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1. Εισαγωγή 
 

Η έρευνα για τις µορφές και τη διάρκεια του χρόνου εργασίας διενεργήθηκε σε ολόκληρη τη 
χώρα µε τη χρήση κοινού ερωτηµατολογίου για όλα τα Κράτη-Μέλη. Τα ερωτήµατα 
απευθύνθηκαν σε όλους τους εργαζόµενους (και κατά κύριο λόγο, στους µισθωτούς) που 
ήταν µέλη των 30.863 νοικοκυριών που ερευνήθηκαν κατά το Β’ τρίµηνο του έτους 2001 στα 
πλαίσια της συνεχούς έρευνας εργατικού δυναµικού. 
 
Στους πίνακες και τα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισµένα από τα 
αποτελέσµατα της έρευνας για τους µισθωτούς που εργάζονται µε ευέλικτο ωράριο ή 
ευέλικτη µορφή εργασίας. 
 
Ως ευέλικτο ωράριο εργασίας θεωρήθηκαν οι εξής µορφές εργασίας:  
• Ωράριο εργασίας που ρυθµίζεται από σύµβαση συνολικών ετήσιων ωρών εργασίας. Σε 

αυτή την περίπτωση σταθερό είναι µόνο το σύνολο των ωρών εργασίας µέσα στο έτος (ή το 
µέσο πλήθος ωρών εργασίας εβδοµαδιαίως). Ο εργοδότης, καθορίζει την κατανοµή των 
ωρών εργασίας µέσα στη διάρκεια της ηµέρας ή της εβδοµάδας ανάλογα µε τις ανάγκες 
της παραγωγής ή των απαιτούµενων υπηρεσιών. Μέσω αυτών των συµβάσεων 
αποφεύγονται οι υπερωρίες και οι διαθεσιµότητες.  

• Ωράριο εργασίας που χαρακτηρίζεται από µεταβλητές ώρες εργασίας µε σταθερό 
“πυρήνα”. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένας σταθερός πυρήνας ωρών εργασίας µέσα 
στη µέρα, που πρέπει να εργαστεί υποχρεωτικά ο εργαζόµενος, και ένα επιπλέον 
περιθώριο ωρών που µπορούν να χρησιµοποιήσουν κατά βούληση για να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύµβασή τους. Οι ώρες που “οφείλουν” ή 
“κερδίζουν” πρέπει να διακανονιστούν µέσα σε µια συγκεκριµένη περίοδο. 

• Ωράριο εργασίας που καθορίζεται έπειτα από αµοιβαία (ατοµική) συµφωνία ή ωράριο 
που καθορίζει µόνος του ο εργαζόµενος. 

 
Ως ευέλικτες µορφές εργασίας θεωρήθηκαν οι εξής περιπτώσεις: 
• Συµβάσεις ελαχίστου-µεγίστου: Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει εξασφάλιση ότι ο 

εργαζόµενος θα εργαστεί ένα ελάχιστο πλήθος ωρών µέσα στην εβδοµάδα ή µέσα 
στον µήνα αλλά το πραγµατικό πλήθος ωρών εργασίας µπορεί να είναι τελικά 
µεγαλύτερο, ανάλογα µε τις ανάγκες του παραγωγικού έργου. 

• Συµβάσεις  “µηδενικού ωραρίου”. Οι εργαζόµενοι µε αυτού του είδους σύµβαση, 
καλούνται στην εργασία µόνο όταν χρειάζονται. Μπορεί να προγραµµατιστεί η εργασία 
τους για πολλές ηµέρες ή εβδοµάδες, ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης, αλλά δεν 
έχουν καθορισµένο ωράριο διότι δεν είναι εξασφαλισµένος σταθερός “φόρτος” εργασίας.  
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2. Μισθωτοί µε ευέλικτο ωράριο εργασίας  
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας για το ωράριο εργασίας των µισθωτών παρουσιάζονται µε 
συνοπτικό τρόπο στους πίνακες και σχήµατα που ακολουθούν. 
 

