρµογή του όγκου παραγωγής στις διακυµάνσεις της αγοράς µπορεί

να επιτευχθεί µέσω υπερωριών (αριθµητική-εσωτερική ευελιξία) αλλά

µπορεί να απαιτεί και τη χρήση προσωρινής απασχόλησης (αριθµητική-

εξωτερική ευελιξία). Όµως η άλλη πρόκληση, η καινοτοµία, δεν συνάδει

µε την προσωρινή απασχόληση αφού απαιτεί ένα καλά καταρτισµένο και
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11. Boyer, R. (1987), 'Labour flexibilities: many forms, uncertain effects'. Labour and Society, 12:107-29., Sisson, K.
and Marginson, P. "Management: Systems, Structure and Strategy" in P. Edwards (ed.) Industrial Relations
(Oxford: Blackwell, 1995). Brodsky M.M. (1994), "Labour market flexibility: A changing international
perspective", Monthly Labour Review, November, vol.117, issue 11, pp.53-60. McIlroy, Rachel, Paul Marginson and
Ida Regalia, "Regulating External and Internal Forms of Flexibility at Local Level: Five European Regions
Compared" Paper delivered at the 15th Annual Employment Research Unit Conference ‘Work Futures’,
Cardiff, 6-7th September 2000. Cappelli P. & Neumark D. (2001), ‘External job churning and internal
flexibility: Evidence on the functional flexibility and core-periphery hypotheses’, NBER Working paper 8111,
Cambridge.

12. Atkinson J. (1984), ‘Manpower strategies for Flexible Organisations', Personnel Management, vol. 16, no. 8,
p. 28-31.



αφοσιωµένο προσωπικό. Για την συµφιλίωση αυτών των δύο προκλήσε-

ων ο Atkinson αναδεικνύει το πρότυπο της «ευέλικτης επιχείρησης» που

χαρακτηρίζεται από έναν έντονο δυϊσµό στις εργασιακές της σχέσεις:

απασχολεί έναν πυρήνα εργαζοµένων µε ευρείες δεξιότητες και αρµο-

διότητες καθώς και ασφαλείς θέσεις εργασίας, και µία περιφέρεια εργα-

ζοµένων µε περιορισµένες δεξιότητες και επισφαλείς θέσεις εργασίας13.

Σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό, η αριθµητική-εξωτερική ευελιξία της περι-

φέρειας «προστατεύει» τη λειτουργική-εσωτερική ευελιξία του πυρήνα14.

Ωστόσο, µετά από ένα διάστηµα ευρείας αποδοχής του µοντέλου

του Atkinson, πληθαίνουν οι µελέτες που δείχνουν ότι η περιφέρεια δεν

προστατεύει τον πυρήνα αλλά εισβάλλει σε αυτόν. Η ανάπτυξη της εξω-

τερικής ευελιξίας συνιστά µεγάλη πηγή πίεσης των τακτικών εργαζοµέ-

νων να αποδεχθούν, πέραν της λειτουργικής ευελιξίας, και υψηλά επίπε-

δα αριθµητικής ευελιξίας, ιδιαίτερα σε θέµατα χρόνου εργασίας15. Πολλές

επιχειρήσεις µπορούν και εξασφαλίζουν τις απαιτούµενες δεξιότητες

εργασίας µέσω εξωτερικής ευελιξίας (υπεργολαβία, εταιρείες προσωρι-

νής απασχόλησης) παρά επενδύοντας στην κατάρτιση ή τη δηµιουργία

µίας πάγιας θέσης εργασίας16, εξέλιξη που σηµατοδοτεί την «αγοροποί-

ηση» της παραγωγικής διαδικασίας17.

∆εν υπάρχει οµοφωνία ως προς την επίπτωση των διαφόρων τύπων

ευελιξίας στα µεγάλα ζητούµενα των αναπτυγµένων οικονοµιών, την

απασχόληση (ανεργία) και την καινοτοµία. Μπορούµε ωστόσο να δια-

κρίνουµε ότι ένα µεγάλο µέρος της βιβλιογραφίας συνδέει την εξωτερι-
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13. Βλ. το παρόµοιο πρότυπο της «απέρριτης παραγωγής» Womack, J.P., D.T. Jones and D. Roos, The Machine
that Changed the World (New York: Rawson Associates, 1990).

14.Vickery G. & Wurzburg G. (1996), ‘Flexible Firms, Skills, and Employment’, OECD Observer, no. 202

15. Cappelli and Neumark, 2001.

16.Wickham, 2005

17.Ackroyd S. & Procter S. (1998), 'British manufacturing organisation and workplace rela-tions - some
attributes of the New Flexible Firm', British Journal of Industrial Relations, vol. 36, no. 2, p. 163-183. Burchell B.,
Lapido D. & Wilkinson R. (eds.) (2001), Job Security and Work Intensification, Routledge, London, p. 8-13.



κή ευελιξία µε την αύξηση της απασχόλησης18, ενώ ένα άλλο µεγάλο

µέρος ερευνητών συνδέει την εσωτερική ευελιξία µε την αύξηση της και-

νοτοµίας19. Φαίνεται πως η εξωτερική ευελιξία συνιστά έναν βραχυπρό-

θεσµα αποτελεσµατικό τρόπο µείωσης του κόστους εργασίας – κάτι που

καθιστά τις προσλήψεις ελκυστικότερες για τις επιχειρήσεις. Όµως, την

ίδια ώρα, στο βαθµό που η εξωτερική ευελιξία εξασφαλίζει µείωση του

κόστους εργασίας, λειτουργεί ανασταλτικά για την εισαγωγή νέων τεχνο-

λογιών και την επένδυση στην καινοτοµία, µε αποτέλεσµα τον µεσοπρό-

θεσµο οικονοµικό µαρασµό. Αντίστροφα, η λειτουργική ευελιξία βραχυ-

πρόθεσµα δεν φαίνεται να συµβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης.

Όµως, η καινοτοµία που καλλιεργεί η κατάρτιση αφοσιωµένου προσωπι-

κού µπορεί να εξασφαλίσει τη µεσοπρόθεσµη βιωσιµότητα και τη µελ-

λοντική αύξηση της απασχόλησης.

Η ευελιξία είναι µία επιταγή της σύγχρονης παραγωγής µε πρόσωπο

Ιανού. Πίσω από ένα χαµογελαστό πρόσωπο που συµβολίζει µία νέα

ισορροπία ανάµεσα στην προσαρµοστικότητα και την ασφάλεια, η ευελι-

23

18. Millard P. Stephen, "The effects of increased labour market flexibility in the U.K.: theory and practice",
Bank of England, working papers, 2000. Bentolila Samuel and Gilles Saint-Paul, "The macroeconomic
impact of flexible labour contracts, with an application to Spain", European Economic Review, vol.36,
issue5, June 1992,pp.1013-1047. Di Tella Rafael and MacCulloch Robert, "The consequences of labour
market flexibility: Panel evidence based on survey data" European Economic Review, 2005, vol. 49, issue
5, pages 1225-1259 International Labour Office (I.L.O), "Impact of flexible labour market arrangements
in the Machinery, Electrical and Electronic industry", Report for discussion at the Tripartite Meeting on
the impact of flexible labour markets arrangements in the Machinery, Electrical and Electronic
industries, Geneva, 1998. Salvanes Kjell. G., "Market Rigidities and labour market flexibility: An
international comparison", Scandinavian Journal of economics, 99(2), 1997, pp.315-333. Karanassou Marika
and Snower Dennis.J., "How labour market flexibility affects unemployment: Long term implications of
the chain reaction theory", Economic Journal, May 1998, vol.108, issue 448. Boeri, Tito, Nicoletti,
Giuseppe and Scarpetta, Stefano, "Regulation and Labour Market Performance," Center for Economic
Policy Research, Discussion Paper no. 2420, April 2000. Lutz Arnold. G., "On the growth effects of
North-South Trade:The role of labour market flexibility", Journal of International Economics, 58(2002),
pp.451-466.

19. Michie Jonathan and Sheehan Maura, "Labour market deregulation, flexibility and innovation", Cambridge
journal of economics, No. 27, 2003. Michie J. and Sheehan-Quinn M., "Labour Market Flexibility, Human
Resource Management and Corporate Performance" British Journal of Management, Vol. 12, Issue 4,
December 2001. Mardsen, D. (1995), 'Deregulation or Co-operation? The Future of Europe's Labour
Markets', Labour special issue: pp.67-91. Kleinknecht Alfred, "Is labour market flexibility harmful to
innovation?", Cambridge Journal of Economics, May 1998, vol.22, issue 3, pp.387-96.



ξία έχει ένα άλλο, σκυθρωπό πρόσωπο που συµβολίζει ένα νέο γάµο

ανάµεσα στη βραχυπρόθεσµη κερδοφορία και την επισφαλή εργασία.

Παρά τη γενική τάση των τελευταίων δύο δεκαετιών να µειώνεται το

εύρος της κρατικής παρέµβασης στην οικονοµία, οι πολιτικοί καλούνται

και πάλι να παίξουν έναν ενεργό ρόλο στη διαδικασία αναδιάρθρωσης

που βρίσκεται σε εξέλιξη, έστω µε πιο λεπτό τρόπο20. Εκτός από την

παροχή κινήτρων και προγραµµάτων για κατάρτιση, οι πολιτικοί πιέζονται

να µεταρρυθµίσουν την αγορά εργασίας (µείωση των ρυθµίσεων για

είσοδο και έξοδο από αυτήν), τη διαδικασία των συλλογικών διαπραγ-

µατεύσεων (ειδικότερα για τον καθορισµό των µισθών), και τα συστήµα-

τα κοινωνικής ασφάλισης. Η κεντρική πρόκληση για την επίτευξη αυτών

των µεταρρυθµίσεων είναι να συµφιλιωθούν οι ανάγκες των επιχειρήσε-

ων για ευελιξία µε τις ανάγκες των εργαζοµένων για ασφάλεια.

Oι Hall & Soskice (2001), στη βάση προγενέστερων διατυπώσεων περί

«νεοκορπορατισµού» και την προσέγγιση «κοινωνικών συστηµάτων

παραγωγής»21 διερευνούν τις «συµπληρωµατικότητες» ανάµεσα στις

εθνικές θεσµικές δοµές µίας χώρας και στις στρατηγικές που επιλέγουν

οι επιχειρήσεις για να προσαρµόζονται στις οικονοµικές αλλαγές22.

∆ιακρίνουν ανάµεσα σε «φιλελεύθερες οικονοµίες της αγοράς» (ΦΟΑ,

όπως η Βρετανία και οι ΗΠΑ) και «συντονισµένες οικονοµίες της αγο-

ράς» (ΣΟΑ, όπως η Γερµανία και η Σουηδία). Οι επιχειρήσεις σε ΦΟΑ

τείνουν να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους κυρίως µέσα από

ιεραρχίες και ανταγωνιστικές ρυθµίσεις της αγοράς, ενώ οι επιχειρήσεις

24

20. Sockice D, "Divergent Production Regimes: Coordinated and Uncoordinated Market Economics in the 1980s
and 1990s," in H Kitschelt, P Lange, G Marks, and J Stephens (eds) Continuity and Change in Contemporary
Capitalism (Ithaca, Cornell University Press, 1998).

21. Βλ. Katzenstein, P.J. (1985), Small States in World Markets. Industrial Policy in Europe. Ithaca and London: Cornell
University Press. Lehmbruch,G. and Schmitter, Philippe C. 1982.Trends Toward Corporatist Intermediation. London:
Sage.

22. Piore M. and C.Sabel,The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity (New York:Basic Books, 1982. Lazonik,
W, Competitive Advantage on the Shop Floor (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1990. Hollingsworth JR
and R Boyer (eds) Contemporary Capitalism: The Embeddedness of Institutions (Cambridge: Cambridge
University Press, 1997,Whitley,Richard D.1999.Divergent Capitalisms:The Social Structuring and Change of Business
Systems. New York: Oxford University Press.



σε ΣΟΑ βασίζονται περισσότερο σε διευθετήσεις εκτός της αγοράς.

Παρόλο που οι Hall & Soskice δεν χρησιµοποιούν τον όρο «ευελιξία»

όσο την «προσαρµογή» και τον «συντονισµό», η ανάλυσή τους των δια-

φορετικών επιχειρηµατικών στρατηγικών προσαρµογής σε ΦΟΑ και

ΣΟΑ – ως προς την πρόσβαση σε δεξιότητες, προλήψεις-απολύσεις,

συναινετικές εργασιακές σχέσεις. κ..α. – απηχεί σε µεγάλο βαθµό τις δια-

κριτές στρατηγικές εξωτερικής και εσωτερικής ευελιξίας. Η προσέγγισή

τους προσφέρει µία συστηµική εξήγηση για την επικράτηση διαφορετι-

κών στρατηγικών ευελιξίας σε διαφορετικές χώρες: «Σε κάθε εθνική

οικονοµία οι επιχειρήσεις θα συγκλίνουν προς εκείνο τον τρόπο συντο-

νισµού που χαίρει θεσµικής στήριξης»23.

Στο ίδιο µήκος κύµατος, ο Regini (2001) αναλύει πώς οι ίδιοι οι θεσµοί

των εργασιακών σχέσεων (συνδικάτα, σωµατεία, συλλογικές διαπραγµα-

τεύσεις) που είχαν σχεδιαστεί για να θέσουν περιορισµούς στις επιχει-

ρήσεις, µπορούν σήµερα να τις προµηθεύουν µε κρίσιµους πόρους και

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Πράγµατι, ενώ οι θεσµοί αυτοί µπορεί να

περιορίζουν την εξωτερική ευελιξία, µπορούν επίσης να ενισχύσουν την

εσωτερική (λειτουργική και ποσοτική) σε µεγάλο βαθµό και να συντεί-

νουν στη διασφάλιση της συνεργασίας του εργατικού δυναµικού µε τις

διαδικασίες συνεχούς προσαρµογής που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη

παραγωγή.

Ο δρόµος της µεταρρύθµισης φαίνεται αναπόδραστος, αλλά διακλα-

δώνεται σε δύο ζεύγη εναλλακτικών κατευθύνσεων πολιτικής – εναλλα-

κτικών συνθέσεων µικροοικονοµικών αναλύσεων της συµπεριφοράς των

επιχειρήσεων µε µακροοικονοµικές αναλύσεις της πολιτικής οικονοµίας

συνολικά. Το ένα ζεύγος ή δίληµµα είναι απορρύθµιση ή επαναρρύθµιση:

25

23. Hall, Peter and David Soskice, Varieties of Capitalism: the institutional foundations of comparative advantage,
Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 9. Bassanini Andrea and Ernst Ekkehard, "Labour market
regulation, industrial relations and technological regimes:A tale of comparative advantage", Industrial and
Corporate Change, June 2002, vol.11, issue 3, pp.391-426.



επιδίωξη της ευελιξίας εις βάρος της ασφάλειας µέσα από τη την πλήρη

απελευθέρωση των µηχανισµών της αγοράς (εξωτερική ευελιξία), ή επι-

δίωξη µίας συντονισµένης αποκέντρωσης που δεν εγκαταλείπει αλλά

αλλάζει τον χώρο, διαδικασία και στόχους της ρύθµισης (εσωτερική ευε-

λιξία); Το άλλο ζεύγος εναλλακτικών αναφέρεται στην ταχύτητα και µέθο-

δο εισαγωγής-εφαρµογής της ευελιξίας: εισαγωγή της ευελιξίας µε

τρόπο πειραµατικό/σταδιακό/στοχευµένο, µε κοινωνική συναίνεση και µε

συνεχή αναπροσαρµογή µε βάση τα πρώτα αποτελέσµατα ή, εναλλακτι-

κά, µε τρόπο µονοµερή και σαρωτικό24. Ενώ θα ήταν καλό να µιλάγαµε

για «εθνικές πορείες» και «εθνικές επιτυχίες» ως προς την ευελιξία, η

µέχρι τώρα εµπειρία δείχνει ότι τέτοιες γενικεύσεις δεν δικαιολογού-

νται25.Η διαδικασία αναδιάρθρωσης και η ευελιξία σε κάθε χώρα δεν έχει

ακολουθήσει κάποια οµοιόµορφη πορεία. Αποφασιστικής σηµασίας για

την ποιότητα της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής είναι η µορφή

και ο βαθµός της ευελιξίας που υιοθετείται, µεγέθη που παρουσιάζουν

µεγάλες διαφορές από κλάδο σε κλάδο αλλά και από επιχείρηση σε επι-

χείρηση. Η διαπίστωση αυτή σηµαίνει ότι είναι δύσκολο να γενικεύσουµε

και να µεταφέρουµε «καλές πρακτικές» από ένα πεδίο εφαρµογής σε

ένα άλλο, αλλά και ότι δεν υπάρχουν µονόδροµοι αλλά επιλογές.

Η Ελλάδα µπροστά στην ευελιξία

Στην Ελλάδα ο δηµόσιος διάλογος, η θεωρητική ανάλυση και η εµπειρι-

κή έρευνα γύρω από την ευελιξία δεν είναι τόσο αναπτυγµένες όσο σε

26

24. Regini M, "The Dilemmas of Labour Market Regulation," in Esping-Andersen G. and M. Regini (eds) Why
Deregulate Labour Markets? (Oxford: Oxford University Press, 2000). Iversen T, "Flexibility and the Breakdown
of Centralised Wage Bargaining:The Cases of Denmark and Sweden in Comparative Perspective" Comparative
Politics, no. 4, 1996. Traxler F, "Farewell to Labour Market Associations? Organised versus Disorganised
Decentralisation as a Map for Industrial Relations," in C Crouch and F Traxler (eds),Organised Industrial Relations
in Europe:What Future? (Aldershot,Avebury Press, 1995).

25, Regini M, "Between deregulation and social pacts: The responses of European economies to globalization"
Politics & Society; v. 28, no. 1, March 2000. OECD, "Labour market performance and the OECD jobs strategy"
OECD Economic Outlook (June 1999).



άλλες χώρες της Ευρώπης26. Ο σηµαντικότερος ίσως λόγος για αυτό

είναι ότι η διεθνής συζήτηση περί ευελιξίας αναπτύχθηκε µε πεδίο ανα-

φοράς πολύ µεγαλύτερες επιχειρήσεις από αυτές που χαρακτηρίζουν

την ελληνική οικονοµία.

Όπως βλέπουµε στον Γράφηµα 127, στην Ελλάδα το 64,6% των απα-

σχολουµένων εργάζονται σε µονάδες παραγωγής ή καταστήµατα που

απασχολούν λιγότερα από 10 άτοµα, όταν σε µία χώρα της ΕΕ όπως η

Ολλανδία µόνο το 16,5% των απασχολουµένων εργάζονται σε τόσο

27
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26. Για µία ελληνόγλωσση παρουσίαση του ευρωπαϊκού και αµερικανικού προβληµατισµού και έρευνας
γύρω από την ευελιξία βλ. Πετράκη Γ., Οι νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας και η εξέλιξη των εργα-
τικών επαγγελµάτων: Θεωρίες και εφαρµογές (υπό έκδοση).

27. Υπολογισµοί µε βάση τα στοιχεία του Paoli, Pascal and Merllié, Damien, Third European Survey on Working
Conditions 2000, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 2001.



µικρές επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα λιγότεροι από το 17% των απασχολου-

µένων εργάζονται σε επιχειρήσεις µε 50 ή περισσότερα άτοµα, όταν

στην Ολλανδία το αντίστοιχο ποσοστό είναι µεγαλύτερο από το 55%. Η

δεσπόζουσα θέση των εκ φύσεως ευέλικτων πολύ µικρών επιχειρήσεων

και αυτοαπασχολουµένων στην ελληνική οικονοµία σηµαίνει ότι ο προ-

βληµατισµός για την ευελιξία όπως αναπτύχθηκε σε χώρες µε περισσό-

τερο παγιωµένες και κωδικοποιηµένες εργασιακές σχέσεις έχει σχετικά

περιορισµένο πεδίο εφαρµογής στην Ελλάδα. Από τη µία πλευρά, οι

προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στον εργοδότη και

τους εργαζόµενους σε µία πολύ µικρή επιχείρηση προσδίδουν στην επι-

χείρηση εκ των πραγµάτων ευελιξία – και ως προς τις λειτουργίες που

επιτελεί ο εργαζόµενος αλλά και ως προς το ωράριο εργασίας. Από την

άλλη, ο προβληµατισµός για διεύρυνση των αρµοδιοτήτων των εργαζο-

µένων και την αναδιοργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας στην βάση

οµαδικής εργασίας δεν έχει πολύ νόηµα για την πλειοψηφία των εργα-

ζοµένων στην Ελλάδα που εργάζονται σε επιχειρήσεις µε λιγότερα από

5 άτοµα.

Πράγµατι, αυτή η δοµική ιδιαιτερότητα ίσως εξηγεί γιατί η συζήτηση

περί ευελιξίας ήρθε σχετικά καθυστερηµένα στην Ελλάδα, γιατί οι θέσεις

των συνδικάτων και των εργοδοτών για την ευελιξία είναι ανεπεξέργαστες,

γιατί η συζήτηση δεν αναπτύσσεται γύρω από το ποια ευελιξία και το

πόση ευελιξία θέλουµε αντί να περιορίζεται στο αν θέλουµε ευελιξία ή όχι.

Για να πάρουµε µία πρώτη ιδέα για την ανάπτυξη της ευελιξίας στην

Ελλάδα θα ήταν χρήσιµο να συγκρίνουµε τις επιδόσεις της Ελλάδας µε

τις επιδόσεις άλλων χωρών της ΕΕ-15 ως προς βασικούς δείκτες ευελι-

ξίας. Άλλωστε η ευελιξία, όπως και να την ορίσουµε, είναι κάτι το σχετι-

κό. Για το σκοπό αυτό θα εξετάσουµε τέσσερα µεγέθη, ενδεικτικά των

τεσσάρων βασικών τύπων ευελιξίας που διακρίναµε παραπάνω: δια βίου

µάθηση, µεταβλητότητα των ωραρίων εργασίας, υπεργολαβίες, σταθερό-

τητα της απασχόλησης.
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Λειτουργική-Εσωτερική ευελιξία. Επιλέγουµε ως ενδεικτικό της λει-

τουργικής-εσωτερικής ευελιξίας τον δείκτη της δια βίου µάθησης της

Eurostat (Labour Force Survey): το ποσοστό του πληθυσµού 25-64 ετών

που συµµετείχε σε πρόγραµµα εκπαίδευσης ή κατάρτισης στις τέσσερις

εβδοµάδες πριν τη διενέργεια της έρευνας (στον υπολογισµό του ποσο-

στού εξαιρούνται αυτοί που δεν απάντησαν). Ο δείκτης είναι ενδεικτι-

κός28 όχι ακριβώς της διάδοσης της λειτουργικής-εσωτερικής ευελιξίας

των επιχειρήσεων µίας χώρας αλλά της ετοιµότητας του ανθρώπινου

κεφαλαίου µίας χώρας να συνεισφέρει στην ευελιξία αυτού του τύπου.

Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 2, στην Ελλάδα µόνο το 1,8% του πλη-

θυσµού 25-64 ετών συµµετέχει σε προγράµµατα διεύρυνσης των γνώ-

σεων και δεξιοτήτων του (ενδοεπιχειρησιακό ή µη, συνδεδεµένο ή όχι µε

την εργασία του), όταν ο µέσος όρος στην ΕΕ-15 είναι 11,9%. Στην αµέ-

σως επόµενη από την Ελλάδα χώρα, την Πορτογαλία, το ποσοστό δια

29
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28. Αλλά όχι αποδεικτικός. Για παράδειγµα, ο δείκτης της δια βίου µάθησης δεν διακρίνει ανάµεσα σε κατάρτιση
που σχετίζεται µε το παρόν ή µελλοντικό επάγγελµα του ερωτώµενου (που σχετίζεται µε τη λειτουργική-εσω-
τερική ευελιξία) και κατάρτιση που δεν έχει σχέση µε το επάγγελµα του ερωτώµενου.



βίου µάθησης είναι υπερδιπλάσιο της χώρα µας. Το µεγαλύτερο ποσο-

στό το έχει η Σουηδία, όπου ένας στους τρεις (34,7%) άνω των 24 ετών

παρακολουθεί κάποιο πρόγραµµα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Είναι επί-

σης χαρακτηριστικό ότι ακόµα και µεταξύ µεγάλων επιχειρήσεων σχετι-

κά λίγες επιχειρήσεις στην Ελλάδα παρέχουν κάποια µορφή κατάρτισης

στο προσωπικό τους: σύµφωνα µε έρευνα της Eurostat το 1999 το 81%

των επιχειρήσεων της ΕΕ-15 µε 50-250 άτοµα προσωπικό παρείχαν

κάποια µορφή κατάρτισης, έναντι 43% των αντίστοιχων επιχειρήσεων

της Ελλάδας29.

Αριθµητική-Εσωτερική ευελιξία. Η πιο διαδεδοµένες µορφές

αριθµητικής-εσωτερικής ευελιξίας είναι η γνωστή πρακτική της υπερω-

ριακής απασχόλησης και η λιγότερο γνωστή στην Ελλάδα διευθέτηση

του χρόνου εργασίας. Κοινός παρανοµαστής των δύο αυτών πρακτικών

είναι η προσφυγή στη µεταβολή των ηµερήσιων ωρών εργασίας του

προσωπικού. Ενδεικτικές της συχνότητας χρήσης αυτού του τύπου ευε-

λιξίας σε µία χώρα είναι οι απαντήσεις που δίνουν οι εργαζόµενοι στο

ερώτηµα «Πόσες φορές τον µήνα αλλάζει το ωράριο εργασίας σας;»30.

Όπως βλέπουµε στο ακόλουθο Γράφηµα 3, το 85,8% των εργαζοµένων

στην Ελλάδα (το δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό στην ΕΕ-15) δηλώνει ότι

εργάζεται τον ίδιο αριθµό ωρών κάθε ηµέρα, όταν την ίδια σταθερότητα

ωραρίου φαίνεται να βιώνει το 76,2% των εργαζοµένων της ΕΕ-15. Αξίζει

να σηµειωθεί ότι η Σουηδία διακρίνεται για το µικρότερο ποσοστό εργα-

ζοµένων που εργάζεται µε αµετάβλητο ωράριο (54%).

30

29. Eurostat Website , http://epp.eurostat.cec .eu. int.
30. Αυτό και συναφή ερωτήµατα υποβλήθηκαν σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 21,703 εργαζοµένων από κάθε

χώρα της ΕΕ-15 στα πλαίσια της έρευνας του European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions (EFILWC) του ∆ουβλίνου. Τα κύρια αποτελέσµατα της έρευνας αυτής δηµοσιεύθη-
καν από τους Paoli, Pascal and Merllié, Damien, Third European Survey on Working Conditions 2000,
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 2001.



Λειτουργική-Εξωτερική ευελιξία. Η υπεργολαβία είναι η συνηθέστε-

ρη µορφή αυτού του τύπου ευελιξίας. Υπάρχουν όµως µεγάλες δυσκολίες

µέτρησης και σύγκρισης της έκτασης της υπεργολαβίας, και η Ελλάδα δε

συµπεριλαµβάνεται στις χώρες που παρέχουν σχετικά στοιχεία στη

Eurostat. Περιπτωσιολογικές µελέτες καταδεικνύουν τη σχετικά περιορι-

σµένη έκταση αυτής της µορφής ευελιξίας στην Ελλάδα και της εξωτερι-

κής ευελιξίας γενικότερα31. Ενδέχεται η µορφή αυτή ευελιξίας να είναι σχε-

τικά περιορισµένη στην Ελλάδα λόγω του σχετικά µικρού µεγέθους των

επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε την πανελλήνια έρευνα της ΠΑΕΠ στις ιδιωτι-

κές επιχειρήσεις, µόνο το 6,7% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι έχουν ανα-

πτύξει τα τελευταία τρία χρόνια υπεργολαβικές σχέσεις µε άλλη επιχείρη-

ση.Μεταξύ των επιχειρήσεων µε 50 και περισσότερους απασχολούµενους

το ποσοστό αυτό αυξάνει στο 23,8%, και σε επιχειρήσεις µε 500 και περισ-

σότερους απασχολούµενους το ποσοστό αυτό φτάνει το 28,7%.

31

31. Michail 2004. "Labour flexibility in Greek SMEs," Personnel Review,Volume 33 Number 5 2004 pp. 549-560.
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Αριθµητική-εξωτερική ευελιξία. Επειδή δεν διαθέτουµε συγκρίσιµα

στοιχεία για τη συχνότητα προσλήψεων-απολύσεων, προσεγγίζουµε τον

βαθµό διάδοσης της ευελιξίας αυτού του τύπου µε έµµεσο τρόπο, τη

σταθερότητα της απασχόλησης. Όπως βλέπουµε στο επόµενο Γράφηµα

4, στην Ελλάδα η απασχόληση στην ίδια επιχείρηση για πολλά χρόνια

είναι συνηθέστερο φαινόµενο από άλλες χώρες της ΕΕ και, αντίστοιχα η

βραχύχρονη παραµονή στην ίδια επιχείρηση στην Ελλάδα κυµαίνεται σε

χαµηλά επίπεδα: µόλις το 13% των απασχολουµένων στην Ελλάδα εργά-

ζονται στην ίδια επιχείρηση-οργανισµό για λιγότερα από 2 χρόνια, ένα-

ντι 19,7% στην ΕΕ-15. Επίσης ενδεικτική της αριθµητικής-εξωτερικής ευε-

λιξίας είναι η διάχυση της προσωρινής απασχόλησης, ως προς την οποία

η Ελλάδα κατέχει µία µέση θέση κοντά στον µέσο όρο της ΕΕ-1532. Το

2005 η προσωρινή απασχόληση στην Ελλάδα ανερχόταν στο 12,1% του

συνόλου της απασχόλησης, έναντι 14,0% στην ΕΕ-15 κατά µέσο όρο.

Ενδεικτικοί των γενικότερων θεσµικών περιορισµών κατά της αριθµητι-

κής-εξωτερικής ευελιξίας είναι και οι δείκτες προστασίας της απασχόλη-

σης που έχουν κατασκευάσει διεθνείς οργανισµοί όπως ο ΟΟΣΑ και η

Παγκόσµια Τράπεζα. Σύµφωνα µε τους δείκτες αυτούς (βλ. κεφάλαιο 6)

το θεσµικό περιβάλλον στην Ελλάδα είναι σχετικά αποτρεπτικό για την

αριθµητική ευελιξία.

Η σύντοµη αυτή επισκόπηση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι και οι τέσ-

σερις µορφές ευελιξίας στην Ελλάδα έχουν περιορισµένη έκταση σε

σχέση µε άλλες χώρες της ΕΕ-15. Εξαίρεση αποτελεί η «παράνοµη ευε-

λιξία» που στην Ελλάδα φαίνεται πως είναι εκτεταµένη. Ενώ η de jure ευε-

λιξία είναι περιορισµένη, παρατηρούνται υψηλά επίπεδα de facto ευελι-

ξίας: πολλές επιχειρήσεις αποκτούν (εξωτερική-αριθµητική) ευελιξία µε

32

32. Η Eurostat συνυπολογίζει ως προσωρινή απασχόληση τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου και την απα-
σχόληση σε εταιρείες προσωρινής απασχόλησης («ενοικίασης εργαζοµένων»). Στην Ελλάδα η προσωρι-
νή απασχόληση σχεδόν ταυτίζεται µε τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου αφού ελάχιστοι είναι οι απασχο-
λούµενοι σε εταιρείες προσωρινής απασχόλησης. Στην ΕΕ-15 το 14,2% της προσωρινής απασχόλησης
αποτελείται από απασχόληση σε εταιρείες προσωρινής απασχόλησης.



τη χρήση αδήλωτης απασχόλησης και εσωτερική-αριθµητική ευελιξία µε

την καταστρατήγηση της εργατικής νοµοθεσίας για το χρόνο εργασίας33.

Για να κατανοήσουµε καλύτερα τη δυναµική της ευελιξίας στις ελληνι-

κές επιχειρήσεις και τις συνέπειές της στους εργαζόµενους είναι χρήσι-

µο να εστιάσουµε την ανάλυσή µας σε συγκεκριµένες πτυχές της ευελι-

ξίας που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην Ελλάδα: τον χρόνο εργασίας, τη

µερική απασχόληση, την προσωρινή απασχόληση και το καθεστώς των

απολύσεων. Το κεφάλαιο 2 εξετάζει πόσο εκτενής και πόσο ελαστικός

είναι ο χρόνος εργασίας στην Ελλάδα και την ΕΕ-15. Το κεφάλαιο 3 εστιά-

ζει στη µερική απασχόληση και επιχειρεί να απαντήσει γιατί η µερική

απασχόληση στην Ελλάδα βρίσκεται σε τόσο χαµηλά επίπεδα σε σχέση

33

33.Λυµπεράκη Α. και Μουρίκη Α. (1996),Η αθόρυβη επανάσταση:Νέες µορφές οργάνωσης της παραγωγής και της εργα-
σίας, Gutenberg, Αθήνα. Βαΐου Ν. και Χατζηµιχάλης Κ (1997), Με τη ραπτοµηχανή στην κουζίνα και τους Πολωνούς
στους αγρούς: Πόλεις, περιφέρειες και άτυπη εργασία, Εξάντας,Αθήνα. Καραντινός ∆., Κετσετζόγλου Μ. και Μουρίκη
Α. (1997),Ευέλικτη απασχόληση κι ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας:Τάσεις, εξελίξεις, προοπτικές, Εθνικό Ινστιτούτο
Εργασίας, Αθήνα. Κουζής Γ. (2001), Εργασιακές σχέσεις και Ευρωπαϊκή ενοποίηση, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, Αθήνα.
Γαβρόγλου Σ.Π. και Κικίλιας Η. (2001), Οργάνωση της εργασίας και νέες µορφές απασχόλησης στην Ελλάδα και την
Ευρώπη, Σάκκουλας, Αθήνα.Λινάδρος-Ρυλµόν Π. (επ.) (2003), Νέες τεχνολογίες, οργάνωση της εργασίας και σχη-
µατισµός των ειδικοτήτων, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, Αθήνα.
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µε τον µέσο όρο της ΕΕ-15 (4,8% έναντι 20,4% το β’ τρίµηνο 2005,

Eurostat) διερευνώντας τη συµβολή παραµέτρων όπως το µέγεθος των

επιχειρήσεων, ο εκούσιος-ακούσιος χαρακτήρας που µπορεί να έχει η

µερική απασχόληση, η αορίστου-ορισµένου χρόνου σύµβαση που τη

συνοδεύει, το επίπεδο των µισθών, κ.α.. Το κεφάλαιο 4 διερευνά τη σχέση

των ευέλικτων µορφών απασχόλησης (µερική απασχόληση και συµβά-

σεις ορισµένου χρόνου) µε την κερδοφορία, την ανταγωνιστικότητα και

την απασχόληση, αξιοποιώντας τα στοιχεία της µεγάλης πανελλαδικής

έρευνας πεδίου της ΠΑΕΠ στις ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας. Η υπό-

θεση εργασίας είναι ότι η λελογισµένη χρήση αυτών των µορφών απα-

σχόλησης είναι επωφελέστερη για τις επιχειρήσεις και για την απασχό-

ληση από τη κατάχρηση αυτών των µορφών απασχόλησης ή την πλήρη

αποχή από αυτές. Πόσο καλές όµως είναι οι συνθήκες (όροι) εργασίας

των «ευέλικτων» εργαζοµένων σε σχέση µε τους εργαζόµενους πλήρους

και αορίστου χρόνου; Το κεφάλαιο 5 συγκρίνει τους όρους εργασίας των

ευέλικτων και µη εργαζοµένων στην Ελλάδα και την ΕΕ-15 µε βάση τα

στοιχεία του European Community Household Panel της Eurostat για

την ικανοποίηση των εργαζοµένων από την εργασία τους. Τέλος, το

κεφάλαιο 6 επιχειρεί µία σύγκριση των ρυθµίσεων προστασίας της απα-

σχόλησης που ισχύουν στις χώρες της ΕΕ-15, και ελέγχει πόσο ακριβής

είναι η εντύπωση ότι η Ελλάδα έχει το πλέον δύσκαµπτο καθεστώς προ-

στασίας της απασχόλησης.
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Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε µία συνοπτική σύγκριση των βασικών

παραµέτρων που προσδιορίζουν τη διάρκεια και την ευελιξία του χρό-

νου εργασίας στην Ελλάδα και την ΕΕ-15. Αναλύεται ο συνολικός ετήσιος

χρόνος εργασίας, ο συνήθης εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας διαφόρων

κατηγοριών απασχολουµένων, οι υπερωρίες και η ευέλικτη διευθέτηση

του χρόνου εργασίας.

Γενική τάση του χρόνου εργασίας

Ο χρόνος εργασίας στις αναπτυγµένες χώρες, από το 1950 µέχρι σήµε-

ρα παρουσιάζει µία γενικευµένη τάση µείωσης. Η τάση αυτή διαφαίνεται

στο Γράφηµα 1 που παρουσιάζει τις συνολικές ετήσιες ώρες απασχόλη-

σης ανά απασχολούµενο1.

Η Ελλάδα παρουσιάζει µία ιδιαιτερότητα ως προς την εξελικτική τάση

του χρόνου εργασίας: η πτωτική τάση του χρόνου εργασίας που σηµει-

ώνεται τις πρώτες τέσσερις δεκαετίες σταµατάει το 1990 και έκτοτε η

συνολική διάρκεια του χρόνου εργασίας µεταβάλλεται µόνον οριακά. Η

µόνη άλλη χώρα που αποκλίνει από την γενικευµένη τάση µείωσης του

χρόνου εργασίας είναι η Σουηδία. Τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες η

Σουηδία είχε τον µικρότερο χρόνο εργασίας από τις υπόλοιπες χώρες,

όµως µετά το 1980 ο χρόνος εργασίας σηµειώνει µία ανοδική τάση µέχρι

2.∆IAPKEIA KAI EYEΛIΞIA
TOY XPONOY EPΓAΣIAΣ

ΣTHN EΛΛA∆A KAI ΣTHN EE-15

1. Τα στοιχεία για τη Γερµανία, µέχρι και το 1980 αναφέρονται στην ∆υτική Γερµανία.

