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Περίληψη 

 
Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν οι αντιλήψεις και οι εμπειρίες των εργοδοτών καθώς 
και οι αντιλήψεις και οι εμπειρίες των εργαζομένων για την μερική απασχόληση. Η 
αδυναμία της πλειονότητας των ελληνικών και διεθνών ερευνών να λάβουν υπόψη τους 
τις διαφορετικές κατηγορίες της μερικής απασχόλησης, οδήγησαν τον ερευνητή στην 
εφαρμογή του διαχωρισμού που προτείνει η Jenkins (2004) σε «κεντρικούς», «κορυφής» 
και «συμπληρωματικούς» μερικώς απασχολούμενους. Η έρευνα βασίστηκε σε ημι-
δομημένες συνεντεύξεις με πέντε (5) υπεύθυνους επιχειρήσεων καθώς και στη συλλογή 
και επεξεργασία εκατόν εξήντα δυο (162) ερωτηματολογίων με εργαζόμενους πλήρους 
και μερικής απασχόλησης. Από την πλευρά της ζήτησης εργασίας, τα αποτελέσματα 
φανερώνουν ότι το κύριο κίνητρο των εργοδοτών για την εφαρμογή της μερικής 
απασχόλησης τόσο με «κεντρικούς» όσο και με εργαζόμενους «κορυφής» είναι η ευελιξία 
που απαιτείται στο σχεδιασμό της εργασίας. Ενώ για την εφαρμογή της πρακτικής των 
«συμπληρωματικών» εργαζομένων, βασικό κίνητρο αποτελούν οι πιέσεις του 
ανταγωνισμού που συνεπάγονται την ανάγκη μείωσης του κόστους. Όσον αφορά την 
πλευρά της προσφοράς εργασίας, η έρευνα αποκαλύπτει ότι για το σύνολο του δείγματος 
η αδυναμία εύρεσης εργασίας πλήρους απασχόλησης αποτελεί τον κύριο λόγο που οδηγεί 
τους εργαζόμενους στην ανάληψη μερικής απασχόλησης. Από το διαχωρισμό του 
δείγματος, προέκυψε ότι τα ίδια αποτελέσματα ισχύουν για τους άνδρες και για τις 
γυναίκες, τα άτομα ηλικίας 18 έως 34 ετών, τα άτομα που κατέχουν εκπαίδευση πλέον 
της βασικής (Ι.Ε.Κ, Τ.ΕΙ., Α.Ε.Ι) αλλά και για τους «κεντρικούς» εργαζόμενους και τους 
εργαζόμενους «κορυφής». Ενώ, για τα άτομα ηλικίας άνω των 35 ετών, για τα άτομα που 
είναι απόφοιτοι τουλάχιστο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για τους 
«συμπληρωματικούς» εργαζόμενους, οι οικογενειακές υποχρεώσεις αποτελούν το βασικό 
λόγο απασχόλησης με μερική εργασία. Επιπρόσθετα, προέκυψε ότι για το σύνολο του 
δείγματος, το βασικό όφελος της μερικής εργασίας είναι ότι συντελεί στην διατήρηση της 
επαγγελματικής ταυτότητας των ατόμων (αποφυγή της ανεργίας). Τα ίδια αποτελέσματα 
ισχύουν τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, για τα άτομα ηλικίας από 18 έως 
34 ετών, για τα άτομα με επίπεδο εκπαίδευσης πλέον της βασικής (Ι.Ε.Κ, Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι.), 
για τους «κεντρικούς» και «συμπληρωματικούς» εργαζόμενους. Από την άλλη πλευρά, η 
εξισορρόπηση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής αποτελεί το κύριο όφελος  των 
ατόμων ηλικίας άνω των 35 ετών, των ατόμων που είναι απόφοιτοι τουλάχιστο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των εργαζομένων «κορυφής». Τέλος η έρευνα 
αποκάλυψε ότι για το σύνολο του δείγματος το ισχυρότερο μειονέκτημα που προκύπτει 
από την μερική εργασία είναι το χαμηλό επαγγελματικό κύρος. Από το διαχωρισμό του 
δείγματος προέκυψε ότι τα ίδια αποτελέσματα ισχύουν τόσο για τους άνδρες όσο και για 
τις γυναίκες αλλά και για τα άτομα ηλικίας 18 έως 35 ετών, για τα άτομα με επίπεδο 
εκπαίδευση πλέον της βασικής (Ι.Ε.Κ, Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι.) και για τους «συμπληρωματικούς» 
εργαζόμενους. Οι χαμηλές χρηματικές απολαβές αποτελούν το ισχυρότερο μειονέκτημα 
για τα άτομα ηλικίας άνω των 35 ετών καθώς και για τα άτομα με βασικό επίπεδο 
εκπαίδευσης ενώ οι «κεντρικοί» εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι «κορυφής»  πρεσβεύουν 
αντίστοιχα, ότι οι μειωμένες προοπτικές εξέλιξης και η εντατικοποίηση της εργασίας 
αποτελούν τα ισχυρότερα μειονεκτήματα της μερικής απασχόλησης. 
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Πρόλογος 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της μερικής απασχόλησης τόσο από την 

πλευρά της ζήτησης, όσο και από την πλευρά της προσφοράς εργασίας. Ειδικότερα, 

εξετάζονται οι αντιλήψεις και οι εμπειρίες των εργοδοτών καθώς και οι αντιλήψεις και οι 

εμπειρίες των εργαζομένων για την μερική απασχόληση, εφαρμόζοντας τον διαχωρισμό 

που προτείνει η Jenkins (2004) στην έρευνα με τίτλο: “Restructuring flexibility: Case 

studies of part-time female workers in six workplaces”. 

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Βόρειο Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου-

Αυγούστου 2005.  

Ο συγγραφέας θα ήθελε να ευχαριστήσει τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Δημήτριο Μιχαήλ 

για τη συνεχή του υποστήριξη και την παροχή πολύτιμων συμβουλών και κατευθύνσεων 

κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της μελέτης. 
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1. Εισαγωγή 

 

1.1 Ερευνητικό πρόβλημα 

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην 

Ευρώπη. Χαρακτηριστικό της ανεργίας είναι ότι εντοπίζεται κυρίως στις γυναίκες και στα 

νεαρά άτοµα χωρίς εργασιακή εµπειρία (νεοεισερχόµενοι/ες στην απασχόληση), ενώ 

τείνει να έχει μεγαλύτερη διάρκεια σε σύγκριση µε την Ευρώπη (μακροχρόνια ανεργία). 

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (2004, σελ.1-2) το Δ΄ τρίμηνο του 

2004 το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 10,4%, με ποσοστό ανεργίας των γυναικών 

(16,1%) υπερδιπλάσιο από εκείνο των ανδρών (6,4%).  

 Παρόλο όμως το έντονο και μόνιμο πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα, η μερική 

απασχόληση, με εξαίρεση τις ελαφρές αυξοµειώσεις που παρουσιάζει (άλλοτε ανοδικά και 

άλλοτε καθοδικά) παραµένει εξαιρετικά περιορισµένη και καθηλωµένη σε χαµηλά επίπεδα. 

Το ποσοστό μερικής απασχόλησης το Δ΄ τρίμηνο του 2004 ανήλθε μόλις στο 4,6% των 

απασχολουμένων (ΕΣΥΕ, 2005). Αντίθετα, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (των 15) η 

μερική απασχόληση παρουσιάζει αύξηση από 14,2% το 1992, σε 18,2% το 2002 

(Eurostat, 2003). 

Εξετάζοντας τα ποσοστά ανεργίας και τα ποσοστά εφαρμογής της μερικής 

απασχόλησης θα μπορούσαμε να εκφράσουμε την άποψη ότι η μερική απασχόληση στην 

Ελλάδα, προς το παρόν, μπορεί να μην έχει ιδιαίτερη απήχηση στους εργοδότες και στους 

εργαζόμενους, αλλά αναμένεται στο άμεσο μέλλον να αποτελέσει καθοριστική σχέση 

εργασίας. Αυτή η άποψη ενισχύεται εάν λάβουμε υπόψη: Πρώτον, το Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για την Απασχόληση 2003 (Ε.Σ.Δ.Α. 2003) το οποίο εξέτασε την εισαγωγή 

μορφών μερικής απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα, που σταδιακά άρχισαν να 

πραγματοποιούνται κατά το έτος 2004, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή της μερικής 

εργασίας θα ευνοήσει την επίτευξη των στόχων του Ε.Σ.Δ.Α. 2003 δηλαδή, πλήρης 

απασχόληση, ποιότητα και παραγωγικότητα της εργασίας, κοινωνική συνοχή και 

ενσωµάτωση. Δεύτερον, το στόχο που τέθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη 

Στρατηγική της Λισσαβόνας για το έτος 2010, δηλαδή επίπεδο γυναικείας απασχόλησης 

60%. Διαφαίνεται ότι η μερική εργασία αποτελεί «εργαλείο» το οποίο θα ευνοήσει την 

συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Τρίτον, την επικείμενη διεύρυνση του 

ωραρίου των καταστημάτων. Στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας και της δημιουργίας 

νέων θέσεων εργασίας είναι κατανοητό ότι η μερική εργασία θα αποκτήσει 

πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία, σημειώνεται σημαντικός 

όγκος ερευνητικής δραστηριότητας σχετικά με την μερική απασχόληση. Η διεθνής 

ερευνητική κοινότητα έχει προσανατολιστεί τόσο προς την πλευρά της ζήτησης, όσο και 

προς την πλευρά της προσφοράς μερικής εργασίας. Επιπλέον, ειδικό βάρος έχει αποδοθεί 

στη σχέση μερικής εργασίας και γυναικείας απασχόλησης.  
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Από την άλλη πλευρά, η ελληνική ερευνητική προσπάθεια βρίσκεται ακόμα σε 

εμβρυακή κατάσταση αφού μικρός αριθμός ερευνητών (Mihail, 2003; Αβραμίκου, 2001) 

διερεύνησαν τις συγκεκριμένες συμβάσεις απασχόλησης. 

Αξίζει όμως να παρατηρήσουμε, ότι η πλειοψηφία των ερευνών για την μερική 

εργασία, τόσο σε διεθνές όσο και σε ελληνικό επίπεδο, δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις  

διαφορετικές κατηγορίες αυτής. Η προσέγγιση αυτή ενδέχεται να οδηγεί στην καταγραφή 

γενικεύσεων, οι οποίες μπορεί να εκφράζουν τον μέσο εργαζόμενο με σύμβαση μερικής 

απασχόλησης, αλλά σαφώς δεν προσφέρει εξειδικευμένη γνώση και δεν αποκαλύπτει τις 

πραγματικές διαστάσεις της μερικής εργασίας. Μικρός αριθμός ερευνών στην 

βιβλιογραφία επιχείρησε να διακρίνει και να εντοπίσει τις διαφορετικές κατηγορίες της 

μερικής απασχόλησης (Jenkins 2004; Warren και Walters, 1998; Tilly, 1992; Feldman, 

1990). 

Συνεπώς, η έντονη επικαιρότητα σχετικά με τη μερική απασχόληση στον ελληνικό 

χώρο, η ενδεχόμενη επέκταση της στην ελληνική αγορά εργασίας, η έλλειψη ερευνών 

στην Ελλάδα καθώς και η αδυναμία της πλειοψηφίας των διεθνών ερευνών να λάβουν 

υπόψη τους τις διαφορετικές κατηγορίες αυτής, οδήγησαν τον ερευνητή στην μελέτη της 

μερικής εργασίας στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας όμως ως οδηγό, τις διακρίσεις της μερικής 

εργασίας που προτείνει η Jenkins (2004).    

 
 

1.2 Σκοπός, στόχοι της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της μερικής απασχόλησης τόσο από 

την πλευρά της ζήτησης, όσο και από την πλευρά της προσφοράς εργασίας.  

Με κύρια αναφορά την έρευνα της Jenkins (2004) που έχει τίτλο “Restructuring 

flexibility: Case studies of part-time female workers in six workplaces” θα εξεταστούν οι 

αντιλήψεις και οι εμπειρίες των εργοδοτών καθώς και οι αντιλήψεις και οι εμπειρίες των 

εργαζομένων για την μερική απασχόληση, εφαρμόζοντας τον διαχωρισμό που προτείνει η 

συγγραφέας. Η Jenkins με κριτήριο τον τρόπο εφαρμογής της μερικής εργασίας ή 

διαφορετικά, με κριτήριο τον τρόπο αξιοποίησης των εργαζομένων από τους εργοδότες, 

διακρίνει τις εξής κατηγορίες εργαζομένων μερικής απασχόλησης: 

1. Οι «κεντρικοί» εργαζόμενοι (Core). Αποτελούν την πλειοψηφία των εργαζομένων 

στις επιχειρήσεις και αναλαμβάνουν τα κύρια καθήκοντα και τις κύριες 

υποχρεώσεις του οργανισμού. 

2. Οι εργαζόμενοι «κορυφής» (Peak). Αφορά στρατηγική εφαρμογή της μερικής 

εργασίας η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των διακυμάνσεων της ζήτησης. 

Οι εργαζόμενοι απασχολούνται  τις ώρες της ημέρας ή τις μέρες της εβδομάδας 

όπου παρατηρείται ιδιαίτερος φόρτος εργασίας. 

3. Οι «συμπληρωματικοί» εργαζόμενοι (Ancillary). Αναλαμβάνουν κυρίως εργασίες 

ρουτίνας σε ώρες εκτός του συνηθισμένου ωραρίου.  
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Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα τα οποία η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να 

απαντήσει περιλαμβάνουν:  

 

- Ποια είναι τα κίνητρα των εργοδοτών για την εφαρμογή εργασίας μερικής 

απασχόλησης; Είναι διαφορετικά όταν εφαρμόζουν την πρακτική των 

«κεντρικών», των «συμπληρωματικών» ή των εργαζομένων «κορυφής»;  

- Ποια είναι τα κίνητρα των εργαζομένων για την ανάληψη μερικής εργασίας; Είναι 

διαφορετικά για τους «κεντρικούς», τους «συμπληρωματικούς» ή τους 

εργαζόμενους «κορυφής»;  

- Ποια είναι τα οφέλη της μερικής απασχόλησης για τους εργαζόμενους; Είναι 

διαφορετικά για τους «κεντρικούς», τους «συμπληρωματικούς» ή τους 

εργαζόμενους «κορυφής»;  

- Ποια είναι τα μειονεκτήματα της μερικής απασχόλησης για τους εργαζόμενους; 

Είναι διαφορετικά για τους «κεντρικούς», τους «συμπληρωματικούς» ή τους 

εργαζόμενους «κορυφής»;  

 

1.3 Συνεισφορά και περιορισμοί έρευνας 

Η παρούσα μελέτη θα συμβάλλει στην ενίσχυση της έρευνας που διεξάγεται στον 

ελληνικό χώρο σχετικά με τις ευέλικτες μορφές εργασίας. Συγκεκριμένα, θα συμπληρώσει 

ερευνητικά κενά που παρουσιάζονται τόσο στην πλευρά της προσφοράς όσο και στην 

πλευρά της ζήτησης εργασίας αφού, όπως έχει αναφερθεί, το συγκεκριμένο πεδίο 

έρευνας βρίσκεται σε εμβρυακή κατάσταση. Μικρός αριθμός ερευνητών στον ελληνικό 

χώρο διερεύνησαν τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και ακόμη μικρότερος τη μερική 

εργασία. 

Επιπλέον, σε διεθνές επίπεδο η παρούσα έρευνα θα αποφύγει την καταγραφή 

γενικεύσεων και θα επιδιώξει την παροχή εξειδικευμένης γνώσης όσον αφορά τις 

διαφορετικές κατηγορίες των μερικώς απασχολουμένων. Συνεπώς, κατά την ανάλυση των 

στοιχείων, εκτός από τις δημογραφικές παραμέτρους (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης) 

θα ληφθούν υπόψη ο τρόπος εφαρμογής της μερικής εργασίας από τους εργοδότες και θα 

γίνει διάκριση των μερικώς απασχολουμένων σε «κεντρικούς», «κορυφής» και 

«συμπληρωματικούς». 

Ο βασικότερος περιορισμός της έρευνας που συνάντησε ο ερευνητής αφορούσε τη 

πρόσβαση στις επιχειρήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις ο ερευνητής αντιμετώπισε την 

άρνηση των επιχειρηματιών στο αίτημα πραγματοποίησης της έρευνας. Παρόλο που 

προηγουμένως είχε δοθεί η διαβεβαίωση ότι όλα τα στοιχεία του οργανισμού θα 

παραμείνουν απολύτως εμπιστευτικά, οι επιχειρηματίες ανέφεραν ότι η στρατηγική της 

απασχόλησης και ειδικότερα οι συμβάσεις μερικής εργασίας αποτελούν «ευαίσθητα 

θέματα του οργανισμού και θεμιτό θα ήταν να μην δημοσιοποιηθούν».  
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1.4 Δομή έρευνας 

Συνοπτικά τα επιμέρους κεφάλαια της έρευνας περιλαμβάνουν: 

 Τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπου αναφέρονται τα κύρια και πιο αξιόλογα 

ευρήματα προηγηθέντων ερευνών αναφορικά τόσο από την πλευρά της 

προσφοράς, όσο και από την πλευρά της ζήτησης μερικής εργασίας. Επιπρόσθετα, 

επιδιώκεται η διερεύνηση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα.  

 Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, όπου αναφέρονται οι θεωρητικές μεταβλητές 

στις οποίες στηρίζεται η εμπειρική διερεύνηση. 

 Το  μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας. Αιτιολογούνται η ερευνητική προσέγγιση 

που εφαρμόστηκε, ο τρόπος συγκρότησης του δείγματος αλλά και των 

ερευνητικών οργάνων. Επιπλέον, περιγράφεται η διαδικασία συλλογής των 

δεδομένων καθώς και η στατιστική ανάλυση που εφαρμόστηκε.  

 Την παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας. Παρουσιάζονται και περιγράφονται 

σε συνοπτικούς πίνακες τα ευρήματα που προέκυψαν από την ανάλυση των 

δεδομένων σύμφωνα με το εννοιολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας. 

 Την αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας και τα συμπεράσματα. Επιδιώκεται η 

σύνδεση του θεωρητικού, μεθοδολογικού και εμπειρικού τμήματος της έρευνας και 

ερμηνεύονται τα σημαντικότερα πορίσματα. 

 Το τελευταίο τμήμα της μελέτης περιλαμβάνει το παραρτήματα, όπου αναλύονται 

σε πίνακες και διαγράμματα τα δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού των 

εργαζομένων (Ν=162). Η ανάλυση αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση 

των ευρημάτων της έρευνας.  
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2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

2.1 H ευέλικτη επιχείρηση και η έννοια της μερικής απασχόλησης 

Η έννοια της «ευέλικτης επιχείρησης» αποτελεί το επίκεντρο συζήτησης για 

περισσότερο από τριάντα χρόνια. Στον ευρωπαϊκό χώρο, στα μέσα της δεκαετίας του 

1970, με αφορμή την οικονομική κρίση και τις αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου -1973- 

πρωτοεμφανίστηκε ο προβληματισμός της «ευέλικτης επιχείρησης» (True, 1992, 

σελ.497). Συγκεκριμένα, η χαμηλή απόδοση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δημιούργησε 

δυσκολίες προσαρμογής στις διεθνείς συνθήκες της αγοράς. Ως αποτέλεσμα η χαμηλή 

ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δημιούργησε αδυναμία ανταπόκρισης 

στις προκλήσεις του παραγωγικού περιβάλλοντος καθώς και αδυναμία αξιοποίησης των 

ευκαιριών που προσέφεραν τα πληροφοριακά συστήματα. Από την άλλη πλευρά, οι 

εργαζόμενοι θεώρησαν ότι η ευελιξία, έως ένα βαθμό, θα μπορούσε να αποτελέσει λύση 

στο ισχυρό πρόβλημα της ανεργίας. 

Πρωτοπόρος στην ακαδημαϊκή συζήτηση σχετικά με την ευελιξία σε επίπεδο 

οργανισμού είναι ο Atkinson (1984). Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η επιχείρηση μπορεί 

να υιοθετήσει τις εξής μορφές ευελιξίας:  

1. τη λειτουργική ευελιξία, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την τυπική 

παραδοσιακή γραμμή παραγωγής στην οποία επικρατεί απόλυτη ειδίκευση. Η 

λειτουργική ευελιξία σχετίζεται με την ικανότητα των εργαζομένων να 

αναλαμβάνουν ποικιλία  εργασιών. Συνεπώς όμως, απαιτούνται δεξιότητες, 

συνεχής επιμόρφωση και ικανότητα εσωτερικής μετακίνησης των 

εργαζομένων. 

2. την αριθμητική ευελιξία, που σχετίζεται με τη δυνατότητα του εργοδότη να 

μεταβάλλει το μέγεθος του εργατικού δυναμικού ανάλογα με τις ανάγκες της 

επιχείρησης.  

3. την οικονομική ευελιξία, που σχετίζεται με τον καθορισμό της μεθόδου 

αμοιβής η οποία δεν στηρίζεται σε εθνικές συλλογικές διαπραγματεύσεις αλλά 

επηρεάζεται από τις τοπικές συνθήκες. 

 

Το μοντέλο της «ευέλικτης επιχείρησης» του Atkinson στηριζόταν στα διαφορετικά 

είδη συμβολαίων που προσφέρουν οι εργοδότες προς τους εργαζόμενους. Με βάση αυτό 

το κριτήριο, το εργατικό δυναμικό της επιχείρησης διαχωρίζεται σε εργαζόμενους του 

πυρήνα (core workforce) και σε εργαζόμενους της περιφέρειας (peripheral workers). Οι 

εργαζόμενοι του πυρήνα είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη λειτουργική ευελιξία της 

επιχείρησης και αποτελούν κυρίως σταθερό εργατικό δυναμικό που απασχολούνται με 

συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι της περιφέρειας έχουν 

προσωρινό χαρακτήρα στην επιχείρηση και είναι σε θέση να υποστηρίξουν την αριθμητική 

ευελιξία. Σε αυτήν την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι μερικής 
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απασχόλησης, εποχιακής απασχόλησης και πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου. 

Σύμφωνα με τον Atkinson, η «ευέλικτη επιχείρηση» προϋποθέτει την ύπαρξη 

εργαζομένων του πυρήνα, οι οποίοι αντιδρούν θετικά στις αλλαγές και προσαρμόζονται με 

επιτυχία σε αυτές αλλά και ταυτόχρονα εργαζομένων της περιφέρειας, οι οποίοι έχουν 

αναλάβει ως ρόλο την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών που απαιτούνται για την 

εκπλήρωση του έργου που εκτελούν οι εργαζόμενοι του πυρήνα.  

Παρόλα αυτά ο διαχωρισμός μεταξύ εργαζομένων κέντρου και περιφέρειας με βάση 

την λειτουργική και την αριθμητική ευελιξία αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. 

Συγκεκριμένα, σε πολλές επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με ευέλικτες 

μορφές εργασίας δεν αποκλείεται να αποτελούν εργαζόμενους του πυρήνα (Mayne et al. 

1996; Walsh and Deery, 1999). Επιπλέον, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης δεν 

περιορίζονται μόνο σε εργασίες προσωρινού χαρακτήρα, περιθωριακής απασχόλησης με 

σκοπό την κάλυψη παροδικών αναγκών της επιχείρησης αλλά αναλαμβάνουν θέσεις 

εποπτείας και διοίκησης. Γι΄ αυτό ακριβώς το λόγο, και η μελέτη των εργαζομένων 

μερικής απασχόλησης δεν αποκλείεται να αποτελεί μελέτη εργατικού δυναμικού του 

πυρήνα.  

Από τις διάφορες κατηγορίες ευέλικτης απασχόλησης ή «μη-κανονικής» εργασίας ή 

διαφορετικά, «άτυπες μορφές» απασχόλησης διακρίνουμε τις εξής: μερική απασχόληση, 

ελαστικό ωράριο, συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου, διαμοιρασμός 

εργασίας, τηλε-εργασία, συμπυκνωμένη εβδομάδα εργασίας, εργασία το Σαββατοκύριακο, 

εργασία στο σπίτι, εργασία με βάρδιες και εργασία τη νύχτα.  

Με τον νόμο Ν.1892/1990 διαμορφώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πλαίσιο 

λειτουργίας της μερικής απασχόλησης και στη συνέχεια, εμπλουτίστηκε το 1998 με τον 

νόμο Ν. 2639/1998 και το 2000 με τον νόμο Ν.2874/2000. Η μερική απασχόληση 

αποτελεί μία ευέλικτη μορφή εργασίας η οποία διαφέρει από το παραδοσιακό μοντέλο 

πλήρους απασχόλησης ως προς το ωράριο εργασίας, τις αποδοχές και τα επιδόματα. Κατά 

τη σύσταση σύμβασης εργασίας ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορεί με έγγραφη ατομική 

σύμβαση να συμφωνήσουν για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, εργασία η οποία θα είναι 

μικρότερης διάρκειας από την κανονική (άρθρο 2 παράγραφος 1 του Ν. 2639/1998). 

Επομένως, μερική απασχόληση μπορεί να ορισθεί η σχέση εξαρτημένης εργασίας όπου ο 

εργαζόμενος προσφέρει εργασία μειωμένης διάρκειας και λαμβάνει αντιστοίχως και 

μειωμένη αμοιβή. Επίσης, κατά τη σύσταση της σύμβασης εργασίας ο εργοδότης και ο 

μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν εκ περιτροπής 

εργασία ανά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα. Εκ περιτροπής εργασία σημαίνει δηλαδή ότι ο 

εργαζόμενος απασχολείται κατά πλήρες ωράριο, αλλά λιγότερες από τις ισχύουσες στην 

επιχείρηση ημέρες εργασίας για την εβδομάδα, το δεκαπενθήμερο ή το μήνα. Η εκ 

περιτροπής εργασία ανήκει στην ευρύτερη έννοια της μερικής απασχόλησης (άρθρο 2, 

παράγραφος 2, Ν.2639/1998).  

 



 15

2.2 Η μερική απασχόληση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα 

Η αναγκαιότητα για την αναδιάρθρωση της εργασίας και την προώθηση της 

ευελιξίας στον ευρωπαϊκό χώρο διαφαίνεται στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής «Σύµπραξη για μια νέα Οργάνωση της Εργασίας» (1997). Βασικά σημεία της 

Πράσινης Βίβλου αποτελούν οι διατυπώσεις ότι η καλύτερη οργάνωση της εργασίας και η 

εξειδίκευση θα καταστήσει εφικτή την ανάπτυξη της «ευέλικτης επιχείρησης». 

Αποτέλεσμα του νέου τρόπου οργάνωσης της εργασίας θα είναι η αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και η εξασφάλιση της 

απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού. 

Η ανεργία στην Ελλάδα εντοπίζεται κυρίως στις γυναίκες και στα νεαρά άτοµα χωρίς 

εργασιακή εµπειρία (νεοεισερχόµενοι/ες στην απασχόληση), ενώ τείνει να έχει 

μεγαλύτερη διάρκεια σε σύγκριση µε την Ευρώπη (μακροχρόνια ανεργία). Σύμφωνα με 

την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (2004, σελ.1-2) το Δ΄ τρίμηνο του 2004 το 

ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 10,4%, με ποσοστό ανεργίας των γυναικών (16,1%) 

υπερδιπλάσιο από εκείνο των ανδρών (6,4%). Από τη διάρθρωση της ανεργίας κατά 

ομάδα ηλικίας, προκύπτει ότι τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στους νέους ηλικίας 

15-29 ετών, όπου το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 20,4%, μάλιστα δε στις νέες 

γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 28,0% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 

τους (πίνακας 2.1). Αντίστοιχα στην Ευρώπη των 25 και την Ευρωζώνη (12) το ποσοστό 

ανεργίας τον Φεβρουάριο του 2005 ανήλθε σε 8,9% (Eurostat, 2005, σελ.1). Τον 

Φεβρουάριο του 2005, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2004, το ποσοστό ανεργίας 

για τους άνδρες στην Ευρωζώνη παρουσίασε μείωση από 7,5% σε 7,4% ενώ στην 

Ευρώπη των 25 το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε από 8,1% σε 7,9%. Αντίθετα για τις 

γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε από 10,6% σε 10,7% στην Ευρωζώνη ενώ 

παρέμεινε αμετάβλητο (10,2%) για την Ευρώπη των 25. Όσον αφορά την ομάδα ηλικίας 

κάτω τον 25 ετών, τον Φεβρουάριο του 2005 το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 18,5% για 

την Ευρωζώνη και 18,8% για την Ευρώπη των 25. Τον Φεβρουάριο του 2004 τα ποσοστά 

ανεργίας ήταν 18,0% και 18,8%, αντίστοιχα. 

 
 

Πίνακας 2.1 Η ανεργία κατά φύλο και ηλικία στην Ελλάδα 

 
Ηλικία Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

15-29 14,2% 28,0% 20,4% 

30-44 4,8% 14,9% 9,1% 

45-64 4,0% 7,9% 5,4% 

65+ 0,5% 3,8% 1,3% 

Σύνολο 6,4% 16,1% 10,4% 
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 2005, σελ.2 
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Συνεπώς, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά 

ανεργίας στην Ευρώπη. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν η Πολωνία (18,1%), η Σλοβακία 

(16,2%), και η Ισπανία (10,3%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στην 

Ιρλανδία (4,3%), το Λουξεμβούργο (4,4%), την Αυστρία (4.6%), το Ηνωμένο Βασίλειο 

(4,6% τον Δεκέμβριο του 2004) και την Ολλανδία (4,7% τον Δεκέμβριο του 2004) 

(Eurostat, 2005, σελ.1). 

Παρόλο όμως το έντονο και μόνιμο πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα, η μερική 

απασχόληση, με εξαίρεση τις ελαφρές αυξοµειώσεις που παρουσιάζει (άλλοτε ανοδικά και 

άλλοτε καθοδικά) παραµένει εξαιρετικά περιορισµένη και καθηλωµένη σε χαµηλά επίπεδα. 

Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται μόλις στο 4,6% των απασχολούμενων 

(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, 2005, σελ.3) (πίνακας 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2.2 Απασχολούµενοι  ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά είδος απασχόλησης (πλήρης-
µερική), για τα έτη 1998 - 2004 ανά τρίµηνο (%) 

 
 Πλήρης  Μερική 

 
 Πλήρης  Μερική  

Α τρίμηνο 1998 93,9 6,1 Γ τρίμηνο 2001 96,1 3,9 

Β τρίμηνο 1998 94,0 6,0 Δ τρίμηνο 2001 96,2 3,8 

Γ τρίμηνο 1998 94,7 5,3 Α τρίμηνο 2002 95,46   4,54  

Δ τρίμηνο 1998 94,7 5,3 Β τρίμηνο 2002 95,57 4,43 

Α τρίμηνο 1999 93,1  6,9  Γ τρίμηνο 2002 95,63 4,37 

Β τρίμηνο 1999 93,9 6,1 Δ τρίμηνο 2002 95,61 4,39 

Γ τρίμηνο 1999 94,7 5,3 Α τρίμηνο 2003 95,57  4,43    

Δ τρίμηνο 1999 94,9 5,1 Β τρίμηνο 2003 95,88 4,12 

Α τρίμηνο 2000 95,3 4,7   Γ τρίμηνο 2003 95,81 4,19 

Β τρίμηνο 2000 95,4 4,6 Δ τρίμηνο 2003 95,70 4,30 

Γ τρίμηνο 2000 95,6 4,4 Α τρίμηνο 2004 95,46   4,54  

Δ τρίμηνο 2000 95,6 4,4 Β τρίμηνο 2004 95,37 4,63 

Α τρίμηνο 2001 95,7    4,3  Γ τρίμηνο 2004 95,51 4,49 

Β τρίμηνο 2001 95,9 4,1 Δ τρίμηνο 2004 95,40 4,60 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2004 
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Στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (των 15) η μερική απασχόληση παρουσίασε 

αύξηση από 14,2% το 1992 σε 18,2% το 2002 (πίνακας 2.3). Όμως, παρατηρούνται 

ορισμένες διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα. Από τη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών 

κρατών-μελών της Ε.Ε διαφαίνεται ότι η εργασία μερικής απασχόλησης είναι περισσότερο 

διαδεδομένη σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Τα υψηλότερα ποσοστά μερικώς 

απασχολουμένων εμφανίζονται στην Ολλανδία (43,8% του συνολικού εργατικού 

δυναμικού), στο Ην. Βασίλειο (25,0%), στη Σουηδία (21,4%), στη Γερμανία (20,8%) και 

στη Δανία (20,6%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται σε χώρες της Νότιας 

Ευρώπης: Πορτογαλία (11,3%), Ισπανία (8,0%), Ελλάδα (4,5%).  

 

 

 

Πίνακας 2.3 Μερική Απασχόληση στην Ε.Ε (15) κατά φύλο και κατά κράτος-μέλος (1992-2002) 
(% του συνολικού εργατικού δυναμικού) 

 
 Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 1992  2002  1992  2002  1992  2002  

Αυστρία 12,6  18,9  3,6  5,1  24,5  35,7  

Βέλγιο  12,7  19,4  2,3  5,9  28,9  37,7  

Δανία  23,0  20,6  10,7  11,0  37,1  31,4  

Φινλανδία  10,4  12,4  7,3  8,0  13,7  17,1  

Γαλλία 13,1  16,2  3,8  5,0  25,2  29,7  

Γερμανία  14,5  20,8  2,7  5,8  30,9  39,5  

Ελλάδα 4,5  4,5  2,6  2,3  8,1  8,1  

Ιρλανδία 9,1  16,5  3,8  6,5  18,7  30,5  

Ιταλία 5,5  8,6  2,5  3,7  11,2  16,7  

Λουξεμβούργο  6,5  11,7  1,0  1,8  16,2  26,4  

Ολλανδία 34,8  43,8  15,2  21,5  64,4  72,8  

Πορτογαλία 7,2  11,3  4,1  7,1  11,1  16,4  

Ισπανία 6,0  8,0  2,2  2,6  13,8  17,0  

Σουηδία  20,5  21,4  6,8  11,2  36,0  32,9  

Ην. Βασίλειο 22,9 25,0  6,3  9,4  43,8  44,0  

Σύνολο της 
Ε.Ε (15) 

14,2  18,2  4,2  6,6  28,8  33,5  

Τα αρχικά δεδομένα για την Ιταλία και τη Σουηδία αναφέρονται στο έτος 1993.  
Τα αρχικά δεδομένα για την Αυστρία αναφέρονται στο έτος 1994.  
Πηγή: Eurostat Labour Force Survey 2002. 
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Συνεπώς, από τη σύγκριση των ποσοστών ανεργίας και ποσοστών υιοθέτησης της 

μερικής απασχόλησης, γίνεται αντιληπτό ότι χώρες με χαμηλά επίπεδα ανεργίας 

παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά μερικής απασχόλησης και το αντίστροφο. Χαρακτηριστικό 

είναι το παράδειγμα της Ολλανδίας όπου εμφανίζει ποσοστό ανεργίας 4,7% (το Δεκέμβριο 

του 2004) και η μερική απασχόληση ως ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού 

ανέρχεται σε 43,8% (2002). Σύμφωνα με τους Garibaldi και  Mauro (2002, σελ.106) το 

«θαύμα» της απασχολησιμότητας της Ολλανδίας οφείλεται στην αύξηση της μερικής 

εργασίας των γυναικών ηλικίας 25-49 ετών, στον τομέα των υπηρεσιών. Περαιτέρω όμως 

έρευνα των συγγραφέων, αποκαλύπτει ότι οι θέσεις μερικής εργασίας αντικαθιστούν 

θέσεις πλήρης απασχόλησης. Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας είναι οι συνολικές θέσεις 

εργασίας στην Ολλανδία να αυξηθούν αλλά οι συνολικές ώρες εργασίας να παραμείνουν 

σταθερές.     

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση  2003 (Ε.Σ.Δ.Α) αναγνωρίζει ότι το 

μερίδιο της μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα παραμένει πολύ χαμηλό και σημαντικά 

χαμηλότερο από εκείνο του 1999 (που ήταν 6,9%). Επιπλέον, λαμβάνει υπόψη ότι 

μεταξύ των ανέργων περίπου οι μισοί δηλώνουν διατεθειμένοι να εργαστούν είτε µε 

πλήρη είτε με μερική απασχόληση (ενώ εκείνοι που δηλώνουν διατεθειμένοι να 

εργαστούν µόνο µε πλήρη απασχόληση είναι λιγότεροι) (Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2003, σελ.37). Με βάση αυτά διατυπώνεται η άποψη ότι η 

εφαρμογή της μερικής απασχόλησης θα ευνοήσει την επίτευξη των στόχων του Ε.Σ.Δ.Α 

2003 (πλήρης απασχόληση, ποιότητα και παραγωγικότητα της εργασίας, κοινωνική 

συνοχή και ενσωµάτωση) αλλά και ειδικά για τις γυναίκες προβλέπεται ότι  θα ευνοήσει 

την συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας - υπό το στόχο που τέθηκε σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Στρατηγική της Λισσαβόνας για το έτος 2010 (επίπεδο 

γυναικείας απασχόλησης 60%)-. Ακόμη, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2003  εξετάζει την 

εισαγωγή μορφών μερικής απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα προκειµένου να 

υπηρετηθούν δύο στόχοι ταυτοχρόνως (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

2003, σελ.12): 

 

 Αφ ενός µεν να αντιµετωπιστούν πραγµατικές κοινωνικές ανάγκες –κυρίως 

στον τοµέα της φροντίδας και της εξυπηρέτησης των πολιτών -   

 και αφ ετέρου η παραδειγµατική εισαγωγή ελκυστικών εκδοχών μερικής 

απασχόλησης προκειµένου να μεταστραφεί ένα εµπεδωµένο αρνητικό κλίµα. 
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Επιπλέον, από τον πίνακα 2.3 (σελ.17) διακρίνεται ένα κύριο χαρακτηριστικό της 

μερικής απασχόλησης σε σχέση με το φύλο (Ε.Ε 15). Διαφαίνεται η επικράτηση των 

γυναικών στην εργασία μερικής απασχόλησης. Ενώ μόλις το 6,6% των ανδρών 

εργάζονται με μερική απασχόληση το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες φθάνει το 

33,5% (2002). Η δυναμική σύγκριση (1992-2002) μεταξύ των φύλων παρουσιάζει ότι 

ενώ η μερική απασχόληση για τους άνδρες αυξήθηκε μόλις 2,7 μονάδες για τις γυναίκες η 

αύξηση ανήλθε σε 4,7 μονάδες. Όσον αφορά την κατανομή κατά φύλο, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε από τον πίνακα 2.3 ότι η Φινλανδία, η Δανία, η Σουηδία και η Ολλανδία 

εμφανίζουν τις μικρότερες ποσοστιαίες διαφορές. Σε αυτές τις χώρες η διαφορά της 

μερικής εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι έως και τρεις φορές μεγαλύτερη 

υπέρ των γυναικών. Αντίθετα στην Ισπανία, στην Γερμανία, την Αυστρία και το 

Λουξεμβούργο η μερική εργασία των γυναικών είναι έως και επτά φορές μεγαλύτερη από 

των ανδρών. 

Όσον αφορά το περιεχόμενο της εργασίας των μερικώς απασχολουμένων γυναικών 

η βιβλιογραφία είναι προσανατολισμένη προς μία κατεύθυνση. Συγκεκριμένα η 

επικρατούσα τάση είναι ότι οι γυναίκες που εργάζονται με μερική απασχόληση 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση σε «γυναικεία επαγγέλματα» από ότι οι γυναίκες 

που εργάζονται με πλήρη απασχόληση (Fagan και Rubery, 1996; Sparrow και 

Marchington, 1998; Tijdens, 2002). Επιπλέον, εάν λάβουμε υπόψη ότι στην πλειοψηφία η 

μερική εργασία χαρακτηρίζεται από χαμηλές αμοιβές, περιορισμένες δεξιότητες-

ικανότητες και ελάχιστες δυνατότητες εξέλιξης τότε σαφώς ενισχύεται ο φυλετικός 

διαχωρισμός της εργασίας και μπορούμε να μιλήσουμε για «απομόνωση» των γυναικών 

σε επαγγέλματα «θηλυκού γένους» (Αβραμίκου, 2001; Blackwell, 2001). Αποτέλεσμα 

βέβαια αυτής της «απομόνωσης» είναι η περαιτέρω ενίσχυση των φυλετικών ανισοτήτων 

στον εργασιακό χώρο. Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτυπώνονται και στον πίνακα 2.4, 

όπου διαφαίνεται ότι οι μερικώς απασχολούμενες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (15), 

αποτελούν σημαντικό τμήμα του εργατικού δυναμικού στις υπηρεσίες -πωλήσεις, 

υπηρεσίες καθαρισμού, γραμματειακή υποστήριξη και σε επαγγέλματα σχετικά με την 

εκπαίδευση και την υγεία-. Από την άλλη πλευρά, οι άνδρες που απασχολούνται με 

μερική εργασία παρουσιάζουν μεγαλύτερη κατανομή στα διαφορετικά επαγγέλματα. Τα 

μεγαλύτερα ποσοστά μερικής απασχόλησης ανδρών εμφανίζονται στη γεωργία, στους 

χειριστές μηχανημάτων, στους οδηγούς και στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του πίνακα 2.4 αξίζει να παρατηρήσουμε ότι η μερική απασχόληση και για τα δυο 

φύλα είναι ιδιαίτερα χαμηλή για ανώτερες διοικητικές θέσεις. 
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Πίνακας 2.4 Επαγγελματική συγκέντρωση κατά είδος απασχόλησης (πλήρους Π.Α – μερικής 
Μ.Α) και κατά φύλο στην Ε.Ε (15), 2000 

 
  Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 Π.Α Μ.Α Σύνολο Π.Α  Μ.Α  Σύνολο  

1. Νομοθέτες και ανώτερα διοικητικά 
στελέχη  

58  5  63  30  7  37  100  

11 Νομοθέτες και ανώτερα διοικητικά 
στελέχη δημόσιου τομέα 

71  1  72  23  6  28  100  

12 Ανώτερα διοικητικά στελέχη ιδιωτικού 
τομέα  

66  5  71  23  6  29  100  

13 Διοικητικά στελέχη μικρών 
επιχειρήσεων  

53  5  58  35  7  42  100  

2. Επιστημονικά επαγγέλματα  41  9  50  27  23  50  100  
21 Επαγγέλματα σχετικά με μαθηματικά 
και μηχανική 

75  6  81  16  3  19  100  

22 Επαγγέλματα σχετικά με την υγεία, 
ιατρική 

30  3  33  41  26  67  100  

23 Εκπαίδευση 21  14  35  26  39  65  100  
24 Άλλα 57  7  64  25  11  36  100  
3. Τεχνικά επαγγέλματα και τεχνικοί 
βοηθοί 

46  6  52  31  17  48  100  

31Βοηθοί μηχανικοί  75  3  78  17  5  22  100  
32 Βοηθοί επαγγελμάτων υγείας  17  3  20  50  30  80  100  
33 Βοηθοί εκπαίδευσης 21  10  31  30  38  69  100  
34 Άλλοι βοηθοί 52  8  60  26  14  40  100  
4. Υπάλληλοι 28  3  31  45  24  69  100  
41 Υπάλληλοι γραφείου  29  3  32  46  22  68  100  
42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 26  2  28  40  32  72  100  
5. Απασχολούμενοι στην παροχή 
υπηρεσιών, πωλητές 

28  5  33  33  34  67  100  

51 Προσωπικές και ασφαλιστικές 
υπηρεσίες  

30  5  35  33  32  65  100  

52 Πωλητές  25  6  31  33  36  69  100  
6. Ειδικευμένοι γεωργοί, 
κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 

59  10  69  22 8  31  100  

7. Ειδικευμένοι τεχνίτες 83  4  87  9  3  13  100  
71 Κατασκευές  92  6  98  2  ..  2  100  
72 Μεταλλουργεία  91  5  96  4  ..  4  100  
73 Χειρώνακτες  75  4  79  15  6  21  100  
74 Τρόφιμα  63  3  66  24  10  34  100  
8. Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, και εξοπλισμού 

77  6  83  14  3  17  100  

81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων 

82  3  85  15  ..  15  100  

82 Χειριστές μηχανημάτων  65  4  69  25  6  31  100  
83 Οδηγοί  85  10  95  3  2  5  100  
9. Ανειδίκευτοι εργάτες 41  9  50  22  28  50  100  
91 Οικιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
καθαρισμού 

32  9  41  22  37  59  100  

92 Γεωργία, Αλιεία και σχετικά 
επαγγέλματα 

27  15  42  44  14  58  100  

93 Άλλα  67  8  76  16  8  24  100  
10. Ένοπλες Δυνάμεις  90  2  92  7  1  8  100  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 50  6  56  26  18  44  100  
Πηγή: Fagan και  Burchell  (2002, σελ.18) 
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Ακόμη, από το γράφημα 2.1 γίνεται αντιληπτό ένα ακόμη χαρακτηριστικό της 

μερικής απασχόλησης. Διαφαίνεται ότι η μερική εργασία είναι έντονη στα πρώτα στάδια 

της εργασιακής ζωής αλλά και κατά τα τελευταία, ενώ στις ενδιάμεσες ηλικιακές 

κατηγορίες φαίνεται να επικρατεί η εργασία πλήρους απασχόλησης. Οι συγκεκριμένες 

τάσεις είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της έρευνας των Felstead et al. (1999, 

σελ.292-293). Σύμφωνα με τους συγγραφείς, τη δεκαετία του 1990 παρατηρείται αύξηση 

της απασχόλησης με μερική εργασία σε δύο αντίθετες ηλικιακές ομάδες. Συγκεκριμένα, 

όλο και περισσότεροι νεαροί εργαζόμενοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας με καθεστώς 

μερικής  απασχόλησης ενώ όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι (μεγαλύτεροι σε ηλικία) 

αποχωρούν από αυτήν ως μερικώς απασχολούμενοι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 2.1 Μερική Απασχόληση στην Ε.Ε (15) ανά ηλικία και φύλο (2002) (% του συνολικού 
εργατικού δυναμικού) 
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2.3 Η πλευρά της ζήτησης και της προσφοράς μερικής εργασίας 

 

2.3.1 Η πλευρά της ζήτησης εργασίας 

Από την πλευρά της ζήτησης, η έρευνα για τη μερική απασχόληση είναι 

προσανατολισμένη κυρίως στην αλματώδη επέκταση που αυτή παρουσιάζει στην αγορά 

εργασίας και ιδιαίτερα σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας. Η Houseman (2001, σελ 

152) αναφέρει ότι η μερική απασχόληση χρησιμοποιείται από το 72% των οργανισμών 

(USA), σε δείγμα 550 εταιρειών, ενώ διαφορετικές ευέλικτες μορφές απασχόλησης  

χρησιμοποιούνται σε μικρότερο βαθμό (π.χ. εργαζόμενοι Γραφείων Προσωρινής 

Απασχόλησης 46%, μίσθωση έργου 44%, εποχιακή απασχόληση 38%). Επιπλέον, η 

Houseman παρουσιάζει ότι η μερική απασχόληση εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στον 

κλάδο των υπηρεσιών (82%), στο εμπόριο (78%) στις μεταφορές και τις επικοινωνίες 

(74%), ενώ μικρότερη εμφάνιση παρουσιάζει στην γεωργία (38%) και στις κατασκευές 

(41%). Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με τα δεδομένα του πίνακα 2.4 

(σελ.20) που παρουσιάστηκε στην ενότητα 2.2. Συγκεκριμένα διακρίνουμε ότι στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (15) το 2000, η μερική απασχόληση (στο σύνολο ανδρών και 

γυναικών) είναι συγκεντρωμένη στις υπηρεσίες και στις πωλήσεις με ποσοστό 39%, ενώ 

είναι λιγότερο διαδεδομένη στους ειδικευμένους τεχνίτες 7%. Όσον αφορά την Ελλάδα, 

παρόμοια, ο Mihail (2003, σελ.476), αναφέρει ότι η μερική απασχόληση είναι 

διαδεδομένη κατά κύριο λόγο στις υπηρεσίες και το εμπόριο ενώ  είναι σχεδόν ανύπαρκτη 

στις κατασκευές και στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, ο Mihail (2003, σελ.473) αναφέρει ότι 

σε δείγμα 30 επιχειρήσεων, που απασχολούν 200 και περισσότερα άτομα, το 7,23% 

απασχολεί εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, το 4,35% απασχολεί 

εποχιακούς εργαζομένους και το 3,38% εφαρμόζει συμβάσεις μερικής απασχόλησης. 

Βέβαια αυτό που θα πρέπει να παρατηρήσουμε είναι όχι μόνο το γεγονός ότι η μερική 

απασχόληση για τους Αμερικανούς εργοδότες αποτελεί την πρώτη σε σειρά προτίμησης 

ευέλικτη μορφή εργασίας ενώ για τους Έλληνες εργοδότες είναι η τρίτη πιο διαδεδομένη 

ευέλικτη εργασία, αλλά κυρίως το γεγονός ότι η εφαρμογή της μερικής απασχόλησης 

στην Ελλάδα είναι ελάχιστα διαδεδομένη. Παρουσιάζεται ένα αξιοσημείωτο χάσμα 

εφαρμογής, από 3,38% στην Ελλάδα σε 72% στις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. 

 Σαφώς όμως ο μεγαλύτερος αριθμός ερευνών της ζήτησης εργασίας, είναι 

προσανατολισμένος στην αποκάλυψη των κινήτρων που ωθούν τους εργοδότες στην 

εφαρμογή της μερικής απασχόλησης. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται ποικίλοι 

λόγοι για τους οποίους μεγαλύτερη προσοχή επικεντρώνεται προς την αριθμητική ευελιξία 

την τελευταία δεκαετία. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται ο αυξανόμενος 

ανταγωνισμός στην διεθνή αγορά, οι ευμετάβλητες και λιγότερο προβλέψιμες συνθήκες 

της αγοράς, οι επιδράσεις της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, η επίδραση της νέας 

τεχνολογίας, η αποδυνάμωση των εργατικών σωματείων, η ανάγκη για μεγαλύτερη 

προσαρμοστικότητα, οι νομικές αλλαγές σε σχέση με το εργατικό δίκαιο και το 
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συνδικαλιστικό πλαίσιο (Browell and Ivers, 1998; Sparrow and Marchington, 1998). 

Συγκεκριμένα όμως, ως πιο σημαντικά κίνητρα για την εφαρμογή μερικής απασχόλησης 

από τους εργοδότες αποτελεί η ενίσχυση του εργατικού δυναμικού σε ώρες της ημέρας ή 

ημέρες της εβδομάδας με υψηλό φόρτο εργασίας, η ενίσχυση σε ώρες εργασίας που δεν 

απασχολείται προσωπικό πλήρης εργασίας, η προτίμηση – ανάγκη - του μόνιμου 

προσωπικού για ανάληψη θέσεων μερικής απασχόλησης καθώς και η ανάγκη κάλυψης 

κενών θέσεων εργασίας λόγω ασθένειας ή αδειών. Ενώ μικρότερης σημασίας κίνητρα 

αναφέρεται η αδυναμία εύρεσης εργαζομένων πλήρης απασχόλησης που να κατέχουν τα 

κατάλληλα προσόντα και η μείωση του κόστους εργασίας (Houseman, 2001; Kalleberg 

and Reynolds, 2000; Branine, 1999; Gootlieb et al. 1998). 

Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρθηκαν και σε έρευνες οι οποίες εστιάστηκαν σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες μερικής απασχόλησης ή σε συγκεκριμένους κλάδους της 

οικονομίας. Για παράδειγμα η Zeytinoglou (1992, σελ 497) πραγματοποίησε μία 

σημαντική διάκριση. Η συγγραφέας διαχώρισε τους μερικώς απασχολούμενους σε αυτούς 

που προστατεύονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και σε αυτούς που δεν 

προστατεύονται. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι σε οργανισμούς που ισχύουν 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι εργοδότες προσλαμβάνουν μερικώς απασχολούμενους 

με κίνητρο την ευελιξία στο σχεδιασμό της εργασίας και την προτίμηση των εργαζομένων 

να απασχοληθούν με λιγότερες ώρες εργασίας. Αντίθετα, λόγοι όπως η επίτευξη 

χαμηλότερων μισθών και παροχών, η μη διαθεσιμότητα  πλήρως απασχολούμενων για τις 

προσφερόμενες θέσεις εργασίας αλλά και μακροοικονομικοί παράγοντες αποτελούν 

λόγους που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο βάρος στην απόφαση των εργοδοτών για την 

εφαρμογή απασχόλησης με συμβάσεις μερικής εργασίας. Επιπλέον στη βιβλιογραφία, 

υπάρχουν έρευνες οι οποίες επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. 

Έρευνα που διεξάχθηκε από τον Balchin (1994, σελ.49) επικεντρώνεται στο λιανικό 

εμπόριο και αποκαλύπτει ότι οι εργοδότες χρησιμοποιούν τη μερική απασχόληση κατά 

κύριο λόγο για να καλύψουν ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε περιόδους με υψηλό 

φόρτο εργασίας και συνεπώς να μειώσουν το άμεσο εργατικό κόστος. Άλλοι λόγοι που 

οδηγούν τους λιανέμπορους στην εφαρμογή μερικής απασχόλησης είναι η προσφορά και 

η διαθεσιμότητα των εργαζομένων να εργαστούν σε ώρες εκτός του συμβατικού ωραρίου, 

η «στόχευση» εργαζομένων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και η μείωση του κόστους. 

Παρόμοια αποτελέσματα αποκάλυψε η έρευνα των Browell and Ivers (1998, σελ.289) η 

οποία ήταν προσανατολισμένη στο εμπόριο τροφίμων. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι 

εργοδότες απασχολούν εργαζόμενους μερικής εργασίας κυρίως για να επιτύχουν ευελιξία 

στο εργατικό δυναμικό ώστε να ανταποκρίνονται στις διακυμάνσεις της ζήτησης. Αντίθετα 

όμως, η επίτευξη μειωμένων παροχών - μειωμένων μισθών, η αύξηση της 

παραγωγικότητας (λαμβάνοντας ως υπόθεση ότι οι μερικώς απασχολούμενοι είναι πιο 

εργατικοί, αφοσιωμένοι και ενθουσιώδεις) και η επιθυμία των εργαζομένων για εργασία 
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μερικής απασχόλησης δεν αποτελούν ισχυρά κίνητρα για τους εργοδότες ώστε να 

εφαρμόσουν την πρακτική των συμβάσεων μερικής απασχόλησης.   

Στον ελληνικό χώρο, κινητήρια δύναμη για την εφαρμογή «άτυπων» μορφών 

απασχόλησης αποτελεί η ανάγκη για άμεση προσαρμογή στις ταχείες αλλαγές της αγοράς 

και λιγότερο σημαντικό κίνητρο αποτελεί η ανάγκη μείωσης του κόστους (Mihail, 2003 

σελ, σελ.480). Πιο συγκεκριμένα για τη μερική απασχόληση, ο Mihail (2003, σελ.481) 

διαχωρίζει τα κίνητρα εφαρμογής της από τους εργοδότες σε εσωτερικά στους 

οργανισμούς και εξωτερικά. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι κύριο εσωτερικό κίνητρο 

αποτελεί η προσαρμογή στις μεταβολές της αγοράς αλλά και η ανάγκη κάλυψης κενών 

θέσεων εργασίας, βραχυχρόνια. Όσον αφορά το λιανικό εμπόριο ο συγγραφέας 

καταγράφει ότι βασικός λόγος εφαρμογής της μερικής απασχόλησης είναι η ανάγκη 

προσαρμογής στη ζήτηση είτε σε ημερήσια βάση είτε ακόμη και σε συγκεκριμένες ώρες 

της ημέρας. Αντίθετα, η μείωση του κόστους (άμεσο και έμμεσο) καθώς και η υποστήριξη 

υιοθέτησης νέων τεχνολογιών δεν αποτελούν ισχυρά κίνητρα. Ο λόγος για τον οποίο 

στην Ελλάδα η μερική εργασία δεν χρησιμοποιείται για την υποστήριξη εφαρμογής νέας 

τεχνολογίας, τακτική που εφαρμόζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η έλλειψη 

ικανοτήτων από τους εργαζόμενους.  Από την άλλη μεριά, από τα εξωτερικά κίνητρα 

εφαρμογής της μερικής απασχόλησης, η υψηλή ανεργία και η αποδυνάμωση των 

εργατικών σωματείων δεν αποτελούν ισχυρά κίνητρα εφαρμογής των συμβάσεων μερικής 

απασχόλησης.           

Όσον αφορά τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η εφαρμογή ευέλικτων μορφών 

εργασίας για τους οργανισμούς, οι Sparrow και Marchington (1998, σελ.238) αναφέρουν 

το αυξημένο κόστος εκπαίδευσης, την πολυπλοκότητα της διοίκησης, τα προβλήματα 

επικοινωνίας και τη δυσκολία αποτελεσματικής διοίκησης του «ευέλικτου» εργατικού 

δυναμικού. Παρόμοια, η Balchin (1994, σελ.50) παρουσιάζει ότι οι εργοδότες συνδέουν 

τη μερική απασχόληση με την έλλειψη συνέχειας στο χώρο της εργασίας. Δηλαδή την 

έλλειψη συνέχειας στην παροχή υπηρεσιών, στην εκπαίδευση και την ανταλλαγή 

πληροφοριών. Αποτέλεσμα είναι η αύξηση του κόστους, η αύξηση της πολυπλοκότητας 

της διοίκησης του προσωπικού και η εμφάνιση γραφειοκρατικών τάσεων. Επιπλέον, η 

συγγραφέας αναφέρει ότι ορισμένες εταιρείες συνδέουν τη μερική απασχόληση με 

υψηλότερες τιμές του δείκτη «απουσίες / παραγωγικότητα». Μειωμένη παραγωγικότητα 

των μερικώς απασχολουμένων σε σχέση με αυτούς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση 

παρουσιάζει και η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Marchese και Ryan (2001, 

σελ.557). Ακόμη, η έρευνα των συγγραφέων υποστηρίζει ότι οι μερικώς απασχολούμενοι 

εμφανίζουν λιγότερη δέσμευση σε σχέση με τους εργαζόμενους πλήρης απασχόλησης, 

άποψη σύμφωνη και με την έρευνα των Hunter et al. (1993). Επιπλέον, οι Mayne et al. 

(1996, σελ.14) αναφέρουν ότι η δέσμευση επηρεάζεται από την επικοινωνία στο χώρο 

της εργασίας αλλά και από την εκπαίδευση που παρέχεται. Συνεπώς λιγότερη δέσμευση 

σημαίνει ότι προϋπάρχει χαμηλής ποιότητας επικοινωνία στο χώρο της εργασίας αλλά και 
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ότι δεν παρέχεται η αναγκαία εκπαίδευση. Στην βιβλιογραφία όμως, αυτή δεν είναι η 

μοναδική και η επικρατούσα άποψη. Η δέσμευση αποτελεί ερευνητικό αντικείμενο στο 

οποίο εμφανίζεται διάσταση απόψεων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν έρευνες οι οποίες 

εμφανίζουν ότι οι μερικώς απασχολούμενοι παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό δέσμευσης με 

τους πλήρης απασχόλησης συναδέλφους τους (Rosendaal, 2003 σελ.488) αλλά και 

έρευνες που εμφανίζουν ότι διακατέχονται από μεγαλύτερη δέσμευση από τους 

τελευταίους (Jacobsen, 2000 σελ.197). Ιδιαίτερα τονίζεται ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

‘συναισθηματική’ δέσμευση (affective commitment) – ως συναισθηματική δέσμευση 

ορίζεται η επιθυμία του εργαζόμενου να σχετίζεται με τον οργανισμό - . Αυτή η τάση, 

όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας ίσως είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η εργασία 

μερικής απασχόλησης είναι λιγότερο αγχώδης από την εργασία πλήρους απασχόλησης. 

Η αντιγνωμία απόψεων σχετικά με το βαθμό δέσμευσης των μερικώς 

απασχολουμένων ενδεχομένως να πηγάζει από τη διαφορετική οργανωσιακή κουλτούρα 

των επιχειρήσεων, το διαφορετικό περιεχόμενο εργασίας και τις διαφορετικές 

αρμοδιότητες των μερικώς απασχολουμένων ανάμεσα στις υπό εξέταση επιχειρήσεις. 

Επιπλέον, μεταβλητές όπως η ηλικία των εργαζομένων, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης 

και η οικογενειακή τους κατάσταση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

κατανόηση των αποτελεσμάτων καθώς και ότι από τη φύση της, η έννοια της δέσμευσης 

είναι ιδιαίτερα υποκειμενική και ενδεχομένως να προσεγγίζεται διαφορετικά από τον κάθε 

ένα εργαζόμενο. Τέλος, τα διαφορετικά αποτελέσματα των ερευνών, ενδέχεται να είναι 

αποτέλεσμα προκατάληψης και αδυναμίας των εργαζομένων να εκφράσουν την 

αυθεντική στάση τους απέναντι στην επιχείρηση.         