       Σχήµα 1: Ποσοστά  µισθωτών µε σταθερό και µε ευέλικτο ωράριο εργασίας, 
 κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας. 
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Πίνακας 1: Ποσοστά µισθωτών µε σταθερό και µε ευέλικτο ωράριο εργασίας, κατά επάγγελµα. 
 

Επάγγελµα 
Σταθερή αρχή 
και τέλος 
εργασίας 

Ευέλικτο 
ωράριο 

Ένοπλες δυνάµεις 85,8 14,2 
Ανώτερα διοικητικά στελέχη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 86,2 13,8 
Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλµατα 

85,7 14,3 

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί 86,2 13,8 
Υπάλληλοι γραφείου 93,0 7,0 
Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών, πωλητές 84,9 15,1 
Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς 71,6 28,4 
Ειδικευµένοι τεχνίτες 85,9 14,1 
Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, 
µηχανηµάτων και εξοπλισµού 

83,5 16,5 

Ανειδίκευτοι εργάτες και χειρώνακτες 81,0 19,0 
Σύνολο 86,2 13,8 

 
 

 
Σχήµα 2: Ποσοστά  µισθωτών µε σταθερό και µε ευέλικτο ωράριο εργασίας,, 
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κατά επίπεδο εκπαίδευσης. 
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Σχήµα 3: Ποσοστά  µισθωτών µε σταθερό και µε ευέλικτο ωράριο εργασίας, κατά φύλο. 
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Από τον Πίνακα 1 και τα Σχήµατα 1-3 παρατηρούµε ότι το ποσοστό των µισθωτών που 
απάντησαν στην έρευνα ότι εργάζονται µε ευέλικτο ωράριο εργασίας δε διαφοροποιείται 
σηµαντικά για άντρες και γυναίκες (14,6% και 12,5% αντίστοιχα) και είναι ελαφρώς 
µεγαλύτερο στους απόφοιτους της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε σχέση µε τους απόφοιτους 
της δευτεροβάθµιας και της τριτοβάθµιας (16,2%, 12,5% και 12,9% αντίστοιχα). Σε ότι 
αφορά τα επαγγέλµατα, το µεγαλύτερο ποσοστό µισθωτών εργαζόµενων µε ευέλικτο ωράριο 
παρουσιάζεται στους γεωργούς, κτηνοτρόφους κλπ (28,4%) και στους ανειδίκευτους (19%) 
ενώ το µικρότερο στους υπάλληλους γραφείου (7%). Αντίστοιχα, το µεγαλύτερο ποσοστό 
εργαζόµενων µε ευέλικτο ωράριο εµφανίζεται στον πρωτογενή τοµέα (36,7%). 
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3. Μισθωτοί µε ευέλικτη µορφή εργασίας 
 
Στον Πίνακα 2 και στα Σχήµατα 4-6 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας για τις 
µορφές εργασίας των µισθωτών. 
 

Σχήµα 4: Ποσοστά  µισθωτών µε συνήθη και µε ευέλικτη µορφή εργασίας, 
 κατά τοµέα  οικονοµικής δραστηριότητας. 
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Πίνακας 2: Ποσοστά  µισθωτών µε συνήθη και µε ευέλικτη µορφή εργασίας, κατά επάγγελµα. 

Επάγγελµα 
Συνήθης 
σύµβαση  
εργασίας 

Ευέλικτη 
µορφή 
εργασίας 

Ανώτερα διοικητικά στελέχη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 75,6 24,4 
Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή 
επαγγέλµατα 

73,9 26,1 

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί 70,0 30,0 
Υπάλληλοι γραφείου 72,3 27,7 
Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών, πωλητές 72,3 27,7 
Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς 62,6 37,4 
Ειδικευµένοι τεχνίτες 67,4 32,6 
Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων 
και εξοπλισµού 