35



το 2000 (και µείωση έως το 2004), µε αποτέλεσµα σήµερα να βρίσκεται

κοντά στον µέσο όρο του χρόνου εργασίας όλων των χωρών.

Όµως τα στοιχεία αυτά δεν µας λένε τίποτα για το αν η πτωτική τάση

οφείλεται στην µείωση του συµβατικού χρόνου εργασίας, στην αύξηση

των αργιών/αδειών ή στην αύξηση της µερικής απασχόλησης, αφού στον

συνολικό ετήσιο χρόνο εργασίας ανά απασχολούµενο συνυπολογίζονται

οι ώρες εργασίας των αυτοααπασχολουµένων και των µισθωτών, των

πλήρως και των µερικά απασχολούµενων, οι τακτικές και οι υπερωριακές

ώρες, οι ώρες στην κύρια και στη δεύτερη απασχόληση. Στρεφόµαστε

λοιπόν σε µία αναλυτικότερη παρουσίαση του χρόνου εργασίας στην

Ελλάδα και στις άλλες χώρες της ΕΕ-15.

Ο εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας

Είναι διάχυτη η αντίληψη ότι ο εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας στην

Ελλάδα είναι σηµαντικά µεγαλύτερος από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ-
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15. Εκ πρώτης όψεως, η άποψη αυτή φαίνεται ορθή. Με βάση τις µέσες

συνήθεις ώρες εργασίας στην κύρια απασχόληση το β’ τρίµηνο του

2005, οι Έλληνες εργάζονται 43,2 ώρες την εβδοµάδα, ενώ ο µέσος

όρος στην ΕΕ-15 είναι 37,3 ώρες (βλ. Γράφηµα 2)2.

Με άλλα λόγια, οι Έλληνες δουλεύουν κατά µέσο όρο 5,9 ώρες ή

13,7% περισσότερο την εβδοµάδα από τον µέσο απασχολούµενο στην

ΕΕ-153. Μάλιστα, σε σχέση µε τους Ολλανδούς, οι Έλληνες εργάζονται

12,5 ώρες την εβδοµάδα ή 29% περισσότερο.

Ενώ όµως τα παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή, είναι εύκολο να παρερ-

µηνευτούν. Ο χρόνος εργασίας που έχει πραγµατικό ενδιαφέρον, ως

αντικείµενο συλλογικών διαπραγµατεύσεων ή νοµοθετικής ρύθµισης,

είναι ο χρόνος εργασίας των µισθωτών και όχι των απασχολούµενων

γενικότερα στους οποίους αναφέρονται τα παραπάνω στοιχεία. Η κατη-

2 Αυτό και τα επόµενα γραφήµατα βασίζονται σε στοιχεία της έρευνας Labour Force Survey που διατίθε-
νται από την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων της Eurostat (europa.eu.int/comm/eurostat).

3. Τα στοιχεία για το Λουξεµβούργο που παρουσιάζονται σε αυτό και στα επόµενα τρία γραφήµατα αναφέ-
ρονται στο έτος 2004 ελλείψει διαθέσιµων στοιχείων για το έτος 2005.

™˘Ó‹ıÂÈ˜ ÒÚÂ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, 2005
(Û‡ÓÔÏÔ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ)

¶ËÁ‹: Eurostat
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γορία των απασχολουµένων εµπεριέχει και ένα ποσοστό (ιδιαίτερα

µεγάλο στην Ελλάδα) αυτοαπασχολούµενων (µε ή χωρίς προσωπικό)

• των οποίων ο χρόνος εργασίας δεν είναι αντικείµενο συλλογικής ή

νοµοθετικής ρύθµισης.

• των οποίων οι εβδοµαδιαίες ώρες εργασίας είναι σε κάθε χώρα

περισσότερες από των µισθωτών

• οι οποίοι στην Ελλάδα είναι αναλογικά πολύ περισσότεροι από την 

ΕΕ-15.

Στρεφόµενοι λοιπόν στον εβδοµαδιαίο χρόνο εργασίας των µισθω-

τών, συγκρίνουµε πρώτα τη συµβατική διάρκεια του εβδοµαδιαίου χρόνο

εργασίας, αυτόν δηλαδή που προβλέπουν οι περισσότερες συλλογικές

συµβάσεις εργασίας. Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 3, ο συµβατικός

εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας στην Ελλάδα, 40 ώρες, είναι ο µεγαλύτε-

ρος στην ΕΕ-15. Ακολουθούν η Ιρλανδία και το Λουξεµβούργο µε 39, ενώ

τελευταία (ή πρώτη) κατατάσσεται η Γαλλία µε 35 ώρες.
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Βέβαια, ο συµβατικός χρόνος εργασίας δεν ταυτίζεται µε τον «συνή-

θη» χρόνο εργασίας, αυτόν δηλαδή που δηλώνουν οι εργαζόµενοι ότι

εργάζονται µία συνηθισµένη εβδοµάδα. Στη Γαλλία, για παράδειγµα, ο

συµβατικός χρόνος εργασίας µπορεί να είναι 35 ώρες την εβδοµάδα

αλλά λίγοι Γάλλοι µισθωτοί εργάζονται συνήθως µόνο 35 ώρες την εβδο-

µάδα: ο συνήθης χρόνος εργασίας τους, κυρίως λόγω υπερωριών, είναι

σηµαντικά µεγαλύτερος. Εάν λοιπόν στραφούµε από τον συµβατικό στον

συνήθη χρόνο εργασίας των µισθωτών στην κύρια απασχόληση, τότε η

διαφορά ανάµεσα στην Ελλάδα και την ΕΕ-15 ανέρχεται στις 4,1 ώρες ή

10,2% (και η διαφορά µε την Ολλανδία στις 10,5 ώρες ή 26,2%) (βλ.

Γράφηµα 4).

Ακόµα σηµαντικότερο, στον µέσο χρόνο εργασίας στα ανωτέρω

στοιχεία συνυπολογίζεται και ο χρόνος εργασίας των µερικά απασχο-

λουµένων που είναι εξ ορισµού µειωµένος. Αυτός είναι ο λόγος που

χώρες µε µεγάλα ποσοστά µερικής απασχόλησης εµφανίζονται συχνά

να έχουν εντυπωσιακά µικρότερο µέσο χρόνο εργασίας από άλλες
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™˘Ó‹ıÂÈ˜ ÒÚÂ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, 2005
(Û‡ÓÔÏÔ ÌÈÛıˆÙÒÓ)

¶ËÁ‹: Eurostat
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χώρες, δίχως απαραίτητα να έχουν επιτύχει ανάλογη µείωση του χρόνου

εργασίας των πλήρως απασχολουµένων.

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η καταλληλότερη σύγκριση του χρόνου

εργασίας είναι αυτή που αφορά τον συνήθη χρόνο εργασίας των µισθω-

τών πλήρους απασχόλησης στην κύρια τους απασχόληση, τον οποίο

παρουσιάζει το Γράφηµα 5.

Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 5, ο µέσος µισθωτός πλήρους απα-

σχόλησης στην Ελλάδα εργάζεται συνήθως 41 ώρες την εβδοµάδα ενώ

ο µέσος όρος στην ΕΕ-15 είναι 40,3 ώρες. Η διαφορά της Ελλάδας µε

την ΕΕ-15 είναι 0,7 ώρες ή 1,7% (και η διαφορά µε τους Ολλανδούς είναι

3,7 ώρες ή 9,0%). Τον µεγαλύτερο χρόνο εργασίας έχει η Βρετανία µε

42,5 ώρες και τον µικρότερο η Ολλανδία µε 38,8. Εκτός από τη Βρετανία,

µεγαλύτερο χρόνο εργασίας από την Ελλάδα έχουν η Ισπανία και η

Αυστρία (42,1 και 42,4 ώρες, αντίστοιχα).

Ο χρόνος εργασίας παρουσιάζει διακυµάνσεις από κλάδο σε κλάδο,

40
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όπως φαίνεται στο Γράφηµα.6. Οι µισθωτοί πλήρους απασχόλησης στην

Ελλάδα εργάζονται συνήθως περί τις 6 ώρες την εβδοµάδα περισσότε-

ρο από τον µέσο όρο της ΕΕ-15 στον κλάδο της Γεωργίας, κυνηγιού,

δασοκοµίας και αλιείας (NACE a-b) και τον κλάδο των Ιδιωτικών νοικο-

κυριών που απασχολούν οικιακό προσωπικό (NACE p). Στους κλάδους

του Εµπορίου, των Ξενοδοχείων & εστιατορίων και των Μεταφορών

(NACE g-i) οι Έλληνες εργάζονται 2-3 ώρες περισσότερο από τους

υπόλοιπους Ευρωπαίους. Αντίθετα, στον κλάδο της Εκπαίδευσης (NACE

m) οι µισθωτοί πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα εργάζονται συνή-

θως 7,2 ώρες την εβδοµάδα λιγότερο από τον µέσο όρο της ΕΕ-15 (29,7

έναντι 36,9 ώρες). Στους υπόλοιπους κλάδους, όπως της Βιοµηχανίας,

της ∆ιαχείρισης ακίνητης περιουσίας, της Χρηµατοπιστωτικής διαµεσο-

λάβησης, της Υγείας και κοινωνικής µέριµνας ή της ∆ηµόσιας διοίκησης

και άµυνας η διαφορά Ελλάδας-ΕΕ15 στις συνήθεις εβδοµαδιαίες ώρες

εργασίας κυµαίνεται από 0,5 έως 1,5 ώρες.
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¶ËÁ‹: Eurostat
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Ο ετήσιος χρόνος εργασίας

Ο ετήσιος χρόνος εργασίας δεν είναι ευθέως ανάλογος προς τον εβδο-

µαδιαίο χρόνο εργασίας, αλλά επηρεάζεται άµεσα από τον αριθµό των

ηµερών αδείας και των αργιών. Οι Έλληνες εργαζόµενοι απολαµβάνουν

περίπου όσες ηµέρες αργιών και αδείας ανά έτος όσο και ο µέσος εργα-

ζόµενος στην ΕΕ-15, όπως δείχνει ο επόµενος Πίνακας.

Το 2004 ο µακρύτερος ετήσιος χρόνος εργασίας στην ΕΕ-15, βάσει

των συλλογικών συµβάσεων και ανάλογων ρυθµίσεων για άδειες, συνα-

ντάται στην Ελλάδα και την Ιρλανδία, µε 1808 και 1802 ώρες, αντίστοιχα

(βλ. Γράφηµα 7). Ο συντοµότερος χρόνος εργασίας συναντάται στην
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πÚÏ·Ó‰›· 20 9 226,2
µ¤ÏÁÈÔ 20 10 228,0
°·ÏÏ›· 25 10 245,0
µÚÂÙ·Ó›· 24,5 9 249,2
πÛ·Ó›· 22 11 254,8
¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· 24,5 9 257,3
∂ÏÏ¿‰· 23 11 272,0
∞˘ÛÙÚ›· 25 11 277,2
ºÈÓÏ·Ó‰›· 25 12 277,5
§Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ 28 9 288,6
√ÏÏ·Ó‰›· 31,3 8 290,8
°ÂÚÌ·Ó›· 29,1 10,5 298,6
¢·Ó›· 30 11 303,4
IÙ·Ï›· 28 12 304,0
™Ô˘Ë‰›· 33 11 341,4

∞. ∂Ù‹ÛÈ· µ. ∂ıÓÈÎ¤˜ °. ™‡ÓÔÏÔ 
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(ËÌ¤ÚÂ˜) ÂÎÊÚ·ÛÌ¤ÓÔ
ÛÂ ÒÚÂ˜

Πηγή: Carley 2004
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Γαλλία και την ∆ανία, µε 1575 και 1621 ώρες, αντίστοιχα. Όµως ο συµβα-

τικός ετήσιος χρόνος εργασίας δεν συµπεριλαµβάνει τις υπερωρίες, ένα

ζήτηµα στο οποίο στρέφουµε την προσοχή µας στη συνέχεια.

Υπερωρίες

Η υπερωριακή απασχόληση αποτελεί τον πλέον παραδοσιακό µηχανι-

σµό ευελιξίας ή προσαρµογής της παραγωγής µίας µονάδας στις αυξο-

µειώσεις της ζήτησης για το προϊόν της. Η έκταση, η αµοιβή και οι προ-

ϋποθέσεις των υπερωριών έχουν άµεσες επιπτώσεις για το κόστος εργα-

σίας των επιχειρήσεων και τις συνθήκες εργασίας αλλά και σχόλης των

εργαζοµένων.

Όπως έχει ήδη τονιστεί αναφορικά µε τον συµβατικό ή τον συνήθη

εβδοµαδιαίο χρόνο εργασίας, η καταλληλότερη βάση σύγκρισης της

υπερωριακής απασχόλησης είναι οι µισθωτοί πλήρους απασχόλησης: η

υπερωρία δεν έχει νόηµα σε σχέση µε τους αυτοαπασχολούµενους, ενώ

σε ορισµένες χώρες οι υπερωριακή απασχόληση των µερικά απασχο-
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λούµενων περιορίζεται πολύ περισσότερο από άλλες. Η πιο αξιόπιστη

συγκριτική καταγραφή των υπερωριών είναι η έκτακτη έρευνα του

European Labour Force Survey της Eurostat που διενεργήθηκε την Άνοι-

ξη τους 2001 και της οποίας τα αποτελέσµατα δηµοσιεύθηκαν το 20044.

Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή, µόνο περί το 5% των Ελλήνων µισθω-

τών πλήρους απασχόλησης εργάζεται υπερωριακά, έναντι 16% στην ΕΕ-

15. Τα υψηλότερα ποσοστά υπερωριακής απασχόλησης σηµειώνονται

στην Ολλανδία µε 35% και τα χαµηλότερα στην Ισπανία µε 3% Σε όλες

τις χώρες η υπερωριακή απασχόληση είναι συνηθέστερη στους άνδρες

παρά στις γυναίκες (βλ. Γράφηµα 8).
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4. Christine Vaguer and Aloϊs Van Bastelaer, Statistics in Focus:Working Overtime, Eurostat, November 2004, και
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Όµως, ενώ αναλογικά λίγοι Έλληνες µισθωτοί πλήρους απασχόλησης

εργάζονται υπερωριακά, αυτοί που εργάζονται υπερωριακά κάνουν

περισσότερες υπερωρίες από τους εργαζόµενους άλλων χωρών. Οι

Έλληνες µισθωτοί πλήρους απασχόλησης που εργάζονται υπερωριακά

κάνουν κατά µέσο όρο περίπου 11 ώρες υπερωρίας την εβδοµάδα, όταν

ο µέσος όρος στην ΕΕ-15 είναι περί τις 9 ώρες, µε λιγότερες υπερωρίες

να εργάζονται οι Αυστριακοί µε 5,5 ώρες (βλ. Γράφηµα 9).

Ως προς την επαγγελµατική διάρθρωση της υπερωριακής απασχό-

λησης, οι επαγγελµατικές κατηγορίες µε τις περισσότερες υπερωρίες

στην Ελλάδα είναι οι διευθυντές και οι τεχνολόγοι µε περί τις 11 ώρες ανά

εβδοµάδα ενώ στην ΕΕ-15 είναι οι διευθυντές και οι χειριστές µε περί τις

9 ώρες (βλ. Γράφηµα 10).
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M¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ ·Ó¿ Â‚‰ÔÌ¿‰·
(ÌÈÛıˆÙÔ› Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÂÚˆÚÈ·Î·)

¶ËÁ‹: Overtime in Focus, LFS-2001
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Ένα ιδιαίτερα ακανθώδες σηµείο των υπερωριών είναι κατά πόσο αυτές

αµείβονται (σε µορφή χρήµατος ή ελεύθερου χρόνου) ή παραµένουν

απλήρωτες. Στην Ελλάδα είναι διάχυτη η αίσθηση ότι πολλές υπερωρίες

παραµένουν απλήρωτες. Όµως, η έρευνα της Eurostat διαψεύδει την αντί-

ληψη αυτή – ή, ακριβέστερα, διαψεύδει την αντίληψη ότι οι απλήρωτες

υπερωρίες είναι ένα φαινόµενο περισσότερο ελληνικό παρά ευρωπαϊκό.
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YÂÚˆÚ›Â˜ ·Ó¿ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÛÙËÓ EÏÏ·‰· Î·È ÙËÓ EE - 15
(ÌÈÛıˆÙÔ› Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛË˜)

¶ËÁ‹: LFS 2001, Overtime in Focus 2004
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¶ÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ Î·È ·Ï‹ÚˆÙÂ˜ ˘ÂÚˆÚ›Â˜
(¿Ó‰ÚÂ˜ ÌÈÛıˆÙÔ› Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛË˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÂÚˆÚÈ·Î¿)

¶ËÁ‹: LFS-2001, Overtime in Focus 2004
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Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 11, η Ελλάδα είναι από τις χώρες µε τις

αναλογικά λιγότερες απλήρωτες υπερωρίες: περί το 20% των υπερωριών

είναι απλήρωτες, όταν ο µέσος όρος στην ΕΕ-15 είναι 42,5%. Η χώρα µε

τις αναλογικά λιγότερες απλήρωτες υπερωρίες είναι η Γερµανία (5,3%),

και µε τις περισσότερες η Γαλλία όπου το 77% των υπερωριών είναι

απλήρωτες. Στην Ελλάδα, παροµοίως προς τις άλλες χώρες, οι απλήρω-

τες υπερωρίες αφορούν κυρίως τα διευθυντικά στελέχη και τους ασκού-

ντες επιστηµονικά επαγγέλµατα και λιγότερο τους χειριστές, τους τεχνί-

τες και τους ανειδίκευτους εργάτες (βλ. Γράφηµα 12).

Τρόποι ρύθµισης του χρόνου εργασίας
και των υπερωριών

Σύµφωνα µε έρευνα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Βιοµηχανικών

Σχέσεων (EIRO) ως προς τη ρύθµιση των υπερωριών διακρίνονται τρεις

χαρακτηριστικές καταστάσεις: 5
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¶ÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ Î·È ·Ï‹ÚˆÙÂ˜ ˘ÂÚˆÚ›Â˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·
Î·Ù¿ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›·

¶ËÁ‹: LFS-2001, Overtime in Focus 2004
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5. Πηγή: Jacques Freyssinet, François Michon, Over time in Europe, EIRO, July 2003
http://www.eiro.eurofound.eu.int/about/2003/02/study/tn0302101s.html



1) Στις Σκανδιναβικές και Μεσογειακές χώρες το συµβατικό όριο για

το χρόνο εργασίας τίθεται από τον νοµοθέτη, επιτρέποντας στις

συλλογικές διαπραγµατεύσεις να καθορίσουν τον πραγµατικό

χρόνο εργασίας (συνήθως µικρότερο από τον συµβατικό). Η νοµο-

θετική σύµβαση αποτελεί έτσι το κατώφλι πέρα από το οποίο αρχί-

ζει η προσαυξηµένη αµοιβή ή άδεια για υπερωρίες. Ο νοµοθέτης

επίσης θέτει το ανώτατο όριο επιτρεποµένων υπερωριών. Από εκεί

και πέρα, παρουσιάζεται µεγάλη ποικιλία ως προς το ειδικό αντικεί-

µενο και κατάληξη των συλλογικών συµφωνιών για τη διευθέτηση

του χρόνου εργασίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι συλλογικές δια-

πραγµατεύσεις µπορούν να µειώσουν το κατώφλι πέρα από το

οποίο αρχίζουν να υπολογίζονται οι υπερωρίες (Φινλανδία), ή να το

αυξήσουν (Ιταλία), ή και να αυξήσουν τον µέγιστο επιτρεπόµενο

αριθµό υπερωριών που προβλέπει η νοµοθεσία (Ιταλία και

Σουηδία). Σε άλλες περιπτώσεις ο ίδιος ο νοµοθέτης παρέχει τη

δυνατότητα εξαίρεσης από τα νοµοθετικά όρια για τον χρόνο

εργασίας, κατόπιν άδειας από τις αρχές (Ελλάδα).

2) Στη Γερµανία και ∆ανία, ο συµβατικός χρόνος εργασίας και οι υπε-

ρωρίες είναι αρµοδιότητα κυρίως των συλλογικών διαπραγµατεύ-

σεων. Ο νοµοθέτης περιορίζεται στη θέσπιση ενός ανωτάτου

ορίου χρόνου εργασίας. Οι υπερωρίες αρχίζουν πέρα από το

κατώφλι που ορίζουν οι συλλογικές συµφωνίες. Εάν δεν υπάρχει

διαπραγµάτευση, η ίδια η έννοια της υπερωρίας δεν υφίσταται.

3) Το Ηνωµένο Βασίλειο από µόνο του αποτελεί µία τρίτη περίπτωση.

Το ρυθµιστικό πλαίσιο µοιάζει µε αυτά που περιγράψαµε πιο πάνω,

µε τρεις σηµαντικές διαφορές: το πλέον σύνηθες  επίπεδο δια-

πραγµάτευσης είναι η επιχείρηση ή και το κατάστηµα και όχι το

επάγγελµα ή ο κλάδος. Μόνο µετά την εφαρµογή της Κοινοτικής

Οδηγίας για το χρόνο εργασίας (1998) ο νοµοθέτης έχει θεσπίσει

µέγιστο χρόνο εβδοµαδιαίας εργασίας. Τέλος, οι υπερωρίες σπά-
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νια περιορίζονται µε διαπραγµατεύσεις, ακόµα και σε τοπικό επί-

πεδο. (βλ. Πίνακα 2)

Η Γαλλία και η Ολλανδία είναι ιδιόµορφες περιπτώσεις αλλά οι εξελί-

ξεις των τελευταίων ετών τις καθιστούν λιγότερο ξεχωριστές. Η Γαλλία

που συνήθως περιγράφεται ως πρότυπο κρατικού παρεµβατισµού, στην

πραγµατικότητα βασίζεται σε συλλογικές διαπραγµατεύσεις (τα αποτελέ-

σµατα των οποίων επενδύονται στη συνέχεια µε νοµοθετική ισχύ και

αποκτούν γενική ισχύ). Στην Ολλανδία οι συµβατικές ώρες ορίζονται από

το κράτος αλλά µπορούν να µεταβληθούν, µέσα σε ορισµένα όρια, από

συλλογικές διαπραγµατεύσεις σε κλαδικό ή επιχειρησιακό επίπεδο6.

Το όριο πάνω από το οποίο ξεκινά η υπερωρία  διαφέρει από χώρα

σε χώρα. Στη Γαλλία είναι οι 35 ώρες ενώ στην Ολλανδία οι 45 ώρες.

Συνήθως όµως το όριο αυτό υπολογίζεται ως ο µέσος όρος µίας µεγά-

λης περιόδου χάριν ευελιξίας (Ολλανδία). Η Φινλανδία, η Γαλλία και η

Πορτογαλία ανήκουν στις χώρες εκείνες που έχουν ξεφύγει από το

εβδοµαδιαίο πλαίσιο υπολογισµού των ωρών εργασίας πέραν του οποί-

ου η εργασία θεωρείται υπερωριακή. Στη Φινλανδία, οι 40 ώρες υπολογί-

ζονται ως ο µέσος όρος 52 εβδοµάδων – δηλαδή αν κάποιος εργαστεί

42 ώρες για 28 εβδοµάδες και 38 ώρες για άλλες 28 εβδοµάδες, δεν

θεωρείται ότι εργάστηκε υπερωριακά καµία ώρα. Στη Γαλλία η τελευταία

νοµοθετική παρέµβαση προώθησε την αρχή της ετήσιας βάσης υπολογι-

σµού  του συµβατικού εργάσιµου χρόνου, µε την προϋπόθεση ότι υπάρ-

χει συλλογική συµφωνία. Στην Πορτογαλία ισχύει η 3µηνιαία βάση υπο-

λογισµού του εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας. Συνήθως η νοµοθεσία

θέτει το πλαίσιο για τέτοιου είδους διευθέτηση του χρόνου εργασίας ενώ

η εφαρµογή της προϋποθέτει τη σύναψη σχετικής συλλογικής σύµβασης.

(βλ Πίνακα 3).
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Όροι χρήσης και αµοιβή υπερωριών

Το ύψος της προσαύξησης που εµπεριέχει η υπερωριακή αµοιβή διαφέ-

ρει από χώρα σε χώρα. Στη Γερµανία η νοµοθεσία δεν προβλέπει κατώ-

τατη υπερωριακή προσαύξηση. Ωστόσο, µέσα από συλλογικές συµβά-

σεις, η συνήθης προσαύξηση είναι 25% για τις πρώτες 8 ώρες και 50%

για τις υπόλοιπες. Στη Γαλλία η κατώτερη υπερωριακή προσαύξηση ορί-

ζεται νοµοθετικά στο 25%, ενώ σπάνια το όριο αυτό είναι υψηλότερο

κατόπιν συλλογικής συµφωνίας. Βέβαια οι µειωµένες υπερωριακές προ-

σαυξήσεις στις χώρες αυτές έχουν εισαχθεί παράλληλα µε(και ως αντι-

στάθµισµα προς) τη µείωση του χρόνου εργασίας. Στην Ιταλία η υπερω-

ριακή προσαύξηση είναι 10%.

Τον Νοέµβριο του 2004 στην Αυστρία υπογράφηκε συλλογική σύµ-

βαση εργασίας στον κλάδο του µετάλλου. Η πλευρά των εργοδοτών είχε

διαµηνύσει την ανάγκη ο χρόνος εργασίας να παραταθεί αλλά και

παράλληλα να µειωθεί το κόστος των υπερωριών. Η συµφωνία τείνει

προς τη διαµόρφωση «διευθυντικού δικαιώµατος» προβλέποντας την

απλοποίηση (όχι όµως κατάργηση) των προϋποθέσεων για υπερωριακή

απασχόληση µέσα σε ένα «διάδροµο» 32 έως 45 ωρών.

Τον Ιανουάριο του 2005, µετά από µακρές και επίπονες διαπραγµα-

τεύσεις οι κοινωνικοί εταίροι στο Βέλγιο κατάληξαν σε µία διακλαδική

συλλογική σύµβαση εργασίας για το 2005 και 2006. Όµως η συµφωνία

καταψηφίστηκε από τη γενική συνέλευση ενός εκ των τριών συνδικαλιστι-

κών φορέων που είχε συνυπογράψει το προσύµφωνο. Η οµοσπονδιακή

κυβέρνηση αποφάσισε να εφαρµόσει την αρχική συµφωνία κάνοντάς την

νόµο.

Στη συµφωνία ξεχωρίζει µία νέα ρύθµιση για τις υπερωρίες που τελι-

κά έγινε αποδεκτή ως συµβιβασµός από τις δύο πλευρές µόνο µε τα ειδι-

κά κίνητρα που πρόσφερε η κυβέρνηση (βλ. παρακάτω). Με τροπολογία

του σχετικού νόµου του 1971, η Βελγική κυβέρνηση διπλασίασε από 65 σε
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130 το ετήσιο όριο υπερωριών, για περιπτώσεις «ιδιαίτερης αύξησης του

όγκου δουλειάς ή δουλειάς για απρόβλεπτες ανάγκες». Για τις πρώτες 65

ώρες υπερωρίας οι εργαζόµενοι µπορούν να επιλέξουν αν θα αµειφθούν

µε χρήµα ή µε χρόνο (άδεια). Η µορφή αµοιβής για τις υπόλοιπες 65

ώρες υπερωριών καθορίζεται µε κλαδικές συλλογικές διαπραγµατεύσεις

(περαιτέρω εξειδικεύσιµες µε επιχειρησιακές συµφωνίες). Για να κατα-

στήσει αυτές τις µορφές ευελιξίας αποδεκτές από τους κοινωνικούς

εταίρους η κυβέρνηση πρόσφερε € 80 εκατοµµύρια σε φορολογικές

ελαφρύνσεις/εισφορές και στις δύο πλευρές.
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A˘ÛÙÚ›· 10 ÒÚÂ˜/ËÌ¤Ú·, ÓÔÌÔıÂÛ›· 8 ÒÚÂ˜/ËÌ¤Ú· 5 ÒÚÂ˜/Â‚‰ÔÌ¿‰· K·Ó¤Ó·˜ fiÚÔ˜ +50% (·‡ÍËÛË
50/Â‚‰ÔÌ¿‰· 40 ÒÚÂ˜/Â‚‰ÔÌ. 60 ÒÚÂ˜/¤ÙÔ˜ ·ÌÔÈ‚‹˜ Â›ÙÂ ¿‰ÂÈ·˜)

¤Ú· ·fi Û˘Ï-
ÏÔÁÈÎ¿ Û˘ÌÊˆ-

ÓËÌ¤ÓÔ XE
B¤ÏÁÈÔ 8 ÒÚÂ˜/ËÌ¤Ú·, NÔÌÔıÂÛ›· 8 ÒÚÂ˜/ËÌ¤Ú· K·Ó¤Ó· fiÚÈÔ EÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË +50% ÙÔ˘ ˆÚÔ-

38 ÒÚÂ˜/Â‚‰ÔÌ. Î·È 38 ÒÚÂ˜/Â‚‰ÔÌ. ÌfiÓÔ ÁÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ ÌÈÛı›Ô˘ (+100%
Û˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜ ÏfiÁÔ˘˜: È‰È·›ÙÂÚË ÛÂ ™B Î·È ·ÚÁ›Â˜).
Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÎÔÚ‡ÊˆÛË ÙË˜ ÂÚÁ·- MÔÚÂ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·-

Û›·˜, force majeure, Â› ÛÂ ¿‰ÂÈ· Â¿Ó
·Úfi‚ÏÂÙÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜. ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi

H ·Ó¿ÁÎË ¤ÁÎÚÈÛË˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Û‡Ì‚·ÛË.
ÔÈÎ›ÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ·

ÌÂ ÙÔÓ ÏfiÁÔ.

Πίνακας 2: Bασικές ρυθµίσεις για τις υπερωρίες σε χώρες της
EE, όπως ίσχυαν έως το τέλος 2002

M¤ÁÈÛÙÔ˜ XE Î·È, ŸÚÈÔ ¤Ó·ÚÍË˜ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ M¤ÁÈÛÙÔ˜ # ŸÚÔÈ ¯Ú‹ÛË˜ A‡ÍËÛË ·ÌÔÈ‚‹˜
fiÔ˘ ‰ÂÓ ÚÔ- ˘ÂÚˆÚÈÒÓ (‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜, Â›ÙÂ ¿‰ÂÈ·˜

‚Ï¤ÂÙ·È Ì¤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË)
ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˜ XE, M¤ıÔ‰Ô˜ E›Â‰Ô ÔÚ›Ô˘

ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡
·Ó¿·˘ÛË˜ ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘
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¢·Ó›· 48 ÒÚÂ˜/Â‚‰ÔÌ. ∂ıÓÈÎ‹ Û˘ÏÏÔÁÈ- 37 ÒÚÂ˜/Â‚‰ÔÌ. ¶ÚÔÂÈ‰ÔÔ›ËÛË ¢›¯ˆ˜ Û˘ÌÊˆÓ›·: 
∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ·Ó¿- Î‹ Û‡Ì‚·ÛË Û˘Ó‹ıˆ˜ ·‡ÍËÛË 
·˘ÛË 11 ÒÚÂ˜ ¿‰ÂÈ·˜. 

ªÂ Û˘ÌÊˆÓ›·:
·‡ÍËÛË ·ÌÔÈ‚‹˜ Î·È
¿‰ÂÈ·˜ ¤Ú·Ó Î¿Ô˘
ÔÚ›Ô˘ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ

ºÈÓÏ·Ó‰›· 8 ÒÚÂ˜ ·Ó¿ ËÌ¤- ¡ÔÌÔıÂÛ›· ‹ 40 ÒÚÂ˜ ‹ 138 ÒÚÂ˜ Ì¤Û· ÛÂ ∞ÙÔÌÈÎ‹ Û˘ÌÊˆÓ›· ¶ÚÔÛ·‡ÍËÛË
Ú·, 40 ÒÚÂ˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Û˘ÏÏÔÁÈÎ¿ ÚÔ- ÂÚ›Ô‰Ô 3-4 ÌËÓÒÓ, ÌÂ ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ +50% ÙÔ˘ ˆÚÈ·›Ô˘

·Ó¿ Â‚‰ÔÌ¿‰· Û‡Ì‚·ÛË Û‰ÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˜ 250 ÒÚÂ˜ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜, ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÌÈÛıÔ‡ ÁÈ· ÙÈ˜
Û˘Ì‚·ÙÈÎfi˜ ¤Ú·Ó ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈ- ¤Ú·Ó ÙˆÓ 40 ˆÚÒÓ ÚÒÙÂ˜ 2 ÒÚÂ˜ ·Ó¿

¯ÚfiÓÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÎÒÓ 40 ˆÚÒÓ, ‰˘Ó¿- ·Ó¿ Â‚‰ÔÌ¿‰· ËÌ¤Ú·, +100% ÁÈ·
ÌÂÓÂ˜ Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó ¤Ú·Ó ÙˆÓ 2 ˆÚÒÓ.
Î·Ù¿ 80 ÒÚÂ˜ ·Ó¿ ªÔÚÂ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·-

¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Â› ÛÂ ¿‰ÂÈ· Î·Ùfi
ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ ÈÓ Û˘ÌÊˆÓ›·˜.
138 ˆÚÒÓ Ì¤Û· ÛÂ 

4 Ì‹ÓÂ˜.
πÛ·Ó›· 9 ÒÚÂ˜ ·Ó¿ ¡ÔÌÔıÂÛ›· 40 ÒÚÂ˜ ·Ó¿ 80 ÒÚÂ˜ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ªÈÛıÔÏÔÁÈÎ‹

ËÌ¤Ú·, 40 ÒÚÂ˜ Â‚‰ÔÌ¿‰· (ÂÚÈÛ- Û‡Ì‚·ÛË ‹ Û˘ÌÊˆÓ›· ÚÔÛ·‡ÍËÛË
·Ó¿ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi ÙÈ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ (+18% Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ

Ì¤ÛÂ˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎ¿ fiÚÔ) ‹ ¿‰ÂÈ· Î·ÙfiÈÓ
Û˘ÌÊˆÓËÌ¤ÓÂ˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹˜ Û‡Ì‚·ÛË˜

ÒÚÂ˜).
πÙ·Ï›· 48 ÒÚÂ˜ ·Ó¿ ¡ÔÌÔıÂÛ›· Î·È 40 ÒÚÂ˜ 250 ÒÚÂ˜ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ ∞·ÈÙÂ›Ù·È Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ªÈÛıÔÏÔÁÈÎ‹

Â‚‰ÔÌ¿‰· (ÂÏ¿- Û˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜ Û˘- ·Ó¿ Â‚‰ÔÌ¿‰· (ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÈˆıÔ‡Ó Û˘ÌÊˆÓ›· (ÛÂ ÎÏ·‰È- ÚÔÛ·‡ÍËÛË +10% 
¯ÈÛÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌÊˆÓ›Â˜ ÛÙÔ Î·ÙfiÈÓ Û˘ÌÊˆÓ›·˜). Îfi ‹ ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Îfi (fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ

·Ó¿·˘ÛË˜ ÎÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô Â›Â‰Ô). Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Û˘ÌÊˆÓ›· 
11 ÒÚÂ˜) ÁÈ· ˘„ËÏfiÙÂÚË 

ÚÔÛ·‡ÍËÛË)
πÚÏ·Ó‰›· 13 ÒÚÂ˜/ËÌ¤Ú·, ™˘ÌÊˆÓ›Â˜ ∞Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙË 2 ÒÚÂ˜/ËÌ¤Ú·, ∫·Ó¤Ó·˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜. ¶ÚÔÛ·‡ÍËÛË +25% 

48 ÒÚÂ˜/Â‚‰ÔÌ. Û˘ÌÊˆÓ›· 12 ÒÚÂ˜/Â‚‰ÔÌ. (Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡-
(Ì.Ô.=39 ÒÚÂ˜) (‹ 36 ÒÚÂ˜ ·Ó¿ 4 ÙÂÚË ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜

Û˘ÓÂ¯fiÌÂÓÂ˜ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Û˘ÌÊˆÓ›Â˜)
240 ÒÚÂ˜ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜, 
Ù· fiÚÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂ ¿‰ÂÈ· 

ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ
°·ÏÏ›· 10 ÒÚÂ˜/ËÌ¤Ú·, ¡ÔÌÔıÂÛ›· 35 ÒÚÂ˜/Â‚‰ÔÌ. 180 ÒÚÂ˜ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ K·Ó¤Ó·˜ fiÚÔ˜. MÂÙ·Í‡ 35Ë Î·È 43Ë

48 ÒÚÂ˜/Â‚‰ÔÌ. ‹ ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Õ‰ÂÈ· ·fi ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÒÚ·: ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·‡ÍË-
Û‡Ì‚·ÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÍÂ¤Ú·- ÛË ·ÌÔÈ‚‹˜ Î·Ù¿
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°·ÏÏ›· ÛÌ· ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÔÚ›ˆÓ +10% (+25%
fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ

Û˘ÌÊˆÓ›·) ‹ ·‡ÍË-
ÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÌÂ Û˘Ì-

ÊˆÓ›·. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡
·‡ÍËÛË ·ÌÔÈ‚‹˜

+50%
√ÏÏ·Ó‰›· 12 ÒÚÂ˜/ËÌ¤Ú·, ¡ÔÌÔıÂÛ›·, 9 ÒÚÂ˜/ËÌ¤Ú·, Œˆ˜ 11 ÒÚÂ˜/ËÌ¤Ú·, ™˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜ Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ªÂ Û˘ÌÊˆÓ›· (·‡-

60 ÒÚÂ˜/Â‚‰ÔÌ., Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ 45 ÒÚÂ˜/Â‚‰ÔÌ., 54 ÒÚÂ˜/Â‚‰ÔÌ¿‰· ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ÙËÓ ÍËÛË ·ÌÔÈ‚‹˜ Â›ÙÂ
624 ÒÚÂ˜/Ì‹Ó·, 520 ÒÚÂ˜ ·Ó¿ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ Û˘ÌÊˆ- ¿‰ÂÈ·˜)
ÂÍ·›ÚÂÛË Î·ÙfiÈÓ 13 Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ó›· ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

Û˘ÌÊˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ
(ÎÏ·‰ÈÎ‹˜ ‹ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ

ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Î‹˜)
¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· 8 ÒÚÂ˜/ËÌ¤Ú·, ¡ÔÌÔıÂÛ›·, 8 ÒÚÂ˜/ËÌ¤Ú·, 2 ÒÚÂ˜/ËÌ¤Ú·, ∫·Ó¤Ó·˜ fiÚÔ˜ ∞‡ÍËÛË ·ÌÔÈ‚‹˜:

44 ÒÚÂ˜/Â‚‰ÔÌ. Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ 44 ÒÚÂ˜/Â‚‰ÔÌ. 200 ÒÚÂ˜ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ +50% (1Ë ÒÚ·),
(ÌÂ Û˘ÌÊˆÓ›·: +75% ˘fiÏÔÈÂ˜
10 ÒÚÂ˜/ËÌ¤Ú·, ÒÚÂ˜. ∞‡ÍËÛË ¿‰ÂÈ·˜:
50 ÒÚÂ˜/Â‚‰ÔÌ. +25% Â› ÙˆÓ

˘ÂÚˆÚÈÒÓ
§Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ 10 ÒÚÂ˜ ·Ó¿ ¡ÔÌÔıÂÛ›·. 8 ÒÚÂ˜ ·Ó¿ ∫·Ó¤Ó· fiÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ ¶ÚÔÛ·‡ÍËÛË +25%

ËÌ¤Ú·, 48 ÒÚÂ˜  ËÌ¤Ú·, 40 ÒÚÂ˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Ô˘ ÁÈ· ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ÂÚÈÙÒ- ÁÈ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 
·Ó¿ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ·Ó¿ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ·ÓÒ- ÛÂÈ˜, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙË˜ ÌÂÙ·Ô›ËÛË˜,

Ù·Ù· fiÚÈ· ÁÈ· ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ¿‰ÂÈ· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ. +50% ÁÈ· ÂÚÁ·˙fi-
Î·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚfiÓÔ ÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂ-
ÂÚÁ·Û›·˜ (‚Ï. ÚÒÙË ÛÈÒÓ. ªÔÚÂ› Ó·

ÛÙ‹ÏË). ÌÂÙ·ÙÚ·Â› ÛÂ ¿‰ÂÈ·.
°ÂÚÌ·Ó›· 8 ÒÚÂ˜/ËÌ¤Ú·, ™˘ÌÊˆÓ›Â˜ ∞Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ∞Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ™˘ÌÊˆÓ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔÛ·‡ÍËÛË ÌÈÛıÔ‡

48 ÒÚÂ/Â‚‰ÔÌ. (ÎÏ·‰ÈÎ¤˜) ÙÈ˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ (ÎÏ·‰ÈÎ¤˜) Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ‹ ¿‰ÂÈ· Î·ÙfiÈÓ
∞Ó¿·˘ÛË: ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ, ÂÎÙfi˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ

24ÒÚÂ˜/Â‚‰ÔÌ. ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈ‰ÈÎfi- Û˘ÊˆÓÈÒÓ 
ÙÂÚÂ˜ ÎÏ·‰ÈÎ¤˜ 

Û˘ÌÊˆÓ›Â˜
™Ô˘Ë‰›· 48 ÒÚÂ˜/Â‚‰ÔÌ. ¡ÔÌÔıÂÛ›· 40 ÒÚÂ˜/Â‚‰ÔÌ. ™˘ÌÌfiÚÊˆÛË ÌÂ ÙÔÓ ™˘ÌÊˆÓ›Â˜ (ÂÈ¯Â›- ªÂ ÙÔÈÎ‹ Û˘ÌÊˆÓ›· 

(ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ì¤ÁÈÛÙÔ ÚËÛË˜ ‹ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·- (·‡ÍËÛË ·ÌÔÈ‚‹˜ ‹ 
Û˘ÏÏÔÁÈÎ¿ Ã∂, ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ÙÔ˜) ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏfi- ¿‰ÂÈ·˜)

Û˘ÌÊˆÓËÌ¤ÓÔ˘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÁËÛË, ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹
Ã∂) Î·ÙfiÈÓ Û˘ÌÊˆÓ›·˜ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ (Â›‚ÏÂ„Ë

(ÛÂ Â›Â‰Ô ÂÈ¯Â›ÚË- ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜
ÛË˜ ‹ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜) ÚÔÛˆÈÎÔ‡)

µÚÂÙ·Ó›· 48 ÒÚÂ˜ ·Ó¿ ™˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜ ¢È·Ê¤ÚÂÈ 



Ο Πίνακας 2, καθώς είναι βασισµένος σε στοιχεία του 2002, δεν στο-

χεύει στην αποτύπωση της σηµερινής κατάστασης αλλά παρατίθεται

µόνο για λόγους σύγκρισης των διαφόρων τρόπων ρύθµισης της υπε-

ρωριακής απασχόλησης στις χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, µε βάση

το νέο νόµο 3385/2005, οι πρώτες 5 ώρες πέραν των συµβατικών

(8/ηµέρα, 40/εβδοµάδα) δεν θεωρούνται ακριβώς «υπερωρίες» αλλά

«θεσµοθετηµένη υπερεργασία», και αµείβονται µε προσαύξηση 25%

(έναντι 50% που πρόβλεπε ο προηγούµενος νόµος 2874/2000). Η προ-

σαύξηση για τις επιπλέον αυτών ώρες εργασίας είναι 50% µέχρι τις 120

ώρες και 75% για τις πέραν των 120 ωρών το χρόνο7.

∆ιευθέτηση του χρόνου εργασίας

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας είναι ένας σχετικά νέος τρόπος

ρύθµισης των υπερωριών ή, ακριβέστερα, του χρόνου εργασίας ανάλογα

µε τις κυµαινόµενες ανάγκες των εργαζοµένων και (κυρίως) τις κυµαινό-

µενες ανάγκες της παραγωγής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα (ετήσιας)

διευθέτησης του χρόνου εργασίας είναι η δυνατότητα να εργάζεται το

54

µÚÂÙ·Ó›· Â‚‰ÔÌ. (ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ
ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·Ó¿- ÛÂ ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Îfi (ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Î‹)

·˘ÛË˜ 11 ÒÚÂ˜) Â›Â‰Ô Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ 
Û‡Ì‚·ÛË

∂ÏÏ¿‰· 43 ÒÚÂ˜ ·Ó¿ ¡ÔÌÔıÂÛ›· 40 ÒÚÂ˜ 3 ÒÚÂ˜/ËÌ¤Ú· ·Ó¿ ¶¿Óˆ ·fi 43 ÔÈ ∞fi 40Ë ¤ˆ˜ 43Ë
5 ËÌ¤ÚÂ˜ 43 ÒÚÂ˜ (ÛÂ ÂÚ›- ·Ú¯¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ- ÒÚ·: ·‡ÍËÛË

ÙˆÛË ÂÂ›ÁÔ˘Û·˜ ‚Â‚·ÈÒÛÔ˘Ó ·ÈÙÈÔÏÔ- ·ÌÔÈ‚‹˜ +50%,
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜: Á›·,Î·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡

1 ÒÚ·/ËÌ¤Ú· Î·È Â›Ó·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ +150%
4 ÒÚÂ˜ ÙÈ˜ ÂfiÌÂÓÂ˜ 

4 ËÌ¤ÚÂ˜)
Πηγή: Jacques Freyssinet, François Michon, Over time in Europe, EIRO, July 2003
http://www.eiro.eurofound.eu.int/about/2003/02/study/tn0302101s.html

7. Ιωάννης Κουκιάδης, Εργατικό ∆ίκαιο: Ατοµικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας
(Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2005), σσ. 393-407.



προσωπικό µίας επιχείρησης για 44 ώρες/εβδοµάδα για έξι µήνες και 36

ώρες/εβδοµάδα για τους άλλους έξι µήνες, δίχως να προκύπτει καµία

υπερωρία στο βαθµό που ο ετήσιος µέσος όρος εβδοµαδιαίας εργασίας

δεν ξεπερνά το συµβατικό όριο των 40 ωρών/εβδοµάδα. Μία παραλλα-

γή αυτής της εκδοχής είναι η δυνατότητα να εργάζεται το προσωπικό

µίας επιχείρησης για 44 ώρες/εβδοµάδα για το µισό έτος, 40

ώρες/εβδοµάδα για το άλλο µισό και να του «επιστραφούν» οι 4 επί

πλέον ώρες/εβδοµάδα µε τη µορφή περισσοτέρων ηµερών τακτικής

άδειας.

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει περιληπτικά τις διάφορες πρακτικές διευ-

θέτησης του χρόνου εργασίας στις χώρες της ΕΕ-15.
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∞˘ÛÙÚ›· ¶ÔÏÏ¤˜ ÎÏ·‰ÈÎ¤˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ¢Ã∂ – ÂÈÙÚ¤Ô-
ÓÙ·˜ Û˘¯Ó¿ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÚÈÎÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ ÛÂ ÔÚÈ-
ÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ¿Óˆ ÛÂ ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ˙ÒÓË˜ – ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÏÂÙÔÌÂÚ‹
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÂ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÛÂ ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Îfi Â›Â‰Ô (·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË
Î·È ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ‰ÈÂ˘ı¤ÙËÛË ¿Óˆ ÛÙË
‚¿ÛË 12Ì‹ÓÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ ÙÔÌÂ›˜ fiˆ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘, ¯¿ÚÙÔ˘, Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜,
ÎÂÚ·ÌÈÎ¿ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜. ∆¤ÙÔÈÂ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙÔ‡, ·ÏÏ¿
fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚ›Ô‰ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ 13-52 Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ,
Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô˜ Ã∂ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ
Î·È 40 ÒÚÂ˜, Â¿Ó ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ë ÓfiÚÌ· ÙˆÓ 38,5 ˆÚÒÓ.

µ¤ÏÁÈÔ ¶ÔÏÏ¤˜ ÎÏ·‰ÈÎ¤˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ¢Ã∂, Û˘¯Ó¿ Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓÂ˜ ÌÂ ÌÂ›ˆÛË
ÙÔ˘ Ã∂, Î·È ·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô
ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù¤ÙÔÈˆÓ Û˘ÌÊˆÓÈÒÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘
ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ Î·È ¤Ó‰˘ÛË˜, ¯ËÌÈÎÒÓ, ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ÙÚ·Â˙ÒÓ, ˘ÁÂ›·˜.

¢·Ó›· ∏ ¢Ã∂ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙË Û˘ÌÊˆÓ›· ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎÒÓ ‚ÈÔÌË¯·-
ÓÈÒÓ, ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔÌ¤·, Î·ıÒ˜ Î·È ·fi Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÛÙÈ˜
·ÛÊ¿ÏÂÈÂ˜ Î·È ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔÌ¤·. √È Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ·˘Ù¤˜
ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Â‚‰ÔÌ¿‰·˜ 37 ˆÚÒÓ Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÌÂ ÂÚ›Ô‰Ô
·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ 12 Ì‹ÓÂ˜, ÌÂ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÙÈ˜ 48 ÒÚÂ˜/Â‚‰ÔÌ¿‰· (ÙÔ ÔÔ›Ô
ÌÔÚÂ›, Û¿ÓÈ·, Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÂ› ÌÂ ÙÔÈÎ‹ Û˘ÌÊˆÓ›·) Î·È ÌÂ ÙÈ˜ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜
ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ó· ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô.

Πίνακας 3:∆ιευθετήσεις του χρόνου εργασίας στις χώρες της
ΕΕ-15

K‡ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
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ºÈÓÏ·Ó‰›· ¶ÔÏÏ¤˜ ÎÏ·‰ÈÎ¤˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ÙË ¢Ã∂, ÌÂ ÙËÓ 12ÌËÓË ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó·-
ÊÔÚ¿˜ ·ÚÎÂÙ¿ Û˘Ó‹ıË – fiˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ¯ËÌÈÎÒÓ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ – Ì·˙›
ÌÂ ·ÓÒÙ·Ù· fiÚÈ· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ Î·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜.
ª¤Û· ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÔÈ ÎÏ·‰ÈÎ¤˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ Û˘¯Ó¿ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ‰È·Ú·ÁÌ·-
ÙÂ‡ÛÂÈ˜ ÛÂ Â›Â‰Ô ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜.

°·ÏÏ›· øıÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·fi ÙË Û¯ÂÙÈÎ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÛÂ ÙÔÌÂ·Îfi Î·È
ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Îfi Â›Â‰Ô Û‹ÌÂÚ· ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ¢Ã∂, ÌÂ ÙËÓ 35ˆÚË
Â‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ 12ÌËÓË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜.

°ÂÚÌ·Ó›· ¶ÔÏÏ¤˜ ÎÏ·‰ÈÎ¤˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ Î·È ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Î¤˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÌÂ Ù· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ¢Ã∂, Û˘¯Ó¿ ÌÂ ÙË ÌÔÚÊ‹
ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙÔ˘ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜.

∂ÏÏ¿‰· ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯Â‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÁÈ· ÙË ¢Ã∂, ÌÂ ÌfiÓÂ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ˜
ÌÂÚÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Î¤˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÛÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË.

πÚÏ·Ó‰›· À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÛÂ ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Îfi Â›Â‰Ô ÁÈ· ÙË ¢Ã∂, fiˆ˜
ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ È‰È·›ÙÂÚ· ÔÚ·Ù¤˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ‰ÈÂ˘ı¤ÙËÛË˜ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎ¤˜
ÂÙ·ÈÚ›Â˜ (Aughinish Alumina, Shannon Aerospace, SIFA Î·È Honeywell).
¶ÚfiÛÊ·ÙÂ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÊˆÓÈÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂ˘ı¤ÙËÛË ÙÔ˘
Ã∂ ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔÌ¤· – fiˆ˜ Ë ˘ËÚÂÛ›· Ê˘Ï·ÎÒÓ –
·Ô‰Â›¯ıËÎ·Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ¤˜.

πÙ·Ï›· ∫¿ÔÈÔ Â›‰Ô˜ ‰ÈÂ˘ı¤ÙËÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ – ÌÂ ÙË ÌÔÚÊ‹ «ÔÏ‡-ÂÚÈÔ‰È-
Î¿ ˆÚ¿ÚÈ· ÂÚÁ·Û›·˜» (Î·Ù¿ Ù· ÔÔ›· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆÓ ˆÚÒÓ
ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚÂ› Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ¤Ó·Ó Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈfi-
‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘) – Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÎÏ·‰ÈÎ¤˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜. √ÚÈÛÌ¤ÓÂ˜
Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ – fiˆ˜ ÛÙ· ¯ËÌÈÎ¿, ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘, ÙÚ¿Â˙Â˜, ÎÏˆÛÙÔ¸Ê·-
ÓÙÔ˘ÚÁ›·, ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙÔÈÎ‹ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË – ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó «ÙÚ¿Â˙Â˜ ˆÚÒÓ
ÂÚÁ·Û›·˜», ÂÓÒ ÌfiÓÔ Ë Û˘ÌÊˆÓ›· ÛÙ· ¯ËÌÈÎ¿ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ Ï‹ÚÂ˜ ÂÙ‹ÛÈÔ Úfi-
ÁÚ·ÌÌ· ˆÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ (ÌÂ 247,5 ÂÚÁ¿ÛÈÌÂ˜ ËÌ¤ÚÂ˜ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ Î·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô
¯ÚfiÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· Ì¤ÛÔ fiÚÔ 375 ˆÚÒÓ, ÂÓÙfi˜ ÔÚÈ-
ÛÌ¤ÓˆÓ ÔÚ›ˆÓ). ™˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Î¤˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÂÈ-
‰ÈÎÂ‡ÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ Ù˘¯¤˜ ÙˆÓ ÙÔÌÂ·ÎÒÓ ÚÔ‚Ï¤„ÂˆÓ ÁÈ· ÙË ¢Ã∂.

§Ô˘Í/ÁÔ øıÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·, ÂÚ›Ô˘ 4 ÛÙÈ˜ 10 (ÔÏÏ¤˜ ÛÂ ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Îfi Â›-
Â‰Ô) Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ÌÔÚ-
Ê¤˜ ¢Ã∂, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘’ fi„Ë Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÂÚÁ·-
Û›·˜ ÛÂ Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ (ÙÔ ÈÔ Û‡ÓËıÂ˜)
Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ (ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û˘¯Ófi, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜ fiˆ˜
ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜, ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ‚·ÊÂ›˜).

K‡ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
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√ÏÏ·Ó‰›· ªfiÓÔ Ì›· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÈÎÚ‹ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ (Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÌÂ·ÎÒÓ) Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì-
ÊˆÓÈÒÓ ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ¢Ã∂ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÈ˜ ÓÔÌÈÎ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁ-
Ì· ˆ˜ ÚÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ˜ Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆÓ ˆÚÒÓ ÂÓÙfi˜ ÙË˜ ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¿
Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ 13 Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ. §›ÁÂ˜ ÌfiÓÔ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÚÔ-
‚Ï¤Ô˘Ó Ï‹ÚË «ÂÙËÛÈÔÔ›ËÛË» - ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ ÂÌÔÚ›· Í‡ÏÔ˘ Î·È ÂÂ-
ÍÂÚÁ·Û›· ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘. ™Â Â›Â‰Ô ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜, Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÌÂ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û˘¯Ó¿ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ‡Ô˘Ó ÙÈ˜ ÎÏ·‰ÈÎ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ã∂, Ô˘ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙË ¢Ã∂.

¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÏ·‰ÈÎ¤˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ Ô˘ ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ¢Ã∂, Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÓÙÈ-
ÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÂ Ï›ÁÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Î¤˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜, Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ ÂÙ·ÈÚ›Â˜ Ô˘
‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÌÂ ‚¿Ú‰È· (ÁÂÓÈÎ¿ ÛÂ «·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜» ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ ÂÓÙ¿ÛÂˆ˜ ÂÚÁ·-
Û›·˜), ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌË¯·Ó›· (ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› Ë ÂÔ¯ÈÎfiÙËÙ· ÙË˜
·ÁÔÚ¿˜), ‹ ÁÈ· ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi Î·ÓfiÓÂ˜ ÛÙ·-
ıÂÚÒÓ ˆÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘ÌÊˆÓÈÒÓ Ô˘ ÚÔ-
‚Ï¤Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ¢Ã∂ Â›Ó·È ·˘Ù¿ ÙË˜ SSGP-Vidro Autom_vel, Covina,
Unicer Î·È Volkswagen Autoeuropa. 

πÛ·Ó›· ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÔÌÂ·ÎÒÓ Î·È ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘ÌÊˆÓÈÒÓ Û‹ÌÂÚ· Ï¤ÔÓ
ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ÌÔÚÊ¤˜ ¢Ã∂. √È Î‡ÚÈÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ Â›Ó·È Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘
¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì¤Û· ÛÂ Ì›·
ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ (Ô˘ Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ··ÈÙÂ› ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹-Û˘ÌÊˆÓ›· ÙˆÓ
ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ).

™Ô˘Ë‰›· √È ‰‡Ô ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Î·Ù¿ÏËÍ·Ó ÛÂ 20 ÎÏ·‰ÈÎ¤˜
Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ (.¯. ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¯¿ÚÙÔ˘ Î·È ¯·ÚÙÔÔÏÙÔ‡) Ô˘ ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó
ÂÙ‹ÛÈÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ‹ ÙÚ¿Â˙Â˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. √È ÎÏ·‰ÈÎ¤˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜
ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÂ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ Ó· Û˘ÌÊˆÓÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô.

µÚÂÙ·Ó›· √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂÈ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÂ Â›Â‰Ô ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜ ‹
Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ˜ Î·È ÁÈ· Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÁÈ· ÙË ¢XE. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÂ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡-
ÛÂÈ˜ ‹ ‰È·‚Ô˘ÏÂ‡ÛÂÈ˜ ÌÂ Ù· ÂÚÁ·ÙÈÎ¿ Û˘Ó‰ÈÎ¿Ù·. ∏ ÂÙ‹ÛÈ· ¢Ã∂ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ·
Û˘Ó‹ıË˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜, ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡, ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ÓÂÚÔ‡ (ÌÂ
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Welsh Water, Scottish Power Î·È Hyder
Utilities) Î·È ÛÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË (.¯. Peugeot, Samsung Electronics Î·È ICI).

K‡ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿

Πηγή: European Industrial Relations Observatory, "Annualized hours in Europe" 2003.



ελάχιστες µόνο συµφωνίες διευθέτησης έχουν συναφθεί8. Ο νέος νόµος

3385/2005 επιδιώκει µία µεγάλη διεύρυνση της εφαρµογής της διευθέτη-

σης του χρόνου εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε τριµερή

Νοµαρχιακά συµβούλια να επιβάλουν τη διευθέτηση του χρόνου εργα-

σίας κατόπιν αιτήµατος µίας επιχείρησης ακόµα και όταν οι εργαζόµενοι

δεν συµφωνούν. Παρά τη διαδεδοµένη φιλολογία περί πλεονάζουσας

«άτυπης» διευθέτησης στις ελληνικές επιχειρήσεις, τα στοιχεία που ακο-

λουθούν, βασισµένα σε απαντήσεις των εργαζοµένων για τις συνθήκες

εργασίας τους, δεν επιβεβαιώνουν την αντίληψη αυτή. Όπως δείχνουν τα

επόµενα γραφήµατα, ο χρόνος εργασίας στην Ελλάδα, σε σχέση µε την

ΕΕ-15, δεν είναι ευµετάβλητος.
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8. Dimitris G. Papadimitriou, “The limits of engineering collective escape: The 2000 reform of the Greek
labour market”, Modern Greek Studies Association Symposium, 17-19 October,Toronto. Kretsos L., (2003)
“Flexibilizing and Lengthening Working Hours in a Deregulated Labour Market:The case of Greece”, PhD
Thesis, Panteion University of Athens. Nικολίτσα ∆. “H ∆ιευθέτηση των Ωρών Eργασίας: Tρόποι και
Συνθήκες για την Eφαρµογή της” Oικονοµικά Θέµατα, IOBE, 8γ, 2000.
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Σύµφωνα µε την έρευνα Third European Survey on Working

Conditions του European Foundation for the Improvement of Living and

Working Conditions που διενεργήθηκε το 2001, η Ελλάδα είναι η δεύτε-

ρη πιο «σταθερή» χώρα στην ΕΕ-15 ως προς το ωράριο εργασίας: για το

86% των εργαζοµένων το ωράριο εργασίας δεν αλλάζει ποτέ µέσα σε

ένα µήνα όταν στη Σουηδία η ίδια σταθερότητα χαρακτηρίζει µόνο το

53% των εργαζοµένων (βλ. Γράφηµα 13).

Μία άλλη διάσταση της ευελιξίας του χρόνου εργασίας αφορά τη δια-

κύµανση του ηµερήσιου χρόνου εργασίας. Όπως δείχνει το επόµενο

Γράφηµα, η Ελλάδα έρχεται  πέµπτη ως προς το ποσοστό των εργαζο-

µένων που δηλώνουν ότι εργάζονται τον ίδιο αριθµό ωρών κάθε µέρα

(65%), µε τις µεγαλύτερες διακυµάνσεις να καταγράφονται στην

Πορτογαλία και τις λιγότερες στη ∆ανία (βλ. Γράφηµα 14).
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Η εικόνα αυτή συµπληρώνεται και από τον δείκτη Ακαµψίας του

Ωραρίου της Παγκόσµιας Τράπεζας9. Ο δείκτης αυτός έχει πέντε συνι-

στώσες: κατά πόσο η νυχτερινή εργασία υπόκειται σε περιορισµούς, κατά

πόσο επιτρέπεται η εργασία τα σαββατοκύριακα, κατά πόσο η εβδοµά-

δα εργασίας είναι τουλάχιστον 5,5 ηµέρες, κατά πόσο η εργάσιµη ηµέρα

µπορεί να φτάσει τις 12 ώρες (µαζί µε υπερωρίες), κατά πόσο η ετήσια

άδεια µε αποδοχές είναι για τουλάχιστον 21 ηµέρες. Για κάθε µία από

αυτές τις συνιστώσες εάν η απάντηση είναι όχι, η χώρα παίρνει ως βαθµό

1, διαφορετικά παίρνει ως βαθµό 0. Το Γράφηµα 15 που ακολουθεί παρου-

σιάζει τις τιµές του δείκτη Ακαµψίας Ωραρίου για τις χώρες της ΕΕ-15.

Όπως βλέπουµε στο γράφηµα, η Ελλάδα έχει σχετικά άκαµπτο ωρά-

ριο εργασίας, όχι όµως πιο άκαµπτο από το ωράριο της Αυστρίας, της

Γερµανίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας.

Η ευελιξία του χρόνου εργασίας µπορεί να εξυπηρετεί αποκλειστικά

τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ενδέχεται όµως να εξυπηρετεί και ανάγκες
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9. Doing Business 2005, Hiring and Firing Workers,The World Bank Group. http://www.doingbusiness.org/.
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των εργαζοµένων για συµφιλίωση εργάσιµης ζωής και κοινωνικών-οικο-

γενειακών υποχρεώσεων. Αντίστροφα, η σταθερότητα ή ακαµψία του

χρόνου εργασίας καθεαυτή δεν εξυπηρετεί τους εργαζόµενους.

Όπως διαφαίνεται στο Γράφηµα 16, η Ελλάδα υστερεί έναντι όλων των

άλλων χωρών της ΕΕ-15 ως προς τη συµβατότητα των ωραρίων εργασίας

µε τις κοινωνικές υποχρεώσεις των εργαζοµένων.Λιγότερο από το 60%

των εργαζοµένων στην Ελλάδα θεωρεί ότι το ωράριο εργασίας τους είναι

αρκετά ή πολύ συµβατό µε τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις, όταν το

αντίστοιχο ποσοστό στην "ευέλικτη" ∆ανία ανέρχεται στο 90%.

Επίλογος

Τα στοιχεία που παραθέσαµε είχαν ως στόχο περισσότερο την ενηµέ-

ρωση παρά τη διαµόρφωση γνώµης γύρω από το ζήτηµα του χρόνου

61

(%
)

¶ËÁ‹: Paoli & Merllie 2001

0

20

40

60

80

100

EÏ
Ï¿

‰·

IÛ
·Ó

›·

IÙ·
Ï›·

°·
ÏÏ

›·

EE
-15

™Ô
˘Ë

‰›·

ºÈ
ÓÏ

·Ó
‰›·

IÚ
Ï·

Ó‰
›·

°ÂÚ
Ì·

Ó›·

¶Ô
ÚÙ

ÔÁ
·Ï

›·

BÚ
ÂÙ·

Ó›·

A˘
ÛÙ

Ú›·

§Ô
˘Í

ÂÌ
‚Ô

‡Ú
ÁÔ

B¤
ÏÁ

ÈÔ

OÏ
Ï·

Ó‰
›·

¢·
Ó›·

¶ÔÏ‡ + ·ÚÎÂÙ¿ Î·Ï¿ Ÿ¯È + Î·ıfiÏÔ˘ Î·Ï¿ ¢°

OÈ ÒÚÂ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂ ÙÈ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜
Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Û·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜;

Γράφηµα 16



εργασίας στην Ελλάδα σε σύγκριση µε άλλες χώρες της ΕΕ-15. Ωστόσο

αν µπορούσαµε να διακινδυνεύσουµε κάποια γενικά συµπεράσµατα αυτά

είναι ότι ο χρόνος εργασίας (των µισθωτών πλήρους απασχόλησης)

στην Ελλάδα δεν ξεχωρίζει τόσο για τη µεγάλη του διάρκεια όσο για την

σταθερότητα-ακαµψία του, και ότι η ακαµψία αυτή αντανακλά περισσό-

τερο την ελλιπή ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών δια-

πραγµατεύσεων γύρω από τον χρόνο εργασίας παρά τη διάσταση συµ-

φερόντων των κοινωνικών εταίρων πάνω στο ζήτηµα αυτό.
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Η µερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης στην

Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό

µέσο όρο, και µάλιστα µε µία µεγάλη διαφορά που κάθε χρόνο αυξάνε-

ται1. Πριν από µία δεκαετία, το 1994, η µερική απασχόληση στην Ελλάδα

αποτελούσε το 4,5% της συνολικής απασχόλησης, όταν ο µέσος όρος

στην ΕΕ ήταν 18,2%. Το 20042 η µερική απασχόληση στην Ελλάδα ανέρ-

χεται µόλις στο 4,6% ενώ ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι 424% µεγα-

λύτερος, στο 19,5% (Γράφηµα 1). Εξίσου εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι

ακόµα και η χώρα µε το δεύτερο χαµηλότερο ποσοστό µερικής απα-

σχόλησης στην Ευρώπη, η Ισπανία, έχει σχεδόν διπλάσια µερική απα-

σχόληση από την Ελλάδα (8,7%).

Πώς εξηγείται το ιδιαίτερα χαµηλό ποσοστό της µερικής απασχόλη-

σης στην Ελλάδα;∆ιερευνάµε πιθανές απαντήσεις µέσα από µία συγκρι-

τική ανάλυση των κυριοτέρων παραγόντων που σχετίζονται µε τη µερική

απασχόληση στις χώρες της ΕΕ15:

• τη δοµή των επιχειρήσεων

• τις προτιµήσεις των εργαζοµένων,

3. ΠOIOΣ EYΘYNETAI 
ΓIA THN YΠANAΠTYΞH 

THΣ MEPIKHΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ
MIA AΠANTHΣH ΣE EΠTA BHMATA

1. Mία πρώτη µορφή αυτού του κεφαλαίου δηµοσιεύτηκε στην Eπιθεώρηση Eργασιακών Σχέσεων, 39, Iούλιος
2005.

2.Tο β’ τρίµηνο του 2005 η µερική απασχόληση στην Eλλάδα αποτελεί το 4,8% του συνόλου της απασχό-
λησης, έναντι 20,4% στην EE-15. Eφεξής όµως αναφερόµαστε στη µερική απασχόληση του έτους 2004 αντί
του 2005 επειδή για άλλα συναφή µεγέθη που εξετάζουµε στη συνέχεια του κειµένου τα διαθέσιµα συγκρί-
σιµα στοιχεία φθάνουν µέχρι το 2004.
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• το νοµικό πλαίσιο

• την απασχόληση των γυναικών

• το επίπεδο ικανοποίησης των µερικά απασχολούµενων από τους
όρους εργασίας τους,

• το επίπεδο των µισθών 

• και το είδος των συµβάσεων (αορίστου-ορισµένου χρόνου).

Η δοµή της ελληνικής οικονοµίας

Ο πιο βασικός, δοµικός παράγοντας που επηρεάζει τη διάχυση της µερι-

κής απασχόλησης είναι το µέγεθος (απασχόλησης) των επιχειρήσεων.

Όταν ένα µεγάλο µέρος της απασχόλησης µίας χώρας κατανέµεται σε

πολύ µικρές επιχειρήσεις, 1-9 ατόµων, όπως στην περίπτωση της

Ελλάδας, είναι αναµενόµενο ότι η µερική απασχόληση θα είναι σχετικά

περιορισµένη σε σύγκριση µε χώρες όπου το βάρος παρόµοιων επιχει-

ρήσεων στην απασχόληση είναι µικρό.
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MÂÚÈÎ‹ ··Û¯fiÏËÛË 1994 Î·È 2004
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¶ËÁ‹: Eurostat
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Το Γράφηµα 2 παρουσιάζει το ποσοστό µερικής απασχόλησης καθώς

και το ποσοστό της απασχόλησης που καταλαµβάνουν οι επιχειρήσεις

µε 1 έως 9 άτοµα, για κάθε χώρα της ΕΕ-153.

Όπως βλέπουµε στο γράφηµα, υπάρχει πράγµατι µία αντιστρόφως

ανάλογη σχέση ανάµεσα στις δύο µεταβλητές. Όσο µικραίνει το ποσο-

στό των απασχολούµενων µίας χώρας σε πολύ µικρές επιχειρήσεις τόσο

αυξάνει το ποσοστό της µερικής απασχόλησης. Ο συντελεστής συσχέ-

τισης Pearson4 είναι ισχυρός (-0,815) και η σηµαντικότητα του συσχετι-

σµού (0,000) υποδηλώνει ότι δεν είναι τυχαίος.Με βάση λοιπόν αυτή την

ιδιαιτερότητα της ελληνικής οικονοµίας δεν αναµένεται η µερική απα-

σχόληση στην Ελλάδα να πλησιάσει τον µέσο όρο της ΕΕ-15.
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¶ËÁ‹: Eurostat, EFILWC
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Γράφηµα 2

3.Tα πιο πρόσφατα διαθέσιµα συγκρίσιµα στοιχεία για το µέγεθος της απασχόλησης των επιχειρήσεων ανα-
φέρονται στο έτος 2000. Για τον λόγο αυτό και τα στοιχεία για τη µερική απασχόληση στο γράφηµα ανα-
φέρονται στο 2000.

4. O συντελεστής συσχετισµού Pearson είναι το πιο γνωστό µέτρο συσχέτισης. H τιµή του µπορεί να κυµαν-
θεί ανάµεσα στο 1 (µέγιστη τιµή) και στο 0. Σηµειώνουµε ότι ο συσχετισµός ανάµεσα σε δύο µεταβλητές
δεν υποδηλώνει απαραίτητα και αιτιώδη συνάφεια.



Οι προτιµήσεις των εργαζοµένων

Είναι εύλογο να υποθέσει κανείς – περίπου αυτονόητο – ότι η µερική

απασχόληση είναι λιγότερο διαδεδοµένη σε χώρες όπου θεωρείται ως

επιλογή ανάγκης συγκριτικά µε χώρες όπου προτιµάται από την πλήρη

απασχόληση.

Η µερική απασχόληση στο σύνολο της ΕΕ-15 είναι κατά 83,6% «εκού-

σια», δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των µερικά απασχολουµένων την

προτιµά από την πλήρη απασχόληση, ενώ στην Ελλάδα είναι σε σηµα-

ντικό βαθµό «ακούσια»: οι µισοί µερικά απασχολούµενοι στην Ελλάδα

εργάζονται κάτω από αυτό το καθεστώς επειδή δεν βρίσκουν θέση πλή-

ρους απασχόλησης.

Πόσο ισχυρός είναι ο συσχετισµός ανάµεσα στο ποσοστό µερικής

απασχόλησης και στο ποσοστό εκούσιας µερικής απασχόλησης της

κάθε χώρας της ΕΕ-15; Το Γράφηµα 3 παρουσιάζει το ποσοστό της µερι-

κής απασχόλησης στο σύνολο της απασχόλησης για κάθε χώρα της ΕΕ-

15 (πολλαπλασιασµένο επί 4, για λόγους οπτικής σύγκρισης µε την επό-

µενη µεταβλητή) καθώς και το ποσοστό της εκούσιας µερικής απασχό-

λησης στο σύνολο της µερικής απασχόλησης της κάθε χώρας.

Παρατηρούµε ότι η Ελλάδα έχει το χαµηλότερο ποσοστό εκούσιας

µερικής απασχόλησης στην ΕΕ-15, µε 50%, µε το δεύτερο χαµηλότερο

ποσοστό, αυτό της Ιταλίας, να είναι σηµαντικά υψηλότερο, στο 65,5%).

Στις υπόλοιπες χώρες το 70-96% της µερικής απασχόλησης είναι εκού-

σια. O συσχετισµός ανάµεσα στην εκούσια µερική απασχόληση και στο

µέγεθος της συνολικής µερικής απασχόλησης είναι πράγµατι ισχυρός: ο

συντελεστής συσχέτισης Pearson είναι 0,665 και η σηµαντικότητα 0,007.

Όµως ο συσχετισµός αυτός µεταξύ µερικής απασχόλησης και εκού-

σιας µερικής απασχόλησης δεν εξηγεί πολλά πράγµατα πέραν του αυτο-

νοήτου, αλλά µεταθέτει το ερώτηµα της υπανάπτυξης της µερικής απα-

σχόλησης στην Ελλάδα στο ερώτηµα: Για την υπανάπτυξη της εκούσιας
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µερικής απασχόλησης5 στην Eλλάδα «φταίει» το ελληνικό νοµικό πλαί-

σιο, η στάση των συνδικάτων, οι υποκειµενικές αντιλήψεις των µερικά

απασχολούµενων για τους όρους εργασίας τους, ή οι αντικειµενικές

δυσχέρειες που εµπεριέχει η µερική απασχόληση στην Ελλάδα;

Το νοµικό πλαίσιο και η εφαρµογή του

Μια εξήγηση για τα χαµηλά ποσοστά εκούσιας µερικής απασχόλησης

στην Ελλάδα µπορεί να αναζητηθεί στο νοµικό πλαίσιο της µερικής απα-

σχόλησης στη χώρα µας. Υπάρχει η αίσθηση ότι οι µερικά απασχολού-

µενοι χαίρουν λιγότερης νοµικής προστασίας από τους πλήρως απα-

σχολούµενους.∆εν υπάρχουν δυστυχώς πρόσφατα συγκρίσιµα στοιχεία

για να αξιολογηθεί η αίσθηση αυτή. Όµως µία µεγάλη έρευνα που διε-
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Γράφηµα 3

5. Mία συναφής εξήγηση, η υψηλή ανεργία, επίσης αγγίζει τα όρια της  ταυτολογίας.Aφού η ακούσια µερική
απασχόληση αναφέρεται σε αυτούς που την επιλέγουν επειδή δεν βρίσκουν θέση πλήρους απασχόλησης,
επόµενο είναι η ακούσια να αυξάνει όσο αυξάνει η ανεργία. Σε κάθε περίπτωση ο συσχετισµός µεταξύ της
εκούσιας µερικής απασχόλησης και του ποσοστού ανεργίας µε βάση τον συντελεστή συσχέτισης Pearson
έχει την τιµή -0,690 και η σηµαντικότητα είναι 0,004.