 

2.3.2 Η πλευρά της προσφοράς εργασίας  

Αναμφισβήτητα όμως, η ακαδημαϊκή έρευνα σχετικά με την μερική απασχόληση 

είναι προσανατολισμένη στην πλευρά της προσφοράς εργασίας. Η πλειοψηφία των 

ερευνών αποκαλύπτει τα κίνητρα για τα οποία οι εργαζόμενοι αποφασίζουν να 

απασχοληθούν με συμβάσεις μερικής εργασίας. Τα κίνητρα σαφώς ποικίλουν και 

παρουσιάζουν διαφορετική βαρύτητα κατά φύλο αλλά και κατά ηλικιακή κατηγορία. Για 

τις γυναίκες, ως πιο σημαντικό κίνητρο αναφέρεται η φροντίδα ανατροφής παιδιών και οι 

οικογενειακές υποχρεώσεις, ενώ για τους άνδρες ισχυρό κίνητρο αποτελεί η μη επιθυμία 

εργασίας με πλήρη απασχόληση και η ύπαρξη λόγων υγείας (Lane, 1999; Skinner, 1999; 

Balchin, 1994). Για την ηλικιακή ομάδα των 15 έως 24 ετών το πιο σημαντικό κίνητρο 

αποτελεί η παράλληλη εκπαιδευτική δραστηριότητα ενώ λιγότερο ισχυρά κίνητρα και για 

τα δύο φύλα, αποτελούν η ενίσχυση της προσωπικής οικονομικής κατάστασης και η 

ανάγκη για περισσότερο ελεύθερο χρόνο (Whittock, 2002; Pupo and Duffy, 2000; 

Branine, 1999). Τα παραπάνω κίνητρα είναι σύμφωνα και με τον πίνακα 2.5, όπου 

παρουσιάζονται οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι εργαζόμενοι επιλέγουν τη μερική 

απασχόληση στην Ε.Ε. (15) το έτος 2002 (Eurostat, 2003). Ζήτημα όμως, περαιτέρω 
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έρευνας και επανεξέτασης αποτελεί το κατά πόσο η μερική απασχόληση αποτελεί ακούσια 

ή εκούσια απόφαση των ατόμων. Σύμφωνα με την Eurostat, το 31,9% του συνόλου 

ανδρών και γυναικών στην Ε.Ε. (15) εργάζονται με μερική απασχόληση για το λόγο ότι 

δεν επιθυμούν να εργαστούν με πλήρη απασχόληση. Αντίθετα, έρευνα του Balchin (1994, 

σελ.51), αποκαλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων στο χώρο του λιανικού 

εμπορίου, οι οποίοι επιλέγουν τη μερική απασχόληση για το λόγο ότι αδυνατούν να βρουν 

εργασία πλήρης απασχόλησης. Συνεπώς, δεν αποτελεί επιθυμία τους αλλά ούτε και 

πρωταρχική τους επιλογή η μερική απασχόληση. Παρόμοια για την Ελλάδα, στον πίνακα 

2.6 για το Γ΄ τρίμηνο του 2004, σε σύνολο 195.100 μερικώς απασχολουμένων, 

εμφανίζεται ως κύριος λόγος επιλογής της μερικής απασχόλησης η αδυναμία εύρεσης 

εργασίας πλήρης απασχόλησης (94.400). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 2.5 Κύριοι λόγοι για τους οποίους οι εργαζόμενοι επιλέγουν τη μερική απασχόληση 

κατά φύλο στην Ε.Ε (15), 2002 (%) 

 
Κύριος λόγος Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Αδύνατο να βρεθεί 
εργασία πλήρης 
απασχόλησης 

19.0  12.8  14.1  

Δεν επιθυμώ να εργαστώ 
με πλήρη απασχόληση 

31.0  32.2  31.9  

Παράλληλη ενασχόληση 
με εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες 

23.6  7.6  10.9  

Λόγοι υγείας ή αναπηρίας 5.9  2.4  3.1  

Φροντίδα μέλους της 
οικογένειας 

4.2  31.5  25.8  

Άλλοι λόγοι 11.8  11.7  11.7  

Χωρίς λόγο  4.5  2.0  2.5  

Σύνολο 100.0  100.0  100.0  

Πηγή: Eurostat Labour Force Survey, 2003  



     

 
 
Πίνακας 2.6  Απασχολούµενοι  στην Ελλάδα ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά είδος απασχόλησης (πλήρης- μερική) και οι λόγοι επιλογής μερικής 

απασχόλησης για τα έτη 2002 – 2004, ανά τρίµηνο (σε χιλιάδες)  

 
ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  2002 A 

τρίµηνο
2002 B 
τρίµηνο

2002 Γ 
τρίµηνο

2002 Δ 
τρίµηνο

2003 A 
τρίµηνο

2003 B 
τρίµηνο

2003 Γ 
τρίµηνο

2003 Δ 
τρίµηνο

2004 A 
τρίµηνο

2004 Β 
τρίµηνο 

2004 Γ 
τρίµηνο 

ΣΥΝΟΛΟ  4.076,5 4.190,2 4.223,6 4.212,8 4.224,5 4.286,6 4.309,1 4.277,9 4.249,1 4.330,5 4.341,6 

α) Πλήρης  3.891,3 4.004,4 4.038,9 4.027,9 4.037,3 4.109,8 4.128,5 4.093,7 4.056,0 4.129,9 4.146,5 

β) Μερική, επειδή 185,1 185,8 184,7 184,9 187,1 176,8 180,5 184,1 193,1 200,6 195,1 

Παρακολουθεί µαθήµατα ή 

εκπαιδεύεται 

12,0 12,4 12,6 13,8 12,9 14,5 13,7 13,1 11,2 12,9 11,8 

Έχει ασθένεια ή 

ανικανότητα  

3,1 3,5 3,9 3,9 4,1 2,8 3,1 4,1 3,5 3,6 3,6 

Δεν μπορούσε να βρει 

πλήρη απασχόληση  

82,8 85,9 82,0 81,6 79,8 75,3 75,9 80,0 93,9 100,2 94,4 

Δεν ήθελε πλήρη 

απασχόληση  

53,0 54,1 55,0 54,5 52,8 48,7 49,4 48,8 49,4 49,9 53,0 

Άλλοι λόγοι  30,5 26,1 26,8 26,9 36,7 33,2 35,9 35,3 32,0 29,7 28,2 

Δε δήλωσε το λόγο  3,7 3,8 4,3 4,1 0,8 2,3 2,6 2,8 2,9 4,2 4,1 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2004 
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Η έρευνα σχετικά με τα οφέλη της μερικής απασχόλησης για τους εργαζόμενους 

είναι αισθητά περιορισμένη. Η πλειοψηφία των ερευνητών εστίασαν στα πλεονεκτήματα 

που προσφέρονται στις εργαζόμενες γυναίκες, με έμφαση στην εξισορρόπηση μεταξύ της 

επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής. Συγκεκριμένα, τονίζεται η δυνατότητα που 

προσφέρεται σε γυναίκες που εργάζονται με μερική απασχόληση, να συνδυάζουν την 

ανατροφή παιδιών ή την φροντίδα ενήλικων ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

υγείας αλλά και παράλληλα να ενισχύουν την οικονομική τους κατάσταση (Meiskins και 

Whalley 2002; Skinner, 1999; Gottlieb et al. 1998, Sparrow και Marchington, 1998). 

Επιπρόσθετα, η Kropf (1998, σελ.45) επισημαίνει ότι πλεονεκτήματα της μερικής 

εργασίας είναι η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και του αυτοσεβασμού της εργαζόμενης 

μητέρας - ως αποτέλεσμα της διατήρησης της επαγγελματικής της ταυτότητας -, η 

ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων, η διευκόλυνση στη 

μετάβαση εργασίας πλήρης απασχόλησης και η ενίσχυση των προοπτικών για τη  

βελτίωση της καριέρας των εργαζομένων. Ακόμη, όπως έχει ήδη διατυπωθεί παραπάνω, η 

μερική απασχόληση εμφανίζεται να ενισχύει τις προοπτικές εισόδου στην αγορά εργασίας 

για τους νέους (Felstead et al. 1999, σελ.292-293). 

Όσον αφορά τα αρνητικά στοιχεία της μερικής απασχόλησης για τους εργαζόμενους, 

η βιβλιογραφία επικεντρώνεται στις χαμηλές χρηματικές απολαβές, στα μειωμένα 

εργασιακά δικαιώματα (επιδόματα, άδειες, ασφάλιση), στις περιορισμένες ευκαιρίες για 

εκπαίδευση, στις μειωμένες προοπτικές εξέλιξης, στο μειωμένο επαγγελματικό κύρος 

καθώς και στην εντατικοποίηση της εργασίας (Zeytinoglou et al. 2004; Broadbent, 2002; 

Corral και Isusi, 2002; Skinner, 1999; Kropf, 1998; Sparrow and Marchington, 1998; 

Warren and Walters, 1998). Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχουν έρευνες που 

υποστηρίζουν ότι τα συγκεκριμένα μειονεκτήματα δεν ισχύουν πάντα και στον ίδιο βαθμό. 

Συγκεκριμένα, οι Browell και Ivers  (1998, σελ.290), φανερώνουν ότι το 82% των 

επιχειρήσεων που ερεύνησαν στον κλάδο του εμπορίου τροφίμων, παρέχουν στους 

μερικώς απασχολούμενους τα ίδια εκπαιδευτικά προγράμματα με αυτά που παρέχουν 

στους εργαζόμενους πλήρης απασχόλησης. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι οι μερικώς 

απασχολούμενοι απολαμβάνουν, σχεδόν στην πλειοψηφία του δείγματος, τα ίδια 

εργασιακά δικαιώματα. Ακόμη, οι Gasparini et al. (2000, σελ.6), υποστηρίζουν ότι η 

έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και 

Εργασίας αποκαλύπτει αντικρουόμενες απόψεις αναφορικά με τις επιπτώσεις της μερικής 

απασχόλησης στην επαγγελματική εξέλιξη στον ευρωπαϊκό χώρο. Σύμφωνα με την 

έρευνα, το 47% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η μερική απασχόληση θα επηρέαζε 

αρνητικά τις προοπτικές στην σταδιοδρομία τους. Ωστόσο, σχεδόν ο ίδιος αριθμός (45%) 

δεν συμμερίζεται αυτήν την άποψη. Ακόμα όταν ερωτώνται αν πιστεύουν ότι οι μερικώς 

απασχολούμενοι βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση όσον αφορά την προστασία από την 

εργατική νομοθεσία και την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης το 43% απαντά «ναι», ενώ το 

42% απαντά «όχι» (πίνακας 2.7). Οι διαφορές μεταξύ των απαντήσεων σε διαφορετικές 



 29

χώρες είναι αξιοσημείωτες καθώς και το γεγονός ότι για την Ελλάδα εμφανίζεται ότι μόλις 

το 16% απαντά «όχι» και το 67% -το υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε.- απαντά «ναι». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2.7 Αντιλήψεις αναφορικά με το πόσο καλά καλύπτονται οι μερικώς  
απασχολούμενοι από την εργατική νομοθεσία και την κοινωνική ασφάλιση 

Χώρα Ναι Όχι Δεν Γνωρίζω 

 (%)  (%)  (%)  

Βέλγιο 29  34  37  

Δανία  49  41  10  

Γερμανία 44  48  8  

Ελλάδα 67  16  15  

Ισπανία  51  30  18  

Γαλλία 34  54  11  

Ιρλανδία 62  23  14  

Ιταλία 19  63  17  

Λουξεμβούργο 37  47  16  

Κάτω Χώρες 25  50  24  

Αυστρία 43  48  9  

Πορτογαλία  51  20  28  

Φινλανδία  40  32  27  

Σουηδία  47  43  10  

Ην. Βασίλειο 64  19  15  

Νορβηγία 49  43  8  

Σύνολο  43  42  15  

Πηγή: Gasparini, G. et al. (2000, σελ.5) 
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2.4 Κατηγορίες μερικής απασχόλησης 

Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από 

την πλευρά της προσφοράς εργασίας μερικής απασχόλησης γίνεται αντιληπτό ότι στην 

πλειοψηφία των ερευνών, οι συγγραφείς δεν κάνουν διαχωρισμό μεταξύ των 

διαφορετικών κατηγοριών αυτής. Η προσέγγιση αυτή ενδέχεται να οδηγεί στην 

καταγραφή γενικεύσεων, οι οποίες μπορεί να εκφράζουν τον μέσο εργαζόμενο με 

σύμβαση μερικής απασχόλησης, αλλά σαφώς δεν προσφέρει εξειδικευμένη γνώση και δεν 

αποκαλύπτει τις πραγματικές διαστάσεις της μερικής απασχόλησης. 

Μικρός αριθμός ερευνών στην βιβλιογραφία επιχείρησε να διακρίνει και να εντοπίσει 

τις διαφορετικές μορφές της μερικής απασχόλησης. Προς την προσπάθεια αυτή έχουν 

χρησιμοποιηθεί ποικίλα κριτήρια ως βάση διάκρισης. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι η 

διάρκεια της σύμβασης, ο χρόνος εργασίας, ο τύπος εργοδότη (άμεσος ή έμμεσος) και ο 

τρόπος εφαρμογής –αξιοποίησης- της μερικής εργασίας από τους οργανισμούς. 

Συγκεκριμένα, οι Warren και Walters (1998 σελ.107) διακρίνουν τη μερική 

απασχόληση με κριτήριο το χρόνο εργασίας. Οι συγγραφείς καταγράφουν τη μερική 

απασχόληση με «λίγες» ώρες εργασίας (short hours), τη μερική απασχόληση με «μέσες» 

ώρες εργασίας (moderate hours) και τη μερική απασχόληση με «περισσότερες» ώρες 

(long hours) εργασίας. Σύμφωνα με αυτές τις διακρίσεις οι Warren και Walters (1998, 

σελ.108) αναφέρουν ότι συνήθως η εργασία με περισσότερες ώρες (long hours) είναι 

συνυφασμένη με καλύτερες θέσεις εργασίας ως προς την αμοιβή, τις συνθήκες εργασίας 

και τις προοπτικές εξέλιξης.  

  Ο Feldman (1990, σελ.104) διεξάγοντας βιβλιογραφική έρευνα συγκέντρωσε και 

παρουσιάζει πέντε διαφορετικές διακρίσεις της μερικής απασχόλησης: 

1. Αορίστου χρόνου / Ορισμένου χρόνου. Οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου 

απασχολούνται με μειωμένο ωράριο (λιγότερες από 35 ώρες) σε μόνιμη βάση. 

Αντίθετα  οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου απασχολούνται με μειωμένο ωράριο 

αλλά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι δεύτεροι προσλαμβάνονται κυρίως για 

να αντιμετωπίσουν τις διακυμάνσεις του φόρτου εργασίας (ζήτησης) ή την 

βραχυχρόνια έλλειψη προσωπικού (Howe, 1986; Moberly, 1986; Nollen, 1978). 

2. Πρόσληψης από τον οργανισμό / Πρόσληψης από Γραφεία Προσωρινής 

Απασχόλησης. Δηλαδή οι μερικώς απασχολούμενοι μπορεί να προσλαμβάνονται απ’ 

ευθείας από την επιχείρηση στην οποία θα εργαστούν ή να προσλαμβάνονται από 

μεσολαβητή ο οποίος «δανείζει» τους εργαζόμενους στους έμμεσους εργοδότες 

(Howe, 1986; Moberly, 1986). 

3. Μόνιμοι / Εποχιακοί. Κάποιοι μερικώς απασχολούμενοι εργάζονται κατά τη 

διάρκεια όλου του χρόνου, κάποιοι απασχολούνται μόνο σε συγκεκριμένες εποχές – 

περιόδους (π.χ. Χριστούγεννα, καλοκαίρι) (Hom,1979). 

4. Κύρια εργασία / Δευτερεύουσα εργασία. Κάποιοι εργαζόμενοι απασχολούνται με 

μειωμένο ωράριο από το συμβατικό και αυτή η εργασία αποτελεί τη μοναδική τους 
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εργασία. Άλλοι εργάζονται με μερική απασχόληση για να ενισχύσουν το βασικό τους 

εισόδημα (Best, 1981; Owen, 1978; Ronen, 1984).      

5. Εκούσια / Ακούσια εργασία. Ορισμένοι από τους μερικώς απασχολούμενους 

εργάζονται οικειοθελώς με μειωμένο ωράριο για διαφορετικούς προσωπικούς λόγους 

όπως π.χ. λόγοι υγείας, οικογενειακές υποχρεώσεις, επιθυμία ελεύθερου χρόνου 

κ.τ.λ. Όμως υπάρχουν άλλοι εργαζόμενοι οι οποίοι θα προτιμούσαν μια θέση 

πλήρους απασχόλησης αλλά δεν είναι σε θέση να το επιτύχουν (Nardone, 1986). 

 

Με βάση αυτές τις διακρίσεις ο Feldman (1990, σελ 105-106) παρουσιάζει ότι οι 

μερικώς απασχολούμενοι εργαζόμενοι: 

1. είναι πιο ικανοποιημένοι με την εργασία τους όταν αυτή είναι (α) αορίστου 

χρόνου, (β) είναι η κύρια εργασία τους και (γ) είναι εκούσια. 

2. είναι πιο δυσαρεστημένοι με το μισθό, τα επιδόματα και την φύση της εργασίας 

όταν αυτή είναι (α) ορισμένου χρόνου ή (β) εποχιακή.  

3. παρουσιάζουν λιγότερη δέσμευση στην εργασία τους όταν αυτή είναι (α) 

ορισμένου χρόνου, (β) εποχιακή, (γ)  δευτερεύουσα και (δ) η πρόσληψη γίνει 

μέσω Γραφείων Προσωρινής Απασχόλησης. 

4. είναι πιο πιθανό να αποχωρήσουν από την εργασία τους όταν αυτή είναι (α) 

δευτερεύουσα εργασία και (β) ακούσια. 

5. είναι πιο πιθανό να είναι πιο παραγωγικοί όταν η εργασία τους είναι (α) αορίστου 

χρόνου, (β) μόνιμη, (γ) είναι η κύρια τους εργασία και (δ) έχουν προσληφθεί 

απ΄ ευθείας από τον οργανισμό. 

 

Σύμφωνα με τον Tilly (1992, σελ. 334), οι μερικώς απασχολούμενοι διακρίνονται 

στους «δευτερεύοντες» (secondary) και στους «προς διατήρηση» εργαζόμενους 

(retention-oriented),  Οι «δευτερεύοντες» μερικώς απασχολούμενοι  χαρακτηρίζονται από 

λιγότερες ικανότητες και είναι εύκολο να αντικατασταθούν. Αντίθετα, οι «προς 

διατήρηση» θέσεις μερικής απασχόλησης προσφέρονται σε ταλαντούχους εργαζόμενους, 

που κατέχουν τα ίδια προσόντα με τους πλήρους απασχόλησης συναδέλφους τους, με 

σκοπό ο οργανισμός να τους διατηρήσει-συγκρατήσει στο εργατικό του δυναμικό.  

Μία πιο αναλυτική διάκριση, η οποία αποκαλύπτει το ρόλο των μερικώς 

απασχολουμένων, προσφέρεται από την Jenkins (2004). Η συγγραφέας με κριτήριο τον 

τρόπο εφαρμογής της μερικής εργασίας ή διαφορετικά με κριτήριο τον τρόπο αξιοποίησης 

των εργαζομένων από τους εργοδότες, διακρίνει τις εξής κατηγορίες εργαζομένων 

μερικής απασχόλησης: 

1. Οι «κεντρικοί» εργαζόμενοι (Core). Αποτελούν την πλειοψηφία των 

εργαζομένων στις επιχειρήσεις και αναλαμβάνουν τα κύρια καθήκοντα και τις 

κύριες υποχρεώσεις του οργανισμού. 
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2. Οι εργαζόμενοι «κορυφής» (Peak). Αφορά στρατηγική εφαρμογή της μερικής 

εργασίας η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των διακυμάνσεων της ζήτησης. 

Οι εργαζόμενοι απασχολούνται  τις ώρες της ημέρας ή τις μέρες της εβδομάδας 

όπου παρατηρείται ιδιαίτερος φόρτος εργασίας. 

3. Οι «συμπληρωματικοί» εργαζόμενοι (Ancillary). Αναλαμβάνουν κυρίως εργασίες 

ρουτίνας σε ώρες εκτός του συνηθισμένου ωραρίου.  

 

Με βάση αυτές τις διακρίσεις η Jenkins δίνει απαντήσεις σχετικά με το βαθμό 

ενσωμάτωσης ή απομόνωσης των μερικώς απασχολουμένων στο χώρο εργασίας. Η έννοια 

της ενσωμάτωσης ή απομόνωσης δίνεται με κριτήριο τις δυνατότητες ανάπτυξης και τις 

προοπτικές εξέλιξης των εργαζομένων στον οργανισμό. Σύμφωνα με την συγγραφέα, οι 

εργαζόμενοι «κορυφής», όταν αναλαμβάνουν ακριβώς τα ίδια καθήκοντα με τους πλήρης 

απασχόλησης συναδέλφους τους, παρουσιάζουν το μεγαλύτερο βαθμό ενσωμάτωσης 

στον οργανισμό. Αντίθετα οι «συμπληρωματικοί» εργαζόμενοι παρουσιάζουν το μικρότερο 

βαθμό ενσωμάτωσης αφού απομονώνονται από τους πλήρης απασχόλησης συναδέλφους 

τους και αναλαμβάνουν καθήκοντα ρουτίνας. Για  τους «κεντρικούς» εργαζόμενους, είναι 

δύσκολο να δοθεί σαφής απάντηση στο ερώτημα απομόνωσης ή ενσωμάτωσης. Η 

συγγραφέας όμως παρατηρεί ότι η εφαρμογή της ευελιξίας ως κύρια στρατηγική των 

επιχειρήσεων, καθιστά δύσκολη την επέκταση του ωραρίου των εργαζομένων και 

συνεπώς την εξέλιξη της καριέρας τους στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.           
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3. Θεωρητικό πλαίσιο έρευνας 

Η παρούσα έρευνα με κίνητρο τις διακρίσεις της μερικής απασχόλησης που προτείνει 

η Jenkins (2004), επιδιώκει να εξετάσει τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες των εργοδοτών 

καθώς και τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες των εργαζομένων για την μερική απασχόληση. 

Ειδικότερα, με βάση τις τρεις κατηγορίες απασχολουμένων («κορυφής», «κεντρικοί», 

«συμπληρωματικοί»), θα εξεταστούν τα κίνητρα των εργοδοτών για την εφαρμογή 

εργασίας μερικής απασχόλησης, τα κίνητρα των εργαζομένων για την ανάληψη μερικής 

εργασίας, τα οφέλη καθώς και τα μειονεκτήματα της μερικής απασχόλησης για τους 

εργαζόμενους. 

Γίνεται αντιληπτό ότι η διάκριση της μερικής απασχόλησης με κριτήριο τον τρόπο 

αξιοποίησης των εργαζομένων, επιτρέπει την καταγραφή της στρατηγικής εφαρμογής της 

μερικής εργασίας από την πλευρά των οργανισμών και αποκαλύπτει το ρόλο των μερικώς 

απασχολουμένων. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να προσεγγίσουμε, να 

καταγράψουμε και να κατανοήσουμε πληρέστερα τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις των 

εμπλεκομένων, τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της 

προσφοράς μερικής εργασίας. 

 

3.1 Κίνητρα για τους οργανισμούς 

Όπως διαφαίνεται και από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, πληθώρα ερευνών έχει 

ασχοληθεί με τη διερεύνηση των κινήτρων που επηρεάζουν την απόφαση των 

οργανισμών  να εφαρμόζουν  την πρακτική των συμβάσεων μερικής απασχόλησης. Με 

βάση τις έρευνες των Mihail (2003), Houseman (2001), Kalleberg και Reynolds (2000), 

Branine (1999), Browell and Ivers (1998), Gootlieb et al. (1998), Balchin (1994), 

Zeytinoglou (1992) τα κίνητρα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία είναι:  

 Οι πιέσεις του ανταγωνισμού που συνεπάγονται την ανάγκη μείωσης του κόστους.  

 Η μερική απασχόληση συνεπάγεται χαμηλότερους μισθούς. 

 Η μερική απασχόληση συνεπάγεται μειωμένες παροχές (άδειες, επιδόματα, 

ασφάλιση).  

 Η μερική απασχόληση προσφέρει ευελιξία στο σχεδιασμό της εργασίας (π.χ. σε 

περιόδους υψηλού φόρτου εργασίας ή εργασία σε ώρες εκτός του συνηθισμένου 

ωραρίου).  

 Η μερική απασχόληση προσφέρει ευελιξία στις στρατηγικές αποφάσεις της 

επιχείρησης (π.χ. είναι πιο εύκολο να ακυρωθεί η σύμβαση εργασίας  ή να 

μειωθούν οι ώρες εργασίας). 

 Η φύση της συγκεκριμένης εργασίας οδηγεί στην εφαρμογή μερικής απασχόλησης. 

  Οι εργαζόμενοι δεν αναλαμβάνουν τη συγκεκριμένη εργασία με σύμβαση πλήρης 

απασχόλησης.  

 Η εργασία μερικής απασχόλησης επιτρέπει την  εφαρμογή νέας τεχνολογίας.  
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 Επιτυγχάνεται η διατήρηση έμπειρων εργαζομένων παρά τις οικογενειακές / 

κοινωνικές τους υποχρεώσεις.  

 Επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγικότητας (με λιγότερες ώρες εργασίας 

παράγεται ίδιο έργο) 

 Επιτυγχάνεται η κάλυψη κενών θέσεων / Απουσίες συναδέλφων. 

 Επιτυγχάνεται η «στόχευση» εργαζομένων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

 

3.2 Κίνητρα για τους εργαζόμενους 

Στην παρούσα εργασία, το θεωρητικό σχήμα που εξηγεί τα κίνητρα των 

εργαζομένων να απασχοληθούν με συμβάσεις μερικής εργασίας είναι αυτό που υιοθετείται 

τόσο από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) όσο και από την Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε). Συγκεκριμένα, το θεωρητικό μοντέλο 

υποστηρίζει ότι ο απασχολούμενος επιλέγει μερική εργασία:  

 Για προσωπικούς λόγους υγείας.  

 Για το λόγο ότι παράλληλα σπουδάζει.  

 Έχει τη φροντίδα κάποιου μέλους της οικογένειας –παιδιά, ηλικιωμένοι–.  

 Δεν βρίσκει εργασία πλήρης απασχόλησης.  

 Δεν επιθυμεί να εργαστεί με πλήρη απασχόληση.  

 Άλλοι λόγοι.  

 

3.3 Τα οφέλη της μερικής απασχόλησης για τους εργαζόμενους 

Χρησιμοποιώντας τις έρευνες των Meiskins και Whalley (2002), Skinner (1999), 

Felstead et al. (1999), Gottlieb et al. (1998), Kropf (1998), Sparrow και Marchington, 

(1998), οι οποίες αναφέρονται στα οφέλη της μερικής απασχόλησης για τους 

εργαζομένους, η παρούσα εργασία υιοθετεί ως πλαίσιο έρευνας, ότι η μερική 

απασχόληση: 

 συντελεί στη διατήρηση της επαγγελματικής ταυτότητας των ατόμων (αποφυγή 

της ανεργίας), 

 ενισχύει τις προοπτικές εισόδου στην αγορά εργασίας, 

 συντελεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων,  

 διευκολύνει τη μετάβαση σε εργασία πλήρους απασχόλησης, 

 ενισχύει την οικονομική κατάσταση του εργαζόμενου, 

 συντελεί στην εξισορρόπηση μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής 

ζωής, 

 ενισχύει τις προοπτικές για βελτίωση της καριέρας των εργαζομένων. 
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3.4 Τα μειονεκτήματα της μερικής απασχόλησης για τους εργαζόμενους 

Με βάση τις έρευνες των Zeytinoglou et al. (2004), Broadbent (2002), Corral και 

Isusi (2002), Skinner (1999), Kropf (1998), Sparrow and Marchington (1998), Warren 

and Walters (1998) διερευνάται εμπειρικά, ότι η μερική απασχόληση:  

 συνεπάγεται μειωμένο επαγγελματικό κύρος για τον εργαζόμενο, 

 συνεπάγεται μειωμένες προοπτικές εξέλιξης, 

 συνεπάγεται μειωμένες ευκαιρίες για εκπαίδευση (μέσα στον οργανισμό), 

 συνεπάγεται χαμηλές χρηματικές απολαβές, 

 συνεπάγεται μειωμένα εργασιακά δικαιώματα (επιδόματα, άδειες, ασφάλιση), 

 συνεπάγεται εντατικοποίηση της εργασίας. 
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4. Μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας 

 

4.1 Ερευνητική προσέγγιση 

Προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, 

πραγματοποιήθηκε συλλογή πρωτογενών επιχειρηματικών δεδομένων. Η μεθοδολογία 

που υιοθετήθηκε είναι αυτή της μελέτης περιπτώσεως (case study). Πιο συγκεκριμένα, 

επιλέχθηκε συγκριτική μελέτη περιπτώσεως (multiple case study design), για το λόγο ότι 

πιστεύεται ότι θα επιτρέψει την πληρέστερη κατανόηση των υπό εξέταση φαινομένων. 