70,8 29,2 

Ανειδίκευτοι εργάτες και χειρώνακτες 69,4 30,6 
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Σχήµα 5: Ποσοστά  µισθωτών µε συνήθη και µε ευέλικτη µορφή εργασίας, κατά  επίπεδο εκπαίδευσης. 
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Σχήµα 6: Ποσοστά  µισθωτών µε συνήθη και µε ευέλικτη µορφή εργασίας, κατά φύλο. 
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Από τον Πίνακα 2 και τα Σχήµατα 4-6 παρατηρούµε ότι το ποσοστό των µισθωτών που 
απάντησαν στην έρευνα ότι εργάζονται µε ευέλικτη µορφή εργασίας δε διαφοροποιείται 
ιδιαίτερα στους άντρες και τις γυναίκες (29,7% και 28,2% αντίστοιχα) ούτε και µεταξύ των 
απόφοιτων πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (29,7%, 28,2% και 
27,1% αντίστοιχα). Σε ότι αφορά τα επαγγέλµατα, το µεγαλύτερο ποσοστό µισθωτών 
εργαζόµενων µε ευέλικτη µορφή εργασίας παρουσιάζεται στους γεωργούς, κτηνοτρόφους 
κλπ (37,4%) ενώ το µικρότερο στα ανώτερα διοικητικά στελέχη (24,4%). Αντίστοιχα, το 
µεγαλύτερο ποσοστό εργαζόµενων µε ευέλικτη µορφή εργασίας εµφανίζεται στον πρωτογενή 
τοµέα. 
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4. Μισθωτοί εργαζόµενοι µε βάρδιες 
 
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας για τους µισθωτούς που 
εργάζονται µε βάρδιες. Οι καταχωρήσεις του πίνακα δίνουν το ποσοστό των µισθωτών που 
απάντησαν ότι εργάζονται βάρδιες (συνήθως ή ορισµένες φορές το µήνα) και αυτών που δεν 
εργάζονται ποτέ βάρδια. Τα αποτελέσµατα αναλύονται κατά φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης, 
τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας και επάγγελµα 
 

Πίνακας 3: Μισθωτοί εργαζόµενοι µε βάρδιες (ποσοστά) 
 

 
Εκτελούν  
βάρδιες 

∆εν εκτελούν 
βάρδιες 

Φύλο   
Άντρες 21,0 79,0 
Γυναίκες 15,2 84,8 
Επίπεδο εκπαίδευσης   
Πρωτοβάθµια 19,3 80,7 
∆ευτεροβάθµια 20,9 79,1 
Τριτοβάθµια 14,0 86,0 
Τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας   
Πρωτογενής 17,5 82,5 
∆ευτερογενής 18,9 81,1 
Τριτογενής 18,6 81,4 
Επάγγελµα   
Ανώτερα διοικητικά στελέχη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 9,1 90,9 
Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή 
επαγγέλµατα 

7,3 92,7 

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί 24,4 75,6 
Υπάλληλοι γραφείου 9,8 90,2 
Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών, πωλητές 33,3 66,7 
Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς 14,5 85,5 
Ειδικευµένοι τεχνίτες 11,5 88,5 
Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων 
και εξοπλισµού 

33,6 66,4 

Ανειδίκευτοι εργάτες και χειρώνακτες 19,0 81,0 
   
Σύνολο 18,7 81,3 

 
 
Από τα στοιχεία του Πίνακα 3 προκύπτει ότι το ποσοστό των µισθωτών που απάντησαν ότι 
εκτελούν βάρδιες είναι υψηλότερο για τους άντρες σε σύγκριση µε τις γυναίκες (21% και 
15,2% αντίστοιχα), µικρότερο για τους απόφοιτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (14%), ενώ δε 
διαφοροποιείται σηµαντικά ανάλογα µε τον τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας. Ως προς το 



Αποτελέσµατα έρευνας για τις µορφές και τη διάρκεια του χρόνου εργασίας στην Ελλάδα  

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος        8

επάγγελµα, το µεγαλύτερο ποσοστό εργαζόµενων µε βάρδιες παρουσιάζεται στους χειριστές 
σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων (33,6%) και τους απασχολούµενους στην παροχή 
υπηρεσιών (33,3%) και το µικρότερο στα πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά κλπ, 
επαγγέλµατα (7,3%) και στα ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (9,1%). 