νεργήθηκε το 1998 από το European Foundation for the Improvement

of Living and Working Conditions6, µας επιτρέπει να σχηµατίσουµε µία

συγκριτική εικόνα για την αντίληψη που επικρατεί σε κάθε χώρα ως προς

την ισότητα των δικαιωµάτων των µερικά απασχολουµένων. Ένα από τα

ερωτήµατα που υποβλήθηκαν στην έρευνα αυτή ήταν «Είναι οι µερικά

απασχολούµενοι σε δυσχερέστερη θέση σε σχέση µε τους πλήρως

απασχολούµενους ως προς τη νοµική και κοινωνική προστασία;» Το

49,4% του συνόλου των ερωτηθέντων απάντησε αρνητικά, ενώ στην

Ελλάδα απάντησε αρνητικά µόνο το 18,8% -- δηλαδή το 38,1% του ευρω-

παϊκού µέσου όρου. Κατά πόσο οι διαφορές αυτές συνδέονται µε τις δια-

φορές ως προς την εκούσια µερική απασχόληση µπορεί να ελεγχθεί

συγκρίνοντας τις αντιλήψεις περί ισότητας των µερικά απασχολούµενων

µε την έκταση της εκούσιας µερικής απασχόλησης την ίδια χρονική

περίοδο. Το Γράφηµα 4 παρουσιάζει το ποσοστό των αρνητικών απα-

ντήσεων στο σχετικό ερώτηµα, σε αντιπαραβολή µε το αντίστοιχο ποσο-

στό εκούσιας µερικής απασχόλησης του ιδίου έτους7.

Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 4 η Ελλάδα παρουσιάζει τα χαµηλότε-

ρα ποσοστά εκούσιας µερικής απασχόλησης και ταυτόχρονα τα χαµη-

λότερα ποσοστά διαφωνίας µε την άποψη ότι οι µερικά απασχολούµε-

νοι βρίσκονται σε δυσµενέστερη θέση από τους πλήρως απασχολούµε-

νους. Όµως η σχέση της εκούσιας µερικής απασχόλησης και νοµικής-

κοινωνικής προστασίας στις δεκαπέντε χώρες που εξετάζουµε είναι

ασθενής, όπως µπορούµε να διακρίνουµε στο γράφηµα. Ο συντελεστής

συσχέτισης Pearson είναι 0,197 και η σηµαντικότητα 0,482.
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6. H έρευνα “Employment Options of the Future” διενεργήθηκε από το European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions το 1998, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα 30.577 ατόµων
πλήρους απασχόλησης σε 15 χώρες - µέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης.Aποτελέσµατα της έρευνας δηµοσι-
εύτηκαν στο “Full-time or part-time work: Realities and options”, EFILWC,
http://www.eurofound.eu.int/publications/files/EF0021EN.pdf.

7.Tα στοιχεία εκούσιας µερικής απασχόλησης για τη Γαλλία και την Aυστρία αναφέρονται στα έτη 2003 και
2000, αντίστοιχα, λόγω έλλειψης διαθέσιµων στοιχείων για την εκούσια µερική απασχόληση για τη Γαλλία
και την Aυστρία για το έτος 1998 ή εγγύτερα προς αυτό.



Εξ άλλου η εικόνα αυτή του 1998 αναµένεται έκτοτε να έχει µεταβλη-

θεί λόγω των εθνικών και ευρωπαϊκών παρεµβάσεων στο νοµικό πλαίσιο

της µερικής απασχόλησης8. Το νοµικό καθεστώς παρέχει πλέον στους

µερικά απασχολούµενους ανάλογο βαθµό προστασίας µε τους πλήρως

απασχολούµενους (αναλογικότητα ηµερών άδειας, ελάχιστη εργοδοτική

εισφορά, απαγόρευση διακρίσεων, προτεραιότητα για θέσεις πλήρους

απασχόλησης) – µέσα από τη δεσµευτική Ευρωπαϊκή Συµφωνία-Πλαίσιο

για τη Μερική Απασχόληση 19979 και τους νόµους 2639/1998 και

2874/2000. Βέβαια παραµένει κάποια νοµική ασάφεια γύρω από τη µερι-

κή απασχόληση (π.χ. υπολογισµός σύνταξης) αλλά το γεγονός αυτό δεν

µπορεί να θεωρηθεί βασική αιτία της τόσο χαµηλής αποδοχής της µερι-

κής απασχόλησης από τους εργαζόµενους στην Ελλάδα. Θα πρέπει να

αναζητηθεί πιο συγκεκριµένος λόγος αποφυγής της µερικής απασχόλη-

σης.
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8.∆υστυχώς δεν υπάρχει πρόσφατη έρευνα αντίστοιχη µε την παλαιότερη που αναφέραµε.

9. Συµφωνία πλαίσιο για τη µερική απασχόληση µεταξύ των UNICE, CEEP and the ETUC 97/81/EC της 15ης
∆εκεµβρίου 1997 (Eπίσηµη εφηµερίδα των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων) Aρ. L 14, της 21ης Iανουαρίου 1998, σσ. 9-14).



Η γυναικεία απασχόληση

Με δεδοµένο ότι η εκούσια µερική απασχόληση σε όλες τις χώρες

είναι περισσότερο διαδεδοµένη στις γυναίκες παρά στους άνδρες, είναι

αναµενόµενο το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών µίας χώρας να

συναρτάται µε το µέγεθος της εκούσιας µερικής απασχόλησης. Όπως

βλέπουµε στο Γράφηµα 5, υπάρχει πράγµατι συσχετισµός ανάµεσα στη

γυναικεία απασχόληση και στην εκούσια µερική απασχόληση. Όµως ο

συντελεστής συσχέτισης Pearson είναι µέτριας ισχύος, 0,496 και η σηµα-

ντικότητα 0,060. Προφανώς το χαµηλό ποσοστό γυναικείας απασχόλη-

σης στην Ελλάδα συσχετίζεται αλλά σε περιορισµένο βαθµό µε το χαµη-

λό ποσοστό εκούσιας µερικής απασχόλησης.

Η ικανοποίηση από τους όρους εργασίας

Μια πιο συγκεκριµένη απάντηση στο ερώτηµα γιατί η µερική απασχόλη-

ση στην Ελλάδα δεν είναι ευρέως αποδεκτή από του εργαζόµενους µπο-

ρεί να προκύψει από τη διερεύνηση των όρων εργασίας των µερικά απα-
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σχολούµενων σε σχέση µε τους πλήρως απασχολούµενους. Μία τέτοια

σύγκριση µπορεί να γίνει µε βάση τις «υποκειµενικές» αξιολογήσεις των

ίδιων των εργαζοµένων για τους όρους εργασίας τους ή µε βάση τις

«αντικειµενικές» µετρήσεις των όρων εργασίας10. Ξεκινώντας µε τη πρώτη

προσέγγιση, αναλύουµε τα πιο πρόσφατα στοιχεία που υπάρχουν για το

βαθµό ικανοποίησης των µερικά απασχολουµένων σε σχέση µε τους

πλήρως απασχολούµενους από συγκεκριµένες διαστάσεις των όρων

εργασίας τους: τις συνθήκες εργασίας, το περιεχόµενο της εργασίας, την

ασφάλεια της εργασίας και τις αποδοχές της εργασίας. Τα πιο πρόσφα-

τα σχετικά στοιχεία είναι από το European Community Household Panel

(κύµα 8, 2001)11.
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10.Alexandre Deloffre and Laurence Rioux,“Do workers correctly evaluate their job security? An European
comparison” (CREST, February 2004, http://www.crest.fr/pageperso/lmi/rioux/deloffrerioux.pdf

11. Για την ανάλυση των σχετικών στοιχείων του ECHP και η λεπτοµερέστερη παρουσίαση τους βλ. Kεφάλαιο
5 του παρόντος.
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Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 6, οι µερικά απασχολούµενοι στην

Ευρώπη δηλώνουν τον ίδιο (ή και οριακά µεγαλύτερο!) βαθµό ικανοποί-

ησης µε τους πλήρως απασχολούµενους ως προς τις αποδοχές, ασφά-

λεια, περιεχόµενο και συνθήκες εργασίας τους, διαψεύδοντας την αντί-

ληψη ότι η µερική απασχόληση καθ’ εαυτή αποτελεί υποβάθµιση των

όρων εργασίας. Στην Ελλάδα οι µερικά απασχολούµενοι δηλώνουν

παρόµοια επίπεδα ικανοποίησης µε τους πλήρως απασχολούµενους από

τις συνθήκες και το περιεχόµενο της εργασίας τους, αλλά και σηµαντικά

χαµηλότερα επίπεδα ικανοποίησης ως προς τις αποδοχές και την ασφά-

λεια της εργασίας. Με άλλα λόγια, η σχετική δυσαρέσκεια των µερικά

απασχολουµένων στη Ελλάδα από αυτό το καθεστώς απασχόλησης δεν

εδράζεται στο υποβαθµισµένο (σε σχέση µε την πλήρη απασχόληση

στην Ελλάδα) «περιεχόµενο» ή «συνθήκες εργασίας» της µερικής απα-

σχόλησης, αλλά στην «ανασφάλεια» και τις χαµηλές «αποδοχές» που

συνοδεύουν τη µερική απασχόληση στην Ελλάδα.

Αυτές τις «υποκειµενικές» εκτιµήσεις για τους όρους εργασίας των

µερικά απασχολουµένων µπορούµε να τις αντιπαραβάλλουµε µε «αντι-

κειµενικά» στοιχεία, τουλάχιστον όσον αφορά τις αποδοχές και την

ασφάλεια της εργασίας.

Οι χαµηλοί µισθοί

Είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι η περιορισµένη διάχυση της εκού-

σιας µερικής απασχόλησης στην Ελλάδα συνδέεται µε το χαµηλό επίπε-

δο των µισθών στη χώρα γενικότερα. Πράγµατι, το γενικό επίπεδο των

µισθών σε µία χώρα είναι εύλογο να συνδέεται σε κάποιο βαθµό µε την

ανάπτυξη της εκούσιας µερικής απασχόλησης στη χώρα αυτή, αφού όσο

µεγαλύτερος είναι ο µισθός της πλήρους απασχόλησης τόσο υψηλότε-

ρος αναµένεται να είναι ο µισθός της µερικής απασχόλησης, και τόσο

πιο εφικτή η διαβίωση µε µισθό µερικής απασχόλησης (κυρίως ως
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συµπλήρωµα οικογενειακού εισοδήµατος). Το επόµενο γράφηµα παρου-

σιάζει το µέγεθος της εκούσιας µερικής απασχόλησης στις χώρες της

ΕΕ-15 καθώς και τις µέσες καθαρές αποδοχές των εργαζοµένων σε € το

2004, διαιρεµένες κατά 500 για τη διευκόλυνση της σύγκρισης (για

παράδειγµα, οι µέσες καθαρές ετήσιες αποδοχές στην ΕΕ-15 είναι

33.230,5 €, αλλά στο Γράφηµα 7 η αντίστοιχη τιµή εµφανίζεται µειωµέ-

νη κατά 500, δηλαδή ως 66,461 €12.

Το Γράφηµα 7 δείχνει ότι πράγµατι υπάρχει συσχετισµός ανάµεσα στο

επίπεδο της µερικής απασχόλησης και το επίπεδο των µισθών µιας χώρας.

Όµως ο συσχετισµός ανάµεσα στους µισθούς και στην εκούσια µερική

απασχόληση δεν είναι ισχυρός. Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson είναι

0,475 και η σηµαντικότητα του συσχετισµού 0,074. Ο συσχετισµός αυτός
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12. Oι µέσες καθαρές ετήσιες αποδοχές αναφέρονται σε αποδοχές που αφορούν σε άγαµο εργαζόµενο/η
παραγωγής δίχως παιδιά, πλήρους απασχόλησης, στον κλάδο της µεταποίησης.
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δεν αλλάζει σηµαντικά εάν οι µισθοί της κάθε χώρας υπολογιστούν σε

συνάρτηση µε το κόστος ζωής, δηλαδή σε µονάδες αγοραστικής δύναµης.

Ο συντελεστής Pearson στην περίπτωση αυτή είναι 0,473.

Βέβαια, ενδέχεται το επίπεδο των µέσων αποδοχών σε µία χώρα να

µην είναι πάντοτε ενδεικτικό του επιπέδου των µέσων αποδοχών των

µερικά απασχολουµένων της. Οι µισθοί των µερικά απασχολουµένων

συχνά προσεγγίζουν περισσότερο τον κατώτατο µισθό παρά τον µέσο

όρο των µισθών. Για τον λόγο αυτό εξετάζουµε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη

σχέση κατώτατων µισθών και εκούσιας µερικής απασχόλησης. Για τη

σύγκριση αυτή συγκεντρώνουµε στοιχεία από τις 9 χώρες της ΕΕ-15 που

έχουν θεσπίσει κατώτατο µισθό. Στο Γράφηµα 8 που ακολουθεί ο κατώ-

τατος µισθός παρουσιάζεται διαιρεµένος δια 10 για να διευκολυνθεί η

οπτική σύγκριση µε το επίπεδο της εκούσιας µερικής απασχόλησης.
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Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 8 ο συσχετισµός εκούσιας µερικής

απασχόλησης και ελάχιστου µισθού στην ΕΕ15 είναι ισχυρός: ο συντελε-

στής συσχετισµού Pearson είναι λίγο υψηλότερος σε σχέση µε την προη-

γούµενη συσχέτιση (µέσου µισθού και εκούσιας µερικής απασχόλησης)

αλλά η σηµαντικότητά του χαµηλότερη: 0,600 και 0,088 αντίστοιχα.

Ίσως η πιο διαδεδοµένη αντίληψη στη χώρα µας για την περιορισµέ-

νη ανάπτυξη της µερικής απασχόλησης αναδεικνύεται στο ερώτηµα

«πώς να ζήσει κανείς στην Ελλάδα µε µισό µισθό;» Το ερώτηµα ακούγε-

ται εύλογο, όµως τα πιο πάνω στοιχεία δείχνουν ότι το ύψος των µισθών

δεν συσχετίζεται πλήρως µε την υπανάπτυξη της εκούσιας µερικής απα-

σχόλησης: η Πορτογαλία και η Ισπανία έχουν διπλάσιο επίπεδο εκούσιας

µερικής απασχόλησης από την Ελλάδα αλλά παρόµοιο επίπεδο κατώτα-

του µισθού (Γράφηµα 8) και στην περίπτωση της Πορτογαλίας, χαµηλό-

τερο µέσο επίπεδο µισθών (Γράφηµα 7). Πώς λοιπόν επιλέγουν τόσοι

Πορτογάλοι να ζουν «µε µισό µισθό» και πώς τα καταφέρνουν ελλείψει

γενναιότερων κοινωνικών παροχών από αυτές που απολαµβάνουν οι

Έλληνες; Προφανώς, κανένας δεν ζει από τη µερική απασχόληση µόνο.

Εάν η µερική απασχόληση είναι πολύ πιο δηµοφιλής σε άλλες χώρες από

ότι στην Ελλάδα αυτό µάλλον δεν οφείλεται στο ότι σε άλλες χώρες η

αµοιβή της µερικής απασχόλησης αρκεί για την επιβίωση ενός µισθωτού.

Η µερική απασχόληση, ακόµα και σε χώρες µε υψηλό επίπεδο µισθών,

αποτελεί επιλογή ως συµπλήρωση του (οικογενειακού) εισοδήµατος13.

Η προσωρινή µερική απασχόληση

Η περιορισµένη αποδοχή της µερικής απασχόλησης στην Ελλάδα συν-

δέεται και µε έναν παράγοντα που συνήθως αγνοείται, το είδος των συµ-
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13. Hakim, C. 1997. “A Sociological Perspective on Part-time Work”. In H.-P. Blossfeld & C. Hakim (eds.)
Between Equalization and Marginalization.Women working Part-time in Europe and the United States of
America, pp. 22-70. Oxford: Oxford University Press.



βάσεων µερικής απασχόλησης που συναντώνται στην Ελλάδα. Η ανα-

σφάλεια των µερικά απασχολουµένων στην Ελλάδα µπορεί να ειδωθεί

όχι ως εγγενής στη µερική απασχόληση καθεαυτή αλλά ως συνέπεια του

συγκεκριµένου είδους σύµβασης εργασίας που προσφέρουν πολύ συχνά

οι ελληνικές επιχειρήσεις ως µερική απασχόληση: συµβάσεις ορισµένου

χρόνου. Πράγµατι, η µερική απασχόληση στην Ελλάδα έχει συνήθως τη

µορφή συµβάσεων ορισµένου χρόνου, γεγονός που την διαφοροποιεί

από την υπόλοιπη Ευρώπη όπου η µερική απασχόληση είναι συνήθως

απασχόληση αορίστου χρόνου. Το 2004 στην Ελλάδα µόνο το 46,5%

των µερικά απασχολούµενων εργάζονταν µε συµβάσεις αορίστου χρό-

νου, ενώ ο µέσος όρος στην ΕΕ15 ήταν 82,2%14. Το επόµενο γράφηµα

παρουσιάζει το επίπεδο της εκούσιας µερικής απασχόλησης σε κάθε

χώρα σε αντιπαραβολή µε το µερίδιο των µερικά απασχολούµενων που

εργάζονταν µε συµβάσεις αορίστου χρόνου το 2004.

76

14. Xαρακτηριστικά, το σύνολο των θέσεων µερικής απασχόλησης στους O.T.A. που προβλέπονται από τον
πρόσφατο Nόµο 3250/04 “Mερική απασχόληση στο ∆ηµόσιο Tοµέα, τις Oργανώσεις Tοπικής
Aυτοδιοίκησης και τα Φυσικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου” είναι θέσεις ορισµένου χρόνου.
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¶ËÁ‹: Eurostat
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Όπως διαφαίνεται στο Γράφηµα 9, η σχέση ανάµεσα στην εκούσια

µερική απασχόληση και στη µερική απασχόληση αορίστου χρόνου σε

ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ ισχυρή. Ο συντελεστής συσχέτισης

Pearson ανέρχεται στο 0,644 µε σηµαντικότητα 0,010.

Συµπεράσµατα

Η διάχυση της µερικής απασχόλησης στην Ελλάδα καθώς και η απο-

δοχή της από την Ελληνική κοινωνία είναι ιδιαίτερα περιορισµένη σε

σχέση µε όλες τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ15. Από τη διαδοχική διερεύ-

νηση διαφόρων παραγόντων που µπορεί να ενέχονται στην υπανάπτυξη

της µερικής απασχόλησης στην Ελλάδα ξεχωρίζουν δύο: η συγκέντρω-

ση µεγάλου µέρους της απασχόλησης σε πολύ µικρές επιχειρήσεις που

από τη φύση τους δεν προσφέρονται για την ανάπτυξη της µερικής απα-

σχόλησης, και η ευρεία χρήση συµβάσεων ορισµένου χρόνου για θέσεις

µερικής απασχόλησης που εξ ορισµού καθιστούν τις θέσεις αυτές επι-

σφαλείς. Το χαµηλό επίπεδο των µισθών στην Ελλάδα συνδέεται και αυτό

µε την περιορισµένη αποδοχή της µερικής απασχόλησης στη χώρα µας,

αν και σε λιγότερο βαθµό απ’ ότι πιστεύεται. Οι συνθήκες εργασίας και

το περιεχόµενο της εργασίας των µερικά απασχολουµένων στην Ελλάδα,

αντίθετα µε την εντύπωση που επικρατεί, φαίνεται να είναι εφάµιλλες των

συνθηκών και του περιεχοµένου εργασίας των πλήρως απασχολουµένων

– έτσι αξιολογούν τους όρους εργασίας τους οι εργαζόµενοι σύµφωνα

µε τα στοιχεία του ECHP που αναλύσαµε. Το πρόβληµα έγκειται στο επί-

πεδο των αποδοχών και στην ασφάλεια της µερικής απασχόλησης στην

Ελλάδα – όπως τις αξιολογούν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι και επιβεβαιώνουν

το χαµηλό επίπεδο των αποδοχών και οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου.

Στο βαθµό που η πολιτική απασχόλησης της χώρας στοχεύει στην

αύξηση της µερικής απασχόλησης – όπως προβλέπεται από την

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης και όπως σηµειώνεται στο Εθνικό
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Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση κάθε χρόνο – θα πρέπει να βρε-

θούν τρόποι ενίσχυσης των αποδοχών των µερικά απασχολουµένων15

και, ακόµα πιο σηµαντικό, τρόποι µετατροπής των συµβάσεων µερικής

απασχόλησης από ορισµένου σε αορίστου χρόνου. Με άλλα λόγια, η

προώθηση της µερικής απασχόλησης προϋποθέτει την αναβάθµισή της

– σε συστατικό στοιχείο µίας γενικότερης νέας οργάνωσης της εργασίας

πιο συµβατής µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων για ευελιξία αλλά και τις

ανάγκες των εργαζοµένων για ασφάλεια και εναρµόνιση εργάσιµου-κοι-

νωνικού τους βίου. Οι εργοδότες (ιδιώτες και κράτος) θα πρέπει να

πάψουν να αντιµετωπίζουν τη µερική απασχόληση ως µία µορφή ευκαι-

ριακής µείωσης του εργατικού κόστους (επισφαλής και φτηνή εργασία)

και να την προσεγγίσουν ως µέρος µίας συναινετικής αναδιοργάνωσης

της εργασίας και του χρόνου εργασίας. Τα συνδικάτα και οι εργαζόµενοι,

µε τη σειρά τους, θα πρέπει να διαφοροποιήσουν την γενικευµένη επι-

φυλακτικότητα-αντίθεσή τους προς τη µερική απασχόληση. Θα πρέπει

να εστιάσουν την αντίστασή τους όχι στη µερική απασχόληση καθ’

εαυτή αλλά στην υποβαθµισµένη εκδοχή της.

78

15. O Nόµος 2874/2000 κινείται προς αυτή την κατεύθυνση αλλά πολύ διστακτικά. Προβλέπει προσαύξηση
της αµοιβής ορισµένων µερικά απασχολουµένων (αυτών που αµείβονται µε τον κατώτατο µισθό και απα-
σχολούνται για λιγότερο από τέσσερις ώρες την ηµέρα) κατά 7,5%.



4.1 Εισαγωγή

Πόσο αποδοτικές είναι η µερική απασχόληση και οι συµβάσεις ορισµέ-

νου χρόνου για τις επιχειρήσεις που τις υιοθετούν1; Σε ποιο είδος επι-

χειρήσεων συναντώνται συχνότερα αυτές οι «ευέλικτες» µορφές απα-

σχόλησης, σε δυναµικές επιχειρήσεις ή σε φθίνουσες επιχειρήσεις;

Συνάδει η χρήση της µερικής και προσωρινής απασχόλησης µε αύξηση

ή µείωση της κερδοφορίας, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλη-

σης; Η απάντηση που προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσµάτων

της έρευνας πεδίου της ΠΑΕΠ είναι ότι η ευελιξία γενικώς δεν είναι ούτε

«καλή» ούτε «κακή». Υπάρχει ένα «ιδανικό» επίπεδο µερικής ή προσω-

ρινής απασχόλησης, που αποδεικνύει ότι η «λελογισµένη» χρήση των

ευέλικτων µορφών απασχόλησης είναι αποδοτικότερη από τη µη-χρήση

ή κατάχρησή τους.

Η ανάπτυξη «ευέλικτων» µορφών απασχόλησης από τα µέσα της

δεκαετίας του ’80 είναι αποτέλεσµα τριών αλληλένδετων εξελίξεων:

• Τη µετεξέλιξη του προτύπου της οργάνωσης της εργασίας από την
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4. «METPON APIΣTON»: EYEΛIKTEΣ
MOPΦEΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ KAI

∆YNAMIΣMOΣ TΩN EΠIXEIPHΣEΩN

1. Mια πρώτη µορφή αυτού του κεφαλαίου δηµοσιεύθηκε στην Eπετηρίδα Aγοράς Eργασίας 2004,Aθήνα, ΠAEΠ
2004.

2. Xαρακτηριστικά της µαζικής παραγωγής είναι η κάθετη ολοκλήρωση, αυστηρή οριοθέτηση αρµοδιοτήτων,
σταθερές αγορές, οµογενοποιηµένη ζήτηση, δύσκαµπτες τεχνολογικές υποδοµές.



µαζική παραγωγή2 προς την κατεύθυνση της «ευέλικτης εξειδίκευ-

σης»,

• την εντατικοποίηση, µέσα από την παγκοσµιοποίηση, του ανταγωνι-

σµού για µείωση του κόστους εργασίας, καθώς και 

• τη διάχυση νέων καταναλωτικών, οικογενειακών και εργασιακών

προτύπων.

Οι πιο διαδεδοµένες ευέλικτες µορφές απασχόλησης είναι η προσω-

ρινή απασχόληση (συγκεκριµένα, οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου) και η

µερική απασχόληση. Οι επιχειρήσεις επιλέγουν τη µία ή την άλλη (ή

καµία) µορφή ευέλικτης απασχόλησης ανάλογα µε τη διάρθρωση των

λειτουργικών αναγκών τους και τη σχέση τους προς την αγορά. Η µερι-

κή απασχόληση επιτρέπει την ακριβέστερη αντιστοίχηση των εργατικών

εισροών (και εργατικού κόστους) στις αυξοµειούµενες κατά τη διάρκεια

της ηµέρας ανάγκες της παραγωγής αγαθών και της παροχής υπηρε-

σιών. Για τους απασχολούµενους, η µερική απασχόληση αποτελεί είτε «το

µη χείρον» όταν αδυνατούν να βρουν πλήρη απασχόληση («ακούσια

µερική απασχόληση»), είτε µία θετική επιλογή να αφιερώσουν περισσό-

τερο χρόνο σε οικογενειακές, εκπαιδευτικές ή άλλες οικονοµικές δρα-

στηριότητες («εκούσια µερική απασχόληση»). Για το κράτος η µερική

απασχόληση είναι ιδιαίτερα ελκυστική γιατί επιτρέπει τη (φαινοµενική;)

µείωση του αριθµού των καταγεγραµµένων ανέργων και των αντίστοιχων

δαπανών, αφού ο µερικά απασχολούµενος δεν θεωρείται, έστω µερικά,

άνεργος.

Η «λογική» της προσωρινής απασχόλησης είναι παρόµοια, µόνο που

σε αυτήν την περίπτωση το ζητούµενο είναι η αντιµετώπιση ετήσιων αντί

ηµερήσιων αυξοµειώσεων της παραγωγής. Για το κράτος η προσωρινή

απασχόληση είναι ευπρόσδεκτη όταν αφορά τον δηµόσιο τοµέα, αφού

επιτρέπει την πλήρωση έκτακτων αναγκών δίχως µακροχρόνια δέσµευ-

ση απέναντι στους απασχολουµένους.
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Οι ευέλικτες αυτές µορφές απασχόλησης, παρά την ευρεία διάδοσή

τους παραµένουν αµφιλεγόµενες. Πολλά συνδικάτα τις αντιµετωπίζουν

ως µέσο αύξησης της εκµετάλλευσης των εργαζοµένων, ενώ µέρος των

εργοδοτών τις θεωρούν ως νεοτερικότητες αµφισβητούµενης αποτελε-

σµατικότητας. Επί πλέον, στην Ελλάδα, όπου η εργατική νοµοθεσία στον

ιδιωτικό τοµέα εφαρµόζεται πληµµελώς, η σκοπιµότητα των ευέλικτων

µορφών απασχόλησης αµφισβητείται εντονότερα. Είναι εύλογο να ανα-

ρωτηθεί κανείς: Αφού επικρατεί de facto ευελιξία, γιατί να προσθέσουµε

σε αυτή και de jure ευελιξία»; Και όταν η εργατική νοµοθεσία εφαρµό-

ζεται πληµµελώς για τους πλήρους-απασχόλησης και τακτικούς εργαζό-

µενους, είναι εύλογη η ανησυχία για την εφαρµογή της εργατικής νοµο-

θεσίας για τους µερικά και προσωρινά απασχολούµενους.

Παρά τον έντονο προβληµατισµό που έχει αναπτυχθεί στη χώρα µας

αναφορικά µε τη µερική και την προσωρινή απασχόληση, µάλλον γνωρί-

ζουµε λιγότερα από όσα εικάζουµε για αυτές – ιδιαίτερα όσον αφορά

τον νευραλγικό ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Πέρα από προσωπικές ή

θεωρητικές αντιλήψεις για την ευελιξία, γνωρίζουµε πολύ λίγα για την

πραγµατική σχέση αυτών των µορφών απασχόλησης µε δύο βασικές

διαστάσεις της απασχόλησης: τους όρους εργασίας που τις συνοδεύουν,

και τον δυναµισµό των επιχειρήσεων που τις υιοθετούν.

Η έρευνα πεδίου της ΠΑΕΠ Ζήτηση Ειδικοτήτων και ∆εξιοτήτων

στην Ελληνική Αγορά Εργασίας3, λόγω του εύρους του δείγµατος των

επιχειρήσεων στο οποίο βασίζεται και των ερωτηµάτων που καλύπτει,

αποτελεί µία πολύτιµη πηγή για τη διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στην

κάθε µία από τις κύριες µορφές ευέλικτης απασχόλησης και τον δυναµι-

σµό (κερδοφορία, ανταγωνιστικότητα, αύξηση προσωπικού) των επιχει-

ρήσεων. ∆υστυχώς η έρευνα πεδίου δεν επιτρέπει τη διερεύνηση των

ορών εργασίας που συνοδεύουν τη µερική και την προσωρινή απασχό-
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3. Καµινιώτη Ο. (επ.) Ζήτηση Ειδικοτήτων και ∆εξιοτήτων στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Αποτελέσµατα Έρευ-
νας στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις , Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε., Αθήνα 2004.



ληση – ζήτηµα το οποίο θα προσεγγίσουµε σε άλλο κεφάλαιο της

παρούσας έκδοσης. Η ανάλυση που ακολουθεί αποτελεί µέρος µίας

ευρύτερης έρευνας της ΠΑΕΠ γύρω από την ευελιξία και την οργάνωση

της εργασίας.

Μέρος Α’: Μερική Απασχόληση και ∆υναµισµός των
Επιχειρήσεων
4.2 Πρώτη προσέγγιση

Η έρευνα πεδίου πραγµατοποιήθηκε το δεύτερο εξάµηνο του 2003 πάνω

σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα 7.336 επιχειρήσεων. Στις επιχειρήσεις

που διερευνήθηκαν καταγράφηκαν 15.948 µερικά απασχολούµενοι, αριθ-

µός που κατόπιν στάθµισης ανάγεται σε 200.034 µερικά απασχολούµε-

νους σε όλη τη χώρα. Έτσι το ποσοστό µερικής απασχόλησης στις ιδιω-

τικές επιχειρήσεις ανέρχεται στο 7,2% της συνολικής απασχόλησης4.

Ως µία πρώτη προσέγγιση, εξετάσαµε την υπόθεση ότι η µερική απα-

σχόληση συσχετίζεται µε το µέγεθος της επιχείρησης (προσωπικό) ή το

µέγεθος του τζίρου της επιχείρησης.
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4 Υπενθυµίζουµε ότι η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ (β’ τρίµηνο, 2003) κατέγραψε 174.014 µερικά
απασχολούµενους σε σύνολο 4.103.932 απασχολουµένων, δηλαδή ποσοστό µερικής απασχόλησης 4,24%.
Τα διαφορετικά αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου του ΠΑΕΠ και της ΕΕ∆ ανάγονται στο γεγονός ότι η
έρευνα πεδίου αφορούσε µόνο επιχειρήσεις και ως εκ τούτου δεν συµπεριλάµβανε κατηγορίες αυτοαπα-
σχολουµένων που δεν έχουν δική τους επιχείρηση, που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα, καθώς επίσης απα-
σχολούµενους στο δηµόσιο τοµέα. Επιπλέον στην έρευνα του ΠΑΕΠ δεν συµπεριλαµβάνονται όλοι οι απα-
σχολούµενοι του πρωτογενή τοµέα, παρά µόνον όσοι εργάζονται σε γεωργικές επιχειρήσεις.



°Ú¿ÊËÌ· 1

Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 15, το ποσοστό µερικής απασχόλησης,

ιδωµένο ανά µέγεθος επιχείρησης, κυµαίνεται µεταξύ 1,5% για επιχειρή-

σεις µε 1 άτοµο και 10,0% για επιχειρήσεις µε 4 ή 5 άτοµα. Ωστόσο δεν

διαφαίνεται κάποια γραµµική σχέση ανάµεσα στο ποσοστό µερικής απα-

σχόλησης και το µέγεθος της επιχείρησης. Η µερική απασχόληση δεν

αυξάνεται ούτε µειώνεται όσο αυξάνεται το µέγεθος της επιχείρησης:

αυξάνει όσο αυξάνει το µέγεθος των επιχειρήσεων από 1 έως 5 άτοµα,

στη συνέχεια µειώνεται όσο αυξάνει το µέγεθος των επιχειρήσεων από

6 έως 50 άτοµα, µεγαλώνει για επιχειρήσεις από 50 έως 100 άτοµα (αγγί-

ζοντας το ποσοστό των επιχειρήσεων µε 5 άτοµα), και πάλι µειώνεται για

επιχειρήσεις που απασχολούν από 100 έως 500 άτοµα, και µεγαλώνει

κάπως στις επιχειρήσεις µε περισσότερα από 500 άτοµα.
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°Ú¿ÊËÌ· 2

Όσον αφορά τη σχέση µερικής απασχόλησης και του τζίρου των επι-

χειρήσεων, παροµοίως, δεν υπάρχει κάποια σηµαντική σχέση, όπως βλέ-

πουµε στο Γράφηµα 2. Το µεγαλύτερο ποσοστό µερικής απασχόλησης

συναντάται σε επιχειρήσεις µε τζίρο 300.000 – 499.000 € (9,0%), το

µικρότερο σε επιχειρήσεις µε τζίρο 5.000.000 – 14.990.000 € (2,9%), και

το δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό τις επιχειρήσεις µε τζίρο άνω των

15.000.000 € (8,0%).

Ακόµα σηµαντικότερο, εκ πρώτης όψεως, δεν φαίνεται να προκύπτει

κάποια σχέση ανάµεσα στη χρήση µερικής απασχόλησης αφ’ ενός και

αφ’ εταίρου την κερδοφορία των επιχειρήσεων, ή την ανταγωνιστικότη-

τα, την ύπαρξη κενών θέσεων εργασίας, ή την εκτίµηση των επιχειρήσε-

ων για την πορεία της απασχόλησης. Εάν δηλαδή συγκρίνουµε το ποσο-

στό µερικής απασχόλησης µίας επιχείρησης µε µία σειρά δεικτών δυνα-

µισµού της ίδιας επιχείρησης δεν προκύπτει κάποια στατιστικά σηµαντι-

κή σχέση. Με απλά λόγια, δεν στοιχειοθετείται από τα αποτελέσµατα της

έρευνας ότι όσο αυξάνει το ποσοστό µερικής απασχόλησης µίας επι-
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χείρησης αυξάνει (ή µειώνεται) και η κερδοφορία της, οι προοπτικές της,

η ανταγωνιστικότητά της, οι κενές θέσεις εργασίας της κ.α6.

Πράγµατι, ο συσχετισµός ανάµεσα στο ποσοστό µερικής απασχόλη-

σης µίας επιχείρησης και στην αύξηση ή όχι της κερδοφορίας της κατά

τα τελευταία 3 χρόνια είναι ασήµαντος. O συσχετισµός Pearson (2-

tailed) είναι µόλις 0,009. Ο αντίστοιχος συσχετισµός της µερικής απα-

σχόλησης µε την ύπαρξη κενών θέσεων εργασίας είναι 0,046, µε τις προ-

οπτικές αύξησης της απασχόλησης την επόµενη 3ετία 0,040, µε την

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης είναι -0,019, µε τις προοπτικές της

επιχείρησης 0,011. Με βάση τους συσχετισµούς αυτούς θα µπορούσε να

συµπεράνει κανείς, σε ένα πρώτο επίπεδο, ότι η µερική απασχόληση δεν

συσχετίζεται σηµαντικά µε κανένα δείκτη δυναµισµού των επιχειρήσεων.

Όµως µία τέτοια προσέγγιση θα ήταν πολύ περιοριστική και τα αντί-

στοιχα συµπεράσµατα πολύ βεβιασµένα.

4.3 ∆εύτερη προσέγγιση

Η αναζήτηση κάποιου συσχετισµού ανάµεσα στη µερική απασχόληση

και το δυναµισµό των επιχειρήσεων, βασίζεται στην παραδοχή ότι η µερι-

κή απασχόληση αποτελεί συστατικό στοιχείο των νέων, σύγχρονων µορ-

φών οργάνωσης της εργασίας. Οι επιχειρήσεις που δεν υιοθετούν σύγ-

χρονες µορφές οργάνωσης της εργασίας όπως η µερική απασχόληση,

σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή, δεν µπορούν να αποδώσουν όσο καλά

όσο επιχειρήσεις που τολµούν να εφαρµόσουν νέες µεθόδους εργασίας.

Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι αυτό που ενδεχοµένως συντείνει στο

δυναµισµό µίας επιχείρησης είναι η υιοθέτηση σύγχρονων µεθόδων σε
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6 Οι µεταβλητές που αφορούν το σύνολο της απασχόλησης της κάθε επιχείρησης, το ποσοστό της µερικής
απασχόλησης, την εκτίµηση για την πορεία της απασχόλησης στην επιχείρηση την επόµενη 3ετία, την ύπαρ-
ξη κενών θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, τις προοπτικές της επιχείρησης για τα
επόµενα τρία χρόνια, και την πορεία της κερδοφορίας της επιχείρησης τα τελευταία 3 χρόνια, κατασκευά-
στηκαν µε βάση κυρίως στα ερωτήµατα 3α, 6, 17, 24, 27, 43 του ερωτηµατολογίου.



λελογισµένο και όχι σε άκριτα εκτεταµένο βαθµό. Η «κατάχρηση» νέων

µορφών οργάνωσης της εργασίας µπορεί να είναι τόσο αναποτελεσµα-

τική για µία επιχείρηση όσο και η πλήρης έλλειψη υιοθέτησής τους.

Με άλλα λόγια, η ευελιξία των επιχειρήσεων όπως και η µερική απα-

σχόληση ειδικότερα, δεν πρέπει να ιδωθεί σαν κάτι γενικά θετικό ή γενι-

κά αρνητικό. Η ευελιξία δεν πρέπει ούτε να εκθειάζεται ούτε να δαιµο-

νοποιείται, αλλά να αντιµετωπίζεται ανάλογα µε τον τρόπο, πλαίσιο και

έκταση εφαρµογής της. Η πλήρης έλλειψη ευελιξίας σε µία επιχείρηση

συνεπάγεται ακαµψία, και είναι ενδεχοµένως αρνητική για την κερδο-

φορία µίας επιχείρησης αλλά και για τις προοπτικές αύξησης της απα-

σχόλησης. Παροµοίως, η υπερβολική ευελιξία σε µία επιχείρηση την

καθιστά εύθραυστη, µε αρνητικές συνέπειες για την κερδοφορία και τις

προοπτικές απασχόλησής της. Μεγάλα επίπεδα ευελιξίας ενδέχεται να

προσκρούουν σε προβλήµατα συντονισµού του προσωπικού, προβλή-

µατα αφοσίωσης του προσωπικού, προβλήµατα ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Το ζητούµενο λοιπόν δεν είναι να διερευνήσουµε κατά πόσο η µερική

απασχόληση – ως ένδειξη ευελιξίας στην οργάνωση της εργασίας –

συσχετίζεται µε τον δυναµισµό της επιχείρησης, αλλά κατά πόσο κάποιο

συγκεκριµένο επίπεδο µερικής απασχόλησης συσχετίζεται µε τον δυνα-

µισµό της επιχείρησης. Είναι λοιπόν σκόπιµο να εξετάσουµε διάφορους

δείκτες δυναµισµού της επιχείρησης7 σε σχέση µε διάφορα επίπεδα

µερικής απασχόλησης.

Για να εξετάσουµε κατά πόσο ο δυναµισµός µίας επιχείρησης συνδέ-

εται µε κάποιο συγκεκριµένο επίπεδο µερικής απασχόλησης στην επι-

χείρηση κατασκευάζουµε, µε βάση το ερωτηµατολόγιο από την έρευνα

πεδίου της ΠΑΕΠ Α.Ε., µία σειρά από µεγέθη:
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7 Οι δείκτες δυναµισµού της επιχείρησης, λόγω του περιεχοµένου του ερωτηµατολογίου από το οποίο τους
αντλούµε, δεν συµπεριλαµβάνουν ορισµένα µεγέθη που θα επιθυµούσαµε, όπως την παραγωγικότητα, τον
βαθµό κερδοφορίας, την προστιθέµενη αξία, κ.α. Έτσι οι δείκτες δυναµισµού που χρησιµοποιούµε αναφέρο-
νται σε παραπλήσια µεγέθη όπως η αύξηση-µείωση της κερδοφορίας, η ύπαρξη-µη ύπαρξη κενών θέσεων
εργασίας, η εκτίµηση για την πορεία της απασχόλησης, οι εκτιµώµενες θετικές-αρνητικές προοπτικές της επι-
χείρησης, ο βαθµός ανταγωνιστικότητας, κ.α.



• Η µερική απασχόληση στην επιχείρηση. Ο αριθµός ανδρών και

γυναικών απασχολουµένων µε µερική απασχόληση (Ερώτηση 6) ως

ποσοστό του µόνιµου προσωπικού που απασχολεί η επιχείρηση

(Ερώτηση 3α του Ερωτηµατολογίου), οµαδοποιηµένο σε 6 επίπεδα:

0% (η επιχείρηση δεν έχει µερικά απασχολουµένους), 1-20%, 21-

40%, 41-60%, 61-80%, 81-100%

• Το ισοζύγιο κερδοφορίας της επιχείρησης τα τελευταία 3 χρόνια.

Βάση της µεταβλητής αυτής είναι η Ερώτηση 43: «Τα καθαρά κέρδη

της επιχείρησης την τελευταία τριετία κατά µέσο όρο... (Αυξήθηκαν,

Παρέµειναν σταθερά, Μειώθηκαν, ∆εν γνωρίζω)». Ελάχιστες µόνον

επιχειρήσεις δεν απάντησαν. Ο δείκτης που κατασκευάσαµε ανα-

φέρεται στο ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι τα καθα-

ρά κέρδη τους αυξήθηκαν µείον το ποσοστό των επιχειρήσεων που

δήλωσαν ότι µειώθηκαν – µε άλλα λόγια το ποσοστιαίο µέγεθος

της «ψαλίδας» ανάµεσα στις επιχειρήσεις που σηµείωσαν αύξηση

της κερδοφορίας τους και σε αυτές που σηµείωσαν µείωση.

• Υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας;Ο δείκτης αυτός προκύπτει από την

Ερώτηση 24: «Υπάρχουν αυτή τη στιγµή κενές θέσεις στην επιχείρη-

σή σας για τις οποίες βρίσκεστε σε αναζήτηση ατόµου; (Ναι, Όχι)»

• Ισοζύγιο απασχόλησης. Το µέγεθος αυτό βασίζεται στην Ερώτηση

17: «Ποια είναι η εκτίµηση για το προσωπικό που απασχολεί η επι-

χείρηση, πιστεύετε ότι τα επόµενα τρία χρόνια....(Θα αυξηθεί, Θα

µείνει ίδιο, Θα µειωθεί, ∆Γ/∆Α)»8. Ο δείκτης µας αναφέρεται στο

ποσοστό των επιχειρήσεων που εκτιµούν ότι το προσωπικό τους

θα αυξηθεί τα επόµενα τρία χρόνια µείον το ποσοστό των επιχει-

ρήσεων που εκτιµούν ότι θα µειωθεί.
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8 Το Ερωτηµατολόγιο συµπεριλαµβάνει και µία ακόµα πιθανή απάντηση στο Ερώτηµα 17: Θα µείνει αριθµη-
τικά το ίδιο αλλά θα αλλάξει η σύνθεσή του (ως προς τις ειδικότητες, την εκπαίδευση του προσωπικού κλπ).
Ωστόσο µόνον 26 από τις 7336 επιχειρήσεις (0,35%) επέλεξαν αυτή την απάντηση.



Στο υπόλοιπο του κεφαλαίου αναλύουµε τη σχέση µερικής απασχό-

λησης και δυναµισµού των επιχειρήσεων εξετάζοντας τη σχέση αυτή,

διαδοχικά:

• για το σύνολο των επιχειρήσεων 

• κατά µέγεθος επιχείρησης (επιχειρήσεις µε 3+ άτοµα και µε 10+

άτοµα)

• κατά κλάδο επιχείρησης (µεγαλύτεροι κλάδοι ως προς το σύνολο

της απασχόλησης, µεγαλύτεροι κλάδοι ως προς τη µερική απασχό-

ληση)

4.4 Επίπεδα µερικής απασχόλησης και δυναµισµός
των επιχειρήσεων: σύνολο επιχειρήσεων

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζουµε αναλυτικά τη σχέση ανάµεσα σε επιχει-

ρήσεις µε διάφορα επίπεδα µερικής απασχόλησης και στις επιχειρήσεις

που έχουν κενές θέσεις εργασίας. Μόνον 30.067 από συνολικά 638.398

επιχειρήσεις (4,71%) που δεν κάνουν καθόλου χρήση της µερικής απα-

σχόλησης έχουν κενές θέσεις εργασίας9, ενώ 1.851 από τις 8.832 επιχει-

ρήσεις (22,22%) µε µερική απασχόληση 1-20% έχουν κενές θέσεις εργα-

σίας. Επιχειρήσεις µε µεγαλύτερα ποσοστά µερικής απασχόλησης έχουν

κενές θέσεις εργασίας πολύ σπανιότερα από αυτές που κάνουν λελογι-

σµένη χρήση µερικής απασχόλησης αλλά και από αυτές που δεν κάνουν

καθόλου χρήση µερικής απασχόλησης. Τέλος, 32.546 από συνολικά

715.603 επιχειρήσεις ανά την χώρα (4,55%) έχουν κενές θέσεις εργασίας.
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9 Ακριβέστερα, είχαν κενές θέσεις εργασίας τη στιγµή που συµπλήρωναν το Ερωτηµατολόγιο, δηλαδή το β’
εξάµηνο του 2003.



Ίσως ακόµα πιο ενδεικτικό του δυναµισµού µίας επιχείρησης είναι οι

προοπτικές της για αύξηση του προσωπικού της. Ο Πίνακας 2 παρου-

σιάζει αναλυτικά τις εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την µελλοντική

πορεία της απασχόλησης, κατηγοριοποιώντας τις επιχειρήσεις κατά επί-

πεδο µερικής απασχόλησης.
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Τα αποτελέσµατα είναι παρόµοια και ενισχύουν τα αποτελέσµατα αναφορικά

µε τις κενές θέσεις εργασίας. Οι επιχειρήσεις µε επίπεδο µερικής απασχόλησης

1-20% διακρίνονται από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και ως προς το ισοζύγιο προ-

βλεπόµενης απασχόλησης για την επόµενη τριετία και ως προς το ισοζύγιο κερ-

δοφορίας κατά την περασµένη τριετία. Η ψαλίδα ανάµεσα στις επιχειρήσεις που

αναµένουν αύξηση της απασχόλησης και αυτών που αναµένουν µείωση είναι

µεγαλύτερη µεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν χαµηλά αλλά όχι µηδενικά
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ποσοστά µερικής απασχόλησης (1-20%). Συγκεκριµένα, ενώ στο σύνολο των

715.606 επιχειρήσεων 92.359 εκτιµούν ότι η απασχόλησή τους θα αυξηθεί την

επόµενη τριετία και 24.140 ότι θα µειωθεί, το ισοζύγιο αυτό είναι σαφώς µεγαλύ-

τερο µεταξύ των επιχειρήσεων µε 1 έως 20% µερική απασχόληση: από τις 8.832

επιχειρήσεις που ανήκουν σ’ αυτή την οµάδα,οι 2.668 αναµένουν αύξηση και 885

µείωση. Στις 638.399 επιχειρήσεις που δεν έχουν καθόλου µερική απασχόληση,

οι 82.257 αναµένουν αύξηση της απασχόλησης και 18.739 αναµένουν µείωση.
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πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -23,65%

41-60 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 7786 13678 9965 610 32039
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 24,30 42,69 31,10 1,90 100,00
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -6,8%

61-80 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 1941 2831 4104 399 9275
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 20,93 30,52 44,25 4,30 100,00
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -23,32%

81-100 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 2069 2782 4371 328 9550
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 21,66 29,13 45,77 3,43 100,00
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -24,11%

™‡ÓÔÏÔ ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 171882 281885 243167 18668 715602
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 24,02 39,39 33,98 2,61 100,00
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -9,96%

Πίνακας 5: Ισοζύγιο κερδοφορίας και µερική απασχόληση
(σύνολο επιχειρήσεων)
∂›Â‰Ô ÌÂÚÈÎ‹˜ 
··Û¯fiÏËÛË˜ T· Î·ı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜ ÙËÓ 
ÛÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ fiÚÔ...» ™‡ÓÔÏÔ



Οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την πορεία των καθαρών κερδών

τα τρία τελευταία χρόνια, ανά επίπεδο µερικής απασχόλησης στην επι-

χείρηση, παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 3. Είναι ενδιαφέρον ότι

και ως προς την κερδοφορία οι επιχειρήσεις µε µερική απασχόληση 1-

20% έχουν τις καλύτερες επιδόσεις. Στο σύνολο των επιχειρήσεων οι

171.882 (24%) είχαν αύξηση της κερδοφορίας του έναντι 243.167

(33,98%) που είχαν µείωση. Τα ίδια περίπου µεγέθη παρουσιάζονται και

για επιχειρήσεις δίχως µερική απασχόληση, που αποτελούν την συντρι-

πτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων: 150.401 είχαν αύξηση των κερδών και

218.370 είχαν µείωση. Αντιθέτως, µεταξύ των 8.332 επιχειρήσεων µε µερι-

κή απασχόληση 1-20% οι 4.498 (53,98%) είχαν αύξηση κερδών και

µόνον οι 1.594 (19,13%) είχαν µείωση.

Οι συσχετισµοί που προκύπτουν από τους Πίνακες 1,2 και 3 απεικο-

νίζονται συγκεντρωτικά στο Γράφηµα 3. Η απεικόνιση αυτή διευκολύνει

την ταυτόχρονη αποτίµηση της σχέσης ανάµεσα στους τρεις δείκτες

επιχειρηµατικού δυναµισµού που εξετάσαµε και σε διαφορετικά επίπεδα

µερικής απασχόλησης.
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Όπως παρατηρούµε στο Γράφηµα 3, η τάση µίας επιχείρησης να έχει

κενές θέσεις εργασίας, να είναι κερδοφόρα ή να έχει θετικές προοπτικές

αύξησης της απασχόλησης δεν είναι ασύνδετη µε το επίπεδο µερικής

απασχόλησης που χρησιµοποιεί. Αντιθέτως, και οι τρεις αυτοί δείκτες

δυναµισµού εµφανίζονται σηµαντικά πιο ενισχυµένοι σε επιχειρήσεις

που έχουν επίπεδα µερικής απασχόλησης 1-20%. Είναι ιδιαίτερα εντυπω-

σιακό ότι επιχειρήσεις δίχως µερική απασχόληση και, ακόµα περισσότε-

ρο, επιχειρήσεις µε µερική απασχόληση άνω του 41% είχαν συχνότερα

µείωση των κερδών τους παρά αύξηση.

4.5 Επίπεδα µερικής απασχόλησης και δυναµισµός
των επιχειρήσεων: µεγαλύτερες επιχειρήσεις

Τα στοιχεία που παρουσιάσαµε µέχρι τώρα αφορούν το σύνολο των επι-

χειρήσεων. Σε αυτές συγκαταλέγονται επιχειρήσεις µε περισσότερα από

είκοσι άτοµα προσωπικό καθώς και επιχειρήσεις που απασχολούν µόνον

ένα ή δύο άτοµα. Θα ήταν λοιπόν σκόπιµο να εξετάσουµε κατά πόσο οι

ανωτέρω συσχετισµοί ισχύουν για διαφορετικά µεγέθη επιχειρήσεων –

άλλωστε, η όλη συλλογιστική για τις νέες µορφές οργάνωσης της εργα-

σίας δεν έχει αναπτυχθεί αναφορικά µε µικροσκοπικές επιχειρήσεις που

χαρακτηρίζουν την ελληνική οικονοµία αλλά αναφορικά µε µεγαλύτερες

επιχειρήσεις.

Θα εξετάσουµε λοιπόν διαδοχικά τη σχέση ανάµεσα σε επιχειρήσεις

µε διάφορα επίπεδα µερικής απασχόλησης και δείκτες δυναµισµού για

επιχειρήσεις που απασχολούν ως µόνιµο προσωπικό τουλάχιστον 3

άτοµα, για επιχειρήσεις µε τουλάχιστον 10 άτοµα, και για επιχειρήσεις µε

τουλάχιστον 20 άτοµα.
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Όπως βλέπουµε στον Πίνακα 4, οι συσχετισµοί που προέκυψαν για

το σύνολο των επιχειρήσεων (Πίνακας 1) συνεχίζουν να ισχύουν και όταν

εξαιρέσουµε τις επιχειρήσεις µε ένα έως δύο άτοµα, µε µικρές µόνον

διαφοροποιήσεις. Στο σύνολο των επιχειρήσεων µε 3+ άτοµα (218.463

επιχειρήσεις), µόνον το 7,07% έχει κενές θέσεις εργασίας. Στις επιχειρή-

σεις µε 3+ άτοµα που δεν κάνουν καθόλου χρήση της µερικής απα-

σχόλησης το ποσοστό αυτό είναι 7,54%. Στις επιχειρήσεις µε 3+ άτοµα

των οποίων 1-20% του προσωπικού είναι µερικά απασχολούµενο το

22,21% έχει κενές θέσεις εργασίας – ποσοστό που µειώνεται σηµαντικά

στις επιχειρήσεις µε µεγαλύτερα ποσοστά µερικής απασχόλησης.
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¡·È Ÿ¯È
0% ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 13035 159811 172846

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 7,54 92,45 100
1-20% ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 1851 6481 8332

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 22,21 77,78 100
21-40% ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 247 17761 18008

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 1,37 98,62 100
41-60% ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 42 6515 6557

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 0,64 99,35 100
61-80% ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 285 8990 9275

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 3,07 96,92 100
81-100% ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 0 3445 3445

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 0 100 100
™‡ÓÔÏÔ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 15460 203003 218463

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 7,07 92,92 100

Πίνακας 6: Κενές θέσεις εργασίας και µερική απασχόληση
(επιχειρήσεις µε 3+ άτοµα)
∂›Â‰Ô ÌÂÚÈÎ‹˜ «À¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ 
··Û¯fiÏËÛË˜ ÛÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË Û·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ
ÛÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË ‹‰Ë ÛÂ ·Ó·˙‹ÙËÛË ·ÙfiÌÔ˘; £¤ÛÂÈ˜ Ô˘ 

¤¯Ô˘Ó ÚÔÎ‡„ÂÈ ÏfiÁˆ ·Ô¯ÒÚËÛË˜ Î¿ÔÈÔ˘ 
·ÙfiÌÔ˘, Â›ÙÂ ÁÈ·Ù› ·Ó·˙ËÙ¿ÙÂ ¿ÙÔÌ· ÁÈ· Ó¤Â˜ 
ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰ÂÓ Ù· ¤¯ÂÙÂ ·ÎfiÌË ‚ÚÂÈ» ™‡ÓÔÏÔ



Όπως βλέπουµε στον Πίνακα 5, οι συσχετισµοί που προέκυψαν για

το σύνολο των επιχειρήσεων (Πίνακας 2) συνεχίζουν να ισχύουν και

όταν εξαιρέσουµε τις επιχειρήσεις µε ένα έως δύο άτοµα, µε µικρές

µόνον διαφοροποιήσεις. Στο σύνολο των επιχειρήσεων µε 3+ άτοµα

µόνον το 19,55% εκτιµά ότι το προσωπικό τους θα αυξηθεί τα επόµενα

τρία χρόνια, ενώ το 5,31% εκτιµά ότι θα µειωθεί – µία «ψαλίδα» 14,24

ποσοστιαίων µονάδων µεταξύ των επιχειρήσεων των οποίων η απασχό-
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£· ·˘ÍËıÂ› £· ÌÂ›ÓÂÈ £· ÌÂÈˆıÂ› ¢°/¢A
(A) ›‰ÈÔ (B)

0% ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 35376 115977 7910 13408 172847
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 20,46 67,09 4,57 7,75 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 15,89%

1-20% ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 2668 4317 885 437 8332
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 32,02 51,81 10,62 5,244 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 21,40%

21-40% ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 2950 12234 1425 1395 18008
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 16,38 67,93 7,91 7,74 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 8,47%

41-60% ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 821 4111 199 1168 6557
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 12,52 62,69 3,03 17,81 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 9,49%

61-80% ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 798 6577 1188 713 9276
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 8,60 70,90 12,80 7,68 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -4,2%

81-100% ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 113 3213 0 120 3446
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 3,27 93,23 0 3,48 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 3,27%

™‡ÓÔÏÔ ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 42726 146429 11607 17241 218466
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 19,55 67,02 5,31 7,89 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 14,24%

Πίνακας 7: Ισοζύγιο απασχόλησης και µερική απασχόληση
(επιχειρήσεις µε 3+ άτοµα)
∂›Â‰Ô ÌÂÚÈÎ‹˜ «¶ÔÈ¿ Â›Ó·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi 
··Û¯fiÏËÛË˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÂ› Ë ÂÈ¯Â›ÚËÛË, ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ fiÙÈ Ù·
ÛÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·...» ™‡ÓÔÏÔ



ληση αναπτύσσεται και αυτών που συρρικνώνεται. Μεταξύ των επιχειρή-

σεων µε 3+ άτοµα που δεν κάνουν καθόλου χρήση της µερικής απα-

σχόλησης η ψαλίδα αυτή ή το ισοζύγιο αυτό είναι 15,89%. Μεταξύ των

επιχειρήσεων µε 3+ άτοµα των οποίων 1-20% του προσωπικού είναι

µερικά απασχολούµενο το ισοζύγιο αυτό ανέρχεται σε 21,40% – ποσο-

στό που µειώνεται σηµαντικά στις επιχειρήσεις µε µεγαλύτερα ποσοστά

µερικής απασχόλησης.
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A˘Í‹ıËÎ·Ó ¶·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó MÂÈÒıËÎ·Ó ¢°/¢A
(A) ÛÙ·ıÂÚ¿ (B)

0 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 59757 70232 37560 5297 172846
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 34,57 40,63 21,73 3,06 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 12,84%

1-20 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 4498 2195 1594 45 8332
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 53,98 26,34 19,13 0,54 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 34,85%

21-40 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 5187 7285 4763 773 18008
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 28,80 40,45 26,44 4,29 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 2,36%

41-60 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 1398 2453 2390 315 6556
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 21,32 37,41 36,45 4,80 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -15,13%

61-80 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 1941 2831 4104 399 9275
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 20,92 30,52 44,24 4,30 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -23,32%

81-100 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 463 1555 1098 328 3444
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 13,44 45,15 31,88 9,52 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -18,44%

™‡ÓÔÏÔ ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 73244 86551 51509 7157 218461
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 33,52 39,61 23,57 3,27 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 9,95%

Πίνακας 8: Ισοζύγιο κερδοφορίας και µερική απασχόληση (επι-
χειρήσεις µε 3+ άτοµα)
∂›Â‰Ô ÌÂÚÈÎ‹˜ 
··Û¯fiÏËÛË˜ T· Î·ı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜ ÙËÓ 
ÛÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ fiÚÔ...» ™‡ÓÔÏÔ



Όπως βλέπουµε στον Πίνακα 6, οι συσχετισµοί που προέκυψαν για

το σύνολο των επιχειρήσεων (Πίνακας 3) συνεχίζουν να ισχύουν και

όταν εξαιρέσουµε τις επιχειρήσεις µε ένα έως δύο άτοµα, µε µικρές

µόνον διαφοροποιήσεις. Στο σύνολο των επιχειρήσεων µε 3+ άτοµα το

33,52% εκτιµά ότι τα καθαρά τους κέρδη την προηγούµενη τριετία κατά

µέσο όρο αυξήθηκαν, ενώ το 23,57% εκτιµά ότι µειώθηκαν – µία «ψαλί-

δα» 9,95 ποσοστιαίων µονάδων µεταξύ των επιχειρήσεων που είχαν

αύξηση της κερδοφορίας και αυτών που είχαν µείωση της κερδοφορίας.

Μεταξύ των επιχειρήσεων µε 3+ άτοµα που δεν κάνουν καθόλου χρήση

της µερικής απασχόλησης το ισοζύγιο αυτό είναι 12,84%. Μεταξύ των

επιχειρήσεων µε 3+ άτοµα των οποίων 1-20% του προσωπικού είναι

µερικά απασχολούµενο το ισοζύγιο αυτό ανέρχεται σε 34,85% – ποσο-

στό που µειώνεται σηµαντικά στις επιχειρήσεις µε µεγαλύτερα ποσοστά

µερικής απασχόλησης.

Τα στοιχεία των Πινάκων 4, 5 και 6 για επιχειρήσεις µε διαφορετικά

επίπεδα µερικής απασχόλησης και τα αντίστοιχα ποσοστά των επιχειρή-

σεων αυτών που έχουν κενές θέσεις εργασίας, το ισοζύγιο κερδοφορίας

τους κατά την περασµένη 3ετία, και το ισοζύγιο προβλεπόµενης απα-

σχόλησής τους για την επόµενη 3ετία απεικονίζονται ταυτόχρονα στο

Γράφηµα 4. Η παρουσίαση αυτή διευκολύνει την ταυτόχρονη αποτίµηση

της σχέσης ανάµεσα σ’ αυτούς τους τρεις δείκτες επιχειρηµατικού δυνα-

µισµού και σε διαφορετικά επίπεδα µερικής απασχόλησης.
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Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 4, η σχέση που διαφάνηκε για το σύνο-

λο των επιχειρήσεων ισχύει και για επιχειρήσεις µε τουλάχιστον 3 άτοµα

– γεγονός που ενισχύει την βασική µας υπόθεση εργασίας περί ενός

«λελογισµένου» ή ιδανικού επιπέδου µερικής απασχόλησης. Και οι τρεις

δείκτες δυναµισµού των επιχειρήσεων εµφανίζονται ενισχυµένοι στην

κατηγορία επιχειρήσεων που έχει ποσοστό µερικής απασχόλησης από 1

έως 20%.
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Οι συσχετισµοί που προέκυψαν για το σύνολο των επιχειρήσεων (Πίνακας

1) αλλά και για επιχειρήσεις µε 3+ άτοµα (Πίνακας 4) συνεχίζουν να ισχύουν

εάν εστιάσουµε την ανάλυσή µας σε επιχειρήσεις µε 10+ άτοµα, µε µικρές

µόνον διαφοροποιήσεις, όπως βλέπουµε στον Πίνακα 7. Στο σύνολο των επι-

χειρήσεων µε 10+ άτοµα (31.269 επιχειρήσεις) το 9,82% αναφέρουν ότι έχουν

κενές θέσεις εργασίας.Μεταξύ των επιχειρήσεων µε 10+ άτοµα που δεν κάνουν

καθόλου χρήση της µερικής απασχόλησης το 8,56% έχουν κενές θέσεις εργα-

σίας. Μεταξύ των επιχειρήσεων µε 10+ άτοµα των οποίων 1-20% του προσωπι-

κού είναι µερικά απασχολούµενο το ποσοστό των επιχειρήσεων µε κενές

θέσεις εργασίας ανέρχεται σε 24,64% – ποσοστό που µειώνεται σηµαντικά στις

επιχειρήσεις µε µεγαλύτερα ποσοστά µερικής απασχόλησης.
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¡·È Ÿ¯È
0% ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 2122 22667 24789

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 8,56 91,43 100
1-20% ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 894 2733 3627

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 24,64 75,35 100
21-40% ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 35 950 985

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 3,55 96,44 100
41-60% ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 17 264 281

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 6,04 93,95 100
61-80% ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 3 1008 1011

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 0,29 99,70 100
81-100% ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 0 576 576

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 0 100 100
™‡ÓÔÏÔ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 3071 28198 31269

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 9,82 90,17 100

Πίνακας 9: Κενές θέσεις εργασίας και µερική απασχόληση
(επιχειρήσεις µε 10+ άτοµα)
∂›Â‰Ô ÌÂÚÈÎ‹˜ «À¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ 
··Û¯fiÏËÛË˜ ÛÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË Û·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ
ÛÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË ‹‰Ë ÛÂ ·Ó·˙‹ÙËÛË ·ÙfiÌÔ˘; £¤ÛÂÈ˜ Ô˘ 

¤¯Ô˘Ó ÚÔÎ‡„ÂÈ ÏfiÁˆ ·Ô¯ÒÚËÛË˜ Î¿ÔÈÔ˘ 
·ÙfiÌÔ˘, Â›ÙÂ ÁÈ·Ù› ·Ó·˙ËÙ¿ÙÂ ¿ÙÔÌ· ÁÈ· Ó¤Â˜ 
ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰ÂÓ Ù· ¤¯ÂÙÂ ·ÎfiÌË ‚ÚÂÈ» ™‡ÓÔÏÔ



Όπως βλέπουµε στον Πίνακα 8, οι συσχετισµοί που ισχύουν για το

σύνολο των επιχειρήσεων (Πίνακας 1) αλλά και για επιχειρήσεις µε 3+

άτοµα (Πίνακας 4) συνεχίζουν να ισχύουν εάν εστιάσουµε την ανάλυσή

µας σε επιχειρήσεις µε 10+ άτοµα, µε ορισµένες µόνον διαφοροποιήσεις.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων µε 10+ άτοµα το 28,97% αναφέρουν ότι

θα αυξηθεί το προσωπικό τους τα επόµενα τρία χρόνια, ενώ το 7,15% ότι
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£· ·˘ÍËıÂ› £· ÌÂ›ÓÂÈ £· ÌÂÈˆıÂ› ¢°/¢A
(A) ›‰ÈÔ (B)

0% ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 7143 12974 1798 2837 24789
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 28,81 52,33 7,25 11,44 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 21,56%

1-20% ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 1574 1645 208 179 3628
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 43,38 45,34 5,73 4,93 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 37,65%

21-40% ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 161 609 86 124 984
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 16,36 61,89 8,73 12,60 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 7,63%

41-60% ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 58 172 4 46 280
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 20,71 61,42 1,42 16,42 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 19,29%

61-80% ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 12 851 142 4 1009
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 1,18 84,34 14,07 0,39 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -12,89%

81-100% ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 110 466 0 0 576
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 19,09 80,90 0 0 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 19,09%

™‡ÓÔÏÔ ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 9058 16717 2238 3190 31266
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 28,97 53,46 7,15 10,20 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 21,82%

Πίνακας 10: Ισοζύγιο απασχόλησης και µερική απασχόληση
(επιχειρήσεις µε 10+ άτοµα)
∂›Â‰Ô ÌÂÚÈÎ‹˜ «¶ÔÈ¿ Â›Ó·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi 
··Û¯fiÏËÛË˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÂ› Ë ÂÈ¯Â›ÚËÛË, ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ fiÙÈ Ù·
ÛÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·...» ™‡ÓÔÏÔ



θα µειωθεί – µία «ψαλίδα» 21,82 ποσοστιαίων µονάδων µεταξύ των επι-

χειρήσεων των οποίων η απασχόληση αναπτύσσεται και αυτών που συρ-

ρικνώνεται. Μεταξύ των επιχειρήσεων µε 10+ άτοµα που δεν κάνουν

καθόλου χρήση της µερικής απασχόλησης το ισοζύγιο αυτό είναι

21,56%. Μεταξύ των επιχειρήσεων µε 10+ άτοµα των οποίων 1-20% του

προσωπικού είναι µερικά απασχολούµενο το ισοζύγιο αυτό ανέρχεται σε

37,65%. Το ποσοστό αυτό µειώνεται σηµαντικά στις επιχειρήσεις µε

µεγαλύτερα ποσοστά µερικής απασχόλησης, εκτός της κατηγορίας των

επιχειρήσεων µε ποσοστό µερικής απασχόλησης 41-60%, όπου ανέρχε-

ται σε 19,29 – ποσοστό που συνεχίζει να είναι χαµηλότερο απ’ ότι στις

επιχειρήσεις µε 1-20% µερική απασχόληση, αλλά µεγαλύτερο απ’ ότι στις

επιχειρήσεις µε 21-40% µερική απασχόληση. Η διαφοροποίηση αυτή

ενδέχεται να οφείλεται σε στατιστικό λάθος που συνδέεται µε το µικρό

µέγεθος των επί µέρους κατηγοριών στο δείγµα της έρευνας που αφορά

επιχειρήσεις µε τουλάχιστον 10 άτοµα10.
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10 Πράγµατι, έχοντας εξαιρέσει τις επιχειρήσεις µε λιγότερα από 10 άτοµα, οι επιχειρήσεις µε 21-40% µερική
απασχόληση στο δείγµα είναι 44 και µε 41-60% µερική απασχόληση στο δείγµα είναι µόλις 23 επιχειρήσεις,
δηλαδή πολύ λίγες για άντληση ασφαλών συµπερασµάτων.



Όπως βλέπουµε στον Πίνακα 9, οι συσχετισµοί που προέκυψαν για

το σύνολο των επιχειρήσεων (Πίνακας 3) αλλά και για επιχειρήσεις µε

3+ άτοµα (Πίνακας 6) συνεχίζουν να ισχύουν και όταν εξαιρέσουµε τις

επιχειρήσεις µε ένα έως εννέα άτοµα, µε περιορισµένες διαφοροποιή-

σεις. Στο σύνολο των επιχειρήσεων µε 10+ άτοµα το 46,93% εκτιµά ότι

τα καθαρά τους κέρδη την προηγούµενη τριετία κατά µέσο όρο αυξή-
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A˘Í‹ıËÎ·Ó ¶·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó MÂÈÒıËÎ·Ó ¢°/¢A
(A) ÛÙ·ıÂÚ¿ (B)

0 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 10703 8123 4452 1511 24789
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 43,17 32,76 17,95 6,09 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 25,22%

1-20 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 2549 694 339 45 3627
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 70,27 19,13 9,34 1,24 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 60,93%

21-40 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 671 171 132 10 984
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 68,19 17,37 13,41 1,01 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 54,78%

41-60 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 148 110 23 0 281
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 52,66 39,14 8,18 0 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 44,48%

61-80 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 507 382 122 0 1011
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 50,14 37,78 12,06 0 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 38,08%

81-100 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 96 427 6 46 575
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 16,69 74,26 1,04 8 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 15,65%

™‡ÓÔÏÔ ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 14674 9907 5074 1612 31267
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 46,93 31,68 16,22 5,15 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 30,71%

Πίνακας 11: Ισοζύγιο κερδοφορίας και µερική απασχόληση (επι-
χειρήσεις µε 10+ άτοµα)
∂›Â‰Ô ÌÂÚÈÎ‹˜ 
··Û¯fiÏËÛË˜ T· Î·ı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜ ÙËÓ 
ÛÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ fiÚÔ...» ™‡ÓÔÏÔ



θηκαν, ενώ το 16,22% εκτιµά ότι µειώθηκαν – µία «ψαλίδα» 30,71 ποσο-

στιαίων µονάδων µεταξύ των επιχειρήσεων που είχαν αύξηση της κερ-

δοφορίας και αυτών που είχαν µείωση της κερδοφορίας. Μεταξύ των

επιχειρήσεων µε 10+ άτοµα που δεν κάνουν καθόλου χρήση της µερικής

απασχόλησης το ισοζύγιο αυτό είναι 25,22%. Μεταξύ των επιχειρήσεων

µε 10+ άτοµα των οποίων 1-20% του προσωπικού είναι µερικά απασχο-

λούµενο το ισοζύγιο αυτό ανέρχεται σε 60,93% – ποσοστό που µειώνε-

ται σταδιακά για στις επιχειρήσεις µε µεγαλύτερα ποσοστά µερικής απα-

σχόλησης.

Τα στοιχεία των Πινάκων 4, 5 και 6 για επιχειρήσεις µε διαφορετικά

επίπεδα µερικής απασχόλησης και τα αντίστοιχα ποσοστά των επιχειρή-

σεων αυτών που έχουν κενές θέσεις εργασίας, το ισοζύγιο κερδοφορίας

τους κατά την περασµένη 3ετία, και το ισοζύγιο προβλεπόµενης απα-

σχόλησής τους για την επόµενη 3ετία παρουσιάζονται ταυτόχρονα στο 
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¢˘Ó·ÌÈÛÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÌÂÚÈÎ‹ ··Û¯fiÏËÛË

(ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 10+ ¿ÙÔÌ·)
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Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 5, η σχέση ανάµεσα στην µερική απα-

σχόληση και στο δυναµισµό των επιχειρήσεων φαίνεται να ισχύει και για

επιχειρήσεις µε τουλάχιστον 10 άτοµα, αλλά όχι στον ίδιο βαθµό που

κατέγραψαν οι συσχετισµοί για το σύνολο των επιχειρήσεων και για επι-

χειρήσεις µε 3+ άτοµα. Η διαφορά αυτή ενδέχεται να οφείλεται σε στα-

τιστικό λάθος λόγω του σχετικά µικρού αριθµού των επιχειρήσεων µε

10+ άτοµα και µε συγκεκριµένα επίπεδα µερικής απασχόλησης. Ακόµα

και µε αυτές τις αποκλίσεις σε σχέση µε το σύνολο των επιχειρήσεων και

µε επιχειρήσεις µε 3+ άτοµα, συνεχίζει να ισχύει ότι και για επιχειρήσεις

µε 10+ άτοµα οι τρεις δείκτες δυναµισµού των επιχειρήσεων κορυφώνο-

νται στην κατηγορία επιχειρήσεων µε 1-20% µερική απασχόληση.