Μελέτη περιπτώσεως καλείται η ερευνητική εκείνη στρατηγική που διερευνά σε 

βάθος σύνθετα φαινόμενα στο φυσικό τους περιβάλλον χρησιμοποιώντας συνδυασμό 

πηγών, τεχνικών και/ ή οργάνων συλλογής δεδομένων (Δημητριάδη, 2000, σελ.86). Για 

το λόγο ότι σκοπός της ερευνητικής μελέτης είναι η ανάπτυξη θεωρίας με βάση την 

εμπειρική πραγματικότητα αλλά και επιδιωκόμενος στόχος είναι η διερεύνηση και η 

ερμηνεία ενός σύνθετου φαινομένου στις πραγματικές συνθήκες του επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος, η μελέτη περιπτώσεων υπερτερεί έναντι των άλλων στρατηγικών 

συλλογής δεδομένων (Δημητριάδη, 2000, σελ.86). Σύμφωνα με τους Cooper και Emory 

(1995, σελ.117), η μελέτη περιπτώσεως έχει χαρακτηριστεί ως «άνευ επιστημονικής 

αξίας» μέθοδος επειδή δεν επιτρέπει τη γενίκευση των ευρημάτων. Παρόλα αυτά όμως, οι 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία, έστω και με μία μόνο 

ολοκληρωμένη μελέτη, προκαλεί το υπάρχον θεωρητικό υπόβαθρο και επιτρέπει την 

ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποθέσεων. 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας πραγματοποιήθηκε συλλογή τόσο ποιοτικών 

όσο και ποσοτικών δεδομένων. Ημι-δομημένες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τους 

υπεύθυνους των επιχειρήσεων. Οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις, σχεδιάζονται με σκοπό 

την αποτύπωση ιδεών, εμπειριών, αντιλήψεων και επιπρόσθετα προσδίδουν στον 

ερευνητή κάποιο βαθμό ελευθερίας σχετικά με την τροποποίηση της διαδικασίας της 

συνέντευξης (Malhotra και Birks, 2000). Επιπλέον, ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στους 

εργαζόμενους των υπό μελέτη επιχειρήσεων, με σκοπό τη συλλογή ποσοτικών 

δεδομένων.  

 

4.2 Συγκρότηση δείγματος 

Όσον αφορά τον αριθμό των περιπτώσεων για την πραγματοποίηση συγκριτικής 

μελέτης, συνήθως 2-3 περιπτώσεις είναι αρκετές (Δημητριάδη, 2000, σελ.90). Για την 

επίτευξη όμως αυξημένου βαθμού εσωτερικής εγκυρότητας, δηλαδή ανάπτυξη 

ερευνητικών υποθέσεων ως προς την αληθή φύση της σχέσης μεταξύ των 

διερευνούμενων μεταβλητών, τότε ενδείκνυται η μελέτη 5-6 περιπτώσεων (Δημητριάδη, 

2000, σελ.90).  

Ο ερευνητής ως μέθοδο συγκρότησης του δείγματος χρησιμοποίησε την τεχνική της 

σκόπιμης δειγματοληψίας (purposive) και πιο συγκεκριμένα την τεχνική της προσωπικής 
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κρίσης (judgemental sampling). Η τεχνική της προσωπικής κρίσης δίνει την ευχέρεια 

στον ερευνητή να επιλέξει τα στοιχεία που επιθυμεί ο ίδιος, διατηρώντας όμως ως 

κριτήριο επιλογής ορισμένα χαρακτηριστικά των στοιχείων του συνολικού πληθυσμού 

(Cooper και Emory, 1995, σελ.228). Σημαντικά πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής είναι 

ότι τα στοιχεία προσεγγίζονται εύκολα και είναι συνεργάσιμα. Από την άλλη πλευρά όμως,  

η επιλογή του δείγματος μπορεί να είναι υποκειμενική και προκατειλημμένη (Malhotra και 

Birks, 2000, σελ.353). Όπως έχει ήδη αναφερθεί κατά την βιβλιογραφική ανασκόπηση, η 

μερική απασχόληση εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στον κλάδο των υπηρεσιών, στο 

εμπόριο και στις επικοινωνίες. Συνεπώς στην παρούσα έρευνα, με κριτήριο τον κλάδο 

δραστηριότητας των οργανισμών ο ερευνητής επέλεξε τη μελέτη πέντε επιχειρήσεων οι 

οποίες δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τρεις κλάδους της οικονομίας. Στοιχεία 

για τον αριθμό των εργαζομένων και την δραστηριότητα των επιχειρήσεων εμφανίζονται 

στον πίνακα 4.1.  

Πίνακας 4.1 Ταυτότητα των υπό μελέτη οργανισμών 

 
Επωνυμία Αριθμός εργαζομένων Δραστηριότητα 

Πρώτο-Σούπερ Α.Ε.Ε 120 Λιανικό εμπόριο τροφίμων 

Κάπα-Σούπερ Ο.Ε. 26 Λιανικό εμπόριο τροφίμων 

Τηλέ-Κινητή 2500 Τηλεπικοινωνίες 

Εστία-Φούντ Α.Ε.  1846 Εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης 

Ανάπτυξη Α.Ε.  18 Υπηρεσίες φυσικής αγωγής 

 

Πραγματοποιήθηκαν πέντε συνεντεύξεις με υπεύθυνους των επιχειρήσεων και 

διανεμήθηκαν στους εργαζόμενους διακόσια είκοσι επτά (227) ερωτηματολόγια από τα 

οποία επιστράφηκαν τα εκατόν εξήντα δύο (162), δηλαδή ποσοστό ανταπόκρισης 

71,36%. Συγκεκριμένα, συμπληρώθηκαν 131 ερωτηματολόγια από γυναίκες και 31 από 

άνδρες (διαφαίνεται η επικράτηση των γυναικών στη σχέση εργασίας). Τα 107 άτομα 

απασχολούνται με σύμβαση μερικής απασχόλησης ενώ τα 55 με σύμβαση πλήρους 

απασχόλησης. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν οι τρεις ομάδες εργαζομένων μερικής 

απασχόλησης (πίνακας 4.2). Αναλυτικά δημογραφικά στοιχεία παρουσιάζονται στο 

παράρτημα, όπου εμφανίζονται επεξεργασμένα δεδομένα για το σύνολο του δείγματος, 

ανά φύλο, ανά ηλικία, ανά επίπεδο εκπαίδευσης, ανά σύμβαση εργασίας και ανά 

κατηγορία μερικώς απασχολούμενων. 

 

Πίνακας 4.2 Συνολικός αριθμός εργαζομένων ανά κατηγορία, για όσους έχουν εργαστεί στο 
παρελθόν και για όσους εργάζονται την παρούσα χρονική περίοδο με μερική απασχόληση 

  «Κεντρικοί» «Κορυφής» «Συμπληρωματικοί» 
N Valid 43 48 37 
 Missing 119 114 125 

*Ως Missing εμφανίζεται το σύνολο των εργαζομένων που δήλωσαν  
ότι δεν ανήκουν στην αντίστοιχη κατηγορία. 



 38

4.3 Ερευνητικά όργανα 

Τα ερευνητικά όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων είναι 

ένας οδηγός συνέντευξης και ένα ερωτηματολόγιο. 

Συγκεκριμένα, οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις με τους υπεύθυνους του προσωπικού, 

στηρίχθηκαν στον οδηγό συνέντευξης. Ο οδηγός συνέντευξης αποτελεί το «πλαίσιο» της 

ημι-δομημένης συνέντευξης και βασίζεται σε ερωτήσεις-κλειδιά (Arskey and Knight, 

1999). Σύμφωνα με τον Patton (2002), ο οδηγός συνέντευξης: 

 σχεδιάζεται με στόχο οι ίδιες ερευνητικές αρχές να εφαρμοστούν σε όλες τις 

συνεντεύξεις, 

 παρέχει το «χώρο» στον οποίο ο ερευνητής είναι ελεύθερος να εξερευνήσει το 

συγκεκριμένο αντικείμενο, 

 εξασφαλίζει ότι ο ερευνητής θα διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο τον 

περιορισμένο χρόνο της συνέντευξης. 

 

Ο οδηγός συνέντευξης χωρίστηκε σε δυο βασικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 

που ονομάστηκε «Προφίλ του Προσωπικού», περιλαμβάνονται ερωτήσεις για τον αριθμό, 

τον τύπο σύμβασης εργασίας, το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων. 

Στην δεύτερη ενότητα που ονομάστηκε «Μερική Απασχόληση», περιλαμβάνονται 

ερωτήσεις για τους τύπους μερικής απασχόλησης που εφαρμόζονται, το περιεχόμενο και 

το ωράριο εργασίας, τα κίνητρα που επηρέασαν τον οργανισμό να εφαρμόσει την 

πρακτική των συμβάσεων μερικής απασχόλησης, τη δυνατότητα μετατροπής της μερικής 

απασχόλησης σε πλήρη (και το αντίστροφο) καθώς και ερωτήσεις για την προσφερόμενη 

εκπαίδευση προς τους μερικώς απασχολούμενους. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αρχικά οι 

ερωτήσεις προς τους υπεύθυνους προσωπικού, διατυπώθηκαν ως ανοικτές ερωτήσεις με 

στόχο να ληφθούν αυθόρμητες απαντήσεις από τους ερωτώμενους. Στη συνέχεια όμως 

για να επιτευχθεί η σύγκριση των δεδομένων παρουσιάστηκαν και ως ερωτήσεις κλειστού 

τύπου με δομημένες απαντήσεις. Οι ερωτήσεις ήταν τόσο ερωτήσεις σημαντικότητας 

(Likert Scale πέντε βαθμών 1-5) αλλά και ερωτήσεις πολλών επιλογών μεταξύ μη 

αμοιβαίως αποκλειόμενων εναλλακτικών απαντήσεων (checklist). 

Το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους εργαζόμενους των υπό μελέτη 

επιχειρήσεων, χωρίζεται σε τρεις ενότητες, με ένα επιπλέον εισαγωγικό πλαίσιο στο οποίο 

διατυπώνεται για πιο λόγο και από ποιους διεξάγεται η έρευνα, αλλά και ότι όλες οι 

πληροφορίες που συγκεντρώνονται θα παραμείνουν απολύτως εμπιστευτικές. Η πρώτη 

ενότητα του ερωτηματολογίου ονομάστηκε «Προφίλ των Ερωτηθέντων» και περιλαμβάνει 

ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων (ηλικία, φύλο, 

οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης) και ερωτήσεις σχετικά με τη κηδεμονία 

ανήλικων τέκνων ή τη φροντίδα ενήλικων ατόμων. Η δεύτερη ενότητα ονομάστηκε 

«Εργασιακό Προφίλ» και περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τη θέση, το χρόνο, τη 

σύμβαση εργασίας αλλά και την κατηγορία μερικής εργασίας που ανήκουν. Η τρίτη 
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ενότητα ονομάστηκε «Μερική Απασχόληση» και αποτελείται από ερωτήσεις σχετικά με 

τους λόγους που εργάζονται με μερική απασχόληση, τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της 

μερικής εργασίας καθώς και ερωτήσεις για την προσφερόμενη εκπαίδευση προς τους 

μερικώς απασχολούμενους. Χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τύποι ερωτήσεων με δομημένες 

απαντήσεις. Συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ερωτήσεις σημαντικότητας 

(Likert Scale πέντε βαθμών 1-5), ερωτήσεις κατάταξης (ranking questions), ερωτήσεις 

πολλών επιλογών μεταξύ μη αμοιβαίως αποκλειόμενων εναλλακτικών απαντήσεων 

(checklist) αλλά και ερωτήσεις μίας επιλογής μεταξύ πολλών αμοιβαίως αποκλειόμενων 

εναλλακτικών απαντήσεων (multiple choice questions). 

 

4.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων και στατιστική ανάλυση 

Αρχικά ο ερευνητής επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους υπεύθυνους των πέντε υπό 

εξέταση οργανισμών και προγραμματίστηκε προσωπική συνάντηση για τη διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων.  Η χρονική στιγμή (ημέρα και ώρα) συνάντησης αφέθηκε αποκλειστικά 

στους συνεντευξιαζόμενους ούτως ώστε να επιτευχθεί ευχέρεια χρόνου. Οι συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν στο χώρο εργασίας των ερωτώμενων και διάρκεσαν κατά μέσο όρο 

40 με 60 λεπτά. Ο τρόπος καταγραφής των πληροφοριών ήταν αυτός των εκτεταμένων 

σημειώσεων. 

Μετά το πέρας των συνεντεύξεων δόθηκαν στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων, τα 

ερωτηματολόγια που αφορούσαν τους εργαζόμενους. Οι υπεύθυνοι δεσμεύτηκαν να  

διανείμουν τα ερωτηματολόγια στην πλειοψηφία των εργαζομένων, μέσα σε εύλογο 

χρονικό διάστημα με στόχο να απαντηθούν από όλες τις βάρδιες του προσωπικού. Η 

συγκέντρωση των δεδομένων είχε διάρκεια δυο μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα 

πραγματοποιήθηκαν διακριτικές τηλεφωνικές επικοινωνίες του ερευνητή με τους 

οργανισμούς με στόχο την υπενθύμιση της έρευνας και την αύξηση του ποσοστού 

απαντήσεων.  

Για την κωδικοποίηση και ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πακέτο SPSS 12. Εφαρμόστηκε τόσο περιγραφική στατιστική όσο και στατιστική 

διερεύνησης σχέσεων. Ενδεικτικά, πραγματοποιήθηκε σύγκριση μέσων (One Sample T-

test, Compare Means), ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) και έλεγχος συσχέτισης 

(Crosstabulation, Pearson Chi-square). 
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5. Παρουσίαση ευρημάτων έρευνας  

 

5.1 Η πλευρά της ζήτησης μερικής εργασίας 

5.1.1 Στοιχεία για τους οργανισμούς 

Η εταιρεία «Πρώτο-Σούπερ» δραστηριοποιείται στο χώρο του λιανικού εμπορίου 

τροφίμων (σούπερ-μάρκετ) και εφαρμόζει την τακτική μερικής απασχόλησης με 

«συμπληρωματικούς» εργαζόμενους αλλά και εργαζόμενους «κορυφής». Μερικές από τις 

αρμοδιότητες των  «συμπληρωματικών» είναι η  διαχείριση εμπορευμάτων στην αποθήκη, 

η τοποθέτηση των προϊόντων στα ράφια των καταστημάτων, η τοποθέτηση ετικετών 

τιμών αγοράς και η καθαριότητα των χώρων. Η πλειοψηφία από αυτές τις εργασίες 

πραγματοποιούνται σε ώρες χαμηλής «κίνησης» στα καταστήματα ή σε ώρες διαφορετικές 

του εμπορικού ωραρίου λειτουργίας. Οι εργαζόμενοι «κορυφής» αναλαμβάνουν εργασίες 

όμοιες με αυτές των πλήρως απασχολουμένων συναδέλφων τους αλλά σε ώρες ή και 

μέρες όπου παρατηρείται ιδιαίτερος φόρτος εργασίας. Για παράδειγμα, απασχολούνται στα 

ταμεία ή στα ψυγεία τυροκομικών / αλλαντικών ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, 

της Παρασκευής και του Σαββάτου.   

Παρόμοιες εργασιακές συνθήκες επικρατούν και στην εταιρεία «Κάπα-Σούπερ» η 

οποία επίσης δραστηριοποιείται στο χώρο του λιανικού εμπορίου (σούπερ-μάρκετ). 

Απασχολεί τόσο εργαζόμενους «κορυφής» όσο και «συμπληρωματικούς».  

Η «Τηλε-κινητή» παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (τηλεπικοινωνίες). Στο 

τηλεφωνικό τμήμα εξυπηρέτησης όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα, απασχολούνται  

«κεντρικοί» εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα, οι μερικώς απασχολούμενοι αποτελούν την 

πλειοψηφία στο συγκεκριμένο τμήμα της εταιρίας και αρμοδιότητα τους είναι η παροχή 

πληροφοριών στους πελάτες του οργανισμού μέσω τηλεφώνου. Το αντικείμενο εργασίας 

τους είναι όμοιο με αυτό των πλήρως απασχολουμένων συναδέλφων τους.  

Η «Εστία-Φούντ» αποτελεί αλυσίδα εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης. Εφαρμόζει 

μερική απασχόληση με εργαζόμενους «κορυφής». Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης 

έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των πλήρους απασχόλησης συναδέλφων τους και 

λειτουργούν ως ενισχυτικό προσωπικό σε ώρες / ημέρες υψηλού φόρτου εργασίας. 

Η «Ανάπτυξη» αποτελεί διαδημοτική εταιρεία η οποία παρέχει υπηρεσίες φυσικής 

αγωγής. Η εταιρεία απασχολεί αποκλειστικά με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, 

πτυχιούχους του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α). 

Εφαρμόζεται, συνεπώς η τακτική των «κεντρικών» εργαζομένων.  

 Στον πίνακα 5.1 εμφανίζονται ποιες κατηγορίες μερικώς απασχολουμένων 

παρουσιάζονται σε κάθε μία από τις υπό εξέταση επιχειρήσεις. 
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Πίνακας 5.1 Κατηγορίες μερικής απασχόλησης στις υπό μελέτη περιπτώσεις 

 
 «Κεντρικοί» 

Εργαζόμενοι 
Εργαζόμενοι «Κορυφής» «Συμπληρωματικοί» 

Εργαζόμενοι 
Πρώτο-Σούπερ Α.Ε.Ε  + + 
Κάπα-Σούπερ Ο.Ε.  + + 
Τηλέ-Κινητή +   
Εστία-Φούντ Α.Ε.   +  
Ανάπτυξη Α.Ε.  +   

 

 

5.1.2 Κίνητρα για τους οργανισμούς 

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστούν οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις 

απασχολούν εργαζόμενους με συμβάσεις μερικής εργασίας. Συγκεκριμένα τα 

αποτελέσματα παραθέτονται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μερικής απασχόλησης.   

 

 Κίνητρα για τους οργανισμούς που απασχολούν «κεντρικούς εργαζόμενους» 

Το βασικό κίνητρο που αναφέρθηκε και από τους δυο οργανισμούς («Τηλέ-Κινητή» 

και «Ανάπτυξη») είναι αυτό της ευελιξίας στο σχεδιασμό της εργασίας. Καταγράφηκαν 

δυο διαφορετικές πτυχές της ευελιξίας. Ο υπεύθυνος της «Τηλέ-Κινητής» ανάφερε ότι 

λόγω του εκτεταμένου ωραρίου εργασίας, οι βραδινές βάρδιες αναλαμβάνονται κυρίως με 

εναλλαγές, από εργαζόμενους μερικής απασχόλησης παρά από συνεχόμενη εργασία 

πλήρως απασχολουμένων. Από την άλλη πλευρά όμως, ο υπεύθυνος της «Ανάπτυξης» 

διατύπωσε ότι λόγω του περιορισμένου ωραρίου επιδιώκεται η ευελιξία μέσω της μερικής 

εργασίας. Συγκεκριμένα, η εταιρία λειτουργεί ολιγόωρα (4ωρα) τμήματα εκγύμνασης, στα 

οποία οι γυμναστές απασχολούνται άλλοτε πρωινές και άλλοτε απογευματινές ώρες. Ο 

υπεύθυνος της εταιρείας ανάφερε: 

 

«Τα τμήματα εκγύμνασης πραγματοποιούνται καθημερινά σε διαφορετικούς 

γεωγραφικούς χώρους και η διάρκεια τους δεν ξεπερνά τις τέσσερις ώρες. 

Δηλαδή, πρέπει για παράδειγμα ο γυμναστής κ. Παπαδόπουλος να βρίσκεται στις 

10.00 η ώρα στο Α δημοτικό γυμναστήριο ενώ η γυμνάστρια κ. Παπαδοπούλου να 

βρίσκεται στις 11.00 η ώρα στο Β δημοτικό γυμναστήριο. Αποτέλεσμα είναι να μην 

καθίσταται  δυνατό να αναληφθεί η εργασία από μικρό αριθμό γυμναστών με 

πλήρη απασχόληση αλλά να απασχολούνται περισσότερα άτομα με μερική 

εργασία».   

 

Ειδικότερα, από την παραπάνω διατύπωση διαφαίνεται ότι η ευελιξία που απαιτείται 

είναι απαραίτητη για την λειτουργία της εταιρείας. Δηλαδή, η φύση της εργασίας οδηγεί 

στην εφαρμογή της μερικής απασχόλησης με «κεντρικούς» εργαζομένους. Στην 
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συγκεκριμένη περίπτωση, οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης όχι απλά αποτελούν την 

πλειοψηφία συμβάσεων στον οργανισμό αλλά είναι οι μοναδικές προσφερόμενες 

συμβάσεις εργασίας.    

 Επιπρόσθετα, ο υπεύθυνος της εταιρείας «Τηλέ-Κινητή» ανάφερε ως λόγο 

εφαρμογής της μερικής απασχόλησης τη «στόχευση» εργαζομένων με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, η εταιρεία επιδιώκει τη «στόχευση» νέων εργαζομένων, που 

παράλληλα σπουδάζουν ή ήδη είναι απόφοιτοι ανωτέρων σχολών, οι οποίοι είναι 

διαθέσιμοι να εργαστούν σε «αντικοινωνικές» ώρες, βρίσκονται στην αρχή της καριέρα 

τους και δεν ενδιαφέρονται να εξελιχθούν επαγγελματικά στο συγκεκριμένο τμήμα της 

επιχείρησης. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο: 

 

«Το αντικείμενο της εργασίας είναι τέτοιο που απαιτεί μία νεανική νότα…..η 

τηλεφωνική εξυπηρέτηση είναι συνδεδεμένη με το νεανικό ενθουσιασμό, εξάλλου 

οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είναι διαθέσιμοι να εργαστούν και τις πιο 

«παράξενες» ώρες αφού δεν έχουν δεσμεύσεις».  

 

Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι και οι δύο οργανισμοί υποστήριξαν ότι δεν εφαρμόζουν 

την μερική απασχόληση με σκοπό τη μείωση του εργατικού κόστους. Επιπλέον, δεν 

αποδέχτηκαν ότι οι μειωμένοι μισθοί και οι μειωμένες παροχές των μερικώς 

απασχολουμένων -σε σχέση πάντα με τους εργαζόμενους πλήρης απασχόλησης- 

αποτελούν ισχυρό κίνητρο για την εφαρμογή μερικής εργασίας. Ο υπεύθυνος της «Τηλέ-

κινητής» δήλωσε: 

«Πράγματι ο ανταγωνισμός στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών είναι ιδιαίτερα 

σκληρός. Το κόστος σαφώς έχει σημασία…..όμως δεν ενδείκνυται να γίνουν 

οικονομικές περικοπές στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Το τμήμα εξυπηρέτησης 

των πελατών επιδιώκουμε να αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα….όταν οι 

πελάτες μας αντιμετωπίζουν προβλήματα θέλουμε μία ευδιάθετη, νεανική, 

ευγενική και πρόθυμη φωνή να παρέχει τις λύσεις». 

 

 Κίνητρα για τους οργανισμούς που απασχολούν εργαζόμενους «κορυφής» 

 Το πρωταρχικό κίνητρο το οποίο αναφέρθηκε και από τις τρεις επιχειρήσεις 

(«Πρώτο-Σούπερ», «Κάπα-Σούπερ», «Εστία-Φούντ») είναι η επίτευξη ευελιξίας στο 

σχεδιασμό της εργασίας. Οι εργοδότες έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι ο 

φόρτος εργασίας δεν είναι ίδιος σε όλες τις ώρες ή και τις ημέρες της εβδομάδας. Οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων τόνισαν ιδιαίτερα ότι 

κατά τις ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο οι ανάγκες σε προσωπικό είναι 

αυξημένες, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας δεν απαιτείται ο ίδιος αυξημένος 

αριθμός εργαζομένων. Παρόμοια, ο υπεύθυνος της «Εστία-Φούντ» τόνισε ότι η κίνηση 
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των πελατών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είναι ιδιαίτερα υψηλή με 

αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη επιπρόσθετου προσωπικού.  

Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος της «Πρώτο-Σούπερ» ανάφερε: 

 

«Γνωρίζουμε ότι όλες οι ημέρες δεν είναι ίδιες…… έχει ιδιαίτερη σημασία να 

μπορείς να προγραμματίζεις τις ανάγκες του καταστήματος σε προσωπικό. Με αυτό 

τον τρόπο, σε ώρες αιχμής αποτρέπεται ο σχηματισμός ουρών στα ταμεία ή στα 

ψυγεία και συμβάλεις στην πληρέστερη  ικανοποίηση του πελάτη».  

 

Επιπλέον, ο υπεύθυνος της «Εστία-Φούντ» τόνισε: 

 

«Η άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη αποτελεί σαφώς πρωταρχικό στόχο στα 

“εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης”. Δεν είναι δυνατό να απασχολείται ο ίδιος 

αριθμός εργαζομένων το Σάββατο βράδυ με αυτόν που απασχολείται τις πρωινές 

ώρες της Δευτέρας…….οι ανάγκες σε προσωπικό εμφανίζουν σημαντικές 

διακυμάνσεις. Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης συμβάλλουν στην επίτευξη 

του απαιτούμενου αριθμού προσωπικού στις κατάλληλες χρονικές στιγμές». 

 

Επιπλέον, τονίστηκε και από τις τρεις επιχειρήσεις ότι η ευελιξία στο σχεδιασμό της 

εργασίας σημαίνει και αποδοτικότερο σχεδιασμό της βάρδιας που απαιτείται στις ώρες 

εκτός του συνηθισμένου ωραρίου. Διατυπώθηκε η άποψη ότι όταν οι εργαζόμενοι 

πλήρους απασχόλησης δεν είναι δυνατό να εργαστούν απογευματινές ή βραδινές ώρες 

τότε τη λύση προσφέρουν οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης. 

Ακόμη, ως κίνητρα εφαρμογής μερικής εργασίας καταγράφηκαν η ανάγκη μείωσης 

του εργατικού κόστους και η ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας. Όπως ήδη 

αναφέρθηκε, ο υπεύθυνος της «Πρώτο-Σούπερ» υπογράμμισε ότι «όλες οι ημέρες δεν 

είναι ίδιες» και συνεχίζει: 

 

«…σε ημέρες με μικρή προσέλευση πελατών δεν υπάρχει η ευχέρεια και φυσικά 

δεν είναι δυνατόν να απασχολείται πλεονάζων προσωπικό». 

 

Με αυτήν την έννοια, η μερική απασχόληση συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος από 

την πλήρη εργασία, αφού εκτός του ότι αποτρέπεται η ύπαρξη πλεονάζοντος προσωπικού, 

όπως σημειώνουν οι υπεύθυνοι και των τριών επιχειρήσεων, παρέχονται χαμηλότεροι 

μισθοί καθώς και μειωμένες παροχές σε σχέση με τους πλήρως απασχολουμένους. 

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε ότι η μερική απασχόληση συνεπάγεται αύξηση της 

παραγωγικότητας μέσω της εντατικοποίησης της εργασίας, αφού με περιορισμένες αλλά 

συγκεκριμένες εργατοώρες  παράγεται το επιθυμητό έργο.   
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Η ανάγκη όμως, μείωσης του κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας απορρέει 

από τις αυξημένες πιέσεις του ανταγωνισμού. Τόσο ο κλάδος του λιανικού εμπορίου 

τροφίμων όσο και των εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης χαρακτηρίζονται από έντονο 

ανταγωνισμό. Ο υπεύθυνος της «Κάπα-Σούπερ» αναφέρει: 

  

«Έχουμε να ανταγωνιστούμε όχι μόνο τοπικές επιχειρήσεις αλλά πανελλήνιες και 

κυρίως πολυεθνικές. Εάν θέλουμε να επιβιώσουμε θα πρέπει να ακολουθήσουμε 

διεθνείς τακτικές οργάνωσης και μία από αυτές είναι η εφαρμογή μερικής 

απασχόλησης».  

 

Ένα ακόμη κίνητρο που αναφέρθηκε από τους υπεύθυνους των καταστημάτων 

εμπορίου τροφίμων είναι αυτό της διατήρησης έμπειρων εργαζομένων παρά τις 

οικογενειακές ή κοινωνικές τους υποχρεώσεις. Αναφέρθηκαν περιπτώσεις γυναικών οι 

οποίες εργάζονταν με σύμβαση πλήρους απασχόλησης αλλά ύστερα από την απόκτηση 

του πρώτου παιδιού επιθυμούσαν να εργαστούν με σύμβαση μερικής απασχόλησης. Με 

αυτό τον τρόπο και οι εργαζόμενοι διατηρούν τη θέση τους στην επιχείρηση, με το 

επιθυμητό ωράριο εργασίας, αλλά και οι επιχειρήσεις διατηρούν το ήδη έμπειρο 

προσωπικό.  

Επιπλέον, η κάλυψη κενών θέσεων αναφέρθηκε και από τους τρεις οργανισμούς ως 

κίνητρο για την εφαρμογή μερικής εργασίας. Σε περιπτώσεις έκτακτων απουσιών 

εργαζομένων, είναι δυνατό να αντικατασταθούν από τους εργαζόμενους μερικής 

απασχόλησης. Ο υπεύθυνος της «Εστία-Φούντ» ανάφερε: 

 

«Πολλές φορές για έκτακτους λόγους, για παράδειγμα λόγω ασθένειας κάποιου 

εργαζομένου ή άδειας, κάποιες καίριες θέσεις εργασίας μένουν κενές. Η άμεση 

κάλυψη αυτών των κενών είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ομαλή εξυπηρέτηση 

των πελατών μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης 

είναι σε θέση να αντικαταστήσουν, με τον αποδοτικότερο τρόπο, τους 

συναδέλφους τους».      

 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να παρατηρήσουμε ότι τα δύο προαναφερόμενα κίνητρα, 

δηλαδή η διατήρηση έμπειρων εργαζομένων και η κάλυψη κενών θέσεων, είναι δυνατό 

να επιτευχθούν δίχως ιδιαίτερα προβλήματα, για το λόγο ότι οι εργαζόμενοι «κορυφής» 

και οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης αναλαμβάνουν τις ίδιες αρμοδιότητες και έχουν 

το ίδιο περιεχόμενο εργασίας. Γι΄ αυτό ακριβώς το λόγο, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

υποστηρίζουν ότι για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης («κορυφής») υπάρχουν 

προοπτικές εξέλιξης. Πιο συγκεκριμένα διατυπώθηκε η άποψη ότι σε περίπτωση που ο 

οργανισμός έχει ανάγκη από προσωπικό πλήρους απασχόλησης τότε προτεραιότητα έχουν 

οι μερικώς απασχολούμενοι. Επιπλέον, όσον αφορά την «Έστία-Φουντ» ο υπεύθυνος 
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ανάφερε ότι στους μερικώς απασχολούμενους παρέχεται η ίδια εκπαίδευση με αυτή που 

παρέχεται στους εργαζόμενους πλήρης απασχόλησης. Συνεπώς, είναι σε θέση να 

αντικαταστήσουν συναδέλφους τους πλήρης απασχόλησης, σε περίπτωση ανάγκης, αλλά 

και να συνάψουν σύμβαση πλήρους απασχόλησης με τον οργανισμό, εάν αυτό κριθεί 

απαραίτητο.  

 

 Κίνητρα για τους οργανισμούς που απασχολούν «συμπληρωματικούς» 

εργαζόμενους 

«Συμπληρωματικοί» εργαζόμενοι απασχολούνται στο «Πρώτο-Σούπερ» και στο 

«Κάπα-Σούπερ». Σε αυτές τις επιχειρήσεις, όπως προαναφέρθηκε εφαρμόζεται και η 

τακτική των εργαζομένων «κορυφής». 