4.6 Επίπεδα µερικής απασχόλησης και δυναµισµός
των επιχειρήσεων: κύριος κλάδος δραστηριότητας

Η σχέση ανάµεσα στη µερική απασχόληση και την κερδοφορία και απα-

σχόληση που τεκµηριώσαµε για τις επιχειρήσεις διαφόρων µεγεθών θα

είχε µεγαλύτερη ισχύ εάν επαληθεύονταν και για τις επιχειρήσεις του

κλάδου που απασχολεί τους περισσότερους µερικά απασχολούµενους

της χώρας. Για το σκοπό αυτό εξετάζουµε την πυκνότητα και την κατα-

νοµή της µερικής απασχόλησης ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότη-

τας.
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Όπως βλέπουµε στον Πίνακα 10, οι κλάδοι µε τα µεγαλύτερα ποσο-

στά µερικής απασχόλησης (δηλαδή άνω του συνολικού µέσου όρου

7,2%) είναι ο κλάδος της «Γεωργίας» (15,0%), των «Ξενοδοχείων &

Εστιατορίων» (13,6%), των «Άλλων ∆ραστηριοτήτων Παροχής

Υπηρεσιών Υπέρ του Κοινωνικού Συνόλου και Άλλων Υπηρεσιών

Κοινωνικού ή Ατοµικού Χαρακτήρα» (13,6%), της «Εκπαίδευσης»

(12,5%), της «Υγείας & Μέριµνας» (11,9%), της «∆ιαχείρισης Ακίνητης

Περιουσίας, Εκµισθώσεων και Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων» (8,6%), και

του «Χονδρικού και Λιανικού Εµπορίου, Επισκευών Αυτοκινήτων

Οχηµάτων, Μοτοσικλετών και Ειδών Προσωπικής ή Οικιακής Χρήσης»

(7,9%).
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°ÂˆÚÁ›· 4824,8 15,0 2,4
∞ÏÈÂ›· 329,1 4,4 0,2
√Ú˘¯Â›· 274,1 4,7 0,1
ªÂÙ·Ô›ËÛË 15851,9 3,0 7,9
ÀËÚ.∫ÔÈÓ‹˜ øÊ¤Ï. 0,0 0,0 0,0
∫·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ 13648,9 6,1 6,8
∂ÌfiÚÈÔ 70225,8 7,9 35,1
•ÂÓÔ‰&∂ÛÙÈ·Ù. 51568,8 13,6 25,8
ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜ 4051,2 1,8 2,0
∆Ú·.&∞ÛÊ.%ÃÚËÌ·Ù. 82,5 0,1 0,0
¢È·¯.∞Î›ÓËÙË˜¶ÂÚÈÔ˘Û. 21809,1 8,6 10,9
∂Î·›‰Â˘ÛË 1924,1 12,5 1,0
ÀÁÂ›·&ª¤ÚÈÌÓ· 1286,7 11,9 0,6
ÕÏÏÂ˜ÀËÚ∫ÔÈÓˆÓ.Ã·Ú·ÎÙ‹Ú· 14157,5 13,6 7,1
™À¡√§√ 200034,4 7,2 100

Πίνακας 12: Πυκνότητα και κατανοµή µερικής απασχόλησης
ανά κλάδο

M.A. ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô 
% M.A. ˆ˜ % Û˘ÓÔÏÈ-

AÚÈıÌfi˜ M.A. ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Î‹˜ M.A.



Σύµφωνα µε τον Πίνακα 10, ο κλάδος που απασχολεί τους περισσότε-

ρους µερικά απασχολούµενους είναι σαφώς το Χονδρικό & Λιανικό

Εµπόριο, που απασχολεί περί το 1/3 (35,1%) όλων των µερικά απασχολου-

µένων στη χώρα (ακολουθεί ο κλάδος των Ξενοδοχείων & Εστιατορίων

που απασχολεί το 1/4 όλων των µερικά απασχολουµένων). Στον κλάδο λοι-

πόν του Εµπορίου στρέφουµε τώρα την προσοχή µας, για να εξετάσουµε

κατά πόσο η υπόθεση εργασίας µας ισχύει και για τις επιχειρήσεις του πιο

κρίσιµου για τη µερική απασχόληση κλάδου της εθνικής οικονοµίας.

Μεταξύ των 289.554 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του

Χονδρικού και Λιανικού Εµπορίου ανά την χώρα, ενώ κενές θέσεις εργασίας
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¡·È Ÿ¯È
0% ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 12764 252908 265672

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 4,80 95,19 100
1-20% ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 167 2421 2588

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 6,45 93,54 100
21-40% ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 195 6087 6282

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 3,10 96,89 100
41-60% ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 93 11636 11729

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 0,79 99,20 100
61-80% ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 40 1922 1962

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 2,03 97,96 100
81-100% ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 0 1321 1321

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 0 100 100
™‡ÓÔÏÔ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 13259 276295 289554

% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 4,57 95,42 100

Πίνακας 13: Κενές θέσεις εργασίας και µερική απασχόληση
(κλάδος: Χονδρικό και λιανικό εµπόριο)
∂›Â‰Ô ÌÂÚÈÎ‹˜ «À¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ 
··Û¯fiÏËÛË˜ ÛÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË Û·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ
ÛÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË ‹‰Ë ÛÂ ·Ó·˙‹ÙËÛË ·ÙfiÌÔ˘; £¤ÛÂÈ˜ Ô˘ 

¤¯Ô˘Ó ÚÔÎ‡„ÂÈ ÏfiÁˆ ·Ô¯ÒÚËÛË˜ Î¿ÔÈÔ˘ 
·ÙfiÌÔ˘, Â›ÙÂ ÁÈ·Ù› ·Ó·˙ËÙ¿ÙÂ ¿ÙÔÌ· ÁÈ· Ó¤Â˜ 
ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰ÂÓ Ù· ¤¯ÂÙÂ ·ÎfiÌË ‚ÚÂÈ» ™‡ÓÔÏÔ



έχουν µόνο το 4,8% των επιχειρήσεων που δεν κάνουν χρήση της µερικής απα-

σχόλησης, το ποσοστό αυτό για τις επιχειρήσεις µε µερική απασχόληση 1-20%

είναι υψηλότερο, ανερχόµενο σε 6,45% (βλ. Πίνακα 11). Μεταξύ των επιχειρήσε-

ων µε υψηλότερα του 20% επίπεδα µερικής απασχόλησης οι επιχειρήσεις που

δηλώνουν κενές θέσεις εργασίας είναι αναλογικά λιγότερες, επιβεβαιώνοντας και

για τον κλάδο αυτό, έστω και µε χαµηλότερη ένταση, την υπόθεση εργασίας µας

όσον αφορά τη χρήση µερικής απασχόλησης και τις κενές θέσεις εργασίας.
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£· ·˘ÍËıÂ› £· ÌÂ›ÓÂÈ £· ÌÂÈˆıÂ› ¢°/¢A
(A) ›‰ÈÔ (B)

0% ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 33680 211720 33 13263 265672
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 12,67 79,69 0,01 4,99 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 12,57%

1-20% ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 542 1605 10 88 2588
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 20,94 62,01 0,38 3,40 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 20,56%

21-40% ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 757 4084 0 782 6282
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 12,0 65,01 0 12,44 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 12%

41-60% ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 887 9390 0 578 11730
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 7,56 80,05 0 4,92 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 7,56%

61-80% ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 163 1800 0 0 1963
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 8,30 91,69 0 0 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 8,3%

81-100% ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 0 1321 0 0 1321
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 0 100 0 0 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 0%

™‡ÓÔÏÔ ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 36029 229920 43 14711 289556
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 12,44 79,40 0,01 5,08 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 12,43%

Πίνακας 14: Ισοζύγιο απασχόλησης και µερική απασχόληση
(κλάδος: Χονδρικό και λιανικό εµπόριο)
∂›Â‰Ô ÌÂÚÈÎ‹˜ «¶ÔÈ¿ Â›Ó·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi 
··Û¯fiÏËÛË˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÂ› Ë ÂÈ¯Â›ÚËÛË, ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ fiÙÈ Ù·
ÛÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·...» ™‡ÓÔÏÔ



Μεταξύ των επιχειρήσεων του Χονδρικού και Λιανικού εµπορίου που

δεν κάνουν χρήση της µερικής απασχόλησης το ισοζύγιο απασχόλησης

για την επόµενη τριετία είναι 12,7% (βλ. Πίνακα 12). Μεταξύ των επιχει-

ρήσεων του κλάδου που έχουν µερική απασχόληση 1-20% το ισοζύγιο

απασχόλησης ανέρχεται σε 20,56% -- το 20,94% προβλέπει αύξηση της

απασχόλησης και το 0,38% προβλέπει µείωση. Για τις κατηγορίες επιχει-

ρήσεων µε υψηλότερα ποσοστά µερικής απασχόλησης το ισοζύγιο της
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A˘Í‹ıËÎ·Ó ¶·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó MÂÈÒıËÎ·Ó ¢°/¢A
(A) ÛÙ·ıÂÚ¿ (B)

0 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 53517 104249 100988 6917 265671
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 20,14 39,23 38,01 2,60 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -17,87%

1-20 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 1273 466 824 24 2587
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 49,20 18,01 31,85 0,92 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 17,35%

21-40 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 1926 2641 1414 301 6282
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 30,65 42,04 22,50 4,79 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 8,15%

41-60 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 3387 4540 3744 58 11729
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 28,87 38,70 31,92 0,49 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -3,05%

61-80 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 393 670 899 0 1962
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 20,03 34,14 45,82 0 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -25,79%

81-100 ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 26 457 837 2 1322
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 1,96 34,56884 63,31 0,15 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -61,35%

™‡ÓÔÏÔ ·Ú. ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 60522 113023 108706 7302 289553
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 20,90 39,03 37,54 2,52 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -16,64

Πίνακας 15: Ισοζύγιο κερδοφορίας και µερική απασχόληση
(κλάδος: Χονδρικό και λιανικό εµπόριο)
∂›Â‰Ô ÌÂÚÈÎ‹˜ 
··Û¯fiÏËÛË˜ T· Î·ı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜ ÙËÓ 
ÛÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ fiÚÔ...» ™‡ÓÔÏÔ



απασχόλησης είναι σηµαντικά χαµηλότερο: 12%, 7,56%, 8,3% και 0%, αντί-

στοιχα. Άρα και πάλι επιβεβαιώνεται, όσο αφορά την απασχόληση στον

κλάδο αυτό, η υπόθεση εργασίας µας περί ιδανικού επιπέδου µερικής

απασχόλησης.

Όπως βλέπουµε στον Πίνακα 13, στον κλάδο του Χονδρικού και

Λιανικού Εµπορίου το ισοζύγιο κερδοφορίας των επιχειρήσεων που δεν

κάνουν χρήση της µερικής απασχόλησης είναι αρνητικό: -17,87% (το

20,14% των επιχειρήσεων αυτών είχαν αύξηση των καθαρών κερδών τους

την προηγούµενη τριετία και το 38,01% των επιχειρήσεων αυτών είχαν µεί-

ωση). Οι επιχειρήσεις του κλάδου που είχαν µερική απασχόληση 1-20%

είχαν ισοζύγιο κερδοφορίας σηµαντικό υψηλότερο: 17,35%. Επιχειρήσεις

µε µεγαλύτερη ποσοστά µερικής απασχόλησης είχαν σηµαντικά χαµηλό-

τερο ισοζύγιο κερδοφορίας. Συνεπώς, η υπόθεση εργασίας µας, περί ιδα-

νικού επιπέδου µερικής απασχόλησης, όσον αφορά την κερδοφορία, επι-

βεβαιώνεται και για τον κλάδο του Χονδρικού και Λιανικού Εµπορίου.
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Το Γράφηµα 6 απεικονίζει, συγκεντρωτικά, τα κυριότερα στοιχεία των

Πινάκων 11, 12 και 13. Αναφορικά µε τον κλάδο του Χονδρικού και

Λιανικού Εµπορίου, εµφανίζει τη σχέση διαφορετικών επιπέδων µερικής

απασχόλησης και δεικτών δυναµισµού των επιχειρήσεων. Αν και µε δια-

φορετική ένταση, ιδίως όσον αφορά την ύπαρξη κενών θέσεων εργα-

σίας, επιβεβαιώνεται η ισχύς της υπόθεση εργασίας µας: ότι οι επιχειρή-

σεις που κάνουν λελογισµένη χρήσης της µερικής απασχόλησης (1-20%

του προσωπικού τους) είναι πιο δυναµικές από αυτές που δεν κάνουν

καθόλου χρήση της µερικής απασχόλησης και από αυτές όπου η µερι-

κή απασχόληση ξεπερνά το 20%.

4.7 Επίπεδα µερικής απασχόλησης και ανταγωνιστικό-
τητα

Τέλος στρεφόµαστε στη διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα σε επίπεδα

µερικής απασχόλησης και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Βοηθά η µερική απασχόληση την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

ή την βλάπτει; Και τα δύο ενδεχόµενα θα µπορούσαν να δικαιολογηθούν

θεωρητικά. Η µερική απασχόληση µπορεί να συµβάλει θετικά στην αντα-

γωνιστικότητα της επιχείρησης, στο βαθµό που συνεπάγεται τη µείωση

του κόστους εργασίας. Αντίστροφα, η µερική απασχόληση µπορεί να

συµβάλει αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στο βαθµό

που η χαµηλής ποιότητας και αφοσίωσης εργατικό δυναµικό που προ-

σφέρει προοιωνίζεται χαµηλής ποιότητας προϊόν ή υπηρεσία. Είναι συνε-

πώς απαραίτητο να µην παραµείνουµε προσηλωµένοι στη µία ή την άλλη

θεωρητική προσέγγιση αλλά να διερευνήσουµε την εν λόγω σχέση

εµπειρικά.

Σύµφωνα µε την υπόθεση εργασίας της παρούσας ανάλυσης, δεν

είναι η µερική απασχόληση καθ’ εαυτή που συµβάλλει θετικά ή αρνητικά

στην ανταγωνιστικότητα µίας επιχείρησης, αλλά το επίπεδο της µερικής
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απασχόλησης: οι επιχειρήσεις µε «ιδανικό» επίπεδο µερικής απασχόλη-

σης (1-20%) αναµένεται να είναι πιο ανταγωνιστικές από επιχειρήσεις µε

υψηλότερο επίπεδο µερικής απασχόλησης αλλά και από επιχειρήσεις

δίχως µερική απασχόληση12.

Το Γράφηµα 7 απεικονίζει τη σχέση ανάµεσα στην ανταγωνιστικότητα

των επιχειρήσεων και το επίπεδο µερικής απασχόλησης στις ίδιες επι-

χειρήσεις. Όπως φαίνεται καθαρά, οι επιχειρήσεις µε επίπεδο µερικής

απασχόλησης 1-20% ξεχωρίζουν για την συχνότητα που θεωρούν ότι

είναι «πολύ» ανταγωνιστικές: 85,6% των επιχειρήσεων αυτών απάντησε

ότι είναι πολύ ανταγωνιστικές, έναντι 50,6% των επιχειρήσεων που δεν

έκαναν χρήση της µερικής απασχόλησης, 58,6% έως 59,2% των επιχει-
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12. Τα στοιχεία της έρευνας δεν µας επιτρέπουν να διερευνήσουµε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
παρά µέσα από «υποκειµενικά» κριτήρια: την εκτίµηση των επιχειρηµατιών για την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεών τους όπως αυτή αποτυπώνεται στις απαντήσεις στο ερώτηµα «Θεωρείτε ότι η επιχείρησή
σας είναι ανταγωνιστική (Πολύ, Μέτρια,Λίγο, Καθόλου,∆Γ/∆Α);». Ενώ βασιστήκαµε σε «υποκειµενικά» κρι-
τήρια και για την κερδοφορία και την πορεία της απασχόλησης, για την ανταγωνιστικότητα ισχύει µία διπλή
υποκειµενικότητα: βασιζόµαστε και στην υποκειµενική αντίληψη της ίδιας της έννοιας «ανταγωνιστικότη-
τα» του κάθε επιχειρηµατία, και στην υποκειµενική του εκτίµηση για το πόσο «ανταγωνιστική» είναι η επι-
χείρησή του.



ρήσεων που είχαν επίπεδα µερικής απασχόλησης από 21 έως 80%, ένα-

ντι 42,4% των επιχειρήσεων µε µερική απασχόληση 81-100%. Για άλλη µια

φορά λοιπόν – όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα – αναδεικνύεται η

ύπαρξη ενός ιδανικού επιπέδου µερικής απασχόλησης στις ιδιωτικές επι-

χειρήσεις της χώρας.

Μέρος Β’: Προσωρινή απασχόληση και δυναµισµός
των επιχειρήσεων
4.8 Εισαγωγή

Ποιες επιχειρήσεις τείνουν να υιοθετούν την προσωρινή απασχόληση, οι

πιο δυναµικές ή οι πιο στάσιµες; Συσχετίζεται η προσωρινή απασχόληση

µε τη συρρίκνωση ή την επέκταση της απασχόλησης των επιχειρήσεων

που την υιοθετούν; Υπάρχει κάποιο «ιδανικό» επίπεδο προσωρινής απα-

σχόλησης – ιδανικό για την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων αλλά και

για την απασχόληση; Στο υπόλοιπο του παρόντος κεφαλαίου επιχειρού-

µε να απαντήσουµε στα ερωτήµατα αυτά επεκτείνοντας την προσέγγιση

του πρώτου µέρους για τη µερική απασχόληση στις ιδιωτικές επιχειρή-

σεις στην προσωρινή απασχόληση.

Η προσωρινή απασχόληση είναι ένας ευρύς όρος που περιλαµβάνει

κυρίως τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), αλλά όχι µόνον αυτές:

περιλαµβάνει και τις συµβάσεις έργου, την «ενοικίαση» εργαζοµένων από

εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, και τις επιδοτούµενες θέσεις ορι-

σµένου χρόνου. Ωστόσο, στο πλαίσιο του παρόντος κειµένου χρησιµο-

ποιούµε την προσωρινή απασχόληση σαν συνώνυµο των συµβάσεων

ορισµένου χρόνου, µια που, όπως θα δούµε, η συντριπτική πλειοψηφία

των προσωρινά απασχολούµενων είναι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου.

Η έρευνα πεδίου Ζήτηση Ειδικοτήτων και ∆εξιοτήτων στην Ελληνική

Αγορά Εργασίας της ΠΑΕΠ ΑΕ κατέγραψε 15.948 συµβασιούχους ορι-

σµένου χρόνου στο δείγµα των επιχειρήσεων που διερευνήθηκαν,αριθµός
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που κατόπιν στάθµισης ανάγεται σε 174.063 συµβασιούχους σε όλη τη

χώρα. Έτσι, σύµφωνα µε την έρευνα, το ποσοστό των συµβασιούχων ορι-

σµένου χρόνου ανέρχεται στο 6,3% της συνολικής απασχόλησης στις

ιδιωτικές επιχειρήσεις13. Επίσης η έρευνα καταγράφει 28.221 συµβασιού-

χους έργου, 11.539 επιδοτούµενες θέσεις ορισµένου χρόνου, 823 συµβά-

σεις δανεισµού, καθώς και 11.539 επιδοτούµενες θέσεις ορισµένου χρόνου.

4.9 Πρώτη προσέγγιση

Ξεκινούµε τη διερεύνηση εξετάζοντας τη σχέση ανάµεσα στη χρήση

συµβάσεων ορισµένου χρόνου και το µέγεθος της επιχείρησης (προσω-

πικό), το µέγεθος του τζίρου της επιχείρησης, καθώς και τη γεωγραφική

και κλαδική κατανοµή αυτής της µορφής απασχόλησης.
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13. Η διαφορά των αποτελεσµάτων της έρευνας πεδίου Ζήτηση Ειδικοτήτων και ∆εξιοτήτων στην Ελληνική
Αγορά Εργασίας της ΠΑΕΠ  ΑΕ και της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ ανάγονται στο γεγονός
ότι η έρευνα πεδίου αφορούσε µόνο επιχειρήσεις και ως εκ τούτου δεν συµπεριλάµβανε κατηγορίες αυτο-
απασχολουµένων που δεν έχουν δική τους επιχείρηση, που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα, καθώς επίσης
απασχολουµένους στο δηµόσιο τοµέα. Επιπλέον στην έρευνα του ΠΑΕΠ δεν συµπεριλαµβάνονται όλοι οι
απασχολούµενοι του πρωτογενή τοµέα, παρά µόνον όσοι εργάζονται σε γεωργικές επιχειρήσεις.
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Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 8, οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου

αποτελούν το 6,3% της συνολικής απασχόλησης στις ιδιωτικές επιχειρή-

σεις. Ιδωµένο ανά µέγεθος επιχείρησης, το ποσοστό των συµβασιούχων

κυµαίνεται µεταξύ 2,7% για επιχειρήσεις µε 2 άτοµα και 13,5% για επιχει-

ρήσεις µε 101-200 άτοµα. Ωστόσο δεν διαφαίνεται κάποια γραµµική

σχέση ανάµεσα στο ποσοστό των συµβασιούχων και τον συνολικό αριθ-

µό των απασχολουµένων σε µία επιχείρηση. Το ποσοστό των συµβασι-

ούχων αυξάνεται όσο αυξάνεται το µέγεθος της επιχείρησης µέχρι και

επιχειρήσεις µε 11-20 άτοµα, όπου οι συµβασιούχοι ανέρχονται στο 11,6%

του προσωπικού. Όµως στη συνέχεια, σε επιχειρήσεις µε 21-50 άτοµα το

ποσοστό των συµβασιούχων µειώνεται σηµαντικά στο 5,9%. Στις δύο

επόµενες κατηγορίες µεγέθους το ποσοστό των συµβασιούχων αυξάνει

και πάλι στο 13,5%, για να µειωθεί στη συνέχεια γύρω στο 7% σε επιχει-

ρήσεις µε προσωπικό άνω των 200 ατόµων.

Παροµοίως, όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 9, δεν υπάρχει κάποια

σηµαντική σχέση ανάµεσα στο ποσοστό των συµβασιούχων µίας επιχεί-

ρησης και στο µέγεθος τζίρου της επιχείρησης. Ενώ το ποσοστό των

συµβασιούχων αυξάνει µε το µέγεθος τζίρου για τις 4 πρώτες κατηγο-

ρίες τζίρου (από 4,7% σε 11,3%), µειώνεται σηµαντικά για τις επόµενες

δύο κατηγορίες (σε 3,5%), και αυξάνεται ξανά για τις τρεις τελευταίες (σε

7,1%).
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Οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου παρουσιάζουν ιδιαίτερη διεισδυτικότητα

σε ορισµένες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας. Όπως βλέπουµε στο

Γράφηµα 10, αυτή η µορφή απασχόλησης είναι πολύ διαδεδοµένη στις ιδιαί-

τερα τουριστικές περιοχές όπως τα Ιόνια Νησιά και στο Νότιο Αιγαίο, όπου

αποτελεί το 22,7% και το 16,0% της συνολικής απασχόλησης, αντίστοιχα. Στην

Αττική οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου είναι λιγότερο διαδεδοµένες σε

σχέση µε το σύνολο της χώρας, φθάνοντας µόλις το 4,9% της απασχόλησης.

Όπως δείχνει το Γράφηµα 11, οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου είναι

αναλογικά περισσότερες σε κλάδους δραστηριότητας όπως της εκπαί-

δευσης, των ξενοδοχείων-εστιατορίων και των ενδιάµεσων χρηµατοπι-

στωτικών οργανισµών. (Οι επιδοτούµενες θέσεις ορισµένου χρόνου

συγκεντρώνονται στον κλάδο της υγείας και κοινωνικής µέριµνας, όπου

αποτελούν το 11,7% της απασχόλησης) Όµως, σε απόλυτα µεγέθη, οι

συµβάσεις ορισµένου χρόνου αφορούν πρωτίστως τον κλάδο των

Ξενοδοχείων-Εστιατορίων, αφού, όπως δείχνει ο Πίνακας 14, το 34,1%

όλων των συµβασιούχων της χώρας απασχολούνται στον κλάδο αυτό.
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Τέλος, όσον αφορά κάποια γραµµική σχέση ανάµεσα στη χρήση συµ-

βασιούχων αφ’ ενός και αφ’ εταίρου στον δυναµισµό των επιχειρήσεων

(κερδοφορία, ανταγωνιστικότητα, ύπαρξη κενών θέσεων εργασίας, προ-

οπτικές αύξησης της απασχόλησης), αυτή δεν φαίνεται να υπάρχει.

Πράγµατι, εάν συγκρίνουµε την το ποσοστό των συµβασιούχων µίας

επιχείρησης µε µία σειρά δεικτών δυναµισµού της ίδιας επιχείρησης δεν

προκύπτει κάποια στατιστικά σηµαντική σχέση. Με απλά λόγια, δεν στοι-

χειοθετείται από τα στοιχεία της έρευνας ότι όσο αυξάνει το ποσοστό

των συµβασιούχων µίας επιχείρησης αυξάνει (ή µειώνεται) και η κερδο-

φορία της, οι προοπτικές απασχόλησής της, η ανταγωνιστικότητά της, οι

κενές θέσεις εργασίας της κ.α. Συγκεκριµένα:

• ο συσχετισµός (Pearson, 2-tailed) ανάµεσα στο ποσοστό των συµ-

βασιούχων µίας επιχείρησης και στην αύξηση ή όχι της κερδοφο-

ρίας της κατά τα τελευταία 3 χρόνια είναι 0,055.

• Ο συσχετισµός του ποσοστού συµβασιούχων µε την ύπαρξη κενών

θέσεων εργασίας είναι -0,013,

• Ο αντίστοιχος συσχετισµός µε τις προοπτικές αύξησης της απα-

σχόλησης την επόµενη 3ετία  είναι 0,038,

• Ο συσχετισµός µε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης είναι 

-0,063.

Έτσι, µε µία πρώτη προσέγγιση στο ζήτηµα, θα µπορούσε να συµπε-

ράνει κανείς ότι η χρήση συµβασιούχων σε µία επιχείρηση δεν συνδέε-

ται καθόλου µε καµία διάσταση επιχειρηµατικής αποδοτικότητας ή δυνα-

µισµού. Όµως µία τέτοια προσέγγιση θα ήταν πολύ περιοριστική και τα

αντίστοιχα συµπεράσµατα βεβιασµένα.
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4.10 ∆εύτερη προσέγγιση

Οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου αποτελούν συστατικό στοιχείο των

νέων, σύγχρονων µορφών οργάνωσης της εργασίας. Όπως και αναφορι-

κά µε τη µερική απασχόληση, είναι εύλογο να υποθέσουµε ότι επιχειρή-

σεις που δεν υιοθετούν σύγχρονες µορφές οργάνωσης της εργασίας και

αντίστοιχες µορφές απασχόλησης δεν µπορούν να αποδώσουν τόσο

καλά όσο επιχειρήσεις που εφαρµόζουν νέες µεθόδους εργασίας.

Πρέπει βέβαια να τονιστεί και πάλι ότι αυτό που ενδεχοµένως συντείνει

στο δυναµισµό µίας επιχείρησης είναι η λελογισµένη χρήση σύγχρονων

µεθόδων. Η «κατάχρηση» νέων µορφών οργάνωσης της εργασίας µπο-

ρεί να είναι τόσο αναποτελεσµατική για µία επιχείρηση όσο και η πλή-

ρης αποφυγή τους. Η λελογισµένη χρήση «ευέλικτων» µορφών απα-

σχόλησης είναι απαραίτητη ώστε η οργάνωση της εργασίας να είναι µην

είναι ούτε άκαµπτη αλλά ούτε και εύθραυστη.

Είναι λοιπόν σκόπιµο να διερευνήσουµε κατά πόσο διαφορετικά επί-

πεδα προσωρινής απασχόλησης συσχετίζονται µε τους δείκτες δυναµι-

σµού της επιχείρησης. Υπάρχει, όπως και µε τη µερική απασχόληση,

κάποιο ιδανικό επίπεδο προσωρινής απασχόλησης; Για το σκοπό αυτό

θα διερευνήσουµε τη σχέση προσωρινής απασχόλησης και δυναµισµού

των επιχειρήσεων εξετάζοντας τη σχέση αυτή, διαδοχικά:

• για το σύνολο των επιχειρήσεων

• για διαφορετικά µεγέθη επιχειρήσεων

(επιχειρήσεις µε 3+ άτοµα και µε 10+ άτοµα)

• για επιχειρήσεις του κλάδου µε τους περισσότερους συµβασιού-

χους, δηλαδή τα ξενοδοχεία και εστιατόρια.
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4.11 Επίπεδα προσωρινής απασχόλησης και δυναµι-
σµός των επιχειρήσεων: σύνολο των επιχειρήσεων

Η σχέση ανάµεσα σε επιχειρήσεις µε διαφορετικά επίπεδα προσωρινής

απασχόλησης και τα αντίστοιχα ισοζύγια απασχόλησης για το σύνολο

των ιδιωτικών επιχειρήσεων παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 15. Σε

σύνολο 715.669 επιχειρήσεων οι 676.378 δεν κάνουν καθόλου χρήση

συµβάσεων ορισµένου χρόνου. Από τις επιχειρήσεις που δεν κάνουν

χρήση συµβάσεων ορισµένου χρόνου το 12,7% εκτιµά ότι το προσωπι-

κό τους θα αυξηθεί τα επόµενα τρία χρόνια, έναντι 78,5% που εκτιµά ότι

θα µείνει το ίδιο και 3% που εκτιµά ότι θα µειωθεί (5,7% δεν απάντησαν).

Έτσι, για αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων το ισοζύγιο απασχόλησης

είναι 9,7%. Η επόµενη κατηγορία αποτελείται από 4.020 επιχειρήσεις που

έχουν συµβασιούχους ορισµένου χρόνου που ανέρχονται στο 1% έως

20% του προσωπικού τους. Από τις επιχειρήσεις αυτές το 26,9% εκτιµά

ότι η απασχόλησή τους θα αυξηθεί τα επόµενα τρία χρόνια, το 48,6% ότι

θα παραµείνει το ίδιο και το 4,1% ότι θα µειωθεί. Έτσι για τις επιχειρήσεις

αυτής της κατηγορίας το ισοζύγιο απασχόλησης είναι 22,8%. Για την επό-

µενη κατηγορία επιχειρήσεων, µε προσωρινή απασχόληση 21-40% το

ισοζύγιο απασχόλησης είναι 7,1%, ενώ για τις επιχειρήσεις µε προσωρινή

απασχόληση 61-80% το ισοζύγιο απασχόλησης είναι 9,2%. Τέλος, για τις

επιχειρήσεις των οποίων οι συµβασιούχοι αποτελούν το 81-100% του

προσωπικού (υπάρχουν 423 τέτοιες επιχειρήσεις) το ισοζύγιο απασχό-

λησης είναι αρνητικό, -3,4%. Φαίνεται πως όπως και µε τη µερική απα-

σχόληση έτσι και µε την προσωρινή απασχόληση υπάρχει ένα ιδανικό

επίπεδο χρήσης της όσον αφορά τις προοπτικές αύξησης της απασχό-

λησης.
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Ο Πίνακας 16 παρουσιάζει αναλυτικά τη σχέση ανάµεσα σε επιχειρή-

σεις µε διάφορα επίπεδα συµβάσεων ορισµένου χρόνου και στις επιχει-

ρήσεις που έχουν κενές θέσεις εργασίας. Από συνολικά 715.669 επιχει-

ρήσεις ανά την χώρα οι 32.579 (4,6%) έχουν κενές θέσεις εργασίας. Από

τις συνολικά 646.044 επιχειρήσεις που δεν κάνουν καθόλου χρήση συµ-
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βασιούχων µόνον οι 30.334 (4,5%) έχουν κενές θέσεις εργασίας14, ενώ

από τις 3.795 επιχειρήσεις µε µερίδιο συµβασιούχων στο προσωπικό 1-

20% οι 230 (5,7%) έχουν κενές θέσεις εργασίας. Επιχειρήσεις µε ποσο-

στά συµβασιούχων 21-40% έχουν συχνότερα κενές θέσεις εργασίας

(7,1%) καθώς ενώ αυτές µε ποσοστά συµβασιούχων 41-60%, 61-80% και

81-100% έχουν κενές θέσεις εργασίας κατά 6%, 0,9%, και 10,2% αντίστοι-

χα. Συνεπώς, δεν επιβεβαιώνεται η υπόθεσή µας περί ιδανικού επιπέδου

προσωρινής απασχόλησης 1-20%, όσον αφορά την ύπαρξη κενών θέσε-

ων εργασίας.
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εξάµηνο του 2003.
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Στρεφόµενοι τώρα στη διάσταση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων

(Πίνακας 17), βλέπουµε πως η υπόθεσή µας περί ενός ιδανικού επιπέδου προ-

σωρινής απασχόλησης στις επιχειρήσεις (1-20%) επιβεβαιώνεται. Το ισοζύγιο

κερδοφορίας είναι αρνητικό για τις επιχειρήσεις που δεν κάνουν καθόλου

χρήση προσωρινής απασχόλησης (-10,3%), ανέρχεται στο 29,3% για τις επιχει-

ρήσεις των οποίων 1-20% του προσωπικού είναι συµβασιούχοι ορισµένου χρό-

νου, και αρνητικό για τις επιχειρήσεις µε προσωρινή απασχόληση 21-100%.
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A˘Í‹ıËÎ·Ó ¶·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó MÂÈÒıËÎ·Ó ¢°/¢A
(A) ÛÙ·ıÂÚ¿ (B)

0 # ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 160868 268708 230400 16403 676379
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 23,8 39,7 34,1 2,4 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -10,3%

1-20 # ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 1725 1711 546 42 4024
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 42,9 42,5 13,6 1,0 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) 29,3%

21-40 # ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 2865 2738 3644 98 9345
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 30,7 29,3 39,0 1,0 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -8,3%

41-60 # ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 4362 5660 4480 649 15151
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 28,8 37,4 29,6 4,3 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -0,8%

61-80 # ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 1075 2666 2650 675 7066
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 15,2 37,7 37,5 9,6 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -22,3%

81-100 # ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 1007 414 1476 804 3701
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 27,2 11,2 39,9 21,7 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -12,7%

™‡ÓÔÏÔ # ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 171902 281897 243196 18671 715666
% ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 24,0 39,4 34,0 2,6 100
πÛÔ˙‡ÁÈÔ (∞-µ) -10,0%

Πίνακας 17: Ισοζύγιο κερδοφορίας και συµβάσεις ορισµένου
χρόνου – σύνολο επιχειρήσεων
∂›Â‰Ô Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ 
ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ T· Î·ı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜ ÙËÓ 
ÛÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚËÛË ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ fiÚÔ...» ™‡ÓÔÏÔ



Το Γράφηµα 12 παρουσιάζει τη σχέση ανάµεσα σε διάφορα επίπεδα

προσωρινής απασχόλησης, αφ’ ενός, και το ισοζύγιο κερδοφορίας, το

ισοζύγιο της απασχόλησης και την ύπαρξη κενών θέσεων εργασίας, αφ’

ετέρου. Γίνεται σαφές ότι όλες οι επιχειρήσεις δεν παρουσιάζουν την ίδια

τάση για κενές θέσεις εργασίας, για κερδοφορία ή  για προοπτικές αύξη-

σης της απασχόλησης. Ειδικότερα, το ισοζύγιο απασχόλησης και το ισο-

ζύγιο κερδοφορίας εµφανίζονται ενισχυµένα συχνότερα σε επιχειρήσεις

που έχουν επίπεδα προσωρινής απασχόλησης 1-20%. Η ύπαρξη κενών

θέσεων εργασίας, ωστόσο, δεν φαίνεται να συσχετίζεται µε το επίπεδο

προσωρινής απασχόλησης.

4.12 Επίπεδα προσωρινής απασχόλησης και δυναµι-
σµός των επιχειρήσεων: µεγαλύτερες επιχειρήσεις

Ενδέχεται ωστόσο η σχέση ανάµεσα στην προσωρινή απασχόληση και

το δυναµισµό των επιχειρήσεων που εντοπίσαµε να επιβεβαιώνεται, ως

ανωτέρω, για το σύνολο των επιχειρήσεων (που συµπεριλαµβάνουν και

πολλές επιχειρήσεις µε 1 ή 2 µόνον άτοµα) αλλά όχι για επιχειρήσεις
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Γράφηµα 12: Προσωρινή απασχόληση και δυναµισµός επιχειρή-
σεων – σύνολο επιχειρήσεων



κάποιου µεγέθους. Για το λόγο αυτό εστιάζουµε την προσοχή µας σε επι-

χειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 3 άτοµα ως µόνιµο προσωπικό

και, στην συνέχεια, σε επιχειρήσεις µε τουλάχιστον 10 άτοµα.

Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 13, η σχέση προσωρινής απασχόλη-

σης-δυναµισµού επιχειρήσεων ισχύει για επιχειρήσεις µε 3+ άτοµα προ-

σωπικό όσο περίπου και για το σύνολο των επιχειρήσεων. Το ισοζύγιο

απασχόλησης και το ισοζύγιο κερδοφορίας κορυφώνονται στις επιχει-

ρήσεις µε προσωρινή απασχόληση 1-20%.

Η υπόθεση εργασίας µας, όσον αφορά την απασχόληση και την κερ-

δοφορία, επιβεβαιώνεται και µεταξύ µεγαλύτερων επιχειρήσεων. Όπως

βλέπουµε στο Γράφηµα 14, το ισοζύγιο απασχόλησης και το ισοζύγιο

κερδοφορίας κορυφώνονται στις επιχειρήσεις µε προσωρινή απασχόλη-

ση 1-20%. ∆εν ισχύει όµως το ίδιο και για την ύπαρξη κενών θέσεων

εργασίας, οι οποίες εµφανίζονται πιο συχνά σε επιχειρήσεις µε προσω-

ρινή απασχόληση 21-40%.
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Γράφηµα 13: Προσωρινή απασχόληση και δυναµισµός επιχειρή-
σεων – επιχειρήσεις µε 3+ άτοµα



4.13 Επίπεδα προσωρινής απασχόλησης και δυναµισµός
των επιχειρήσεων: κύριος κλάδος δραστηριότητας

Είναι σηµαντικό να εξετάσουµε εάν η υπόθεση εργασίας µας – ότι υπάρ-

χει ένα «ιδανικό» ποσοστό συµβασιούχων σε µία επιχείρηση – επαλη-

θεύεται όχι µόνο για το σύνολο των επιχειρήσεων αλλά και ειδικότερα

για τις επιχειρήσεις του κλάδου µε τους περισσότερους συµβασιούχους.