Οι υπεύθυνοι αυτών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τροφίμων δήλωσαν ότι και 

για την περίπτωση των «συμπληρωματικών» εργαζομένων οι αυξημένες πιέσεις του 

ανταγωνισμού και η ανάγκη μείωσης του κόστους εργασίας αποτελούν κίνητρα με ειδική 

βαρύτητα για την εφαρμογή μερικής απασχόλησης. Οι χαμηλότεροι μισθοί και οι 

μειωμένες παροχές των μερικώς απασχολουμένων, σε σχέση με τους πλήρης 

απασχόλησης εργαζομένους, συντελούν ώστε η μερική απασχόληση να αποτελεί 

ελκυστικότερη σύμβαση απασχόλησης.  

Επιπρόσθετα, οι υπεύθυνοι διατύπωσαν την άποψη ότι οι εργασίες που 

αναλαμβάνουν οι «συμπληρωματικοί» εργαζόμενοι, είναι σημαντικό να 

πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες ώρες. Για παράδειγμα, ο ανεφοδιασμός των ραφιών 

και η καθαριότητα των χώρων πρέπει να ολοκληρώνονται σε χρονικές στιγμές με χαμηλή 

προσέλευση πελατών ή σε ώρες διαφορετικές του εμπορικού ωραρίου λειτουργίας.  

Συνεπώς, η φύση της εργασίας που αναλαμβάνουν οι «συμπληρωματικοί» εργαζόμενοι 

επιβάλει την εφαρμογή μερικής απασχόλησης. Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος της «Κάπα-

Σούπερ» ανάφερε:     

 

«Η τοποθέτηση των προϊόντων στα ράφια πρέπει να πραγματοποιείται όταν λίγοι 

πελάτες επισκέπτονται τα καταστήματα μας, ώστε να μην εμφανίζονται 

προβλήματα «κίνησης».  Γι΄ αυτό το λόγο, ορισμένοι εργαζόμενοι απασχολούνται 

σε πολύ συγκεκριμένες ώρες και έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα που πρέπει να 

ολοκληρωθούν σε συγκεκριμένο χρόνο. Η επιτυχημένη διεκπεραίωση αυτών των 

εργασιών στο σωστό χρόνο, σημαίνει ότι και οι εργασίες των πλήρως 

απασχολουμένων θα διεξάγονται δίχως προβλήματα».  

 

Ακόμα, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι λόγω της ανάγκης 

ολοκλήρωσης  των εργασιών σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, τα οποία ορίζονται από την 

διεύθυνση, επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγικότητας, μέσω της εντατικοποίησης της 

εργασίας. Αναφέρθηκε από τον υπεύθυνο της «Πρώτο-Σούπερ»: 
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«Ο εργαζόμενος που τοποθετεί τα προϊόντα στα ράφια γνωρίζει ότι η εργασία του 

πρέπει να ολοκληρωθεί προτού αρχίσει η αυξημένη προσέλευση των 

πελατών…συνεπώς γνωρίζει ότι απαιτείται να ακολουθήσει κάποιο αυξημένο ρυθμό 

εργασίας».  

  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία δημιουργήθηκε ο πίνακας 5.2, ο οποίος συνοπτικά 

παρουσιάζει τα κίνητρα που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην απασχόληση εργαζομένων με 

συμβάσεις μερικής εργασίας. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ανά κατηγορία μερικώς 

απασχολουμένων. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.2 Κίνητρα  μερικής απασχόλησης ανά κατηγορία μερικώς απασχολουμένων 

 
Κατηγορία εργαζομένων που απασχολούνται Κίνητρα 

«Κεντρικοί»   «Κορυφής» «Συμπληρωματικοί» 
Οι πιέσεις του ανταγωνισμού που 
συνεπάγονται την ανάγκη μείωσης 
του κόστους.  

 + + 

Η μερική απασχόληση συνεπάγεται 
χαμηλότερους μισθούς. 

 + + 

Η μερική απασχόληση συνεπάγεται 
μειωμένες παροχές (άδειες, 
επιδόματα, ασφάλιση). 

 + + 

Η μερική απασχόληση προσφέρει 
ευελιξία στο σχεδιασμό της εργασίας 
(π.χ. σε περιόδους υψηλού φόρτου 
εργασίας ή εργασία σε ώρες εκτός του 
συνηθισμένου ωραρίου). 

+ +  

Η φύσης της συγκεκριμένης εργασίας 
οδηγεί στην εφαρμογή μερικής 
απασχόλησης. 

+  + 

Επιτυγχάνεται η διατήρηση έμπειρων 
εργαζομένων παρά τις οικογενειακές / 
κοινωνικές τους υποχρεώσεις.  

 +  

Επιτυγχάνεται αύξηση της 
παραγωγικότητας (με λιγότερες ώρες 
εργασίας παράγεται ίδιο έργο) 

 + + 

Επιτυγχάνεται η κάλυψη κενών 
θέσεων / Απουσίες συναδέλφων. 

 +  

Επιτυγχάνεται η «στόχευση» 
εργαζομένων με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά 

+   
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5.2 Η πλευρά της προσφοράς μερικής εργασίας 

 

5.2.1 Κίνητρα για τους εργαζόμενους 

Σε αυτήν την ενότητα θα εξεταστούν τα κίνητρα που οδηγούν τους εργαζόμενους 

στην ανάληψη μερικής εργασίας, με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις 

σημαντικότητας (Likert Scale πέντε βαθμών 1-5). Πραγματοποιείται σύγκριση των μέσων 

τόσο για ολόκληρο το δείγμα, όσο ανά φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και 

μεταξύ των πλήρως και μερικώς απασχολούμενων καθώς και ανά κατηγορία μερικώς 

εργαζομένων («κεντρικοί», «κορυφής», «συμπληρωματικοί»). 

 Στους πίνακες εμφανίζεται ο αριθμός ατόμων που έδωσαν απάντηση (Ν), ο μέσος 

όρος (mean), η τυπική απόκλιση (std. deviation) και το τυπικό σφάλμα (std. error mean)  

 

 

 

 

 Σύνολο του δείγματος 

Πραγματοποιήθηκε σύγκριση μέσων όρων ενός δείγματος και ενός πληθυσμού (One 

sample T-test) με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον 

πίνακα 5.3. 

 

Πίνακας 5.3 Κίνητρα για ολόκληρο το δείγμα 

 
N Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Έχει τη φροντίδα κάποιου 
μέλους της οικογένειας –
παιδιά, ηλικιωμένοι–.  

162 3,1852 1,37512 ,10804 

Δεν βρίσκει εργασία πλήρης 
απασχόλησης. 

162 4,2284 ,78237 ,06147 

Δεν επιθυμεί να εργαστεί με 
πλήρη απασχόληση. 

162 3,4568 ,84220 ,06617 

Για προσωπικούς λόγους 
υγείας. 

162 1,4259 ,57705 ,04534 

Για το λόγο ότι παράλληλα 
σπουδάζει. 

162 2,2778 1,19132 ,09360 

Άλλο 162 ,0000 ,00000 ,00000 
 

 

Τον υψηλότερο μέσο όρο τον εμφανίζει «η αδυναμία εύρεσης εργασίας πλήρους 

απασχόλησης» (4,22: «Σε μεγάλο βαθμό»), ενώ ακολουθεί «η απροθυμία εργασίας με 

πλήρη απασχόληση» (3,45) και «η φροντίδα κάποιου μέλους της οικογένειας» (3,18: «Σε 

μέτριο βαθμό»). Από την άλλη πλευρά, το κίνητρο των σπουδών και οι λόγοι υγείας 

εμφανίζουν τις χαμηλότερες τιμές, 2,28 και 1,42 αντίστοιχα. 
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 Ανά φύλο 

Τα αποτελέσματα από την σύγκριση των μέσων ανά φύλο παρουσιάζονται στον 

πίνακα 5.4. Σε αυτό το σημείο για χρηστικούς λόγους, τα έξι κίνητρα θα αναφέρονται με 

συμπτυγμένη ορολογία (π.χ. «Για το λόγο ότι παράλληλα σπουδάζει» θα εμφανίζεται 

«Σπουδές»).   

 
 

Πίνακας 5.4 Κίνητρα για ολόκληρο το δείγμα ανά φύλο 

 
Φύλο  Φροντίδα 

οικογένειας
Μη εύρεση 
εργασίας 
Π.Α 

Απροθυμία 
εργασίας με 

Π.Α 

Λόγοι 
υγείας 

Σπουδές Άλλο 

 Άνδρες Mean 1,9032 4,4839 3,4516 1,3226 2,1935 ,0000
  N 31 31 31 31 31 31
  Std. 

Deviation 
,74632 ,62562 ,88840 ,47519 1,01388 ,00000

      
Γυναίκες 

Mean 3,4885 4,1679 3,4580 1,4504 2,2977 ,0000

  N 131 131 131 131 131 131
  Std. 

Deviation 
1,31481 ,80530 ,83445 ,59761 1,23223 ,00000

 

 

 

Και για τα δύο φύλα τον υψηλότερο μέσο όρο συγκέντρωσε «η μη εύρεση 

εργασίας πλήρους απασχόλησης» (Άνδρες: 4,48 και Γυναίκες: 4,167). Ακολουθεί για 

τους άνδρες «η απροθυμία εργασίας με πλήρη απασχόληση» (3,45) και με χαμηλότερη 

μέση βαθμολογία οι «σπουδές» (2,19: «Σε ελάχιστο βαθμό»), «η φροντίδα της 

οικογένειας» (1,9) και οι «λόγοι υγείας» (1,32: «Καθόλου»). Αντίθετα για τις γυναίκες, 

δεύτερο υψηλότερο μέσο όρο συγκέντρωσε «η φροντίδα της οικογένειας» (3,48) και 

ακολουθεί σχεδόν με ίδιο βαθμό «η απροθυμία εργασίας πλήρους απασχόλησης» (3,45). 

Όμοια με τους άνδρες και οι γυναίκες βαθμολόγησαν ιδιαίτερα χαμηλά τις σπουδές και 

τους λόγους υγείας. 

Επιπλέον, ο πίνακας ANOVA (πίνακας 5.5) (ανάλυση διακύμανσης) μας πληροφορεί 

για το εάν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών. Για το κίνητρο 

«φροντίδα οικογένειας» απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε ότι οι μέσες 

τιμές των υποομάδων (Άνδρες / Γυναίκες) δεν είναι ίσες. Για το κίνητρο «Μη εύρεση 

εργασίας Π.Α» οριακά δεν αποδεχόμαστε την ισότητα των μέσων τιμών, ενώ για τα 

υπόλοιπα τρία κίνητρα -  «Απροθυμία εργασίας με Π.Α, Λόγοι υγείας, Σπουδές» – οι μέσες 

τιμές των υποομάδων (Άνδρες / Γυναίκες) είναι ίσες. 
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Πίνακας 5.5 ANOVA για τα κίνητρα και το φύλο 

 
 Sum of 

Squares
df Mean 

Square
F Sig.

Φροντίδα οικογένειας * 
Φύλο 

Between 
Groups 

(Combined) 63,002 1 63,002 41,750 ,000

  Within 
Groups 

241,443 160 1,509

  Total 304,444 161
Μη εύρεση εργασίας 
Π.Α * Φύλο 

Between 
Groups 

(Combined) 2,502 1 2,502 4,168 ,043

  Within 
Groups 

96,047 160 ,600

  Total 98,549 161
Απροθυμία εργασίας 
με Π.Α * Φύλο 

Between 
Groups 

(Combined) ,001 1 ,001 ,001 ,970

  Within 
Groups 

114,197 160 ,714

  Total 114,198 161
Λόγοι υγείας * Φύλο Between 

Groups 
(Combined) ,409 1 ,409 1,231 ,269

  Within 
Groups 

53,202 160 ,333

  Total 53,611 161
Σπουδές * Φύλο Between 

Groups 
(Combined) ,272 1 ,272 ,191 ,663

  Within 
Groups 

228,228 160 1,426

  Total 228,500 161
 

 

 

 Ανά ηλικία  

Ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία στην ηλικιακή ομάδα των 18-24 ετών συγκεντρώνει 

«η μη εύρεση εργασίας πλήρους απασχόλησης» (4,58: «Σε μεγάλο βαθμό» και «Σε 

πολύ μεγάλο βαθμό») ενώ ακολουθεί «η απροθυμία εργασίας με Π.Α.» και ο λόγος των 

σπουδών (πίνακας 5.6). Στην ηλικιακή ομάδα των 25-34 και πάλι «η μη εύρεση 

εργασίας πλήρους απασχόλησης» συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο (4,08) ενώ 

κοντά στο 3,0 κυμαίνεται «η απροθυμία εργασίας με Π.Α.» και ακολουθούν τα υπόλοιπα 

κίνητρα με μέσους όρους αρκετά χαμηλότερους. Στην ηλικιακή ομάδα των 35-44 και 45-

54 τον μεγαλύτερο μέσο όρο συγκεντρώνει «η φροντίδα της οικογένειας» (4,29) 

(4,74) και μετέπειτα «η μη εύρεση εργασίας πλήρους απασχόλησης» κοντά στο 4,0. 

Επιπλέον, ο πίνακας ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA πίνακας 5.7) φανερώνει ότι 

μόνο για τους λόγους υγείας οι μέσοι όροι των ηλικιακών υποομάδων είναι ίσοι. Για τους 

υπόλοιπους λόγους παρατηρείται σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων. 
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Πίνακας 5.6 Κίνητρα για ολόκληρο το δείγμα ανά ηλικία 

 
Ηλικία  Φροντίδα 

οικογένειας
Μη εύρεση 
εργασίας 
Π.Α 

Απροθυμία 
εργασίας με 

Π.Α 

Λόγοι 
υγείας 

Σπουδές Άλλο 

       18-24 Mean 2,1379 4,5862 3,8448 1,2931 3,1897 ,0000
  N 58 58 58 58 58 58
  Std. 

Deviation 
,75969 ,53095 ,83355 ,45916 1,29041 ,00000

       25-34 Mean 2,8478 4,0870 3,0217 1,4348 2,0217 ,0000
  N 46 46 46 46 46 46
  Std. 

Deviation 
1,22868 1,00722 ,85607 ,50121 ,90650 ,00000

       35-44 Mean 4,2903 4,0000 3,5806 1,5484 1,5484 ,0000
  N 31 31 31 31 31 31
  Std. 

Deviation 
,93785 ,68313 ,62044 ,80989 ,50588 ,00000

       45-54 Mean 4,7407 3,9630 3,2222 1,5556 1,5926 0000
  N 27 27 27 27 27 27
  Std. 

Deviation 
,44658 ,64935 ,64051 ,57735 ,57239 ,00000

 

 

Πίνακας 5.7 ANOVA για τα κίνητρα και την ηλικία 

 
 Sum of 

Squares
df Mean 

Square
F Sig.

Φροντίδα 
οικογένειας * Ηλικία 

Between 
Groups 

(Combined) 172,041 3 57,347 68,433 ,000

  Within 
Groups 

132,404 158 ,838

  Total 304,444 161
Μη εύρεση 
εργασίας Π.Α * 
Ηλικία 

Between 
Groups 

(Combined) 11,865 3 3,955 7,209 ,000

  Within 
Groups 

86,684 158 ,549

  Total 98,549 161
Απροθυμία 
εργασίας με Π.Α * 
Ηλικία 

Between 
Groups 

(Combined) 19,401 3 6,467 10,779 ,000

  Within 
Groups 

94,797 158 ,600

  Total 114,198 161
Λόγοι υγείας * 
Ηλικία 

Between 
Groups 

(Combined) 1,945 3 ,648 1,983 ,119

  Within 
Groups 

51,666 158 ,327

  Total 53,611 161
Σπουδές * Ηλικία Between 

Groups 
(Combined) 80,412 3 26,804 28,598 ,000

  Within 
Groups 

148,088 158 ,937

  Total 228,500 161
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 Ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

Όσον αφορά τα κίνητρα ανά επίπεδο εκπαίδευσης, από τον πίνακα 5.8 

διαπιστώνουμε ότι για τους απόφοιτους βασικής εκπαίδευσης (απόφοιτοι δημοτικού, 

γυμνασίου και λυκείου) τον υψηλότερο μέσο όρο συγκεντρώνει η «φροντίδα της 

οικογένειας» με τιμή 3,97 ενώ με σχεδόν τον ίδιο μέσο όρο (3,96) ακολουθεί η «μη 

εύρεση εργασίας πλήρους απασχόλησης». Επιπλέον, με τιμή 3,26 ακολουθεί «η 

απροθυμία εργασίας με πλήρη απασχόληση». Αντίθετα, οι λόγοι υγείας και σπουδών δεν 

εμφανίζουν σημαντική βαρύτητα.  

Για τους απόφοιτους Ι.Ε.Κ. Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. (πλέον της βασικής εκπαίδευσης) 

παρατηρούμε ότι τον υψηλότερο μέσο όρο συγκέντρωσε η «μη εύρεση εργασίας 

πλήρους απασχόλησης» (4,58 δηλαδή «Σε μεγάλο βαθμό» και «Σε πολύ μεγάλο 

βαθμό») ενώ ακολουθούν «η απροθυμία εργασίας με Π.Α» (3,70), «οι σπουδές» (3,11), 

«η φροντίδα της οικογένειας» (2,18) και «οι λόγοι υγείας» (1,28). 

Από τον πίνακα ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA πίνακας 5.9) διαφαίνεται ότι οι 

μέσοι όροι για τα κίνητρα των δύο κατηγοριών εκπαίδευσης είναι διαφορετικοί. Η τιμή 

Sig. < 0,05 που σημαίνει ότι απορρίπτουμε την αρχική υπόθεση (ισότητα μέσων). 

 

 
 
 
 

 
 

 

Πίνακας 5.8 Κίνητρα για ολόκληρο το δείγμα ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

 
Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

Φροντίδα 
οικογένειας

Μη εύρεση 
εργασίας 
Π.Α 

Απροθυμία 
εργασίας 
με Π.Α 

Λόγοι 
υγείας 

Σπουδές Άλλο 

Βασική 
Εκπαίδευση 

Mean 3,9670 3,9560 3,2637 1,5385 1,6264 ,0000

  N 91 91 91 91 91 91
  Std. 

Deviation
1,19676 ,77333 ,68044 ,63784 ,53016 ,00000

Πλέον της 
βασικής 
εκπαίδευσης 

Mean 2,1831 4,5775 3,7042 1,2817 3,1127 ,0000

N 71 71 71 71 71 71
Std. 

Deviation
,83341 ,64724 ,96206 ,45302 1,28229 ,00000
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Πίνακας 5.9 ANOVA για τα κίνητρα και το επίπεδο εκπαίδευσης  

 
 Sum of 

Squares
df Mean 

Square
F Sig.

Φροντίδα οικογένειας 
* Εκπαίδευση 

Between
Groups

(Combined) 126,924 1 126,924 114,397 ,000

  Within 
Groups

177,521 160 1,110

  Total 304,444 161
Μη εύρεση εργασίας 
Π.Α * Εκπαίδευση 

Between
Groups

(Combined) 15,401 1 15,401 29,636 ,000

  Within 
Groups

83,148 160 ,520

  Total 98,549 161
Απροθυμία εργασίας 
με Π.Α * Εκπαίδευση 

Between
Groups

(Combined) 7,738 1 7,738 11,630 ,001

  Within 
Groups

106,459 160 ,665

  Total 114,198 161
Λόγοι υγείας *  
Εκπαίδευση 

Between
Groups

(Combined) 2,630 1 2,630 8,252 ,005

  Within 
Groups

50,982 160 ,319

  Total 53,611 161
Σπουδές * 
Εκπαίδευση 

Between
Groups

(Combined) 88,105 1 88,105 100,408 ,000

  Within 
Groups

140,395 160 ,877

  Total 228,500 161
 
 

 Εργαζόμενοι πλήρους και μερικής απασχόλησης 

Σε αυτό το σημείο θα διαχωρίσουμε τις απαντήσεις ανά τύπο σύμβασης εργασίας. 

Δηλαδή θα γίνει σύγκριση ανάμεσα στο τι πιστεύουν οι εργαζόμενοι πλήρους 

απασχόλησης και στο τι βιώνουν οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, όσον αφορά τα 

κίνητρα ανάληψης μερικής εργασίας (πίνακας 5.10). 

Τόσο οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης όσο και της μερικής πιστεύουν ότι η 

«μη εύρεση εργασίας» αποτελεί το πιο σημαντικό κίνητρο για την ανάληψη μερικής 

εργασίας. Οι πλήρως απασχολούμενοι δημιουργούν μέση τιμή 4,46 ενώ οι μερικώς 

απασχολούμενοι μέση τιμή 4,12. Επιπρόσθετα, η «φροντίδα οικογένειας» συγκέντρωσε 

τη δεύτερη υψηλότερη τιμή (3,38) και η «απροθυμία εργασίας Π.Α.» την τρίτη τιμή για 

τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης (3,27). Αντίστροφα, για τους εργαζόμενους 

μερικής απασχόλησης η «απροθυμία εργασίας Π.Α.» συγκέντρωσε 3,55 και η «φροντίδα 

οικογένειας» συγκέντρωσε 3,08. Παρόμοια και για τις δυο ομάδες οι «σπουδές» και οι 

«λόγοι υγείας» αποτελούν τα λιγότερα ισχυρά κίνητρα.  

Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι ο πίνακας 5.11 (ANOVA) αποκαλύπτει ότι οι μέσες 

τιμές των δύο ομάδων είναι ίσες για τα κίνητρα: «Φροντίδα οικογένειας», «Λόγοι υγείας» 

και «Σπουδές», ενώ είναι διαφορετικές για τα κίνητρα «μη εύρεση εργασίας Π.Α» και 

«απροθυμία εργασίας με Π.Α» (οριακά δεν αποδεχόμαστε την ισότητα των μέσων τιμών). 
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Πίνακας 5.10 Σύγκριση κινήτρων για τους εργαζόμενους πλήρους και  μερικής απασχόλησης 

 
   Φροντίδα 

οικογένειας 
Μη εύρεση 
εργασίας 
Π.Α 

Απροθυμία 
εργασίας με 

Π.Α 

Λόγοι 
υγείας 

Σπουδές Άλλο 

Πλήρως 
απασχο-
λούμενοι 

Mean 3,3818 4,4364 3,2727 1,4545 2,3636 ,0000

  N 55 55 55 55 55 55
  Std. 

Deviation 
1,23964 ,56972 ,82674 ,57149 1,23773 ,00000

Μερικώς 
απασχο-
λούμενοι 

Mean 3,0841 4,1215 3,5514 1,4112 2,2336 ,0000

 N 107 107 107 107 107 107
 Std. 
Deviation 

1,43489 ,85462 ,83817 ,58201 1,17022 ,00000

 

 

 
 

Πίνακας 5.11 ANOVA για τα κίνητρα και τον τύπο σύμβασης εργασίας (Π.Α. / Μ.Α.) 

 

   Sum of 
Squares

df Mean 
Square

F Sig.

Φροντίδα οικογένειας * 
Τύπος σύμβασης 

Between 
Groups 

(Combined) 3,220 1 3,220 1,710 ,193

  Within 
Groups 

301,225 160 1,883

  Total 304,444 161
Μη εύρεση εργασίας 
Π.Α * Τύπος σύμβασης 

Between 
Groups 

(Combined) 3,602 1 3,602 6,069 ,015

  Within 
Groups 

94,948 160 ,593

  Total 98,549 161
Απροθυμία εργασίας με 
Π.Α * Τύπος σύμβασης 

Between 
Groups 

(Combined) 2,821 1 2,821 4,053 ,046

  Within 
Groups 

111,376 160 ,696

  Total 114,198 161
Λόγοι υγείας *  Τύπος 
σύμβασης  

Between 
Groups 

(Combined) ,068 1 ,068 ,204 ,652

  Within 
Groups 

53,543 160 ,335

  Total 53,611 161
Σπουδές * Τύπος 
σύμβασης 

Between 
Groups 

(Combined) ,614 1 ,614 ,431 ,512

  Within 
Groups 

227,886 160 1,424

  Total 228,500 161
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 «Κεντρικοί» εργαζόμενοι, «κορυφής» και «συμπληρωματικοί» 

Για τους «κεντρικούς εργαζόμενους» τον υψηλότερο μέσο όρο συγκέντρωσε η «μη 

εύρεση εργασίας Π.Α.» (4,72: «Σε μεγάλο βαθμό» «Σε πολύ μεγάλο βαθμό») (πίνακας 

5.12). Επιπλέον, ιδιαίτερα υψηλή τιμή (4,09) συγκέντρωσε η «απροθυμία εργασίας με 

Π.Α» και ακολουθεί το κίνητρο των σπουδών με 3,23. Η «φροντίδα οικογένειας» 

συγκέντρωσε μέση τιμή 2,02 ενώ οι λόγοι υγείας 1,2 («Καθόλου+»).  

Για τους εργαζόμενους «κορυφής» η «μη εύρεση εργασίας Π.Α.» αποτελεί το 

ισχυρότερο κίνητρο για την ανάληψη εργασίας μερικής απασχόλησης (4,06), ενώ 

ακολουθεί η «φροντίδα οικογένειας» (3,75) και η «απροθυμία εργασίας με Π.Α.» (3,37). 

Οι λόγοι «υγείας» και οι «σπουδές» εμφανίζουν τις χαμηλότερες μέσες τιμές. 

Οι «συμπληρωματικοί» εργαζόμενοι αποτύπωσαν ως πιο σημαντικό κίνητρο την 

«φροντίδα της οικογένειας» (3,72) και σχεδόν στο ίδιο επίπεδο βρίσκεται η «μη 

εύρεση εργασίας Π.Α.» με μέση τιμή 3,67. Αντίθετα, η «απροθυμία εργασίας με Π.Α.», οι 

«σπουδές» και οι λόγοι «υγείας» παρουσιάζουν αισθητά χαμηλότερες μέσες τιμές. 

Ο πίνακας ανάλυσης διακύμανσης (πίνακας 5.13) υποδηλώνει ότι μόνο για τους 

λόγους υγείας οι μέσες τιμές των τριών κατηγοριών μερικών απασχολουμένων είναι ίσες. 

Για τα υπόλοιπα κίνητρα, τα Sig.= 0.00 < 0.05, που σημαίνει ότι απορρίπτουμε την 

μηδενική υπόθεση. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.12 Σύγκριση των κινήτρων για τους «κεντρικούς» εργαζόμενους, «κορυφής» και 
τους «συμπληρωματικούς» 

 
 Φροντίδα 

οικογένειας
Μη 

εύρεση 
εργασίας 
Π.Α 

Απροθυμία 
εργασίας με 

Π.Α 

Λόγοι 
υγείας 

Σπουδές Άλλο 

«Κεντρικοί» Mean 2,0233 4,7209 4,0930 1,2558 3,2326 ,0000
  N 43 43 43 43 43 43
  Std. 

Deviation 
,59715 ,45385 ,68362 ,44148 1,26937 ,00000

«Κορυφής» Mean 3,7500 4,0625 3,3750 1,5000 1,6458 ,0000
  N 48 48 48 48 48 48
  Std. 

Deviation 
1,48037 ,69669 ,63998 ,65233 ,60105 ,00000

«Συμπλη-
ρωματικοί» 

Mean 3,7297 3,6757 2,9459 1,4324 1,8378 ,0000

 N 37 37 37 37 37 37
 Std. 
Deviation 

1,28341 ,94440 ,84807 ,55480 ,76425 ,00000
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Πίνακας 5.13 ANOVA για τα κίνητρα και τον τύπο μερικώς εργαζομένων 

 
 Sum of 

Squares
df Mean 

Square
F Sig.

Φροντίδα 
οικογένειας * 
Τύπος Μ.Α 

Between
Groups

(Combined) 84,281 2 42,140 29,714 ,000

  Within 
Groups

177,274 125 1,418

  Total 261,555 127
Μη εύρεση 
εργασίας Π.Α * 
Τύπος Μ.Α 

Between
Groups

(Combined) 22,647 2 11,323 22,265 ,000

  Within 
Groups

63,572 125 ,509

  Total 86,219 127
Απροθυμία 
εργασίας με Π.Α * 
Τύπος Μ.Α 

Between
Groups

(Combined) 27,222 2 13,611 26,268 ,000

  Within 
Groups

64,770 125 ,518

  Total 91,992 127
Λόγοι υγείας *  
Τύπος Μ.Α  

Between
Groups

(Combined) 1,413 2 ,706 2,248 ,110

  Within 
Groups

39,267 125 ,314

  Total 40,680 127
Σπουδές * Τύπος 
Μ.Α 

Between
Groups

(Combined) 65,288 2 32,644 38,612 ,000

  Within 
Groups

105,681 125 ,845

  Total 170,969 127
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5.2.2 Τα οφέλη της μερικής απασχόλησης για τους εργαζόμενους 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τα 

οφέλη της μερικής απασχόλησης από την πλευρά της προσφοράς εργασίας. Ζητήθηκε 

από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν σε κλίμακα από 1 έως 5 («καθόλου» έως «σε 

πολύ μεγάλο βαθμό») τα οφέλη τα οποία αποκομίζουν οι εργαζόμενοι από την μερική 

απασχόληση. Τα αποτελέσματα, όπως και στην προηγούμενη ενότητα, παρουσιάζονται για 

το σύνολο του πληθυσμού, αλλά και ανά φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης καθώς και 

ανά τύπο σύμβασης (πλήρους και μερικής απασχόλησης) και ανά κατηγορία εργαζομένων 

μερικής απασχόλησης («κεντρικοί», «κορυφής» και «συμπληρωματικοί»).  

 

 Σύνολο του δείγματος 

Όσον αφορά το σύνολο του δείγματος, ο πίνακας 5.14 (One Sample T-test με 

επίπεδο εμπιστοσύνης 95%) φανερώνει ότι οι ερωτώμενοι πιστεύουν «σε μεγάλο βαθμό» 

προς «σε πολύ μεγάλο βαθμό» (4,47) ότι η μερική απασχόληση συντελεί στη 

διατήρηση της επαγγελματικής ταυτότητας των ατόμων (αποφυγή της ανεργίας). 

Επιπλέον, το σύνολο του δείγματος πρεσβεύει ότι η μερική εργασία συντελεί «σε μεγάλο 

βαθμό» (4,17) στην εξισορρόπηση μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής 

ζωής.  Χαμηλότερες μέσες τιμές, οι οποίες όμως κυμαίνονται ανάμεσα στο «σε μέτριο 

βαθμό» και στο «σε μεγάλο βαθμό» εμφανίζουν οι απόψεις ότι η μερική εργασία ενισχύει 

τις προοπτικές εισόδου στην αγορά εργασίας (3,76), ενισχύει την οικονομική κατάσταση 

του εργαζομένου (3,70), συντελεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων 

των εργαζομένων (3,38), διευκολύνει τη μετάβαση σε εργασία πλήρους απασχόλησης 

(3,29) και ενισχύει τις προοπτικές για βελτίωση της καριέρας των εργαζομένων (3,13). 

 

Πίνακας 5.14 Οφέλη για ολόκληρο το δείγμα 

 
Η μερική απασχόληση…  N Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
...συντελεί στη διατήρηση της 
επαγγελματικής ταυτότητας των 
ατόμων (αποφυγή της ανεργίας).  

162 4,4753 ,54830 ,04308 

…ενισχύει τις προοπτικές εισόδου 
στην αγορά εργασίας 

162 3,7593 ,88329 ,06940 

...συντελεί στην ανάπτυξη των 
ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων.     

162 3,3765 ,71380 ,05608 

...διευκολύνει τη μετάβαση σε εργασία 
πλήρους απασχόλησης.  

162 3,2901 ,94364 ,07414 

...ενισχύει την οικονομική κατάσταση 
του εργαζόμενου. 

162 3,7037 ,83323 ,06546 

…συντελεί στην εξισορρόπηση 
μεταξύ της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής.  

162 4,1728 ,70120 ,05509 

....ενισχύει τις προοπτικές για 
βελτίωση της καριέρας των 
εργαζομένων. 

162 3,1296 ,89261 ,07013 
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 Ανά φύλο 

Διαχωρίζοντας το δείγμα ανά φύλο (πίνακας 5.15), παρατηρούμε ότι τόσο για τους 

άνδρες (4,55) όσο και για τις γυναίκες (4,46) το κύριο και πιο σημαντικό όφελος της 

μερικής εργασίας είναι ότι συντελεί στη διατήρηση της επαγγελματικής ταυτότητας 

των ατόμων (αποφυγή της ανεργίας).  

Για τους άνδρες όμως, δεύτερο πιο σημαντικό όφελος είναι ότι ενισχύει τις 

προοπτικές εισόδου στην αγορά εργασίας (4,00) και στη συνέχεια ακολουθεί η 

εξισορρόπηση μεταξύ της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (3,97), η ανάπτυξη των 

ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων (3,45), η ενίσχυση της οικονομικής 

κατάστασης (3,26), η μετάβαση σε εργασία πλήρους απασχόλησης (3,23) και η ενίσχυση 

των προοπτικών για βελτίωση της καριέρας (3,00).  

Αντίστοιχα για τις γυναίκες, το δεύτερο πιο σημαντικό όφελος αποτελεί η 

εξισορρόπηση μεταξύ της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (4,22) και ακολουθούν  

η ενίσχυση της οικονομικής κατάστασης των εργαζομένων (3,80), η ενίσχυση των 

προοπτικών εισόδου στην αγορά εργασίας (3,70), η ανάπτυξη των ικανοτήτων και των 

δεξιοτήτων (3,36), η μετάβαση σε εργασία πλήρους απασχόλησης (3,30) και η ενίσχυση 

των προοπτικών για βελτίωση της καριέρας (3,16).  

Από τον πίνακα 5.16 (ANOVA) διαφαίνεται ότι για όλες τις κατηγορίες των 

ωφελειών, με εξαίρεση την «ενίσχυση της οικονομικής κατάστασης των εργαζομένων», οι 

μέσες τιμές μεταξύ των δύο υποομάδων (άνδρες / γυναίκες) δεν παρουσιάζουν σημαντική 

διαφορά (η τιμή Sig. < 0,05).  

 

   

 
 

 
 

Πίνακας 5.15 Οφέλη για ολόκληρο το δείγμα ανά φύλο 

 
Φύλο  Αντιμετώ-

πιση της 
ανεργίας 

Προοπτικές 
εισόδου 

στην αγορά 
εργασίας 

Ανάπτυξη 
των 

ικανοτήτων 
και των 

δεξιοτήτων

Μετάβαση 
σε εργασία 
πλήρους 
απασχό-
λησης. 

Ενισχύει την 
οικονομική 
κατάσταση 

Εξισορρόπηση 
επαγ/κής και 
οικογενειακής 

ζωής. 

Ενισχύει τις 
προοπτικές 
βελτίωσης 

της 
καριέρας 

Άνδρες Mean 4,5484 4,0000 3,4516 3,2258 3,2581 3,9677 3,0000
  N 31 31 31 31 31 31 31
  Std. 

Deviation 
,50588 ,68313 ,67521 ,99028 1,03175 ,65746 ,81650

Γυναίκες Mean 4,4580 3,7023 3,3588 3,3053 3,8092 4,2214 3,1603
N 131 131 131 131 131 131 131

Std. 
Deviation 

,55829 ,91731 ,72397 ,93556 ,74539 ,70482 ,90992
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Πίνακας 5.16 ANOVA για τα οφέλη και το φύλο 

 
  Sum of 

Squares
df Mean 

Square
F Sig.

Αντ.ανεργίας *Φύλο Between 
Groups

(Combined) ,205 1 ,205 ,680 ,411

  Within 
Groups

48,197 160 ,301  

  Total 48,401 161  
Είσοδος αγορά 
εργασίας *Φύλο 

Between 
Groups

(Combined) 2,222 1 2,222 2,881 ,092

  Within 
Groups

123,389 160 ,771  

  Total 125,611 161  
Ικανότητες δεξιότητες 
* Φύλο 

Between 
Groups

(Combined) ,216 1 ,216 ,422 ,517

  Within 
Groups

81,815 160 ,511  

  Total 82,031 161  
Μετάβαση σε Π.Α. 
*Φύλο 

Between 
Groups

(Combined) ,159 1 ,159 ,177 ,674

  Within 
Groups

143,206 160 ,895  

  Total 143,364 161  
Οικονομική ενίσχυση 
*Φύλο 

Between 
Groups

(Combined) 7,613 1 7,613 11,694 ,001

  Within 
Groups

104,164 160 ,651  

  Total 111,778 161  
Επαγ/τική Οικογ/κή 
ζωή*Φύλο 

Between 
Groups

(Combined) 1,613 1 1,613 3,327 ,070

  Within 
Groups

77,548 160 ,485  

  Total 79,160 161  
Καριέρα *Φύλο Between 

Groups
(Combined) ,644 1 ,644 ,808 ,370

  Within 
Groups

127,634 160 ,798  

  Total 128,278 161  
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 Ανά ηλικία  

Στις ηλικιακές ομάδες των 18-24 και των 25-34 τον υψηλότερο μέσο όρο 

συγκέντρωσε η «διατήρηση της επαγγελματικής ταυτότητας των ατόμων 

(αποφυγή της ανεργίας)» με 4,53 και 4,56 αντίστοιχα (πίνακας 5.17). Ενώ για τις 

ηλικιακές ομάδες των 35-44 και 45-54, η «εξισορρόπηση μεταξύ της επαγγελματικής 

και οικογενειακής ζωής» αποτελεί το ισχυρότερο όφελος με 4,70 και 4,63 αντίστοιχα.  

 Επιπλέον, αξίζει να παρατηρήσουμε ότι στις ηλικίες 18-24 «η ενίσχυση των 

προοπτικών εισόδου στην αγορά εργασίας» συγκέντρωσε υψηλή μέση τιμή (4,29) ενώ 

ακολουθούν τα υπόλοιπα οφέλη με μέσες τιμές γύρω στο 3,70 («σε μέτριο βαθμό» προς 

«σε μεγάλο βαθμό»). Ακόμη, στις ηλικιακές ομάδες των 35-44 και 45-54 ετών η 

«διατήρηση της επαγγελματικής ταυτότητας των ατόμων (αποφυγή της ανεργίας)» 

συγκέντρωσε υψηλό μέσο όρο, 4,19 και 4,52 αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.18 (ANOVA), οι μέσες τιμές για τις διαφορετικές ηλικιακές 

ομάδες δεν είναι ίσες παρά μόνο για το όφελος «οικονομική ενίσχυση» το οποίο εμφανίζει 

τιμή Sig.=0,972. Συνεπώς,  δεν  επιβεβαιώνει η ομοιότητα των απόψεων μεταξύ των 

διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.17 Οφέλη για ολόκληρο το δείγμα ανά ηλικία 

 
Ηλικία  Αντιμετώ-

πιση της 
ανεργίας 

Προοπτικές 
εισόδου 

στην αγορά 
εργασίας 

Ανάπτυξη 
των 

ικανοτήτων 
και των 

δεξιοτήτων

Μετάβαση 
σε εργασία 
πλήρους 
απασχό-
λησης. 

Ενισχύει την 
οικονομική 
κατάσταση 

Εξισορρόπηση 
επαγ/κής και 
οικογενειακής 

ζωής. 

Ενισχύει τις 
προοπτικές 
βελτίωσης 

της 
καριέρας 

18-24 Mean 4,5345 4,2931 3,6552 2,7586 3,7069 3,7759 3,7931
 N 58 58 58 58 58 58 58
 Std. 

Deviation
,50317 ,59260 ,68956 ,99667 ,83789 ,65005 ,78937

25-34 Mean 4,5652 3,4130 3,0870 3,3043 3,7391 4,0435 2,7174
 N 46 46 46 46 46 46 46
 Std. 

Deviation
,50121 1,04512 ,69366 ,75629 ,85465 ,63093 ,86057

35-44 Mean 4,1935 3,3548 3,4516 3,7419 3,6452 4,7097 2,8387
 N 31 31 31 31 31 31 31
 Std. 

Deviation
,65418 ,79785 ,67521 ,63075 ,87744 ,46141 ,58291

45-54 Mean 4,5185 3,6667 3,1852 3,8889 3,7037 4,6296 2,7407
N 27 27 27 27 27 27 27

Std. 
Deviation

,50918 ,62017 ,62247 ,80064 ,77533 ,49210 ,59437
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Πίνακας 5.18 ANOVA για τα οφέλη και την ηλικία 

 
  Sum of 

Squares
df Mean 

Square
F Sig.

Αντ.ανεργίας * Ηλικία Between
Groups

(Combined) 3,086 3 1,029 3,587 ,015

  Within 
Groups

45,315 158 ,287  

  Total 48,401 161  
 Είσοδος αγορά 
εργασίας * Ηλικία 

Between
Groups

(Combined) 27,345 3 9,115 14,65
6 

,000

  Within 
Groups

98,266 158 ,622  

  Total 125,611 161  
Ικανότητες δεξιότητες * 
Ηλικία 

Between
Groups

(Combined) 9,524 3 3,175 6,918 ,000

  Within 
Groups

72,507 158 ,459  

  Total 82,031 161  
Μετάβαση σε Π.Α. * 
Ηλικία 

Between
Groups

(Combined) 32,402 3 10,801 15,37
9 

,000

  Within 
Groups

110,962 158 ,702  

  Total 143,364 161  
Οικονομική ενίσχυση * 
Ηλικία 

Between
Groups

(Combined) ,165 3 ,055 ,078 ,972

  Within 
Groups

111,613 158 ,706  

  Total 111,778 161  
Επαγ/τική Οικογ/κή 
ζωή* Ηλικία 

Between
Groups

(Combined) 24,478 3 8,159 23,57
5 

,000

  Within 
Groups

54,683 158 ,346  

  Total 79,160 161  
Καριέρα * Ηλικία Between

Groups
(Combined) 40,056 3 13,352 23,91

2 
,000

  Within 
Groups

88,222 158 ,558  

  Total 128,278 161  
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 Ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

Για τους απόφοιτους βασικής εκπαίδευσης (δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου) την 

υψηλότερη τιμή συγκέντρωσε η «εξισορρόπηση μεταξύ της επαγγελματικής και της 

οικογενειακής ζωής» (4,47), ενώ ακολουθούν, με εξίσου υψηλές τιμές, η «αποφυγή 

της ανεργίας» (4,44), η «ενίσχυση της οικονομικής κατάστασης» (3,82) και η «μετάβαση 

σε εργασία πλήρους απασχόλησης» (3,71) (πίνακας 5.19). Τα υπόλοιπα οφέλη 

παρουσιάζουν μέσες τιμές που κυμαίνονται στην κατηγορία «σε μέτριο βαθμό». 

Για τους κατόχους πτυχίων Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. η «αποφυγή της ανεργίας» 

συγκέντρωσε την υψηλότερη μέση τιμή (4,52) και ακολουθεί η «βελτίωση των 

προοπτικών εισόδου στην αγορά εργασίας» (4,22). Επιπλέον, με μέσες τιμές που 

κυμαίνεται γύρω στο 3,60 («μέτριο βαθμό» προς «σε μεγάλο βαθμό») ακολουθούν  η 

«εξισορρόπηση μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής», η «ενίσχυση 

των προοπτικών βελτίωσης της καριέρας», η «ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων» 

και η «ενίσχυση της οικονομικής κατάστασης του εργαζομένου». Αντίθετα, η «μετάβαση 

σε εργασία πλήρους απασχόλησης» συγκέντρωσε τιμή αριθμητικού μέσου 2,75, η οποία 

είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με την κατηγορία «βασικής εκπαίδευσης». 

  

 

 

 

 

Πίνακας 5.19 Οφέλη για ολόκληρο το δείγμα ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

 
Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

 Αντιμετώ-
πιση από 
ανεργίας 

Προοπτικές 
εισόδου 

στην αγορά 
εργασίας 

Ανάπτυξη 
των 

ικανοτήτων 
και των 

δεξιοτήτων

Μετάβαση 
σε εργασία 
πλήρους 
απασχό-
λησης. 

Ενισχύει την 
οικονομική 
κατάσταση 

Εξισορρόπη
ση επαγ/κής 

και 
οικογενειακ
ής ζωής. 

Ενισχύει 
από 

προοπτικές 
βελτίωσης 

από 
καριέρας 

Βασική 
Εκπαίδευση 

Mean 4,4396 3,3956 3,2198 3,7143 3,8242 4,4725 2,7363

  N 91 91 91 91 91 91 91
  Std. 

Deviation
,58135 ,77286 ,67991 ,71935 ,83790 ,60260 ,59321

Πλέον της 
βασικής 
εκπαίδευσης 

Mean 4,5211 4,2254 3,5775 2,7465 3,5493 3,7887 3,6338

N 71 71 71 71 71 71 71
Std. 

Deviation
,50311 ,79637 ,71037 ,92146 ,80691 ,63054 ,95975
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Από την ανάλυση διακύμανσης (πίνακας 5.20) διαφαίνεται ότι μόνο για το στοιχείο 

«αποφυγή της ανεργίας» οι μέσοι όροι μεταξύ των δύο επιπέδων εκπαίδευσης είναι ίσοι. 

Για όλα τα άλλα στοιχεία, οι αριθμητικοί μέσοι των δύο επιπέδων εκπαίδευσης έχουν 

διαφορετικές τιμές. 

 
 
 

Πίνακας 5.20 ANOVA για τα οφέλη και το επίπεδο εκπαίδευσης 

 
  Sum of 

Squares
df Mean 

Square 
F Sig.

Αντ.ανεργίας * 
Επ.Εκπαιδευσης 

Between
Groups

(Combined) ,265 1 ,265 ,882 ,349

  Within 
Groups

48,136 160 ,301 

  Total 48,401 161  
Είσοδος αγορά 
εργασίας * 
Επ.Εκπαιδευσης 

Between
Groups

(Combined) 27,459 1 27,459 44,761 ,000

  Within 
Groups

98,153 160 ,613 

  Total 125,611 161  
Ικανότητες 
δεξιότητες * 
Επ.Εκπαιδευσης 

Between
Groups

(Combined) 5,103 1 5,103 10,613 ,001

  Within 
Groups

76,928 160 ,481 

  Total 82,031 161  
Μετάβαση σε Π.Α. 
* Επ.Εκπαιδευσης 

Between
Groups

(Combined) 37,356 1 37,356 56,382 ,000

  Within 
Groups

106,008 160 ,663 

  Total 143,364 161  
Οικονομική 
ενίσχυση * 
Επ.Εκπαιδευσης 

Between
Groups

(Combined) 3,013 1 3,013 4,433 ,037

  Within 
Groups

108,764 160 ,680 

  Total 111,778 161  
Επαγ/τική 
Οικογ/κή ζωή* 
Επ.Εκπαιδευσης 

Between
Groups

(Combined) 18,648 1 18,648 49,307 ,000

  Within 
Groups

60,512 160 ,378 

  Total 79,160 161  
Καριέρα * 
Επ.Εκπαιδευσης 

Between
Groups

(Combined) 32,129 1 32,129 53,465 ,000

  Within 
Groups

96,149 160 ,601 

  Total 128,278 161  
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 Εργαζόμενοι πλήρους και μερικής απασχόλησης 

Από τον πίνακα 5.21 γίνεται αντιληπτό ότι τόσο για τους εργαζόμενους πλήρους όσο 

και μερικής απασχόλησης η «αποφυγή της ανεργίας» συγκέντρωσε τον υψηλότερο 

μέσο όρο και ακολουθεί και για τις δυο κατηγορίες εργαζομένων η «εξισορρόπηση της 

επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής». Στη συνέχεια όμως οι εργαζόμενοι πλήρους 

απασχόλησης πιστεύουν ότι η βελτίωση προοπτικών εισόδου στην αγορά εργασίας 

αποτελεί το τρίτο ισχυρό όφελος της μερικής απασχόλησης και ακολουθούν τα υπόλοιπα 

οφέλη με μέση τιμή που κυμαίνεται στο 3,50, με εξαίρεση την «ενίσχυση των προοπτικών 

βελτίωσης της καριέρας» που συγκέντρωσε μέσο βαθμό 2,69. 

Για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης το τρίτο πιο ισχυρό όφελος αποτελεί η 

«ενίσχυση της οικονομικής κατάστασης» και ακολουθούν τα υπόλοιπα οφέλη με 

βαρύτητα «σε μέτριο βαθμό» προς «σε μεγάλο βαθμό». Αξίζει εδώ να παρατηρήσουμε ότι 

η «ενίσχυση των προοπτικών βελτίωσης της καριέρας» συγκέντρωσε μέση τιμή 3,35. 

Επιπλέον, ο πίνακας 5.22 (ANOVA) φανερώνει ότι οι μέσες τιμές των ωφελειών είναι 

ίσες μεταξύ των δυο κατηγοριών εργαζομένων (πλήρους και μερικής απασχόλησης), με 

εξαίρεση τις ωφέλειες: «διευκολύνει τη μετάβαση σε εργασία πλήρους απασχόλησης», 

«ενισχύει την οικονομική κατάσταση» και «ενισχύει τις προοπτικές  βελτίωσης της 

καριέρας του εργαζομένου». 

 

 
 

 
 

Πίνακας 5.21 Σύγκριση ωφελειών για τους εργαζόμενους πλήρους και  μερικής απασχόλησης 

 
 Αντιμετώ-

πιση της 
ανεργίας 

Προοπτικές 
εισόδου 

στην αγορά 
εργασίας 

Ανάπτυξη 
των 

ικανοτήτων 
και των 

δεξιοτήτων

Μετάβαση 
σε εργασία 
πλήρους 
απασχό-
λησης. 

Ενισχύει την 
οικονομική 
κατάσταση 

Εξισορρόπη
ση επαγ/κής 

και 
οικογενειακ
ής ζωής. 

Ενισχύει τις 
προοπτικές 
βελτίωσης 

της 
καριέρας 

Πλήρως 
απασχο-
λούμενοι 

Mean 4,4364 3,8909 3,4364 3,5455 3,4545 4,1818 2,6909

  N 55 55 55 55 55 55 55
  Std. 

Deviation 
,50050 ,78582 ,53623 ,71539 ,83485 ,64092 ,71680

Μερικώς 
απασχο-
λούμενοι 

Mean 4,4953 3,6916 3,3458 3,1589 3,8318 4,1682 3,3551

N 107 107 107 107 107 107 107
Std. 

Deviation 
,57255 ,92564 ,79030 1,02008 ,80665 ,73312 ,89287

 
 
 
 



 64

Πίνακας 5.22 ANOVA για τα οφέλη και τον τύπο σύμβασης εργασίας (Π.Α. / Μ.Α.) 

 
  Sum of 

Squares
df Mean 

Square
F Sig.

Αντ.ανεργίας * Τύπος 
σύμβασης 

Between
Groups

(Combined) ,126 1 ,126 ,419 ,519

  Within
Groups

48,275 160 ,302

  Total 48,401 161
Είσοδος αγορά 
εργασίας * Τύπος 
σύμβασης 

Between 
Groups

(Combined) 1,443 1 1,443 1,860 ,175

  Within
Groups

124,168 160 ,776

  Total 125,611 161
Ικανότητες δεξιότητες 
* Τύπος σύμβασης 

Between
Groups

(Combined) ,298 1 ,298 ,583 ,446

  Within
Groups

81,733 160 ,511

  Total 82,031 161
Μετάβαση σε Π.Α. * 
Τύπος σύμβασης 

Between
Groups

(Combined) 5,429 1 5,429 6,297 ,013

  Within
Groups

137,935 160 ,862

  Total 143,364 161
Οικονομική ενίσχυση 
* Τύπος σύμβασης 

Between
Groups

(Combined) 5,169 1 5,169 7,758 ,006

  Within
Groups

106,608 160 ,666

  Total 111,778 161
Επαγ/τική Οικογ/κή 
ζωή* Τύπος 
σύμβασης 

Between
Groups

(Combined) ,007 1 ,007 ,014 ,907

  Within
Groups

79,154 160 ,495

  Total 79,160 161
Καριέρα * Τύπος 
σύμβασης 

Between
Groups

(Combined) 16,028 1 16,028 22,84
6

,000

  Within
Groups

112,250 160 ,702

  Total 128,278 161
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 «Κεντρικοί» εργαζόμενοι, «κορυφής» και «συμπληρωματικοί» 

Για τους «κεντρικούς» εργαζόμενους, από τον πίνακα 5.23 παρατηρούμε ότι η 

«αποφυγή της ανεργίας» συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία (4,58) ενώ 

ακολουθούν με μέσες τιμές πάνω από 4,00 («σε μεγάλο βαθμό» προς «σε πολύ μεγάλο 

βαθμό») η «βελτίωση προοπτικών εισόδου στην αγορά εργασίας» και η «ενίσχυση των 

προοπτικών βελτίωσης της καριέρας». Τα υπόλοιπα οφέλη ακολουθούν με μέση τιμή που 

κυμαίνεται γύρω στο 3,50, με εξαίρεση τη «μετάβαση σε εργασίας πλήρους 

απασχόλησης» που συγκέντρωσε μόλις 2,16. 

Για τους εργαζόμενους «κορυφής» η «εξισορρόπηση της επαγγελματικής και 

της οικογενειακής ζωής» αποτελεί το πιο ισχυρό όφελος της μερικής εργασίας (4,50) 

και ακολουθεί η «αποφυγή της ανεργίας» (4,42), η «μετάβαση σε εργασίας πλήρους 

απασχόλησης» (3,94) και η «ενίσχυση της οικονομικής κατάστασης των εργαζομένων» 

(3,87). Τη χαμηλότερη τιμή συγκέντρωσε η «ενίσχυση των προοπτικών βελτίωσης της 

καριέρας» με μέση τιμή 2,96. 

Για τους «συμπληρωματικούς» εργαζόμενους η «αποφυγή της ανεργίας» 

συγκέντρωσε μέση τιμή 4,51 ενώ η «εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της 

οικογενειακής ζωής» και η  «ενίσχυση της οικονομικής κατάστασης» ακολουθούν με τιμές 

υψηλότερες του 4,00. Τα υπόλοιπα οφέλη συγκέντρωσαν μέση τιμή που κυμαίνεται από 

3,00 έως 3,60 με εξαίρεση και πάλι την «ενίσχυση των προοπτικών βελτίωσης της 

καριέρας» που συγκέντρωσε μέσο όρο μόλις 2,59. 

 

Πίνακας 5.23 Σύγκριση των ωφελειών  για τους «κεντρικούς» εργαζόμενους, «κορυφής» και 
τους «συμπληρωματικούς» 

 
  Αντιμετώ-

πιση της 
ανεργίας 

Προοπτικές 
εισόδου 

στην αγορά 
εργασίας 

Ανάπτυξη 
των 

ικανοτήτων 
και των 

δεξιοτήτων

Μετάβαση 
σε εργασία 
πλήρους 
απασχό-
λησης. 

Ενισχύει την 
οικονομική 
κατάσταση 

Εξισορρόπη
ση επαγ/κής 

και 
οικογενειακ
ής ζωής. 

Ενισχύει τις 
προοπτικές 
βελτίωσης 

της 
καριέρας 

«Κεντρικοί» Mean 4,5814 4,5349 3,6977 2,1628 3,4186 3,7907 4,1163
  N 43 43 43 43 43 43 43
  Std. 

Deviation
,49917 ,50468 ,74113 ,61452 ,79380 ,67465 ,66222

«Κορυφής» Mean 4,4167 3,3125 3,2292 3,9375 3,8750 4,5000 2,9583
  N 48 48 48 48 48 48 48
  Std. 

Deviation
,57735 ,68901 ,62704 ,66545 ,67240 ,68417 ,61742

«Συμπλη-
ρωματικοί» 

Mean 4,5135 3,3243 3,0000 3,6216 4,1351 4,2703 2,5946

N 37 37 37 37 37 37 37
Std. 

Deviation
,60652 ,94440 ,70711 ,59401 ,78748 ,56019 ,64375
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Από την ανάλυση διακύμανσης (ANOVA - πίνακας 5.24) παρατηρούμε ότι μόνο για 

την «αποφυγή της ανεργίας» οι μέσοι όροι μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών 

εργαζομένων μερικής απασχόλησης είναι ίσοι. Για τα υπόλοιπα οφέλη όμως, οι μέσες 

τιμές μεταξύ των κατηγοριών εργαζομένων είναι διαφορετικές. 

 
 
 
 
 

Πίνακας 5.24 ANOVA για τα οφέλη και τον τύπο μερικώς εργαζομένων 

 
  Sum of 

Squares
df Mean 

Square
F Sig.

Αντ.ανεργίας* Τύπος 
Μ.Α  

Between 
Groups

(Combined) ,625 2 ,312 ,992 ,374

  Within 
Groups

39,375 125 ,315  

  Total 40,000 127  
Είσοδος αγορά 
εργασίας * Τύπος 
Μ.Α 

Between 
Groups

(Combined) 42,311 2 21,156 40,610 ,000

  Within 
Groups

65,118 125 ,521  

  Total 107,430 127  
Ικανότητες 
δεξιότητες * Τύπος 
Μ.Α 

Between 
Groups

(Combined) 10,318 2 5,159 10,830 ,000

  Within 
Groups

59,549 125 ,476  

  Total 69,867 127  
Μετάβαση σε Π.Α. * 
Τύπος Μ.Α 

Between 
Groups

(Combined) 78,624 2 39,312 99,523 ,000

  Within 
Groups

49,376 125 ,395  

  Total 128,000 127  
Οικονομική ενίσχυση 
* Τύπος Μ.Α 

Between 
Groups

(Combined) 10,679 2 5,340 9,530 ,000

  Within 
Groups

70,039 125 ,560  

  Total 80,719 127  
Επαγ/τική Οικογ/κή 
ζωή* Τύπος Μ.Α 

Between 
Groups

(Combined) 11,704 2 5,852 13,956 ,000

  Within 
Groups

52,414 125 ,419  

  Total 64,117 127  
Καριέρα * Τύπος Μ.Α Between 

Groups
(Combined) 52,238 2 26,119 63,700 ,000

  Within 
Groups

51,254 125 ,410  

  Total 103,492 127  
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5.2.3 Τα μειονεκτήματα της μερικής απασχόλησης για τους εργαζόμενους 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων 

σημαντικότητας (Likert Scale πέντε βαθμών 1-5) που σχετίζονται με τα μειονεκτήματα 

της μερικής απασχόλησης για τους εργαζόμενους. Η ανάλυση γίνεται τόσο για το σύνολο 

του πληθυσμού όσο και ανά φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης καθώς και ανά τύπο 

σύμβασης (πλήρους και μερικής απασχόλησης) και ανά κατηγορία εργαζομένων μερικής 

απασχόλησης («κεντρικοί», «κορυφής» και «συμπληρωματικοί»).  

 

 

 

 Σύνολο του δείγματος 

Από τη σύγκριση των μέσων όρων (One sample T-test) με επίπεδο εμπιστοσύνης 

95%, γίνεται αντιληπτό ότι για το σύνολο του δείγματος (Ν=162) το «μειωμένο 

επαγγελματικό κύρος» της μερικής απασχόλησης συγκέντρωσε την υψηλότερη μέση 

τιμή (4,33) και ακολουθούν με τιμή 4,08 οι «χαμηλές χρηματικές απολαβές» (πίνακας 

5.25). Επιπλέον «σε μέτριο βαθμό» προς «σε μεγάλο βαθμό» η μερική απασχόληση 

συνεπάγεται μειωμένες προοπτικές εξέλιξης (3,78) καθώς και εντατικοποίηση της 

εργασίας (3,66). Αντίθετα, οι ερωτώμενοι πιστεύουν «σε ελάχιστο βαθμό» έως 

«καθόλου» ότι η μερική εργασία συνεπάγεται μειωμένες ευκαιρίες για εκπαίδευση αλλά 

και μειωμένα εργασιακά δικαιώματα (επιδόματα, άδειες, ασφάλιση). 

 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 5.25 Μειονεκτήματα  για ολόκληρο το δείγμα 

 
Η μερική εργασία… N Mean Std. 

Deviation
Std. Error

Mean
…συνεπάγεται μειωμένο 
επαγγελματικό κύρος για τον 
εργαζόμενο.  

162 4,3333 ,63049 ,04954

…συνεπάγεται μειωμένες 
προοπτικές εξέλιξης. 

162 3,7778 ,77219 ,06067

…συνεπάγεται μειωμένες 
ευκαιρίες για εκπαίδευση.  

162 2,1296 ,78920 ,06201

…συνεπάγεται χαμηλές 
χρηματικές απολαβές.  

162 4,0864 ,73421 ,05769

…συνεπάγεται μειωμένα 
εργασιακά δικαιώματα 
(επιδόματα, άδειες, ασφάλιση). 

162 1,7284 ,65961 ,05182

…συνεπάγεται εντατικοποίηση 
της εργασίας. 