Ο κλάδος δραστηριότητας µε τους περισσότερους προσωρινά απα-

σχολούµενους, όπως ήδη αναφέραµε, είναι τα ξενοδοχεία-εστιατόρια,

όπου απασχολείται ένας στους τρεις (34,1%) συµβασιούχους ορισµένου

χρόνου της χώρας.

Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 15, η υπόθεση εργασίας µας επιβεβαι-

ώνεται σε σηµαντικό βαθµό για τον κλάδο ξενοδοχεία-εστιατόρια. Και το

ισοζύγιο απασχόλησης και το ισοζύγιο κερδοφορίας κορυφώνονται σε

επιχειρήσεις που έχουν συµβασιούχους οι οποίοι όµως δεν ξεπερνούν

το 20% των απασχολουµένων της επιχείρησης. Συγκεκριµένα, το ισοζύ-

γιο απασχόλησης των επιχειρήσεων του κλάδου που δεν κάνουν καθό-

λου χρήση συµβάσεων ορισµένου χρόνου είναι 3,8%, ενώ το ισοζύγιο
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Γράφηµα 14: Προσωρινή απασχόληση και δυναµισµός επιχειρή-
σεων – επιχειρήσεις µε 10+ άτοµα



απασχόλησης των επιχειρήσεων µε προσωρινή απασχόληση 1-20%

ανέρχεται σε 26,8%. Σε επιχειρήσεις του κλάδου µε υψηλότερα ποσοστά

προσωρινής απασχόλησης το ισοζύγιο απασχόλησης είναι χαµηλότερο,

κυµαινόµενο από -22,3% έως 8,6%. Όµως η ύπαρξη κενών θέσεων εργα-

σίας σε επιχειρήσεις του κλάδου αυτού (όπως άλλωστε και στο σύνολο

των επιχειρήσεων της χώρας), δεν φαίνεται να συσχετίζεται µε το επίπε-

δο προσωρινής απασχόλησης. Η απόκλιση αυτή, την οποία τη συναντή-

σαµε πιο πάνω αναφορικά µε το σύνολο των επιχειρήσεων και µε µεγα-

λύτερες επιχειρήσεις, σηµαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδανικό επίπεδο

προσωρινής απασχόλησης όσον αφορά την ύπαρξη κενών θέσεων

εργασίας. Όµως η απόκλιση αυτή δεν διαψεύδει τη γενικότερη υπόθεση

εργασίας, αλλά µάλλον την επιβεβαιώνει ως «η εξαίρεση που επιβεβαιώ-

νει τον κανόνα».
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Γράφηµα 15: Προσωρινή απασχόληση και δυναµισµός επιχειρή-
σεων –  κλάδος ξενοδοχείων και εστιατορίων



4.14 Επίπεδα προσωρινής απασχόλησης και ανταγωνι-
στικότητα

Θα ήταν, τέλος, ενδιαφέρον να διερευνήσουµε τη σχέση ανταγωνιστικό-

τητας των επιχειρήσεων µε την προσωρινή απασχόληση; Βοηθά η προ-

σωρινή απασχόληση την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ή την

βλάπτει; Και τα δύο ενδεχόµενα θα µπορούσαν να δικαιολογηθούν θεω-

ρητικά. Η προσωρινή απασχόληση µπορεί να συµβάλει θετικά στην

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, στο βαθµό που συνεπάγεται τη µεί-

ωση του κόστους εργασίας. Αντίστροφα, η προσωρινή απασχόληση

µπορεί να συµβάλει αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης

στο βαθµό που η χαµηλής ποιότητας και αφοσίωσης εργατικό δυναµικό

που ενδεχοµένως προσφέρει προοιωνίζεται χαµηλής ποιότητας παρα-

γόµενου προϊόντος ή παρεχόµενης υπηρεσίας.

Σύµφωνα µε την υπόθεση εργασίας της παρούσας ανάλυσης, οι επι-

χειρήσεις µε «ιδανικό» επίπεδο προσωρινής απασχόλησης (1-20%) ανα-

µένεται να είναι πιο ανταγωνιστικές από επιχειρήσεις µε υψηλότερο επί-

πεδο προσωρινής απασχόλησης και πιο ανταγωνιστικές από επιχειρή-

σεις δίχως προσωρινή απασχόληση. Τα στοιχεία της έρευνας δεν µας

επιτρέπουν να διερευνήσουµε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

µε «αντικειµενικά» κριτήρια, αλλά µε «υποκειµενικά»: την εκτίµηση των

επιχειρηµατιών για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών τους όπως

αυτή αποτυπώνεται στις απαντήσεις στο ερώτηµα «Θεωρείτε ότι η επι-

χείρησή σας είναι ανταγωνιστική (Πολύ,Μέτρια,Λίγο, Καθόλου,∆Γ/∆Α);».
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Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 16, οι επιχειρήσεις µε επίπεδο προσω-

ρινής απασχόλησης 1-20% ξεχωρίζουν για την συχνότητα που θεωρούν

ότι είναι «πολύ» ανταγωνιστικές: 88,2% των επιχειρήσεων αυτών απά-

ντησε ότι είναι πολύ ανταγωνιστικές, έναντι 50,3% των επιχειρήσεων που

δεν έκαναν χρήση της προσωρινή ς απασχόλησης, 62,0% έως 74,7% των

επιχειρήσεων που είχαν επίπεδα προσωρινής απασχόλησης από 21 έως

80%, και 66,7% των επιχειρήσεων µε προσωρινή απασχόληση 81-100%.

4.15 Συµπέρασµα

Η προσωρινή απασχόληση, µε τη µορφή συµβάσεων ορισµένου χρόνου,

και η µερική απασχόληση δεν αποτελούν πανάκεια αλλά ούτε και τρο-

χοπέδη για την οικονοµική δραστηριότητα, σύµφωνα µε την παρούσα

ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας Ζήτηση Ειδικοτήτων και

∆εξιοτήτων στην Ελληνική Αγορά Εργασίας της ΠΑΕΠ ΑΕ. Αυτό που
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Γράφηµα 16: Ανταγωνιστικότητα και προσωρινή απασχόληση
(«Θεωρείτε την επιχείρησή σας ανταγωνιστική;»)



έχει σηµασία, για την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχει-

ρήσεων καθώς και για τις προοπτικές αύξησης της απασχόλησης είναι ο

βαθµός της µερικής ή προσωρινής απασχόλησης που υιοθετεί µία επι-

χείρηση. Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων της έρευνας έδειξε ότι

υπάρχει ένα «ιδανικό» επίπεδο µερικής ή προσωρινής απασχόλησης για

µία ιδιωτική επιχείρηση, που κυµαίνεται µεταξύ 1 και 20% του συνολικού

της προσωπικού. Επιχειρήσεις που δεν κάνουν χρήση ευέλικτων µορφών

απασχόλησης, καθώς και επιχειρήσεις που άνω του 20% του µόνιµου

προσωπικού τους είναι µερικά ή προσωρινά απασχολούµενο αποδει-

κνύονται λιγότερο δυναµικές (λιγότερο κερδοφόρες-ανταγωνιστικές και

µε αρνητικές προοπτικές για την απασχόληση) από τις επιχειρήσεις που

κάνουν «λελογισµένη» χρήση της προσωρινής απασχόλησης. Τα αποτε-

λέσµατα αυτά ισχύουν όχι µόνον για το σύνολο των επιχειρήσεων αλλά,

µε µικρές µόνον αποκλίσεις, και για µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις

καθώς και για τους κλάδους µε τα µεγαλύτερα µερίδια ευέλικτης  απα-

σχόλησης, τα ξενοδοχεία-εστιατόρια και το εµπόριο. Η ύπαρξη κενών

θέσεων απασχόλησης συνδέεται και αυτή µε το «ιδανικό» επίπεδο µερι-

κής απασχόλησης αλλά όχι µε το ίδιο «ιδανικό» επίπεδο προσωρινής

απασχόλησης.

Εν όψει δροµολογηµένων και δροµολογούµενων κοινοτικών και εθνι-

κών πρωτοβουλιών για την ευελιξία στην αγορά εργασίας, διαφαίνονται

πολωτικές τάσεις στον άτυπο κοινωνικό διάλογο για την ευελιξία, ένας

διαχωρισµός ανάµεσα σε υπέρµαχους και πολέµιους των ευέλικτων µορ-

φών απασχόλησης. Η πόλωση αυτή δεν δικαιολογείται από την ανάλυση

που επιχειρήσαµε. Το πραγµατικό ζητούµενο δεν είναι ούτε η αποφυγή

ούτε η αφειδής προώθηση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, αλλά η

διαµόρφωση ενός ορθολογικού τρόπου – προϋποθέσεων, βαθµού –

εφαρµογής των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, το πώς το πόσο και

το πού της ευελιξίας. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της µεγάλης έρευ-

νας πεδίου της ΠΑΕΠ στις ελληνικές επιχειρήσεις που επιχειρήθηκε στο
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κεφάλαιο αυτό καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις εκείνες που κάνουν λελο-

γισµένη χρήση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης συνδέονται µε

σηµαντικά καλύτερα αποτελέσµατα για την κερδοφορία, την ανταγωνι-

στικότητα και την απασχόληση.

Το πρόβληµα για την ελληνική οικονοµία είναι ότι οι επιχειρήσεις που

κάνουν λελογισµένη χρήση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης είναι

πολύ λίγες σε σχέση µε αυτές που κάνουν µηδενική ή υπερβολική χρήση

αυτών των ευέλικτων µορφών απασχόλησης. Eνώ όπως δείξαµε οι επι-

χειρήσεις που κάνουν λελογισµένη χρήση της µερικής απασχόλησης

είναι συχνότερα κερδοφόρες, ανταγωνιστικές και µε θετικές προοπτικές

για την αύξηση της απασχόλησης, οι επιχειρήσεις αυτές συνιστούν µόλις

το 1,1% του συνόλου των επιχειρήσεων, έναντι 89% που δεν κάνει καθό-

λου χρήση της µερικής απασχόλησης και 9,6% που κάνει υπερβολική

χρήση. Ακόµα και µεταξύ των επιχειρήσεων µε τουλάχιστον 10 άτοµα

προσωπικό, µόνο το 11,6% κάνει λελογισµένη χρήση της µερικής απα-

σχόλησης, έναντι 79,3% που δεν κάνει καθόλου χρήση της µερικής απα-

σχόλησης και 9,1% που κάνει υπερβολική χρήση.
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Στο προηγούµενο κεφάλαιο δείξαµε ότι η λελογισµένη χρήση ευέλικτων

µορφών απασχόλησης από ελληνικές επιχειρήσεις συσχετίζεται µε θετι-

κές επιδόσεις για την εθνική οικονοµία, όπως αύξηση της κερδοφορίας

και αύξηση της απασχόλησης. Όµως η διαπίστωση αυτή αφορά µία

µόνο διάσταση της ευέλικτης απασχόλησης1. Στο κεφάλαιο αυτό στρέ-

φουµε την προσοχή µας σε µία άλλη διάσταση της ευελιξίας, τους όρους

εργασίας2 που συνοδεύουν τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης. Μπορεί

η ευελιξία, όταν χρησιµοποιείται σε λελογισµένο βαθµό, να συνδέεται µε

σηµαντικά οικονοµικά αποτελέσµατα για τις επιχειρήσεις και τον όγκο

της απασχόλησης, όµως για να αποτιµηθούν τα πραγµατικά οφέλη-

κόστη της ευελιξίας είναι απαραίτητο να συνυπολογιστεί και η ποιότητα

της απασχόλησης που συνεπάγεται. Η ταυτόχρονη επιδίωξη οικονοµικής

ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής, που άλλωστε προτάσσει η

Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, στρατηγι-

κή Λισσαβόνας, κ.ά.), επιτάσσει την εξέταση και αυτής, της «ποιοτικής»

διάστασης της ευελιξίας, δηλαδή των επιπτώσεών της στους εργαζοµέ-

νους.
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5. EYEΛIΞIA KAI ΠOIOTHTA EPΓAΣIAΣ:
IKANOΠOIHΣH TΩN EPΓAZOMENΩN

AΠO THN EYEΛIKTH KAI TH
ΣYMBATIKH AΠAΣXOΛHΣH

1 Το κεφάλαιο αυτό έχει δηµοσιευθεί στην Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας 2004, Αθήνα, ΠΑΕΠ.
2 «Συνθήκες εργασίας» και «όροι εργασίας» συχνά χρησιµοποιούνται ως συνώνυµα. Στο κείµενο αυτό, ωστόσο,

η πρώτη έννοια θεωρείται ως υποσύνολο της δεύτερης.



Η έρευνα της ΠΑΕΠ Ζήτηση Ειδικοτήτων και ∆εξιοτήτων στην

Ελληνική Αγορά Εργασίας στην οποία βασιστήκαµε στο προηγούµενο

κεφάλαιο δεν συµπεριλαµβάνει ερωτήµατα για τους όρους εργασίας των

«ευέλικτων εργαζοµένων» (εργαζοµένων µε συµβάσεις ορισµένου χρό-

νου ή µε µερική απασχόληση), µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή µία

ανάλογη διερεύνηση αυτής της διάστασης της ευελιξίας. Είναι ωστόσο

δυνατό να αντλήσουµε σηµαντικά συµπεράσµατα για τους όρους εργα-

σίας στην Ελλάδα από την επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων της

µεγάλης πανευρωπαϊκής έρευνας European Community Household

Panel (ECHP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δηµοσιεύθηκαν τον

Απρίλιο του 20043. Επιλέγουµε έναν έµµεσο τρόπο αξιολόγησης των

συνθηκών εργασίας: την αποτιµήσεις των ιδίων των εργαζοµένων για τους

όρους εργασίας τους. «Καλοί» (ή αντίστοιχα «κακοί» όροι εργασίας,

κάτω από αυτό το πρίσµα, είναι αυτοί που κρίνονται ως «ικανοποιητικοί»

(ή µη ικανοποιητικοί) από τους ίδιους τους µερικά απασχολούµενους, και

µάλιστα σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες κρίσεις των πλήρως απασχολου-

µένων. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία του ECHP που επεξεργαστήκαµε ως

προς ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων και ειδικές διαστάσεις της εργα-

σίας, διερευνήσαµε και συγκρίναµε τον βαθµό ικανοποίησης των «ευέλι-

κτων» και «συµβατικών» εργαζοµένων από τους όρους εργασίας τους

στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης4.

Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις απαντήσεις τεσσάρων κατη-

γοριών µισθωτών στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (πριν την τελευταία διεύρυνση), πάνω σε ερωτήµατα που αφο-

ρούν τέσσερις βασικούς όρους εργασίας. Συγκρίνουµε τις απαντήσεις 
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3. Τα στοιχεία του ECHP έχουν αποκτηθεί από την ΠΑΕΠ στα πλαίσια συµβολαίου µε τη Eurostat (ECHP/13-
C/00). Η έρευνα ECHP διενεργείται κάθε χρόνο από το 1994 πάνω σε ένα αντιπροσωπευτικό πανευρωπαϊκό
δείγµα. Η βάση του 8ου κύµατος του ECHP είναι 149.306 ερωτηµατολόγια, εκ των οποίων τα 9.419 άτοµα είναι
από την Ελλάδα.

4. Για µία ελληνόγλωσση συζήτηση της ποιότητας της ευέλικτης απασχόλησης µε αναφορά στις εµπειρίες
άλλων χωρών βλ.Λυµπεράκη Α. και ∆ενδρινός Ι., Ευέλικτη εργασία: Νέες µορφές και ποιότητα απασχόλη-
σης (Εκδ. Κέρκυρα, Αθήνα 2004). Για µία ελληνόγλωσση συγκριτική προσέγγιση βλ. Πετράκη Γ. (2006),
«Η Οργάνωση της Εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» (υπό δηµοσίευση).



• των πλήρως απασχολουµένων µισθωτών µε τις απαντήσεις των

µερικά απασχολουµένων µισθωτών, και 

• των µισθωτών αορίστου χρόνου µε τις απαντήσεις των µισθωτών

ορισµένου χρόνου 

ως προς την ικανοποίησή τους από

• τις αποδοχές της εργασίας τους,

• την ασφάλεια της εργασίας τους,

• το περιεχόµενο της εργασίας τους, και 

• τις συνθήκες εργασίας τους5.

Α. Μερική απασχόληση και ποιότητα της εργασίας

Ικανοποίηση από τις αποδοχές της εργασίας

Μία πρώτη διάσταση των όρων εργασίας είναι οι αποδοχές της εργασίας.

Μπορούµε να αποτιµήσουµε κατά πόσο οι αποδοχές των µερικά απασχο-

λουµένων εργαζοµένων είναι υψηλές ή χαµηλές συγκρίνοντας τον βαθµό ικα-

νοποίησης που δηλώνουν για τις αποδοχές τους µε τον αντίστοιχο βαθµό ικα-

νοποίησης που δηλώνουν οι πλήρως απασχολούµενοι. Επί πλέον, για να απο-

τιµήσουµε κατά πόσο οι ενδεχόµενες διαφορές µεταξύ του βαθµού ικανο-

ποίησης των µερικά απασχολουµένων και αυτού των πλήρως απασχολουµέ-

νων είναι σηµαντικές, παραθέτουµε τον αντίστοιχο βαθµό ικανοποίησης που

δηλώνουν οι αντίστοιχες κατηγορίες εργαζοµένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
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5. Τα ερωτήµατα για την ικανοποίηση από τις αποδοχές, ασφάλεια, περιεχόµενο και συνθήκες εργασίας στo
ECHP είναι κωδικοποιηµένα ως PE031 (earnings), PE032 (job security), PE033 (type of work) και PE036
(working conditions/environment), αντίστοιχα. Η µερική απασχόληση και οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου
είναι κωδικοποιηµένες ως PE005C και PE024, αντίστοιχα. Στα γραφήµατα και πίνακες που ακολουθούν
παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα ως ποσοστά επί του συνόλου των έγκυρων απαντήσεων των µισθωτών
(απασχολουµένων µε εργοδότη που εργάζονται 15+ ώρες/εβδοµάδα). Οι ερωτήσεις έχουν τη µορφή
«Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε από την παρούσα σας απασχόληση όσον αφορά τις αποδοχές σας;» και
οι απαντήσεις δίνονται πάνω σε µία κλίµακα 1-6, µε τη θέση 1 να σηµαίνει «καθόλου ικανοποιηµένος/η» και
τη θέση 6 «πλήρως ικανοποιηµένος/η».



Το Γράφηµα 1 παρουσιάζει την κατανοµή διαφόρων βαθµών ικανο-

ποίησης των µερικά και πλήρως απασχολούµενων µισθωτών από τις

αποδοχές της εργασίας τους. Όπως βλέπουµε οι καµπύλες κατανοµής

της Ελλάδας βρίσκονται πιο αριστερά από αυτές της Ευρώπης, πράγµα

που δηλώνει ότι ως προς την ικανοποίηση από τις αποδοχές της εργα-

σίας οι Έλληνες, είτε µερικά είτε πλήρως απασχολούµενοι, είναι λιγότερο

ικανοποιηµένοι από τους Ευρωπαίους. Βλέπουµε, για παράδειγµα, ότι

στην κλίµακα ικανοποίησης 1 έως 6 ο βαθµός ικανοποίησης από τις απο-

δοχές της εργασίας που δηλώνουν οι περισσότεροι µερικά απασχολού-

µενοι στην Ελλάδα είναι το 3 (όπως δηλώνει το 30,5%), ενώ οι περισσό-

τεροι πλήρως απασχολούµενοι δηλώνουν βαθµό ικανοποίησης 4 (όπως

δηλώνει το 35,1%). Σε επίπεδο Ευρωπαϊκό, η βαθµός ικανοποίησης που

δηλώνουν και οι περισσότεροι µερικά απασχολούµενοι και οι περισσό-

τεροι πλήρως απασχολούµενοι µισθωτοί είναι ο ίδιος, το 4. Επίσης,

«καθόλου ικανοποιηµένοι» (βαθµός 1) από τις αποδοχές της εργασίας

τους δηλώνουν το 8% των µερικά απασχολούµενων στην Ελλάδα έναντι

µόνο του 2,5% των πλήρως απασχολούµενων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι
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αντίστοιχες τιµές είναι σηµαντικά χαµηλότερες από την Ελλάδα, αλλά και

αποκλίνουν µεταξύ τους οριακά, 5% έναντι 4%.

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα στοιχεία του Γραφήµατος 1 µε διαφορε-

τική, συνοπτική µορφή. Αθροίζει τους εργαζόµενους που απαντούν µε

βαθµό ικανοποίησης 1,2 και 3 ως «δυσαρεστηµένους» και αυτούς που

απαντούν µε βαθµό ικανοποίησης 4,5 και 6 ως «ικανοποιηµένους». Έτσι,

στην Ελλάδα το 34,1% των µερικά απασχολουµένων είναι ικανοποιηµένοι

από τις αποδοχές της εργασίας τους, έναντι του 49,2% των πλήρως απα-

σχολουµένων. Το αποτέλεσµα αυτό για πολλούς είναι αναµενόµενο,

αφού οι αµοιβές των µερικά απασχολουµένων είναι χαµηλότερες από

αυτές των πλήρως απασχολουµένων. Ωστόσο, τα πράγµατα είναι πιο

σύνθετα, αφού δεν ισχύει το ίδιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ευρώπη οι

µερικά απασχολούµενοι που είναι ικανοποιηµένοι από τις αποδοχές

τους είναι αναλογικά περισσότεροι από τους πλήρως απασχολούµενους

που είναι ικανοποιηµένοι (66,7% έναντι 63,7%).

Ικανοποίηση από την ασφάλεια της απασχόλησης

Μία άλλη σηµαντική διάσταση των ορών εργασίας είναι η ασφάλεια της

απασχόλησης, ο φόβος για την απώλεια της θέσης εργασίας. Όπως βλέ-

πουµε στο Γράφηµα 2, υπάρχει µεγάλη διαφορά ως προς τον βαθµό ικα-

νοποίησης από την ασφάλεια της απασχόλησης µεταξύ των µερικά απα-

σχολουµένων και των πλήρως απασχολουµένων στην Ελλάδα, ενώ ορια-
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¢˘Û·ÚÂÛÙËÌ¤ÓÔÈ πÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ
∂∂-Ï‹Úˆ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ 36,3% 63,7%
∂∂-ÌÂÚÈÎ¿ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ 33,3% 66,7%
∂ÏÏ¿‰·-Ï‹Úˆ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ 50,8% 49,2%
∂ÏÏ¿‰·-ÌÂÚÈÎ¿ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ 65,9% 34,1%

Πίνακας 18
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κές είναι οι διαφορές στην Ευρώπη. «Καθόλου ικανοποιηµένοι» από την

ασφάλεια της απασχόλησης δηλώνουν το 11% των µερικά απασχολουµέ-

νων στην Ελλάδα έναντι του 4% των πλήρως απασχολουµένων. Στην

Ευρώπη τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 3,3% και 4,6%. «Πλήρως ικανοποι-

ηµένοι» από την ασφάλεια της απασχόλησης δηλώνουν το 8,5% των

µερικά απασχολουµένων στην Ελλάδα έναντι του 15,4% των πλήρως

απασχολουµένων. Αντίθετα, στην Ευρώπη µεγαλύτερο είναι το ποσοστό

των µερικά απασχολουµένων που δηλώνουν «πλήρως ικανοποιηµένοι»

από την ασφάλεια της απασχόλησης (29,1%) από αυτό των πλήρως απα-

σχολουµένων (21,8%).

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα στοιχεία του Γραφήµατος 2 σε συνοπτι-

κή µορφή, αντιπαραβάλλοντας τα αθροιστικά ποσοστά των θέσεων 1,2

και 3 µε αυτά των θέσεων 4,5 και 6. Όπως βλέπουµε, σε ευρωπαϊκό επί-

πεδο δεν υπάρχει κάποια διαφορά µεταξύ των µερικά και των πλήρως

απασχολουµένων ως προς την ικανοποίηση από την ασφάλεια της απα-
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Γράφηµα 2



σχόλησης. Ως «δυσαρεστηµένοι» αθροίζεται το 20,6% των πλήρως απα-

σχολουµένων και το 20,3% των µερικά απασχολουµένων εργαζοµένων

στην Ευρώπη, ενώ οι «ικανοποιηµένοι» ανέρχονται στο 79,4% και 79,7%,

αντίστοιχα. Προφανώς η µερική απασχόληση δεν θεωρείται περισσότε-

ρο επισφαλής µορφή απασχόληση από την πλήρη. Αντίθετα, στην

Ελλάδα «δυσαρεστηµένοι» από την ασφάλεια της απασχόλησής τους

δηλώνουν το 34,6% των πλήρως απασχολουµένων και το 53,7% των

µερικά απασχολουµένων, ενώ «ικανοποιηµένοι» είναι το 65,4% και 46,3%,

αντίστοιχα.

Η ποιότητα των θέσεων απασχόλησης των µερικά απασχολουµένων

µπορεί να εξετασθεί και από τον βαθµό ικανοποίησης-δυσαρέσκειας

που εκφράζουν για το περιεχόµενο της εργασίας τους, σε σύγκριση µε

τους πλήρως απασχολούµενους. Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 3, το

µεγαλύτερο µερίδιο πλήρους ικανοποίησης από το περιεχόµενο της

εργασίας εµφανίζεται µεταξύ των µερικά απασχολουµένων ευρωπαίων

(22,3%), και ακολουθούν οι πλήρως απασχολούµενοι ευρωπαίοι (16,8%),

οι πλήρως απασχολούµενοι στην Ελλάδα (11,0%), και οι µερικά απασχο-

λούµενοι στην Ελλάδα (4,9%).
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¢˘Û·ÚÂÛÙËÌ¤ÓÔÈ πÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ
∂∂-Ï‹Úˆ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ 20,6 79,4
∂∂-ÌÂÚÈÎ¿ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ 20,3 79,7
∂ÏÏ¿‰·-Ï‹Úˆ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ 34,6 65,4
∂ÏÏ¿‰·-ÌÂÚÈÎ¿ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ 53,7 46,3

Πίνακας 19
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Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα στοιχεία του Γραφήµατος 3 σε συνοπτι-

κή µορφή, αντιπαραβάλλοντας τα αθροιστικά ποσοστά των θέσεων 1,2

και 3 µε αυτά των θέσεων 4,5 και 6. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν κατα-

γράφεται κάποια διαφορά µεταξύ των πλήρως και µερικά απασχολουµέ-

νων, ενώ στην Ελλάδα παρατηρείται µία σχετικά µικρή υπεροχή των «ικα-

νοποιηµένων» πλήρως απασχολουµένων σε σχέση µε τους µερικά απα-

σχολούµενους (69,4% έναντι 63,4%).
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Γράφηµα 3

¢˘Û·ÚÂÛÙËÌ¤ÓÔÈ πÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ
∂∂-Ï‹Úˆ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ 16,4 83,6
∂∂-ÌÂÚÈÎ¿ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ 16,9 83,1
∂ÏÏ¿‰·-Ï‹Úˆ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ 30,6 69,4
∂ÏÏ¿‰·-ÌÂÚÈÎ¿ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ 36,6 63,4

Πίνακας 20
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Τέλος, στρεφόµαστε στη διάσταση των συνθηκών εργασίας. Το

Γράφηµα 4 παρουσιάζει τη κατανοµή ικανοποίησης από τις συνθήκες

εργασίας των τεσσάρων κατηγοριών εργαζοµένων που εξετάζουµε.

Όπως και µε την ασφάλεια της απασχόλησης, το µεγαλύτερο ποσοστό

«πλήρως ικανοποιηµένων» από τις συνθήκες εργασίας τους παρουσιά-

ζουν οι µερικά απασχολούµενοι στη Ευρώπη (20,2%), και ακολουθούν οι

πλήρως απασχολούµενοι στην Ευρώπη (13,9%), και µε χαµηλότερα

ποσοστά οι µερικά και οι πλήρως απασχολούµενοι στην Ελλάδα (8,5%

και 8,3%, αντίστοιχα).

Όπως βλέπουµε στον Πίνακα 4, πρώτον, οι εργαζόµενοι στην Ελλάδα

είναι λιγότερο ικανοποιηµένοι από τις συνθήκες εργασίας τους απ’ ότι οι

ευρωπαίοι εργαζόµενοι. ∆εύτερο, οι µερικά απασχολούµενοι και στην

Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι πιο «ικανοποιηµένοι» από τις συνθήκες

εργασίας τους από τους πλήρως απασχολούµενους. Συγκεκριµένα, στην

Ευρώπη το 78,8% των πλήρως απασχολουµένων δηλώνουν «ικανοποιη-
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µένοι» από τις συνθήκες εργασίας τους έναντι 82,6% των µερικά απα-

σχολουµένων, και στην Ελλάδα το 66,5% των πλήρως απασχολουµένων

δηλώνουν «ικανοποιηµένοι» έναντι 70,7% των µερικά απασχολουµένων.

Β. Προσωρινή απασχόληση και ποιότητα της εργασίας

Ικανοποίηση από τις αποδοχές της εργασίας

Το Γράφηµα 6 απεικονίζει την κατανοµή ικανοποίησης από τις αποδοχές

της εργασίας των τεσσάρων κατηγοριών εργαζοµένων που εξετάζουµε,

τους µισθωτούς αορίστου χρόνου και ορισµένου χρόνου στην Ελλάδα

και τους µισθωτούς αορίστου χρόνου και ορισµένου χρόνου στην

Ευρώπη. Όπως παρατηρούµε, η καµπύλη ικανοποίησης των µισθωτών

αορίστου χρόνου στην Ελλάδα βρίσκεται δεξιότερα από αυτήν των

µισθωτών ορισµένου χρόνου, γεγονός που δηλώνει ότι στην Ελλάδα οι

µισθωτοί αορίστου χρόνου είναι πιο ικανοποιηµένοι από τις αποδοχές

της εργασίας τους από τους µισθωτούς ορισµένου χρόνου.
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¢˘Û·ÚÂÛÙËÌ¤ÓÔÈ πÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ
∂∂-Ï‹Úˆ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ 21,2 78,8
∂∂-ÌÂÚÈÎ¿ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ 17,4 82,6
∂ÏÏ¿‰·-Ï‹Úˆ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ 33,5 66,5
∂ÏÏ¿‰·-ÌÂÚÈÎ¿ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ 29,3 70,7

Πίνακας 21
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Όπως βλέπουµε στον Πίνακα 6, οι «ικανοποιηµένοι» µισθωτοί ορι-

σµένου χρόνου και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι αναλογικά λιγό-

τεροι (κατά 12-14 περίπου µονάδες) από τους ικανοποιηµένους µισθω-

τούς αορίστου χρόνου.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Ελλάδα, όπου η ικανοποίηση από τους

όρους εργασίας είναι γενικότερα χαµηλότερη από την Ευρώπη, οι περισ-

σότεροι µισθωτοί ορισµένου χρόνου (57,9%) είναι δυσαρεστηµένοι από

τις αποδοχές τους.
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¢˘Û·ÚÂÛÙËÌ¤ÓÔÈ πÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ
∂∂-·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 33,7 66,3
∂∂-ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 47,3 52,7
∂ÏÏ¿‰·-·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 44,6 55,4
∂ÏÏ¿‰·-ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 57,9 42,1
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Ικανοποίηση από την ασφάλεια της απασχόλησης

Ως προς την ασφάλεια της απασχόλησης είναι λογικό και αναµενόµενο

οι µισθωτοί ορισµένου χρόνου να αισθάνονται λιγότερο ικανοποιηµένοι

από τους µισθωτούς αορίστου χρόνου, αφού, εξ ορισµού, η απασχόλη-

ση των πρώτων έχει συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης. Πράγµατι, όπως

βλέπουµε στο Γράφηµα 7, η καµπύλη ικανοποίησης των µισθωτών ορι-

σµένου χρόνου στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, βρίσκε-

ται σαφώς αριστερότερα από αυτήν των µισθωτών αορίστου χρόνου.

Στην Ελλάδα, συγκεκριµένα, από τους µισθωτούς αορίστου χρόνου το

20,2% δηλώνουν «πλήρως ικανοποιηµένοι» από τις αποδοχές της εργα-

σίας τους ενώ µόλις το 1,3% των µισθωτών ορισµένου χρόνου δηλώνουν

«πλήρως ικανοποιηµένοι». Στην Ευρώπη οι διαφορές είναι παρόµοιες:

από τους µισθωτούς αορίστου χρόνου το 25,1% δηλώνουν «πλήρως ικα-

νοποιηµένοι» και από τους µισθωτούς ορισµένου χρόνου το 6%.
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Ο Πίνακας 7 παρουσιάζει την κατανοµή «ικανοποιηµένων» (θέσεις

4+5+6) και «δυσαρεστηµένων» (θέσεις 1+2+3) µισθωτών ως προς την

ασφάλεια της απασχόλησης. Και ως προς την ασφάλεια της απασχόλη-

σης παρατηρείται χαµηλότερο επίπεδο ικανοποίησης των µισθωτών

στην Ελλάδα σε σχέση µε την Ευρώπη. Περαιτέρω, και στην Ελλάδα και

στην Ευρώπη γενικότερα, η πλειοψηφία των µισθωτών ορισµένου χρόνου

είναι δυσαρεστηµένοι από την ασφάλεια της απασχόλησης. Τέλος, στην

Ελλάδα η απόκλιση µεταξύ των «ικανοποιηµένων» µισθωτών αορίστου

χρόνου και «ικανοποιηµένων» µισθωτών ορισµένου χρόνου ως προς την

ικανοποίηση από την ασφάλεια της απασχόλησης είναι µεγαλύτερη από

την απόκλιση µεταξύ των δύο κατηγοριών µισθωτών στην Ευρώπη (49,0

έναντι 41,5 ποσοστιαίων µονάδων).

Ικανοποίηση από το περιεχόµενο της εργασίας

Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 8 οι καµπύλες ικανοποίησης των µισθω-

τών αορίστου χρόνου βρίσκονται δεξιότερα από αυτές των µισθωτών

ορισµένου χρόνου, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ωστόσο, όσον

αφορά το ποσοστό των «πλήρως ικανοποιηµένων» από το περιεχόµενο

της εργασίας, στην Ευρώπη αυτά είναι υψηλότερα από την Ελλάδα και

στις δύο κατηγορίες µισθωτών, και η διαφορά µεταξύ «πλήρως ικανο-

ποιηµένων» µισθωτών αορίστου χρόνου και «πλήρως ικανοποιηµένων»

µισθωτών ορισµένου χρόνου στην Ευρώπη είναι µικρότερη από την

Ελλάδα (2,4% έναντι 4,9%).
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¢˘Û·ÚÂÛÙËÌ¤ÓÔÈ πÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ
∂∂-·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 14,7 85,3
∂∂-ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 56,1 43,9
∂ÏÏ¿‰·-·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 21,1 78,9
∂ÏÏ¿‰·-ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 70,0 30,0

Πίνακας 23
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Όπως παρατηρούµε στον Πίνακα 8 καταγράφεται περισσότερη ικανοποίη-

ση από το περιεχόµενο της εργασίας παρά από την ασφάλεια της απασχόλη-

σης που εξετάσαµε πιο πάνω. Η πλειοψηφία των µισθωτών και στις τέσσερις

κατηγορίες που εξετάζουµε δηλώνουν «ικανοποιηµένοι» (θέσεις 4+5+6) από

το περιεχόµενο της εργασίας τους. Ωστόσο η πλειοψηφία αυτή είναι σχετικά

µικρή στην περίπτωση των µισθωτών ορισµένου χρόνου στην Ελλάδα (59,9%).

Στην Ελλάδα η απόκλιση µεταξύ των «ικανοποιηµένων» µισθωτών αορίστου

χρόνου και «ικανοποιηµένων» µισθωτών ορισµένου χρόνου ως προς την ασφά-

λεια της απασχόλησης είναι µεγαλύτερη από την απόκλιση µεταξύ των δύο

κατηγοριών µισθωτών στην Ευρώπη (16,1 έναντι 8,9 ποσοστιαίων µονάδων).
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¢˘Û·ÚÂÛÙËÌ¤ÓÔÈ πÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ
∂∂-·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 14,7 85,3
∂∂-ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 23,6 76,4
∂ÏÏ¿‰·-·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 24,0 76,0
∂ÏÏ¿‰·-ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 40,1 59,9

Πίνακας 24
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Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας

Η (σχετική) ποιότητα των συνθηκών εργασίας µπορεί να προσεγγιστεί

µέσα από τις απαντήσεις των εργαζοµένων για τον βαθµό ικανοποίησής

τους από τις συνθήκες/περιβάλλον εργασίας τους. Η κατανοµή των απα-

ντήσεων των τεσσάρων κατηγοριών εργαζοµένων που συγκρίνουµε

παρουσιάζεται στο Γράφηµα 9. Ως προς τις συνθήκες εργασίας οι δια-

φορές µεταξύ των µισθωτών ορισµένου χρόνου και των µισθωτών ορι-

σµένου χρόνου είναι µικρές. Τα ποσοστά των «καθόλου ικανοποιηµέ-

νων» (θέση 1) είναι ιδιαίτερα χαµηλά για όλες τις κατηγορίες εργαζοµέ-

νων, κυµαινόµενα από 1,3% (αορίστου χρόνου, Ελλάδα) έως 2,9% (ορι-

σµένου χρόνου, Ευρώπη), ενώ τα ποσοστά των «πλήρως ικανοποιηµέ-

νων» κυµαίνονται από 6,4% (ορισµένου χρόνου, Ελλάδα) έως 14,9%

(αορίστου χρόνου, Ευρώπη).