162 3,6605 1,08154 ,08497
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 Ανά φύλο 

Διαχωρίζοντας το δείγμα ανά φύλο παρατηρούμε από τον πίνακα 5.26 ότι και πάλι, 

τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, την υψηλότερη μέση τιμή συγκέντρωσε το 

«μειωμένο επαγγελματικό κύρος» με τιμές 4,48 και 4,30 αντίστοιχα, καθώς και ότι τη 

δεύτερη θέση κατέχουν οι «χαμηλές χρηματικές απολαβές» (4,13 και 4,08). Επιπλέον, 

και για τα υπόλοιπα μειονεκτήματα της μερικής εργασίας παρατηρούνται ανά φύλο οι ίδιες 

τάσεις που σημειώθηκαν και στο σύνολο του δείγματος. Συγκεκριμένα, «σε μέτριο 

βαθμό» προς «σε μεγάλο βαθμό» η μερική απασχόληση συνεπάγεται μειωμένες 

προοπτικές εξέλιξης (Άνδρες: 3,93 και Γυναίκες: 3,74) καθώς και εντατικοποίηση της 

εργασίας (Άνδρες: 3,74 και Γυναίκες: 3,64). Αντίθετα, οι ερωτώμενοι πιστεύουν «σε 

ελάχιστο βαθμό» έως «καθόλου» ότι η μερική εργασία συνεπάγεται μειωμένες ευκαιρίες 

για εκπαίδευση αλλά και μειωμένα εργασιακά δικαιώματα (επιδόματα, άδειες, ασφάλιση). 

Ο πίνακας ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA, πίνακας 5.27) επιβεβαιώνει την 

ομοιότητα των απόψεων μεταξύ των δύο φύλων. Παρατηρείται ότι για όλα τα 

μειονεκτήματα, οι μέσες τιμές των δύο φύλων (Άνδρες/ Γυναίκες) είναι ίσες.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.26 Μειονεκτήματα για ολόκληρο το δείγμα ανά φύλο 

 
Φύλο  Μειωμένο 

επαγγελματικό 
κύρος 

Μειωμένες 
προοπτικές 
εξέλιξης. 

Μειωμένες 
ευκαιρίες 

για 
εκπαίδευση

Χαμηλές 
χρηματικές 
απολαβές

Μειωμένα 
εργασιακά 
δικαιώματα 

Εντατικο-
ποίηση της 
εργασίας

Άνδρες Mean 4,4839 3,9355 2,1935 4,1290 1,9032 3,7419
  N 31 31 31 31 31 31
  Std. 

Deviation 
,56985 ,72735 ,74919 ,67042 ,70023 1,09446

Γυναίκες Mean 4,2977 3,7405 2,1145 4,0763 1,6870 3,6412
N 131 131 131 131 131 131

Std. 
Deviation 

,64085 ,78041 ,80040 ,75057 ,64550 1,08180
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Πίνακας 5.27 ANOVA για τα μειονεκτήματα και το φύλο 

 
  Sum of 

Squares
df Mean 

Square 
F Sig.

Μειωμένο επαγ. κύρος * 
Φύλο 

Between 
Groups

(Combined) ,869 1 ,869 2,202 ,140

  Within 
Groups

63,131 160 ,395 

  Total 64,000 161  
Μειωμένες προοπτικές 
εξέλιξης * Φύλο 

Between 
Groups

(Combined) ,953 1 ,953 1,605 ,207

  Within 
Groups

95,047 160 ,594 

  Total 96,000 161  
Μειωμένες ευκαιρίες 
εκπαίδευσης * Φύλο 

Between 
Groups

(Combined) ,157 1 ,157 ,250 ,618

  Within 
Groups

100,121 160 ,626 

  Total 100,278 161  
Χαμηλές χρηματικές 
απολαβές * Φύλο 

Between 
Groups

(Combined) ,070 1 ,070 ,128 ,721

  Within 
Groups

86,721 160 ,542 

  Total 86,790 161  
Μειωμένα εργασιακά 
δικαιώματα * Φύλο 

Between 
Groups

(Combined) 1,172 1 1,172 2,722 ,101

  Within 
Groups

68,878 160 ,430 

  Total 70,049 161  
Εντατικοποίηση εργασίας 
* Φύλο 

Between 
Groups

(Combined) ,254 1 ,254 ,216 ,642

  Within 
Groups

188,073 160 1,175 

  Total 188,327 161  
 

 

 Ανά ηλικία  

Για την ηλικιακή ομάδα των 18-24 ετών το «μειωμένο επαγγελματικό κύρος» 

συγκέντρωσε την υψηλότερη μέση τιμή (4,49) (πίνακας 5.28). Στη συνέχεια, οι 

«μειωμένες προοπτικές εξέλιξης» συγκέντρωσαν μέση τιμή 4,19 και ακολουθούν οι 

«χαμηλές χρηματικές απολαβές» (3,74) και η «εντατικοποίηση της εργασίας» (3,28). Για 

την ομάδα 25-34, και πάλι το «μειωμένο επαγγελματικό κύρος» συγκέντρωσε την 

υψηλότερη μέση τιμή (4,37), ενώ ακολουθούν οι «χαμηλές χρηματικές απολαβές» 

(4,20), οι «μειωμένες προοπτικές εξέλιξης» (3,76) και η «εντατικοποίηση της εργασίας» 

(3,63). Η ηλικιακή ομάδα των 35-44 υποστήριξε ότι οι «χαμηλές χρηματικές 

απολαβές» (4,32) αποτελεί το πιο ισχυρό μειονέκτημα της μερικής εργασίας, ενώ και το 

«μειωμένο επαγγελματικό κύρος» καθώς και η «εντατικοποίηση της εργασίας» 

συγκέντρωσαν υψηλές μέσες τιμές (4,19 και 3,97 αντίστοιχα). Η ηλικιακή ομάδα των 45-

54 ετών πιστεύει ότι σε «μεγάλο βαθμό» η μερική εργασία συνεπάγεται «χαμηλές 

χρηματικές απολαβές» (4,37), ότι οδηγεί σε «εντατικοποίηση της εργασίας» (4,30) 

αλλά και ότι συνεπάγεται «μειωμένο επαγγελματικό κύρος» (4,18). Αξίζει να 
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παρατηρήσουμε ότι για όλες τις ηλικιακές ομάδες, οι «μειωμένες ευκαιρίες για 

εκπαίδευση» και τα «μειωμένα εργασιακά δικαιώματα» συγκέντρωσαν ιδιαίτερα 

χαμηλότερες μέσες τιμές («καθόλου» έως «σε ελάχιστο βαθμό»). 

Επιπλέον, από τον πίνακα 5.29 (ανάλυση διακύμανσης) διαφαίνεται ότι οι μέσες 

τιμές των μειονεκτημάτων της μερικής απασχόλησης για τις διαφορετικές ηλικιακές 

ομάδες είναι ίσες μόνο για το «μειωμένο επαγγελματικό κύρος» και τις «μειωμένες 

ευκαιρίες για εκπαίδευση». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.28 Μειονεκτήματα για ολόκληρο το δείγμα ανά ηλικία 

 
Ηλικία  Μειωμένο 

επαγγελματικό 
κύρος 

Μειωμένες 
προοπτικές 
εξέλιξης. 

Μειωμένες 
ευκαιρίες 

για 
εκπαίδευση

Χαμηλές 
χρηματικές 
απολαβές 

Μειωμένα 
εργασιακά 
δικαιώματα 

Εντατικο-
ποίηση της 
εργασίας

18-24 Mean 4,4483 4,1897 2,0345 3,7414 1,5345 3,2759
 N 58 58 58 58 58 58
 Std. 

Deviation 
,53549 ,73644 ,81576 ,82845 ,59870 1,16669

25-34 Mean 4,3696 3,7609 2,2826 4,1957 1,8261 3,6304
 N 46 46 46 46 46 46
 Std. 

Deviation 
,60951 ,70505 ,80727 ,61894 ,70881 1,14229

35-44 Mean 4,1935 3,2258 2,0968 4,3226 1,8387 3,8710
 N 31 31 31 31 31 31
 Std. 

Deviation 
,65418 ,61696 ,74632 ,59928 ,58291 ,61870

45-54 Mean 4,1852 3,5556 2,1111 4,3704 1,8519 4,2963
N 27 27 27 27 27 27

Std. 
Deviation 

,78628 ,64051 ,75107 ,56488 ,71810 ,86890
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Πίνακας 5.29 ANOVA για τα μειονεκτήματα και την ηλικία 

 
  Sum of 

Squares
df Mean 

Square 
F Sig.

Μειωμένο επαγ. κύρος * 
Ηλικία 

Between 
Groups

(Combined) 2,025 3 ,675 1,721 ,165

  Within 
Groups

61,975 158 ,392 

  Total 64,000 161  
Μειωμένες προοπτικές 
εξέλιξης * Ηλικία 

Between 
Groups

(Combined) 20,631 3 6,877 14,416 ,000

  Within 
Groups

75,369 158 ,477 

  Total 96,000 161  
Μειωμένες ευκαιρίες 
εκπαίδευσης * Ηλικία 

Between 
Groups

(Combined) 1,644 3 ,548 ,878 ,454

  Within 
Groups

98,633 158 ,624 

  Total 100,278 161  
Χαμηλές χρηματικές 
απολαβές * Ηλικία 

Between 
Groups

(Combined) 11,360 3 3,787 7,932 ,000

  Within 
Groups

75,430 158 ,477 

  Total 86,790 161  
Μειωμένα εργασιακά 
δικαιώματα * Ηλικία 

Between 
Groups

(Combined) 3,409 3 1,136 2,694 ,048

  Within 
Groups

66,641 158 ,422 

  Total 70,049 161  
Εντατικοποίηση 
εργασίας * Ηλικία 

Between 
Groups

(Combined) 20,910 3 6,970 6,578 ,000

  Within 
Groups

167,417 158 1,060 

  Total 188,327 161  
 

 Ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

Για τους απόφοιτους βασικής εκπαίδευσης (δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου) την 

υψηλότερη μέση τιμή συγκέντρωσαν οι «χαμηλές χρηματικές απολαβές» (4,30), ενώ 

με εξίσου υψηλές τιμές ακολουθούν το «μειωμένο επαγγελματικό κύρος» (4,26) και η 

«εντατικοποίηση της εργασίας» (4,02) (πίνακας 5.30). Οι κάτοχοι πτυχίων Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ι. 

και Α.Ε.Ι. (πλέον της βασικής εκπαίδευσης) υποστηρίζουν ότι το ισχυρότερο μειονέκτημα 

της μερικής απασχόλησης είναι το «μειωμένο επαγγελματικό κύρος» (4,42), ενώ 

ακολουθούν με μέση τιμή 4,13 οι «μειωμένες προοπτικές εξέλιξης» και με μέση τιμή 3,82 

οι «χαμηλές χρηματικές απολαβές». Επιπλέον, τόσο οι «μειωμένες ευκαιρίες για 

εκπαίδευση» όσο και τα «μειωμένα εργασιακά δικαιώματα» και για τα δύο επίπεδα 

εκπαίδευσης, συγκέντρωσαν ιδιαίτερα χαμηλότερες μέσες τιμές («καθόλου» έως «σε 

ελάχιστο βαθμό»). 

Από την ανάλυση διακύμανσης (πίνακας 5.31, ANOVA) διαφαίνεται ότι οι μέσες 

τιμές των μειονεκτημάτων της μερικής απασχόλησης για τα διαφορετικά επίπεδα 

εκπαίδευσης, είναι ίσες μόνο για το «μειωμένο επαγγελματικό κύρος» και τις «μειωμένες 

ευκαιρίες για εκπαίδευση». 
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Πίνακας 5.30 Μειονεκτήματα για ολόκληρο το δείγμα ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

 
Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

  Μειωμένο 
επαγγελμα-
τικό κύρος 

Μειωμένες 
προοπτικές 
εξέλιξης. 

Μειωμένες 
ευκαιρίες για 
εκπαίδευση

Χαμηλές 
χρηματικές 
απολαβές 

Μειωμένα 
εργασιακά 
δικαιώματα 

Εντατικο-
ποίηση της 
εργασίας

Βασική 
Εκπαίδευση 

Mean 4,2637 3,5055 2,1978 4,2967 1,8681 4,0220

  N 91 91 91 91 91 91
  Std. 

Deviation
,68044 ,60321 ,76332 ,58679 ,63611 ,80247

Πλέον από 
βασικής 
εκπαίδευσης 

Mean 4,4225 4,1268 2,0423 3,8169 1,5493 3,1972

 N 71 71 71 71 71 71
  Std. 

Deviation
,55193 ,82686 ,81830 ,81609 ,65003 1,21443

 

Πίνακας 5.31 ANOVA για τα μειονεκτήματα και το επίπεδο εκπαίδευσης 

 
  Sum of 

Squares
df Mean 

Square 
F Sig.

Μειωμένο επαγ. κύρος * 
Εκπαίδευση 

Between 
Groups

(Combined) 1,006 1 1,006 2,554 ,112

  Within 
Groups

62,994 160 ,394 

  Total 64,000 161  
Μειωμένες προοπτικές 
εξέλιξης * Εκπαίδευση 

Between 
Groups

(Combined) 15,394 1 15,394 30,556 ,000

  Within 
Groups

80,606 160 ,504 

  Total 96,000 161  
Μειωμένες ευκαιρίες 
εκπαίδευσης * 
Εκπαίδευση 

Between 
Groups

(Combined) ,965 1 ,965 1,555 ,214

  Within 
Groups

99,313 160 ,621 

  Total 100,278 161  
Χαμηλές χρηματικές 
απολαβές * Εκπαίδευση 

Between 
Groups

(Combined) 9,181 1 9,181 18,929 ,000

  Within 
Groups

77,609 160 ,485 

  Total 86,790 161  
Μειωμένα εργασιακά 
δικαιώματα * Εκπαίδευση 

Between 
Groups

(Combined) 4,054 1 4,054 9,829 ,002

  Within 
Groups

65,995 160 ,412 

  Total 70,049 161  
Εντατικοποίηση εργασίας 
* Εκπαίδευση 

Between 
Groups

(Combined) 27,132 1 27,132 26,930 ,000

  Within 
Groups

161,195 160 1,007 

  Total 188,327 161  
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 Εργαζόμενοι πλήρους και μερικής απασχόλησης 

Στον πίνακα 5.32 παρατηρούμε ότι τόσο οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης όσο 

και μερικής απασχόλησης πιστεύουν ότι το ισχυρότερο μειονέκτημα της μερικής εργασίας 

είναι το «μειωμένο επαγγελματικό κύρος» (4,49 και 4,25 αντίστοιχα). Στη συνέχεια 

ακολουθούν και για τις δύο κατηγορίες εργαζομένων οι «χαμηλές χρηματικές απολαβές» 

(4,03 και 4,11). Επιπλέον, οι πλήρως απασχολούμενοι πιστεύουν «σε μέτριο βαθμό» προς 

«σε μεγάλο βαθμό» ότι η μερική εργασία συνεπάγεται «μειωμένες προοπτικές εξέλιξης» 

(3,49) αλλά και «εντατικοποίηση της εργασίας» (3,25). Παρόμοια, οι μερικώς 

απασχολούμενοι πρεσβεύουν ότι η μερική εργασία συνεπάγεται «μειωμένες προοπτικές 

εξέλιξης» καθώς και «εντατικοποίηση της εργασίας» αλλά με υψηλότερες μέσες τιμές από 

αυτές των πλήρως απασχολουμένων, δηλαδή 3,92 και 3,87 αντίστοιχα. Ακόμα 

παρατηρούμε ότι, και για τις δύο κατηγορίες απασχολουμένων τόσο οι «μειωμένες 

ευκαιρίες για εκπαίδευση» όσο και τα «μειωμένα εργασιακά δικαιώματα», συγκέντρωσαν 

ιδιαίτερα χαμηλές μέσες τιμές («καθόλου» έως «σε ελάχιστο βαθμό»). 

Επιπλέον, από τον πίνακα 5.33 (ανάλυση διακύμανσης) διαφαίνεται ότι οι μέσες 

τιμές των μειονεκτημάτων της μερικής απασχόλησης για τους εργαζόμενους πλήρους και 

μερικής απασχόλησης, είναι ίσες μόνο για τις «μειωμένες ευκαιρίες για εκπαίδευση», τις 

«χαμηλές χρηματικές απολαβές» και τα «μειωμένα εργασιακά δικαιώματα» . 

 
 
 
 
 
 

Πίνακας 5.32 Σύγκριση μειονεκτημάτων για τους εργαζόμενους πλήρους και  μερικής 
απασχόλησης 

 
Μειωμένο 
επαγγελμα-
τικό κύρος 

Μειωμένες 
προοπτικές 
εξέλιξης. 

Μειωμένες 
ευκαιρίες 

για 
εκπαίδευση

Χαμηλές 
χρηματικές 
απολαβές

Μειωμένα 
εργασιακά 
δικαιώματα 

Εντατικο-
ποίηση της 
εργασίας

Πλήρως 
απασχο-
λούμενοι 

Mean 4,4909 3,4909 2,1273 4,0364 1,7455 3,2545

  N 55 55 55 55 55 55
  Std. 

Deviation
,57325 ,71680 ,74671 ,76893 ,69969 ,92733

Μερικώς 
απασχο-
λούμενοι 

Mean 4,2523 3,9252 2,1308 4,1121 1,7196 3,8692

N 107 107 107 107 107 107
Std. 

Deviation
,64565 ,76109 ,81361 ,71806 ,64126 1,09961
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Πίνακας 5.33 ANOVA για τα μειονεκτήματα και τον τύπο σύμβασης εργασίας (Π.Α. / Μ.Α.) 

 
  Sum of 

Squares
df Mean 

Square
F Sig.

Μειωμένο επαγ. 
κύρος * Τύπος 
σύμβασης 

Between 
Groups

(Combined) 2,068 1 2,068 5,342 ,022

  Within 
Groups

61,932 160 ,387

  Total 64,000 161
Μειωμένες 
προοπτικές εξέλιξης 
* Τύπος σύμβασης 

Between 
Groups

(Combined) 6,853 1 6,853 12,29
9

,001

  Within 
Groups

89,147 160 ,557

  Total 96,000 161
Μειωμένες ευκαιρίες 
εκπαίδευσης * 
Τύπος σύμβασης 

Between 
Groups

(Combined) ,000 1 ,000 ,001 ,978

  Within 
Groups

100,277 160 ,627

  Total 100,278 161
Χαμηλές χρηματικές 
απολαβές * Τύπος 
σύμβασης 

Between 
Groups

(Combined) ,209 1 ,209 ,386 ,536

  Within 
Groups

86,581 160 ,541

  Total 86,790 161
Μειωμένα 
εργασιακά 
δικαιώματα * Τύπος 
σύμβασης 

Between 
Groups

(Combined) ,024 1 ,024 ,055 ,814

  Within 
Groups

70,025 160 ,438

  Total 70,049 161
Εντατικοποίηση 
εργασίας * Τύπος 
σύμβασης 

Between 
Groups

(Combined) 13,723 1 13,723 12,57
5

,001

  Within 
Groups

174,605 160 1,091

  Total 188,327 161
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 «Κεντρικοί» εργαζόμενοι, «κορυφής» και «συμπληρωματικοί» 

Για τους «κεντρικούς» εργαζόμενους την υψηλότερη μέση τιμή συγκέντρωσαν οι 

«μειωμένες προοπτικές εξέλιξης» (4,59), ενώ ακολουθεί με μικρή διαφορά το 

«μειωμένο επαγγελματικό κύρος» (4,51) (πίνακας 5.34). Για τους εργαζόμενους 

«κορυφής» τον υψηλότερο μέσο όρο συγκέντρωσε η «εντατικοποίηση την εργασίας» 

(4,25) και ακολουθούν οι «χαμηλές χρηματικές απολαβές» (4,16) και το «μειωμένο 

επαγγελματικό κύρος» (4,02). Επιπλέον, οι «συμπληρωματικοί» εργαζόμενοι πιστεύουν 

ότι το πιο ισχυρό μειονέκτημα της μερικής εργασίας είναι «το μειωμένο επαγγελματικό 

κύρος» (4,46) και ακολουθούν οι «χαμηλές χρηματικές απολαβές» με μέσο όρο 4,43 και 

η «εντατικοποίηση της εργασίας» με τιμή 4,24. Αξίζει να σημειώσουμε ότι όπως και στις 

προηγούμενες αναλύσεις, παρατηρούμε ότι και για τις τρεις κατηγορίες μερικώς 

απασχολουμένων, τόσο οι «μειωμένες ευκαιρίες για εκπαίδευση» όσο και τα «μειωμένα 

εργασιακά δικαιώματα», συγκέντρωσαν ιδιαίτερα χαμηλές μέσες τιμές («καθόλου» έως 

«σε ελάχιστο βαθμό»). 

Από τον πίνακα ανάλυσης διακύμανσης (πίνακας 5.35, ANOVA) γίνεται αντιληπτό 

ότι μόνο για τις «μειωμένες ευκαιρίες για εκπαίδευση» και τα «μειωμένα εργασιακά 

δικαιώματα» οι μέσες τιμές είναι ίσες για τις διαφορετικές κατηγορίες μερικώς 

απασχολουμένων («κεντρικοί», «κορυφής» και «συμπληρωματικοί»). 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.34 Σύγκριση των μειονεκτημάτων  για τους «κεντρικούς» εργαζόμενους, «κορυφής»  
και τους «συμπληρωματικούς» 

 
  Μειωμένο 

επαγγελμα-
τικό κύρος

Μειωμένες 
προοπτικές 
εξέλιξης. 

Μειωμένες 
ευκαιρίες για 
εκπαίδευση

Χαμηλές 
χρηματικές 
απολαβές 

Μειωμένα 
εργασιακά 
δικαιώματα 

Εντατικο-
ποίηση της 
εργασίας

«Κεντρικοί» Mean 4,5116 4,5581 2,0698 3,7907 1,5814 3,0465
  N 43 43 43 43 43 43
  Std. 

Deviation 
,55085 ,54782 ,79867 ,91439 ,58686 1,34436

«Κορυφής» Mean 4,0208 3,2708 2,1250 4,1458 1,7708 4,2500
  N 48 48 48 48 48 48
  Std. 

Deviation 
,66811 ,60983 ,86603 ,41203 ,69158 ,60142

«Συμπλη-
ρωματικοί» 

Mean 4,4595 3,7838 2,1081 4,4324 1,7838 4,2432

N 37 37 37 37 37 37
Std. 

Deviation 
,55750 ,58382 ,73725 ,60280 ,67227 ,76031
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Πίνακας 5.35 ANOVA για τα μειονεκτήματα και τον τύπο μερικώς εργαζομένων 

 
  Sum of 

Squares
df Mean 

Square 
F Sig.

Μειωμένο επαγ. κύρος 
* Τύπος Μ.Α 

Between
Groups

(Combined) 6,587 2 3,294 9,167 ,000

  Within 
Groups

44,913 125 ,359 

  Total 51,500 127  
Μειωμένες 
προοπτικές εξέλιξης * 
Τύπος Μ.Α 

Between
Groups

(Combined) 37,826 2 18,913 55,818 ,000

  Within 
Groups

42,354 125 ,339 

  Total 80,180 127  
Μειωμένες ευκαιρίες 
εκπαίδευσης * Τύπος 
Μ.Α 

Between
Groups

(Combined) ,071 2 ,036 ,055 ,947

  Within 
Groups

81,608 125 ,653 

  Total 81,680 127  
Χαμηλές χρηματικές 
απολαβές * Τύπος 
Μ.Α 

Between
Groups

(Combined) 8,292 2 4,146 9,226 ,000

  Within 
Groups

56,177 125 ,449 

  Total 64,469 127  
Μειωμένα εργασιακά 
δικαιώματα * Τύπος 
Μ.Α 

Between
Groups

(Combined) 1,090 2 ,545 1,280 ,282

  Within 
Groups

53,215 125 ,426 

  Total 54,305 127  
Εντατικοποίηση 
εργασίας * Τύπος Μ.Α 

Between
Groups

(Combined) 41,157 2 20,579 22,620 ,000

  Within 
Groups

113,718 125 ,910 

  Total 154,875 127  
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6. Αξιολόγηση ευρημάτων έρευνας - Συμπεράσματα 

 

6.1 Γενικά συμπεράσματα 

6.1.1 Κίνητρα για τους οργανισμούς 

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι εργοδότες διακατέχονται από διαφορετικά κίνητρα 

όταν εφαρμόζουν την πρακτική των «κεντρικών», των «συμπληρωματικών» ή των 

εργαζομένων «κορυφής». 

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι οι οργανισμοί που εφαρμόζουν την πρακτική των 

«κεντρικών» εργαζομένων έχουν ως κύριο κίνητρο την επίτευξη ευελιξίας στο σχεδιασμό 

της εργασίας. Τόσο το εκτεταμένο («Τηλέ-κινητή») όσο και το περιορισμένο 

(«Ανάπτυξη») ωράριο επιβάλλουν την μερική απασχόληση ώστε να σχεδιαστούν 

αποδοτικότερα οι βάρδιες εργασίας. Συνεπώς, προέκυψε ότι η φύση της ίδιας της 

εργασίας οδηγεί στην εφαρμογή της μερικής απασχόλησης. Επιπλέον, κίνητρο με 

χαμηλότερο όμως ειδικό βάρος αποτελεί η «στόχευση» εργαζομένων με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι σύμφωνα με την έρευνα της Jenkins 

(2004, σελ.321) η οποία υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι «κορυφής» απασχολούνται για 

λόγους επίτευξης ευελιξίας στο ωράριο εργασίας αλλά και για την «στόχευση» 

εργαζομένων συγκεκριμένου φύλου, ηλικίας και κοινωνικής τάξης. Αξίζει να 

παρατηρήσουμε ότι οι οργανισμοί που εφαρμόζουν την τακτική των «κεντρικών» 

εργαζομένων υποστήριξαν ότι δεν εφαρμόζουν την μερική απασχόληση με σκοπό τη 

μείωση του εργατικού κόστους. Επιπλέον, δεν αποδέχτηκαν ότι οι μειωμένοι μισθοί και οι 

μειωμένες παροχές των μερικώς απασχολουμένων –σε σχέση με τους εργαζόμενους 

πλήρης απασχόλησης- αποτελούν ισχυρό κίνητρο για την εφαρμογή μερικής εργασίας.  

Αντίθετα, οι οργανισμοί που εφαρμόζουν την πρακτική των εργαζομένων 

«κορυφής», εξαιτίας των αυξημένων πιέσεων του ανταγωνισμού και συνεπώς της 

ανάγκης μείωσης του κόστους εργασίας, υποστήριξαν ότι οι χαμηλότεροι μισθοί και οι 

μειωμένες παροχές των μερικώς απασχολουμένων (σε σχέση με τους πλήρης 

απασχόλησης εργαζομένους) συντελούν ώστε η μερική απασχόληση να αποτελεί 

ελκυστικότερη σύμβαση εργασίας. Τα παραπάνω κίνητρα εντοπίστηκαν και από την 

Jenkins (2004, σελ. 314) για τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους «κορυφής». 

Επιπρόσθετα, προέκυψε ότι και πάλι η επίτευξη ευελιξίας αποτελεί σημαντικό κίνητρο για 

τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Η ευελιξία αυτή μεταφράζεται όμως, τόσο ως 

αποδοτικότερος σχεδιασμός εργασίας σε περιόδους υψηλού φόρτου εργασίας 

(διακυμάνσεις της ζήτησης) όσο και ως οργάνωση της εργασίας σε ώρες εκτός του 

συνηθισμένου ωραρίου. Ακόμη, ως δευτερεύοντα κίνητρα για την εφαρμογή  μερικής 

απασχόλησης αναφέρθηκαν η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της εντατικοποίησης 

της εργασίας, αφού με περιορισμένες αλλά συγκεκριμένες εργατοώρες  παράγεται το 

επιθυμητό έργο, η κάλυψη κενών θέσεων λόγω απουσιών συναδέλφων και η διατήρηση 

έμπειρων εργαζομένων παρά τις οικογενειακές ή κοινωνικές τους υποχρεώσεις. 
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Για τους οργανισμούς που εφαρμόζουν την τακτική των «συμπληρωματικών» 

εργαζομένων προέκυψε και πάλι ότι οι αυξημένες πιέσεις του ανταγωνισμού και η ανάγκη 

μείωσης του κόστους εργασίας συντελούν ώστε οι χαμηλότεροι μισθοί και οι μειωμένες 

παροχές των μερικώς απασχολουμένων, να αποτελούν κίνητρα με ειδική βαρύτητα για 

την εφαρμογή της μερικής απασχόλησης. Ακόμη αναφέρθηκε ότι η φύση της εργασίας 

επιβάλει την εφαρμογή μερικής απασχόλησης με «συμπληρωματικούς» εργαζομένους 

αλλά και επιπλέον, ότι λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης των εργασιών σε συγκεκριμένα 

χρονικά όρια, επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγικότητας, μέσω της εντατικοποίησης της 

εργασίας. 

Όπως παρατηρήθηκε, οι οργανισμοί που απασχολούν τις δύο προαναφερόμενες 

κατηγορίες μερικώς απασχολουμένων («κορυφής» και «συμπληρωματικούς») 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του λιανικού εμπορίου τροφίμων («Πρώτο-σούπερ» και 

«Κάπα-σούπερ»). Συνεπώς, όσον αφορά το συγκεκριμένο κλάδο εμπορίου μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι οι λιανέμποροι χρησιμοποιούν την μερική εργασία για να μειώσουν το 

εργατικό κόστος, να καλύψουν ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε περιόδους με υψηλό 

φόρτο εργασίας (ευελιξία) και να επιτύχουν αύξηση της παραγωγικότητας. Τα 

αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Balchin (1994, 

σελ. 49), ενώ έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των Browell και Ivers (1998, 

σελ.289) οι οποίοι υποστήριξαν ότι η επίτευξη μειωμένων παροχών – μειωμένων μισθών 

δεν αποτελούν ισχυρά κίνητρα για τους λιανέμπορους ώστε να εφαρμόσουν την πρακτική 

των συμβάσεων μερικής απασχόλησης. 

  Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι οι υπεύθυνοι των οργανισμών δεν υποστήριξαν ότι η 

μερική απασχόληση προσφέρει ευελιξία στις στρατηγικές αποφάσεις της επιχείρησης (π.χ. 

ότι είναι πιο εύκολο να ακυρωθεί η σύμβαση εργασίας) αλλά ούτε υποστηρίχθηκε ότι η 

εργασία μερικής απασχόλησης επιτρέπει την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας. 