145

IÎ·ÓÔÔ›ËÛË ·fi ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÂÚÁ·Û›·˜

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 (=Î·ıfiÏÔ˘
ÈÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ)

2 3 4 5 6 (=Ï‹Úˆ˜
ÈÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ)

OÚÈÛÌ¤ÓÔ˘-EE

AÔÚ›ÛÙÔ˘-EÏÏ¿‰·

OÚÈÛÌ¤ÓÔ˘-EÏÏ¿‰·

AÔÚ›ÛÙÔ˘-EE

Γράφηµα 8



Οµαδοποιώντας τα πιο πάνω αποτελέσµατα, ο Πίνακας 9 παρουσιά-

ζει µία ενδιαφέρουσα κατανοµή των «δυσαρεστηµένων» (θέσεις 1+2+3)

και των «ικανοποιηµένων» (θέσεις 4+5+6) εργαζοµένων ως προς τις

συνθήκες εργασίας. Και στις τέσσερις κατηγορίες εργαζοµένων, η πλειο-

ψηφία δηλώνουν ικανοποιηµένοι. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι και στην

Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα οι µισθωτοί ορισµένου χρόνου είναι πιο

ικανοποιηµένοι από τις συνθήκες εργασίας τους από τους µισθωτούς

αορίστου χρόνου. Ως προς τις συνθήκες εργασίας, αυτή η µορφή «ευέ-

λικτης» απασχόλησης δεν συνιστά µία ποιοτική υποβάθµιση για τον

εργαζόµενο σε σχέση µε την «συµβατική» απασχόληση (όπως πολλοί

αναλυτές πιστεύουν), αλλά µάλλον αναβάθµιση.

Ευέλικτες µορφές απασχόλησης: υποβάθµιση της εργασίας;

Η σύγκριση των όρων εργασίας των «ευέλικτων» και των «συµβατικών»

εργαζοµένων που επιχειρήσαµε εν µέρει επιβεβαιώνει αλλά και διαψεύ-

δει την αντίληψη που επικρατεί στην Ελλάδα για τις νέες µορφές απα-

σχόλησης: ότι µειώνουν το κόστος εργασίας υποβαθµίζοντας τους

όρους εργασίας των εργαζοµένων.
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∂∂-·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 21,2 78,8
∂∂-ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 17,4 82,6
∂ÏÏ¿‰·- ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 33,5 66,5
∂ÏÏ¿‰·- ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 29,3 70,7
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Όσον αφορά τους όρους εργασίας που συνοδεύουν την µερική απα-

σχόληση ειδικότερα, αυτοί δεν είναι κατ’ ανάγκη υποδεέστεροι από τους

όρους εργασίας που συνοδεύουν την πλήρη απασχόληση. Το Γράφηµα 5

παρουσιάζει συγκεντρωτικά το ποσοστό των «ικανοποιηµένων» (θέσεις

4,5,6) των τεσσάρων κατηγοριών εργαζοµένων (µισθωτών) που εξετά-

σαµε (µερικά-πλήρως απασχολούµενοι µισθωτοί, στην Ευρώπη-Ελλάδα)

αναφορικά µε τις τέσσερις διαστάσεις των όρων εργασίας (αποδοχές,

ασφάλεια, περιεχόµενο, συνθήκες). Παρατηρούµε ότι σε ευρωπαϊκό επί-

πεδο, ως προς τους δύο από τους τέσσερις όρους εργασίας που εξετά-

ζουµε (αποδοχές, συνθήκες εργασίας), οι µερικά απασχολούµενοι

µισθωτοί εµφανίζονται περισσότερο ικανοποιηµένοι από τους πλήρως

απασχολούµενους, ενώ ως προς τους δύο άλλους όρους (ασφάλεια,

περιεχόµενο εργασίας) δεν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των µερικά και

πλήρως απασχολουµένων6. Στην ελληνική αγορά εργασίας, όµως, οι µερι-

κά απασχολούµενοι εµφανίζονται σηµαντικά λιγότερο ικανοποιηµένοι

από τους πλήρως απασχολουµένους ως προς τρείς από τους τέσσερις

όρους εργασίας (αποδοχές, ασφάλεια, περιεχόµενο), ενώ είναι περισσό-

τερο ικανοποιηµένοι από τους πλήρως απασχολούµενους ως προς έναν

όρο εργασίας (συνθήκες εργασίας). Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι

δεν συνιστά υποβάθµιση των όρων εργασίας η µερική απασχόληση

καθεαυτή αλλά η «ελληνική εκδοχή» της.
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6. Το αποτέλεσµα αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες. C. Hakim, Key issues in women’s employment,
Athlone, London, 1996. C. Fagan and B. Burchell, Gender, jobs and working conditions in the European
Union, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 2002. A.
Felstead D. Gallie, "For better or worse? Non-standard jobs and high involvement work systems", SKOPE
(U.K.) Research Paper No.29, Spring 2002.



Όσον αφορά τους όρους εργασίας που συνοδεύουν την προσωρινή

απασχόληση (συµβάσεις ορισµένου χρόνου), αυτοί παρουσιάζονται

συγκεντρωτικά στο Γράφηµα 10. Στο γράφηµα αυτό συγκρίνουµε τα

αθροιστικά ποσοστά των εργαζοµένων που δηλώνουν βαθµό ικανοποί-

ησης 4,5 και 6 («ικανοποιηµένοι») από κάθε µία από τις τέσσερις κατη-

γορίες µισθωτών που εξετάσαµε (εργαζόµενοι αορίστου και ορισµένου

χρόνου στην Ευρώπη, εργαζόµενοι αορίστου και ορισµένου χρόνου

στην Ελλάδα), αναφορικά µε τις τέσσερις διαστάσεις των όρων εργασίας

(αποδοχές, ασφάλεια, περιεχόµενο, συνθήκες).
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Παρατηρούµε ότι και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα οι µισθωτοί µε

συµβάσεις ορισµένου χρόνου εργάζονται κάτω από δυσµενέστερους

όρους εργασίας σε σχέση µε τους µισθωτούς αορίστου χρόνου. Η µεγα-

λύτερη διαφοροποίηση αφορά, όπως είναι αναµενόµενο, την ασφάλεια

της απασχόλησης: στην Ευρώπη το 85,3%% των µισθωτών αορίστου

χρόνου είναι «ικανοποιηµένοι» από την ασφάλεια της απασχόλησης

έναντι 43,9%% των µισθωτών ορισµένου χρόνου, ενώ στην Ελλάδα τα

αντίστοιχα ποσοστά είναι 78,9% έναντι 30,0%. Ως προς τις συνθήκες

εργασίας, ωστόσο, η διαφοροποίηση είναι σχετικά µικρή: στην Ευρώπη

το 80,1% των µισθωτών αορίστου χρόνου είναι «ικανοποιηµένοι» από τις

συνθήκες εργασίας τους έναντι 75,5% των µισθωτών ορισµένου χρόνου,

ενώ στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 71,5% και 62,6%.

Είναι προφανές ότι οι γενικεύσεις για τη σχέση της ευέλικτης απα-

σχόλησης µε την ποιότητα της εργασίας είναι παρακινδυνευµένες. Οι

συνέπειες των ευέλικτων µορφών απασχόλησης ποικίλλουν ανάλογα µε
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τη συγκεκριµένη µορφή της ευέλικτης απασχόλησης (µερική ή προσω-

ρινή), τη συγκεκριµένη διάσταση των συνεπειών της κάθε µίας (αποδο-

χές, ασφάλεια, περιεχόµενο, συνθήκες), και το γενικότερο νοµοθετικό και

κανονιστικό πλαίσιο που συνοδεύει τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης

(χώρα εφαρµογής). Ενώ η προσωρινή απασχόληση φαίνεται να συνο-

δεύεται από δυσµενέστερους όρους εργασίας για κάθε κατηγορία εργα-

ζοµένων που εξετάσαµε, η µεγάλη δυσπιστία που επικρατεί στην Ελλάδα

για την µερική απασχόληση δεν δικαιολογείται από τα αποτελέσµατα

που παρουσιάσαµε.
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Οι «ρυθµίσεις προστασίας της απασχόλησης» (ΡΠΑ)1 µίας χώρας είναι

ένας όρος που αναφέρεται στις διατάξεις των συλλογικών συµβάσεων

και της νοµοθεσίας µίας χώρας που επιβάλλουν κάποιους περιορισµούς

κατά των απολύσεων αλλά και των προσλήψεων. Οι ΡΠΑ έχουν τη

µορφή αναγκαίων προϋποθέσεων, χρονοδιαγραµµάτων, διαδικασιών και

αποζηµιώσεων που πρέπει να συνοδεύουν τις προσλήψεις και απολύσεις

προσωπικού των επιχειρήσεων. Οι ρυθµίσεις αυτές διαφέρουν από χώρα

σε χώρα, έχουν ωστόσο ως κοινό παρανοµαστή την πρόθεση να προσ-

δώσουν ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας στην έµµισθη απασχόληση.

Εδώ και δύο δεκαετίες κερδίζει έδαφος µία «αναθεωρητική» αντίλη-

ψη για τις ρυθµίσεις αυτές, καταλογίζοντας στην «ακαµψία» των ρυθµί-

σεων αυτών την ανάσχεση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

αλλά και της απασχόλησης. Αν και στα πλαίσια αυτού του κειµένου δεν

µπορούµε να αποδώσουµε στις ΡΠΑ της Ελλάδας θετικά ή αρνητικά

αποτελέσµατα για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, θα επιχειρή-

σουµε να συµβάλουµε στην κατεύθυνση αυτή προσδιορίζοντας πόσο

περιοριστικές είναι πράγµατι οι ΡΠΑ της Ελλάδας σε σχέση µε τις ρυθ-

µίσεις που ισχύουν σε άλλες χώρες. Θα παρουσιάσουµε δύο έγκριτους
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1. Ο όρος που χρησιµοποιείται συχνά στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία είναι employment protection legislation ή
EPL. Επειδή όµως η προστασία της απασχόλησης δεν διασφαλίζεται µόνο µέσα από νοµοθετικές αλλά και µε
συµβατικές ρυθµίσεις, ακριβέστερος θεωρείται ο ευρύτερος όρος employment protection regulations ή EPR.



δείκτες προστασίας της απασχόλησης που κωδικοποιούν και συγκρίνουν

τις ΡΠΑ σε διεθνές επίπεδο, αυτούς του ΟΟΣΑ και της Παγκόσµιας

Τράπεζας.

Οι ΡΠΑ θεωρούνται ως πιθανές ενδείξεις της «αριθµητικής-εξωτερι-

κής ευελιξίας» µίας οικονοµίας αφού, εξ ορισµού, σηµατοδοτούν την

ευκολία/δυσχέρεια µε την οποία µία επιχείρηση µπορεί να προσαρµόσει

τον αριθµό των εργαζοµένων της στις µεταβολές της αγοράς. Για τον

ίδιο λόγο, όµως, οι ΡΠΑ θεωρούνται και ως ενδεικτικές των δυσκολιών

που συναντά η εναλλακτική στρατηγική της ποιοτικής ευελιξίας: όσο

χαµηλότερο είναι το κόστος απόλυσης και ανανέωσης του προσωπικού

(στρατηγική αριθµητικής-εξωτερικής ευελιξίας) τόσο υψηλότερο καθί-

σταται το συγκριτικό κόστος µίας ποιοτικής στρατηγικής αναδιοργάνω-

σης και κατάρτισης του υπάρχοντος προσωπικού)2. Ως προς την επί-

πτωση των ΡΠΑ στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την απα-

σχόληση, η διεθνής έρευνα καταλήγει σε αντιφατικά συµπεράσµατα:

• Οι ΡΠΑ µπορεί να αυξήσουν την παραγωγικότητα αυξάνοντας το

αίσθηµα ασφάλειας των εργαζοµένων. Ασφαλείς εργαζόµενοι είναι

πιθανότερο να είναι συµµετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια των

επιχειρήσεων για αναδιάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας

(Akerlof 1984).

• Στο βαθµό που οι ΡΠΑ οδηγούν σε µακροχρόνιες σχέσεις εργα-

ζοµένων-εργοδοσίας, είναι πιθανό να ενθαρρύνουν τους εργοδότες

να επενδύσουν στην κατάρτιση-ανάπτυξη του προσωπικού τους,

αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητά του. Η ύπαρξη ενός καλά και

ευρέως καταρτισµένου προσωπικού αναµένεται να αναβαθµίσει την

προσαρµοστικότητα των επιχειρήσεων σε εξωτερικές µεταβολές

(Piore 1986).
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2. «Ο περιορισµός της αριθµητικής ευελιξίας αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξης της ποιοτικής ευελι-
ξίας» James Wickham " The End of the European Social Model: Before it Began?"
http://www.tcd.ie/ERC/observatorydownloads/Social%20Model.pdf, October 2002, p. 5.



• Οι ΡΠΑ µειώνουν την τάση των επιχειρήσεων να µεταφέρουν

(«εξωτερικεύουν») το κόστος των απολύσεων στην κοινωνία, αντί

να το επιµερίζονται και οι ίδιες (Lindbeck and Snower 1988) 

• Ορισµένοι ερευνητές αναδεικνύουν την ύπαρξη συσχετισµού ανά-

µεσα στον δείκτη ΡΠΑ µίας χώρας και του επιπέδου ανεργίας της

(Elmeskov et al. 1998). Σε αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται πως οι

ΡΠΑ λειτουργούν αποθαρρυντικά για τις προσλήψεις λόγω του

υψηλού κόστους απόλυσης, µε αποτέλεσµα η ανεργία να παραµένει

σε υψηλά επίπεδα.

• Άλλοι ερευνητές, αντίθετα, δείχνουν ότι ένας τέτοιος συσχετισµός

είναι πολύ ασθενής ή ανύπαρκτος (Nickell 1997, OECD 1999). Σε

αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται πως οι ΡΠΑ δεν λειτουργούν περιο-

ριστικά µόνο κατά των προσλήψεων αλλά και κατά των απολύσεων,

µε αποτέλεσµα η καθαρή επίπτωση στην ανεργία να είναι σχεδόν

µηδενική.

• Οι ΡΠΑ µπορεί να αυξήσουν το εργατικό κόστος σε σχέση µε την

τεχνολογία, και έτσι µπορεί να οδηγήσουν σε «άνεργη ανάπτυξη»

(jobless growth). (Scarpetta 1996).

• Αντίθετα, η άµβλυνση των ΡΠΑ, µειώνοντας το σχετικό κόστος της

εργασίας προς την τεχνολογία, µπορεί να λειτουργήσει ως αντικί-

νητρο για τις επενδύσεις στην κατάρτιση ή στην έρευνα και τεχνο-

λογία, µε αποτέλεσµα την υστέρηση στην παραγωγικότητα και την

καινοτοµία (Kleinknecht 1998). Άλλοι ερευνητές καταλήγουν σε πιο

διαφοροποιηµένα συµπεράσµατα. Η άµβλυνση των ΡΠΑ, µειώνο-

ντας το κόστος των προσλήψεων-απολύσεων, ενισχύει την δυνατό-

τητα των επιχειρήσεων να επιδιώξουν και να επιτύχουν την παρα-

γωγή ριζικά καινοτόµων προϊόντων την ίδια στιγµή που καθυστερεί

τον ρυθµό καινοτοµίας στην παραγωγική διαδικασία (Hall and

Soskice 2001, Michie and Sheehan 2001).
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• Είναι πιθανόν και οι δύο πλευρές να έχουν κάποιο δίκιο.

Εστιάζοντας σε διάφορες ηλικιακές οµάδες του εργατικού δυναµι-

κού διαφόρων χωρών, πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ δείχνει πως οι

ΡΠΑ τείνουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση/ανερ-

γία των νέων και των γυναικών αλλά θετικό στην απασχόληση µεγα-

λυτέρων ηλικιών και ανδρών3.

• Οι πιθανές οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις των ΡΠΑ µπορεί

να είναι σαφείς από θεωρητική σκοπιά, στην πράξη όµως είναι

δύσκολο να αναλυθούν γιατί η σχετική πληροφόρηση είναι συχνά

ελλιπής και πολύπλοκη, όπως και η ίδια η έννοια των ΡΠΑ.

(Bentolila, Boeri, Cazes 1999)4.

Οι δείκτες του ΟΟΣΑ

Σύµφωνα µε τον Συνολικό ∆είκτη Προστασίας της Απασχόλησης του

ΟΟΣΑ, η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο προστατευτικά καθεστώτα των

χωρών-µελών του ΟΟΣΑ5. Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 1, ανάµεσα σε

28 χώρες, µόνο το Μεξικό, η Τουρκία και η Πορτογαλία έχουν υψηλότε-

ρο δείκτη προστασίας της απασχόλησης από την Ελλάδα.
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3. OECD, "Employment Protection Regulation and Labour Market Performance", OECD Employment
Outlook 2004, OECD 2004.

4. Giuseppe Bentolila,Tito Boeri and Sandrine Cazes, "Employment protection and labour market
adjustment in OECD countries: Evolving institutions and variable enforcement" ILO Employment and
Training Papers, 48, 1999. http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/publ/etp48.htm#1.

5. Η ανάλυση και τα γραφήµατα που ακολουθούν βασίζονται στους δείκτες προστασίας του ΟΟΣΑ.
“Employment Protection Regulation and Labour Market Performance”, op. cit.



Με βάση αυτή την εικόνα πολλοί συµπεραίνουν ότι το καθεστώς των

απολύσεων στην Ελλάδα είναι υπέρµετρα περιοριστικό των απολύσεων

σε σχέση µε τα διεθνή δεδοµένα. Όµως το συµπέρασµα αυτό, όπως θα

δείξουµε στην συνέχεια, είναι λανθασµένο.

Εάν αναζητήσουµε τα συστατικά στοιχεία του δείκτη προστασίας της

απασχόλησης θα διακρίνουµε τρεις επιµέρους δείκτες που τον συνθέ-

τουν: τον δείκτη προστασίας των ατοµικών απολύσεων, τον δείκτη προ-

στασίας των οµαδικών απολύσεων, και τον δείκτη περιορισµού της προ-

σωρινής απασχόλησης.

Ως «οµαδικές» χαρακτηρίζονται οι απολύσεις εκείνες που αναφέρο-

νται σε έναν µεγάλο αριθµό εργαζοµένων µίας επιχείρησης µέσα σε ένα

χρονικό διάστηµα και γίνονται για λόγους που αφορούν την οικονοµι-

κοτεχνική κατάσταση της επιχείρησης (λόγοι που δεν αφορούν το πρό-

σωπο των εργαζοµένων). Οι απολύσεις αυτές, λόγω της συλλογικής διά-

στασης των επιπτώσεων που συνεπάγονται, προστατεύονται διεθνώς µε

ειδικές ρυθµίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει τρεις σχετικές

Οδηγίες από το 1975 που προβλέπουν την υποχρέωση της έγκαιρης
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ενηµέρωσης του προσωπικού και των αρµόδιων αρχών, την διερεύνηση

µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων υποκατάστατων µέτρων για τις

σχεδιαζόµενες απολύσεις, και τη συνδροµή των αρχών για την εξεύρεση

της καλύτερης δυνατής λύσης6.

Παρατηρείται ότι το αποτέλεσµα της ελληνικής νοµοθετικής προσέγ-

γισης στις οµαδικές απολύσεις διατηρεί έναν έντονο χαρακτήρα διοικη-

τικής παρέµβασης «έτσι που η αστυνόµευση των απολύσεων να διατη-

ρήσει πρωτεύουσα σηµασία, ενώ κατά την οδηγία το σηµαίνον είναι η

προώθηση από κοινού µέτρων για την αντιµετώπιση των απολύσεων»7.

Το πεδίο εφαρµογής του νόµου περί οµαδικών απολύσεων στην Ελλάδα

αφορά (κυρίως) τις ιδιωτικές επιχειρήσεις άνω των 20 ατόµων.

Στρεφόµενοι στην σύγκριση του βαθµού προστασίας των απολύσεων

στην ΕΕ-15, όσον αφορά την προστασία των ατοµικών απολύσεων, παρα-

τηρούµε ότι η Ελλάδα έχει παρόµοιο επίπεδο προστασίας της απασχό-

λησης µε τους κοινοτικούς εταίρους της8. Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα

2, ο δείκτης προστασίας ατοµικών απολύσεων στην περίπτωση της

Ελλάδας έχει τιµή 1,01 (τιµές: 0 έως 2), καταλαµβάνοντας µία µεσαία θέση

µεταξύ των εταίρων της.
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6 Με τον νόµο 2874/2000 η Ελλάδα έχει προσαρµόσει τη νοµοθεσία της περί οµαδικών απολύσεων στην
οδηγία 92/56, αλλά δεν έχει ακόµα προσαρµοστεί στην τελευταία σχετική οδηγία 98/59.

7 Κουκιάδης Ι., Εργατικό ∆ίκαιο: Ατοµικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας (Αθήνα:
Εκδόσεις Σάκκουλα, 2005), σ. 778.

8 Ο δείκτης αναφέρεται στην προστασία εργαζόµενου αορίστου χρόνου.



Περαιτέρω, όσον αφορά την προστασία των οµαδικών απολύσεων, η

Ελλάδα έχει επίπεδο προστασίας της απασχόλησης παρόµοιο µε τους κοι-

νοτικούς εταίρους της στην ΕΕ159. Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 3,ο δείκτης

προστασίας των οµαδικών απολύσεων στην περίπτωση της Ελλάδας έχει

τιµή 0,54 (τιµές: 0-1), καταλαµβάνοντας την 8η θέση µεταξύ των εταίρων της.
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9 O δείκτης αναφέρεται στην προστασία εργαζοµένων αορίστου χρόνου.



Εκεί που η Ελλάδα διαφοροποιείται από τους εταίρους της, και ο

λόγος που ο συνολικός δείκτης ΡΠΑ της Ελλάδας είναι υψηλότερος,

είναι οι περιορισµοί που επιβάλλει στην προσωρινή απασχόληση. Ο

περιορισµός της προσωρινής απασχόλησης αποτελεί µία ξεχωριστή

µορφή της προστασίας της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η απα-

σχόληση προστατεύεται έµµεσα, από την αύξηση του κόστους αντικα-

τάστασης ενός απασχολούµενου αορίστου χρόνου µε έναν προσωρινά

απασχολούµενο. Ο δείκτης περιορισµού προσωρινής απασχόλησης

(τιµές: 0 έως 2) της Ελλάδας είναι πράγµατι υψηλός: έχει τιµή 1,35 κατα-

λαµβάνοντας την 3η θέση µετά την Γαλλία και την Ισπανία (βλ. Γράφηµα

4).

Το επόµενο Γράφηµα 5 παρουσιάζει τον συνολικό δείκτη προστασίας

της απασχόλησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 σε ανα-

λυτική µορφή, που διευκολύνει την αποτίµηση της συµβολής των επιµέ-

ρους συνιστωσών του.
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Προσλήψεις και απολύσεις:
η προσέγγιση της Παγκόσµιας Τράπεζας

Μία άλλη φιλόδοξη προσπάθεια υπολογισµού και σύγκρισης των ρυθµί-

σεων προστασίας της απασχόλησης είναι αυτή της Παγκόσµιας

Τράπεζας10. Πρόκειται για µία παγκόσµια έρευνα για τις ρυθµίσεις κάθε

κράτους που αφορούν στις προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού11. Για

την έρευνα αυτή αναλύθηκαν στοιχεία της νοµοθεσίας 114 κρατών, τα

οποία διασταυρώθηκαν µε δευτερεύουσες πηγές12 για να εξασφαλισθεί
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10. Doing Business, Hiring and Firing Workers,The World Bank Group. http://www.doingbusiness.org/.

11. Η νοµοθεσία κάθε χώρας για την απασχόληση είναι διαθέσιµη on-line από τη βάση δεδοµένων NATLEX
του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας. http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home

12. Όπως το R. Blanpain, ed., International Encyclopedia for Labour Law and Industrial Relations και το Social
Security Programs Throughout the World.



ακρίβεια και, σε περίπτωση αντιφάσεων, διερευνήθηκαν δύο περαιτέρω

πηγές, συµπεριλαµβανοµένης επιτόπιας µελέτης για το ζήτηµα καθώς και

επιβεβαίωση και συµπλήρωση όλων των στοιχείων από νοµικές εταιρεί-

ες της κάθε χώρας που απάντησαν σε ένα λεπτοµερές ερωτηµατολόγιο

για τις ρυθµίσεις που αφορούν την απασχόληση13. Οι ρυθµίσεις προ-

στασίας της απασχόλησης που κωδικοποιήθηκαν και συνυπολογίστηκαν

για την κατασκευή σχετικών δεικτών δεν αφορούν το σύνολο των εργα-

ζοµένων και των επιχειρήσεων του κάθε κράτους αλλά, για λόγους

συγκρισιµότητας, αφορούν κατηγορίες εργαζοµένων και επιχειρήσεων

που έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Ο «εργαζόµενος» είναι:

• µη-διευθυντικός, πλήρους απασχόλησης υπάλληλος µε προϋπηρε-

σία στην ίδια επιχείρηση 20 ετών.

• Οι συνολικές του αποδοχές είναι κοντά στον εθνικό µέσο όρο.

• Είναι παντρεµένος, η γυναίκα του δεν εργάζεται, έχει δύο παιδιά και

διαµένει στην πολυπληθέστερη πόλη της χώρας του

• Eίναι νόµιµος πολίτης και ανήκει στην ίδια φυλή και θρήσκευµα µε

την πλειοψηφία του πληθυσµού της χώρας.

• ∆εν ανήκει σε εργατικό συνδικάτο εκτός εάν αυτό είναι υποχρεωτικό

Η επιχείρηση είναι:

• Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης

• Λειτουργεί στην πολυπληθέστερη πόλη της χώρας

• Είναι 100% ιδιοκτησίας του εσωτερικού

• Ανήκει στον κλάδο της µεταποίησης
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13. H µεθοδολογία της Παγκόσµιας Τράπεζας είναι προσαρµοσµένη από τη µεθοδολογία που ανάπτυξαν οι
Juan Botero, Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer, "The
Regulation of Labor", Quarterly Journal of Economics, November 2004, vol. 119, no. 4, 1339-1382.



• Απασχολεί τουλάχιστον 201 εργαζόµενους

• Ενώ συµµορφώνεται µε κάθε νόµο και κανονισµό, δεν παρέχει στους

εργαζόµενούς της περισσότερα επιδόµατα από όσα ορίζει ο νόµος.

Το Γράφηµα 6 παρουσιάζει τον δείκτη Ακαµψίας της Απασχόλησης

της Παγκόσµιας Τράπεζας για την Ελλάδα καθώς και για µία σειρά από

οικονοµικές περιοχές του κόσµου, µε στοιχεία του 2005. Οι τιµές του

δείκτη κυµαίνονται ανάµεσα στο 0 και το 100, µε µεγαλύτερες τιµές να

σηµαίνουν πιο άκαµπτες ρυθµίσεις.

Όπως βλέπουµε στο γράφηµα, η Ελλάδα εµφανίζεται να έχει ίσως το

πιο άκαµπτο καθεστώς προστασίας της απασχόλησης στον κόσµο: η

τιµή του δείκτη για την Ελλάδα είναι 66 έναντι 36 για τις πλούσιες χώρες

του ΟΟΣΑ14. Από το γράφηµα διαφαίνεται επίσης ότι η µεγαλύτερη

ακαµψία είναι χαρακτηριστικό των χωρών µε λιγότερο οικονοµικό δυνα-
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14. Η Ελλάδα κατατάσσεται ως η 16η πιο άκαµπτη χώρα από τις 155 χώρες που εξετάζονται.



µισµό. Οι διαπιστώσεις αυτές συνδυαστικά δεν είναι καθόλου ευοίωνες

για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας όσο παραµένει το ισχύον

καθεστώς προστασίας της απασχόλησης. Πριν όµως καταλήξουµε σε

ένα τέτοιο συµπέρασµα θα πρέπει να εξετάσουµε τον δείκτη Ακαµψίας

της Απασχόλησης πιο προσεκτικά, αναλύοντας τις επιµέρους συνιστώ-

σες του και µεταθέτοντας το πεδίο σύγκρισης της Ελλάδας στην ΕΕ-15.

Ο δείκτης Ακαµψίας της Απασχόλησης της Παγκόσµιας Τράπεζας

είναι ο µέσος όρος τριών υπό-δεικτών: του δείκτη ∆υσκολίας των

Προσλήψεων, του δείκτη ∆υσκολίας των Απολύσεων και του δείκτη

Ακαµψίας του Ωραρίου. Οι δύο πρώτοι δείκτες, όπως θα δούµε στη

συνέχεια, αφορούν άµεσα τον βαθµό στον οποίο το θεσµικό πλαίσιο

µίας χώρας διευκολύνει ή παρεµποδίζει την ανάπτυξη της αριθµητικής-

εξωτερικής ευελιξίας, αφού αφορά ρυθµίσεις για τις προσλήψεις και τις

απολύσεις. ∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο µε τον δείκτη Ακαµψίας του

Ωραρίου, ο οποίος αφορά ρυθµίσεις για τον χρόνο εργασίας και συνε-

πώς αντανακλά το πόσο πρόσφορο είναι το θεσµικό πλαίσιο µία χώρας

ως προς την ανάπτυξη της αριθµητικής-εσωτερικής ευελιξίας (βλ. κεφά-

λαιο 5). Αξίζει λοιπόν να εξετάσουµε ξεχωριστά τον δείκτη ∆υσκολίας

των Απολύσεων και τον ∆είκτη ∆υσκολίας των Προσλήψεων ως ενδει-

κτικούς της καταλληλότητας του ρυθµιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη

της αριθµητικής-εξωτερικής ευελιξίας.

Ο δείκτης ∆υσκολίας των Απολύσεων έχει οκτώ συνιστώσες:

• Εάν µπορεί να απολυθεί προσωπικό µε µόνη αιτιολογία ότι είναι

πλεονάζον.

• Εάν ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί το συνδικάτο ή

το υπουργείο εργασίας για την απόλυση ενός πλεονάζοντος εργα-

ζόµενου,

• Eάν ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί το συνδικάτο ή

το υπουργείο εργασίας για οµαδικές απολύσεις,
162



• Εάν ο εργοδότης πρέπει να πάρει την έγκριση του συνδικάτου ή

του υπουργείου εργασίας για την απόλυση ενός πλεονάζοντος

εργαζόµενου,

• Εάν ο εργοδότης πρέπει να πάρει την έγκριση του συνδικάτου ή

του υπουργείου εργασίας για οµαδικές απολύσεις,

• Εάν ο νόµος προβλέπει υποχρεωτική κατάρτιση πριν από απόλυση,

• Εάν προβλέπεται επετηρίδα για απολύσεις,

• Εάν προβλέπεται επετηρίδα για επαναπροσλήψεις.

Το Γράφηµα 7 παρουσιάζει τις τιµές του δείκτη ∆υσκολίας των

Απολύσεων για τις χώρες της ΕΕ-15 (εκτός του Λουξεµβούργου, το

οποίο δεν συµπεριλαµβάνεται στην έρευνα).∆ιαπιστώνουµε αµέσως ότι

η Ελλάδα δεν εµφανίζεται τόσο άκαµπτη όσο στο προηγούµενο

Γράφηµα 6 του συνολικού ∆είκτη Ακαµψίας της Απασχόλησης. Στο

Γράφηµα 7 παρατηρούµε ότι, µεταξύ των χωρών της ΕΕ-15, η Ελλάδα δεν

αποτελεί κάποια σηµαντική εξαίρεση ως προς τις δυσκολίες που αντιµε-

τωπίζει µία επιχείρηση για µία απόλυση, αφού η τιµή του δείκτη για την

Ελλάδα είναι η ίδια µε την τιµή της Αυστρίας, Σουηδίας, Φινλανδίας,
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Γερµανίας και Γαλλίας, και χαµηλότερη από αυτήν της Πορτογαλίας, της

Ολλανδίας και της Ισπανίας.

Μέγεθος συµπληρωµατικό του δείκτη ∆υσκολίας των Απολύσεων

είναι το Κόστος Απόλυσης, που µετράει τη χρηµατική επιβάρυνση για τις

επιχειρήσεις που συνοδεύει µία «τυπική» απόλυση15, εκφρασµένη σε

αριθµό εβδοµαδιαίων µισθών.

Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 8, το κόστος απόλυσης για τις επιχει-

ρήσεις στην Ελλάδα (68,8 εβδοµάδες ή 16 µήνες µισθών) είναι το δεύ-

τερο υψηλότερο στην ΕΕ-15, αλλά σηµαντικά χαµηλότερο από αυτό της

Πορτογαλίας (98 εβδοµάδες) και σχεδόν ταυτόσηµο µε αυτό της

Γερµανίας(66,7 εβδοµάδες).

Στρεφόµενοι στον άλλη δείκτη, τον δείκτη ∆υσκολίας των

Προσλήψεων, διευκρινίζουµε πρώτα ότι έχει τρεις συνιστώσες:

• κατά πόσο οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου µπορούν να χρησιµο-

ποιηθούν µόνο για προσωρινές εργασίες,
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15 Bλ. ανωτέρω τα χαρακτηριστικά εργαζοµένων-εργοδοτών που περιλαµβάνονται στην έρευνα (π.χ. 20 ετής
προϋπηρεσία στην ίδια επιχείρηση.



• την µέγιστη επιτρεπόµενη διάρκεια των συµβάσεων ορισµένου χρόνου, και 

• την αναλογία του κατώτατου µισθού (ή µισθού µαθητείας) προς την

προστιθέµενη αξία ανά απασχολούµενο.

Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 9, η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο δείκτη

∆υσκολίας των Προσλήψεων, ως αποτέλεσµα των περιορισµών που θέτει

για τη χρήση της προσωρινής απασχόλησης. Θα πρέπει όµως να προ-

σθέσουµε ότι τον ίδιο βαθµό δυσκολίας των προσλήψεων µε την Ελλάδα

παρουσιάζει και η Γαλλία.

Μέγεθος συµπληρωµατικό του δείκτη ∆υσκολίας των Προσλήψεων

είναι και το Κόστος των Προσλήψεων, επίσης ενδεικτικό του βαθµού

προστασίας της απασχόλησης, το οποίο µετράει το µη-µισθολογικό

κόστος16 ως ποσοστό του µισθού.

Όπως βλέπουµε στο Γράφηµα 9, το Κόστος Προσλήψεων στην

Ελλάδα βρίσκεται κοντά στον µέσο όρο των χωρών της ΕΕ-15.
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Γράφηµα 9

16 Aσφαλιστικές εισφορές για συντάξεις, υγεία, επίδοµα µητρότητας, οικογενειακό επίδοµα, και άλλες υπο-
χρεωτικές εισφορές, καθώς και την φορολογία της εργασίας (payroll taxes).



Συµπέρασµα

Επικρατεί η αντίληψη ότι οι ρυθµίσεις προστασίας της απασχόλησης

στην Ελλάδα είναι από τις αυστηρότερες στον κόσµο. Με βάση αυτή την

αντίληψη θα ήταν εύλογο να δροµολογηθούν πολιτικές άµβλυνσης της

αυστηρότητας των ρυθµίσεων που διέπουν τις ατοµικές και τις οµαδικές

απολύσεις – στο όνοµα της σύγκλισης της αγοράς εργασίας µε τα σύγ-

χρονα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Όµως η αντίληψη αυτή βασίζεται σε λαν-

θασµένη ανάγνωση των δεικτών προστασίας της απασχόλησης.

Μία προσεκτικότερη ανάγνωση των δεικτών προστασίας της απα-

σχόλησης του ΟΟΣΑ αναδεικνύει ότι, σε σχέση µε τους εταίρους της

στην ΕΕ15, η Ελλάδα έχει ένα µέσο επίπεδο περιορισµού των οµαδικών

καθώς και των ατοµικών απολύσεων. Αυτό που ανεβάζει τη συνολική τιµή

του γνωστού δείκτη προστασίας της απασχόλησης του ΟΟΣΑ για την

Ελλάδα είναι το υψηλό επίπεδο περιορισµού της προσωρινής απασχό-

λησης στη χώρα µας. Εάν η κυβέρνηση επιθυµεί να εκσυγχρονίσει την

αγορά εργασίας διορθώνοντας ρυθµιστικές ακαµψίες, δεν θα πρέπει να

δώσει προτεραιότητα στην άρση των υφιστάµενων περιορισµών για οµα-

δικές ή ατοµικές απολύσεις, αφού στους τοµείς αυτούς η Ελλάδα δεν

διαφοροποιείται ουσιαστικά από τα Κοινοτικά δεδοµένα (της ΕΕ15). Εκεί
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που η Ελλάδα διαφοροποιείται σε σχέση µε τους εταίρους της είναι στον

τοµέα της προσωρινής απασχόλησης – και µάλιστα στη λειτουργία των

εταιρειών προσωρινής απασχόλησης.

Οι δείκτες της Παγκόσµιας Τράπεζας επιβεβαιώνουν και εξειδικεύουν

το συµπέρασµα αυτό. Το θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα είναι πράγµατι

ιδιαίτερα περιοριστικό των προσωρινών προσλήψεων. Μία άλλη ιδιαιτε-

ρότητα της Ελλάδας αφορά το ύψος της χρηµατικής αποζηµίωσης που

οφείλει η επιχείρηση στον εργαζόµενο που απολύει. Όµως το µη-µισθο-

λογικό κόστος καθώς και οι διαδικαστικές δυσκολίες µίας απόλυσης

στην Ελλάδα είναι σε παρόµοια επίπεδο µε τον µέσο κοινοτικό όρο.
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