Επιπρόσθετα, δεν αναφέρθηκε ως κίνητρο εφαρμογής της μερικής απασχόλησης,  ότι οι 

ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν επιθυμούν να αναλάβουν τις συγκεκριμένες εργασίες με σύμβαση 

πλήρους απασχόλησης. 

 

6.1.2 Κίνητρα για τους εργαζόμενους 

Για το σύνολο του δείγματος, τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι σύμφωνα με 

την «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος. 

Συγκεκριμένα, η αδυναμία εύρεσης εργασίας πλήρους απασχόλησης αποτελεί το πιο 

ισχυρό κίνητρο που οδηγεί τους εργαζόμενους στην ανάληψη μερικής εργασίας ενώ 

ακολουθούν «η απροθυμία εργασίας με πλήρη απασχόληση» και η «φροντίδα κάποιου 

μέλους της οικογένειας». Το κίνητρο των σπουδών και οι λόγοι υγείας δεν εμφανίζεται να 

έχουν σημαντική βαρύτητα.  

Επιπλέον, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, πάλι η «αδυναμία εύρεσης 

εργασίας πλήρους απασχόλησης» αποτελεί το πιο ισχυρό κίνητρο. Όπως έχει ήδη 
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αναφερθεί, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας 

στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (2004, σελ.1-2) το 

Δ΄ τρίμηνο του 2004 το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 10,4%, με ποσοστό ανεργίας των 

γυναικών (16,1%) υπερδιπλάσιο από εκείνο των ανδρών (6,4%). Ακόμη, για τις γυναίκες 

του δείγματος, ιδιαίτερα ισχυρό κίνητρο αποτελεί η φροντίδα κάποιου μέλους της 

οικογένειας. Από τα στοιχεία του παραρτήματος 1, μπορούμε να κατανοήσουμε τη 

σημαντικότητα του συγκεκριμένου κινήτρου αφού το 58,8% των γυναικών έχει 

δημιουργήσει οικογένεια, το 55,0% έχει αποκτήσει παιδιά, ενώ το 62,9% των γυναικών 

δήλωσε ότι έχει αναλάβει την κύρια ή δευτερεύουσα φροντίδα ανήλικων ή ενήλικων 

ατόμων. Επιπλέον, και για τα δύο φύλα η σημαντικότητα των κινήτρων «λόγοι υγείας» 

και οι «παράλληλες σπουδές» είναι ιδιαίτερα χαμηλή, με μέσες τιμές ίσες.  

Όσον αφορά το διαχωρισμό του δείγματος ανά ηλικία, προέκυψε ότι μόνο για τους 

λόγους υγείας οι μέσες τιμές των ηλικιακών ομάδων ήταν ίσες και ιδιαίτερα χαμηλές. 

Αναλυτικά, για τις ηλικιακές ομάδες 18-24 και 25-34 ετών το πιο ισχυρό κίνητρο είναι η 

«αδυναμία εύρεσης εργασίας πλήρους απασχόλησης» ενώ και οι λόγοι «απροθυμία 

εργασίας με πλήρη απασχόληση» και «σπουδές» παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημαντικότητα 

στην ομάδα 18-24. Όπως έχει ήδη αναφερθεί κατά την βιβλιογραφική ανασκόπηση, για 

την Ελλάδα προκύπτει ότι τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στους νέους 

ηλικίας 15-29 ετών, όπου το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 20,4%, μάλιστα δε στις 

νέες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 28,0% του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού. Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας 

σαφώς και επηρεάζουν την απόφαση των νέων ατόμων να εργαστούν με μερική 

απασχόληση. Για τις ηλικιακές ομάδες 35-44 και 45-54 ετών το πιο ισχυρό κίνητρο 

αποτελεί η φροντίδα κάποιου μέλους της οικογένειας και ακολουθεί σε βαρύτητα η 

«αδυναμία εύρεσης εργασίας πλήρους απασχόλησης». Για την ερμηνεία της βαρύτητας 

του κινήτρου «φροντίδα κάποιου μέλους της οικογένειας» τονίζουμε ότι ο έλεγχος 

συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών ηλικία και κηδεμονία ανήλικων τέκνων έδειξε ότι οι 

μεταβλητές είναι εξαρτημένες, αφού επιπρόσθετα το 96,55% των ατόμων που ανήκουν 

σε αυτές τις δυο κατηγορίες (35-44 και 45-54 ετών) έχουν αναλάβει την κηδεμονία 

ανήλικων τέκνων (παράρτημα). 

Για τους απόφοιτους βασικής εκπαίδευσης (απόφοιτοι δημοτικού, γυμνασίου, 

λυκείου) προέκυψε ότι τα πιο ισχυρά κίνητρα για την απασχόληση με μερική εργασία 

αποτελούν η «φροντίδα κάποιου μέλους της οικογένειας» και η «μη εύρεση εργασίας 

πλήρους απασχόλησης». Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι το 86,8% των ερωτώμενων έχει 

δημιουργήσει οικογένεια και το 81,3% έχει τη φροντίδα ανήλικων τέκνων καθώς και το 

21,9% έχει την κύρια ή δευτερεύουσα φροντίδα ενήλικων ατόμων (Α.Μ.Ε.Α ή 

ηλικιωμένων ατόμων), άλλωστε από τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών επίπεδο 

εκπαίδευσης και κηδεμονία ανήλικων τέκνων δεχόμαστε ότι οι μεταβλητές είναι 

εξαρτημένες (παράρτημα). Ο βαθμός σημαντικότητας που υπέδειξαν οι ερωτώμενοι και 
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για τα δυο κίνητρα κυμαίνεται στα όρια του «σε μεγάλο βαθμό» (δηλαδή 3,97 και 3,96 

αντίστοιχα). Για τους απόφοιτους Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. η «μη εύρεση εργασίας πλήρους 

απασχόλησης» εμφανίζεται ως το πιο ισχυρό κίνητρο αλλά παρατηρούμε ότι ο βαθμός 

σημαντικότητας κυμαίνεται «σε μεγάλο βαθμό» προς «σε πολύ μεγάλο βαθμό» (4,58).  

Από τα στοιχεία του παραρτήματος 1 προκύπτει ότι το 73,2% των ατόμων που ανήκουν 

στην κατηγορία «πλέον της βασικής εκπαίδευσης» έχουν ηλικία 18-24 ετών ενώ το 

υπόλοιπο 26,8% έχουν ηλικία 25-34 ετών, επιπλέον ο έλεγχος συσχέτισης φανέρωσε ότι 

το επίπεδο εκπαίδευσης είναι εξαρτημένο με την ηλικία. Συνεπώς, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί η υψηλή ανεργία που χαρακτηρίζει τις νεαρές ηλικίες μπορεί έως ένα βαθμό να 

εξηγήσει τον κύριο λόγο για τον οποίο η ομάδα με επίπεδο εκπαίδευσης «πλέον της 

βασικής» επιδιώκει να εργαστεί με μερική απασχόληση. 

Ο διαχωρισμός του δείγματος σε εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και σε 

εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, αποκάλυψε εάν υπάρχει χάσμα στις αντιλήψεις των 

δύο ομάδων. Δηλαδή, τι πιστεύουν οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και τι βιώνουν 

οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης. Από την ανάλυση διακύμανσης έγινε φανερό ότι οι 

μέσες τιμές των δύο ομάδων είναι ίσες για τα κίνητρα «φροντίδα κάποιου μέλους της 

οικογένειας», «λόγοι υγείας» και «σπουδές», ενώ είναι διαφορετικές για τα κίνητρα «μη 

εύρεση εργασίας πλήρους απασχόλησης» και «απροθυμία εργασίας με πλήρη 

απασχόληση». Αξίζει όμως να παρατηρήσουμε ότι οριακά δεν αποδεχόμαστε την ισότητα 

των μέσων για το κίνητρο «απροθυμία εργασίας με πλήρη απασχόληση» ενώ το κίνητρο 

«μη εύρεση εργασίας πλήρους απασχόλησης» και οι δύο ομάδες το κατέταξαν στην 

πρώτη θέση (κύριο κίνητρο) με μέση τιμή που υποδεικνύει σημαντικότητα «σε μεγάλο 

βαθμό» προς «σε πολύ μεγάλο βαθμό» (4,44 και 4,12, αντίστοιχα). Συνεπώς, θα 

μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες διαφορές στις 

αντιλήψεις των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης και μερικής απασχόλησης για τα 

κίνητρα που οδηγούν τα άτομα στην ανάληψη μερικής εργασίας. 

Η ανάλυση διακύμανσης για τις τρεις κατηγορίες μερικώς απασχολούμενων, 

«κεντρικοί», «κορυφής» και «συμπληρωματικοί», φανέρωσε ότι οι μέσες τιμές των 

κινήτρων είναι ίσες μόνο για το κίνητρο «λόγοι υγείας», για τα υπόλοιπα κίνητρα οι μέσες 

τιμές διαφέρουν. Τα δημογραφικά στοιχεία και το εργασιακό προφίλ που παρουσιάζονται 

στο παράρτημα, μπορούν να εξηγήσουν τις διαφορές στις αντιλήψεις των εργαζομένων.  

Συγκεκριμένα, οι «κεντρικοί» εργαζόμενοι είναι στην πλειοψηφία τους γυναίκες 

(79,1% γυναίκες και 20,9% άνδρες) με ηλικία που κυμαίνεται από 18-34 ετών (100%), 

με επίπεδο εκπαίδευσης «πλέον της βασικής» (100%) και δεν έχουν αναλάβει την 

κηδεμονία ανήλικων τέκνων (100%). Συνεπώς, το νεαρό της ηλικίας εξηγεί την υψηλή 

σημαντικότητα του κινήτρου «μη εύρεσης εργασίας πλήρους απασχόλησης», το οποίο 

αγγίζει το όριο «σε πολύ μεγάλο βαθμό», καθώς και τον ιδιαίτερα σημαντικό λόγο των 

«παράλληλων σπουδών». Η «απροθυμία εργασίας με πλήρη απασχόληση» παρουσίασε 

υψηλή τιμή  ενώ η «φροντίδα κάποιου μέλους της οικογένειας» παρουσιάζει χαμηλή 
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σημαντικότητα, αφού κανένας από τους ερωτώμενους δεν έχει αναλάβει την κηδεμονία 

ανήλικων τέκνων. 

Οι εργαζόμενοι «κορυφής» αποτελούνται κατά 89,6% από γυναίκες, το 37,5 % 

ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 18-34 ετών και το 62,5% στην ομάδα 35-54 ετών, ενώ 

το 81,2% κατέχει βασική εκπαίδευση. Επιπλέον, το 73% έχει δημιουργήσει οικογένεια και 

το 68,8% έχει αναλάβει την κηδεμονία ανήλικων τέκνων ενώ το 22,9% έχει αναλάβει την 

κύρια ή δευτερεύουσα φροντίδα ενήλικων ατόμων (Α.Μ.Ε.Α. ή ηλικιωμένων ατόμων). 

Παρόμοια με τους «κεντρικούς» εργαζόμενους, η «μη εύρεση εργασίας πλήρους 

απασχόλησης» αποτελεί το πιο ισχυρό κίνητρο και για τους εργαζόμενους «κορυφής». Ο 

βαθμός σημαντικότητας όμως είναι ελαφρά χαμηλότερος, συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι 

«κορυφής» δήλωσαν ότι «σε μεγάλο βαθμό» επηρεάζει την απόφαση τους να εργαστούν 

με μερική απασχόληση. Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το ότι μόλις το 37,5% 

ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 18-34 ετών. 

Όσον αφορά το προφίλ των «συμπληρωματικών» εργαζομένων, από τα στοιχεία του 

παραρτήματος 1 μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αποτελούνται στην πλειοψηφία τους από 

γυναίκες (75,7%), με ηλικία 18-34 ετών για το 62,2% και 35-54 για το 37,8%. Το 81% 

κατέχει βασικό επίπεδο εκπαίδευσης, το 75,7% έχει αναλάβει την κηδεμονία ανήλικων 

τέκνων ενώ το 27% έχει δηλώσει ότι ανέλαβε την κύρια ή δευτερεύουσα φροντίδα 

ενήλικων ατόμων (Α.Μ.Ε.Α ή ηλικιωμένων ατόμων). Συνεπώς, τα υψηλά ποσοστά 

φροντίδας ανήλικων ή ενήλικων από τους «συμπληρωματικούς» εργαζόμενους εξηγούν 

το λόγο για το οποίο τον πιο ισχυρό κίνητρο για εργασία με μερική απασχόληση είναι η 

«φροντίδα κάποιου μέλους της οικογένειας». Επιπλέον, κίνητρο με ειδική βαρύτητα 

αποτελεί η «μη εύρεση εργασίας πλήρους απασχόλησης». Ο υψηλός βαθμός 

σημαντικότητας που απέδωσαν οι ερωτώμενοι εξηγείται από το γεγονός ότι το 62,2% της  

κατηγορίας εργαζομένων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 18-34 ετών.    

 

6.1.3 Τα οφέλη της μερικής απασχόλησης για τους εργαζόμενους 

Από την έρευνα προέκυψε ότι για το σύνολο του δείγματος οι ερωτώμενοι πιστεύουν 

ότι θετικά στοιχεία της μερικής απασχόλησης με ιδιαίτερο ειδικό βάρος αποτελούν η 

αποφυγή της ανεργίας, αφού η μερική εργασία συντελεί στη διατήρηση της 

επαγγελματικής ταυτότητας των ατόμων, καθώς και η εξισορρόπηση μεταξύ της 

επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής. Χαμηλότερη σημαντικότητα, η οποία όμως 

κυμαίνεται προς το επίπεδο σε «μεγάλο βαθμό» εμφανίζουν οι απόψεις ότι η μερική 

εργασία ενισχύει τις προοπτικές εισόδου στην αγορά εργασίας και ότι ενισχύει την 

οικονομική κατάσταση του εργαζόμενου. Από την άλλη μεριά, οι ερωτώμενοι πρεσβεύουν 

ότι η μερική απασχόληση συντελεί «σε μέτριο βαθμό» στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και 

των δεξιοτήτων των εργαζομένων, στη μετάβαση σε εργασία πλήρους απασχόλησης και 

στην ενίσχυση των προοπτικών για βελτίωση της καριέρας των εργαζομένων. 
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Από το διαχωρισμό του δείγματος ανά φύλο, έγινε αντιληπτό ότι για όλες τις 

κατηγορίες των ωφελειών, με εξαίρεση την «ενίσχυση της οικονομικής κατάστασης» οι 

μέσες τιμές των υποομάδων (άνδρες / γυναίκες) είναι ίσες. Συγκεκριμένα, τόσο για τους 

άνδρες όσο και για τις γυναίκες η διατήρηση της επαγγελματικής ταυτότητας αποτελεί το 

πιο ισχυρό θετικό στοιχείο της μερικής απασχόλησης. Ενώ όμως για τους άνδρες δεύτερη 

πιο ισχυρή ωφέλεια είναι η ενίσχυση των προοπτικών εισόδου στην αγορά εργασίας, για 

τις γυναίκες δεύτερη πιο σημαντική ωφέλεια αποτελεί η εξισορρόπηση της οικογενειακής 

και επαγγελματικής ζωής. Η τάση αυτή μπορεί να εξηγηθεί εάν λάβουμε υπόψη ότι το 

83,9% των ανδρών έχουν ηλικία 18-34 ετών ενώ μόλις το 19,4% έχει αποκτήσει παιδιά, 

αντίθετα για τις γυναίκες το 40,5% έχουν ηλικία 35-54 ετών ενώ το 55% έχει αποκτήσει 

παιδιά και το 19% δήλωσε ότι έχει αναλάβει τη φροντίδα ενήλικων ατόμων (Α.Μ.Ε.Α ή 

ηλικιωμένα άτομα). Αξίζει επιπλέον να παρατηρήσουμε ότι ο γυναικείος πληθυσμός 

πιστεύει ότι η μερική απασχόληση ενισχύει την οικονομική κατάσταση του εργαζομένου 

«σε μεγάλο βαθμό» ενώ αντίθετα η σημαντικότητα που προσδίδουν οι άνδρες είναι 

σαφώς χαμηλότερη («σε μέτριο βαθμό»). Συνεπώς, όσον αφορά τις γυναίκες, τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν είναι σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες που 

υποστηρίζουν ότι με την μερική απασχόληση οι γυναίκες εργαζόμενες μπορούν να 

συνδυάζουν την ανατροφή παιδιών ή την φροντίδα ενήλικων ατόμων που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα υγείας αλλά και παράλληλα να ενισχύουν την οικονομική τους κατάσταση 

(Meiskins και Whalley 2002; Skinner, 1999; Gottlieb et al. 1998, Sparrow και 

Marchington, 1998). 

Ο διαχωρισμός του δείγματος ανά ηλικία έδειξε ότι οι ηλικιακές ομάδες των 18-24 

και 25-34 ετών πιστεύει ότι η μερική απασχόληση αποτελεί κατά κύριο λόγο εργαλείο για 

την αποφυγή της ανεργίας. Τα υψηλά επίπεδα νεανικής ανεργίας έχουν ήδη αναφερθεί. 

Επιπρόσθετα, η υποομάδα των 18-24 ετών πιστεύει ότι η μερική απασχόληση ενισχύει σε 

μεγάλο βαθμό τις προοπτικές εισόδου στην αγορά εργασίας, όπως άλλωστε υποστηρίζει 

και προηγούμενη έρευνα των Felstead et al. (1999, σελ.292-293). Επιπλέον, προέκυψε 

ότι ενισχύει τις προοπτικές βελτίωσης της καριέρας, συμβάλει στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, ενισχύει την οικονομική κατάσταση και συντελεί στην 

εξισορρόπηση της οικογενειακής και επαγγελματική ζωής. Αντίθετα όμως, η συγκεκριμένη 

ηλικιακή ομάδα υποστηρίζει ότι δεν συμβάλει ιδιαίτερα στην μετάβαση εργασίας πλήρους 

απασχόλησης. Η διατύπωση αυτή μπορεί να εξηγηθεί εάν λάβουμε υπόψη ότι το 66,7% 

των νέων 18-24 ετών απασχολούνται ως «κεντρικοί» εργαζόμενοι, οι οποίοι όπως ήδη 

αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για την πλευρά των οργανισμών, 

αποτελούν την πλειοψηφία στους οργανισμούς και είναι δύσκολο να μετατρέψουν τη 

σύμβαση εργασίας τους σε πλήρη απασχόληση λόγω της φύση της εργασίας και της 

ευελιξίας που απαιτείται. Για τις ηλικιακές ομάδες των 35-44 και 45-54 ετών το πιο 

ισχυρό θετικό στοιχείο της μερικής απασχόλησης αποτελεί η εξισορρόπηση της 

επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, αφού το 100% έχει δημιουργήσει οικογένεια και 
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το 96,5% έχει αποκτήσει παιδιά, άλλωστε ο έλεγχος συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών 

ηλικία και κηδεμονία ανήλικων τέκνων έδειξε ότι οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες. 

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη βαρύτητα για τις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες διαφαίνεται να 

κατέχει η αποφυγή της ανεργίας και η μετάβαση σε σύμβαση πλήρους απασχόλησης, ενώ 

η «βελτίωση των προοπτικών καριέρας» δεν εμφανίζει να αποτελεί αξιοσημείωτο θετικό 

στοιχείο της μερικής εργασίας.  

Για τους απόφοιτους βασικής εκπαίδευσης (δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου) τη 

μεγαλύτερη βαρύτητα συγκέντρωσαν η «εξισορρόπηση μεταξύ της επαγγελματικής και 

της οικογενειακής ζωής» και η «αποφυγή της ανεργίας», ενώ ακολουθούν με βαρύτητα 

«σε μεγάλο βαθμό» η «ενίσχυση της οικονομικής κατάστασης» και η «μετάβαση σε 

εργασία πλήρους απασχόλησης». Όπως έχει αναφερθεί και στην ανάλυση των κινήτρων, 

όπου ως πιο ισχυρά κίνητρα για την απασχόληση με μερική εργασία προέκυψε η 

«φροντίδα κάποιου μέλους της οικογένειας» και η «μη εύρεση εργασίας πλήρους 

απασχόλησης», οι αντιλήψεις των ερωτώμενων (βασικής εκπαίδευσης) εξηγούνται από το 

γεγονός ότι το 86,8% των ατόμων έχει δημιουργήσει οικογένεια και το 81,3% έχει τη 

φροντίδα ανήλικων τέκνων καθώς και το 21,9% έχει την κύρια ή δευτερεύουσα φροντίδα 

ενήλικων ατόμων (Α.Μ.Ε.Α ή ηλικιωμένων ατόμων). Άλλωστε από τον έλεγχο συσχέτισης 

των μεταβλητών επίπεδο εκπαίδευσης και κηδεμονία ανήλικων τέκνων δεχόμαστε ότι οι 

μεταβλητές είναι εξαρτημένες (παράρτημα). Αντίθετα, για τους κατόχους πτυχίων Ι.Ε.Κ., 

Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. η «αποφυγή της ανεργίας» συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαρύτητα και 

ακολουθεί η «βελτίωση των προοπτικών εισόδου στην αγορά εργασίας» (4,22). Από τα 

στοιχεία του παραρτήματος 1 προκύπτει ότι το 73,2% των ατόμων που ανήκουν στην 

κατηγορία «πλέον της βασικής εκπαίδευσης» έχουν ηλικία 18-24 ετών, ενώ επιπλέον ο 

έλεγχος συσχέτισης φανέρωσε ότι το επίπεδο εκπαίδευσης είναι εξαρτημένο με την 

ηλικία. Επομένως, η υψηλή ανεργία που χαρακτηρίζει τις νεαρές ηλικίες και τα πρώτα 

εργασιακά βήματα της συγκεκριμένης υποομάδας μπορούν να εξηγήσουν τη 

σημαντικότητα που υπέδειξαν οι ερωτώμενοι στα συγκεκριμένα δύο θετικά στοιχεία της 

μερικής απασχόλησης. 

Όσον αφορά το διαχωρισμό του δείγματος μεταξύ πλήρως και μερικώς 

απασχολημένων, προέκυψε ότι οι μέσες τιμές των αντιλήψεων για τα θετικά στοιχεία της 

μερικής απασχόλησης είναι ίσες μεταξύ των δυο κατηγοριών, με εξαίρεση τις ωφέλειες: 

«διευκολύνει τη μετάβαση σε εργασία πλήρους απασχόλησης», «ενισχύει την οικονομική 

κατάσταση» και «ενισχύει τις προοπτικές  βελτίωσης της καριέρας του εργαζομένου». 

Συγκεκριμένα, τόσο για τους εργαζόμενους πλήρους όσο και μερικής απασχόλησης η 

«αποφυγή της ανεργίας» αποτελεί το πιο ισχυρό θετικό στοιχείο της μερικής εργασίας και 

ακολουθεί και για τις δυο κατηγορίες εργαζομένων, η «εξισορρόπηση της επαγγελματικής 

και της οικογενειακής ζωής». Η μεγαλύτερη διαφορά (κενό) στις αντιλήψεις των δυο 

υποομάδων εμφανίζεται στην άποψη ότι «ενισχύει τις προοπτικές  βελτίωσης της καριέρας 

του εργαζομένου». Οι πλήρως απασχολούμενοι εργαζόμενοι εμφανίζονται πιο 
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απαισιόδοξοι και υποστηρίζουν ότι δεν συντελεί σημαντικά στην βελτίωση της καριέρας 

των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, οι μερικώς απασχολούμενοι σημειώνουν ότι σε 

μέτριο βαθμό ενδέχεται η μερική απασχόληση να συμβάλει στην βελτίωση της καριέρας 

των ατόμων. 

Για τις τρεις κατηγορίες μερικώς απασχολούμενων («κεντρικοί», «κορυφής» και 

«συμπληρωματικοί») η ανάλυση διακύμανσης φανέρωσε ότι μόνο για την «αποφυγή της 

ανεργίας» οι μέσοι όροι μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών εργαζομένων μερικής 

απασχόλησης είναι ίσοι. Για τα υπόλοιπα οφέλη όμως, οι μέσες τιμές μεταξύ των 

κατηγοριών εργαζομένων είναι διαφορετικές. 

Για τους «κεντρικούς» εργαζόμενους, προέκυψε ότι η «αποφυγή της ανεργίας» 

αποτελεί το σημαντικότερο όφελος της μερικής απασχόλησης, ενώ ακολουθούν με εξίσου 

ίση σημαντικότητα η «βελτίωση προοπτικών εισόδου στην αγορά εργασίας» και η 

«ενίσχυση των προοπτικών βελτίωσης της καριέρας». Η εξήγηση των αντιλήψεων αυτών 

στηρίζεται στο γεγονός ότι η ηλικία των «κεντρικών» εργαζομένων  κυμαίνεται από 18-34 

ετών (100%) και βρίσκονται στην κατηγορία εκπαίδευσης «πλέον της βασικής» (100%). 

Συνεπώς διαφαίνεται ότι πρόκειται για νεαρά άτομα που αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά 

ανεργίας αλλά κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο εργασίας και λόγω του υψηλού 

επιπέδου εκπαίδευσης ευελπιστούν ότι η μερική απασχόληση θα συμβάλει, σε συνδυασμό 

με τις ακαδημαϊκές γνώσεις, στην βελτίωση της πορείας της καριέρας τους. Επιπλέον, η 

«εξισορρόπηση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», η «ανάπτυξη των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων», καθώς και η «ενίσχυση της οικονομικής κατάστασης» 

παρουσιάζουν βαρύτητα που κυμαίνεται  ανάμεσα «σε μέτριο βαθμό» και «σε μεγάλο 

βαθμό». Εξαίρεση αποτελεί η «μετάβαση σε εργασίας πλήρους απασχόλησης» η οποία δεν 

φαίνεται να αποτελεί θετικό στοιχείο που επιτυγχάνεται μέσω της μερικής απασχόλησης. 

Όπως προαναφέρθηκε στην ανάλυση των αντιλήψεων των εργοδοτών, οι «κεντρικοί» 

εργαζόμενοι αποτελούν την πλειοψηφία στους οργανισμούς και είναι δύσκολο να 

μετατρέψουν τη σύμβαση εργασίας τους σε πλήρη απασχόληση λόγω της φύση της 

εργασίας και της ευελιξίας που απαιτείται. 

Για τους εργαζόμενους «κορυφής» η «εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της 

οικογενειακής ζωής» αποτελεί το πιο ισχυρό όφελος της μερικής εργασίας  και ακολουθεί 

εξίσου σημαντικά η «αποφυγή της ανεργίας». Η εξήγηση των αντιλήψεων αυτών φαίνεται 

να στηρίζεται στο ότι οι εργαζόμενοι «κορυφής» αποτελούνται κατά κύριο λόγο  από 

γυναίκες (89,6%), που έχουν δημιουργήσει οικογένεια (73%) αλλά και που όπως έχει 

αναφερθεί μαστίζονται από ιδιαίτερα υψηλή ανεργία. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις 

οικογενειακές υποχρεώσεις των γυναικών, το 68,8% έχει αναλάβει την κηδεμονία 

ανήλικων τέκνων ενώ το 22,9% έχει αναλάβει την κύρια ή δευτερεύουσα φροντίδα 

ενήλικων ατόμων (Α.Μ.Ε.Α. ή ηλικιωμένων ατόμων). Επιπρόσθετα, ακολουθούν σε 

σημαντικότητα η «μετάβαση σε εργασία πλήρους απασχόλησης» και η «ενίσχυση της 

οικονομικής κατάστασης των εργαζομένων. Πράγματι, όπως αναφέρθηκε στην ανάλυση 
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των αντιλήψεων των εργοδοτών, οι εργαζόμενοι «κορυφής» και οι εργαζόμενοι πλήρους 

απασχόλησης αναλαμβάνουν τις ίδιες αρμοδιότητες και έχουν το ίδιο περιεχόμενο 

εργασίας. Με βάση αυτό το δεδομένο, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων υποστήριξαν ότι σε 

περίπτωση που ο οργανισμός έχει ανάγκη από προσωπικό πλήρους απασχόλησης τότε 

προτεραιότητα έχουν οι μερικώς απασχολούμενοι. Ακόμη, ελάχιστα σημαντικό θετικό 

στοιχείο διαφαίνεται να αποτελεί, σε αντίθεση με τους «κεντρικούς» εργαζόμενους, η 

«ενίσχυση των προοπτικών βελτίωσης της καριέρας». Η εξήγηση ενδέχεται να στηρίζεται 

στο γεγονός ότι το 81,2% των εργαζομένων «κορυφής» κατέχει βασική εκπαίδευση η 

οποία σε συνδυασμό με την μερική εργασία, δεν είναι ικανή να στηρίξει τη δημιουργία 

καριέρας. 

Για τους «συμπληρωματικούς» εργαζόμενους, η «αποφυγή της ανεργίας» αποτελεί 

το πιο δυνατό όφελος της μερικής απασχόλησης, ενώ εξίσου σημαντικά θετικά στοιχεία 

αποτελούν η «εξισορρόπηση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» και η 

«ενίσχυση της οικονομικής κατάστασης». Συνεπώς, παρόμοια με την ανάλυση των 

«συμπληρωματικών» εργαζομένων για τα κίνητρα ανάληψης μερικής εργασίας, όπου 

προέκυψε ότι η «φροντίδα κάποιου μέλους της οικογένειας» και η «μη εύρεση εργασίας 

πλήρους απασχόλησης» αποτελούν κίνητρα με ειδική βαρύτητα, μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι η εξήγηση των ισχυρών αυτών αντιλήψεων διαφαίνονται στο προφίλ 

των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, οι «συμπληρωματικοί» εργαζόμενοι είναι στην 

πλειοψηφία τους γυναίκες (75,7%), νεαρής ηλικίας (18-34 ετών το 62,2%) οι οποίες 

σαφώς αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας. Επιπλέον, χαρακτηρίζονται από 

αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, αφού το 75,7% έχει αναλάβει τη κηδεμονία 

ανήλικων τέκνων ενώ το 27% έχει δηλώσει ότι ανέλαβε την κύρια ή δευτερεύουσα 

φροντίδα ενήλικων ατόμων (Α.Μ.Ε.Α ή ηλικιωμένων ατόμων). Επιπρόσθετα, οι 

«συμπληρωματικοί» εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η μερική απασχόληση δεν συμβάλλει 

ιδιαίτερα στην «ενίσχυση των προοπτικών βελτίωσης της καριέρας». Η αντίληψη αυτή 

διαφαίνεται να στηρίζεται στο γεγονός ότι, όπως και για τους εργαζόμενους «κορυφής», 

το 81% της υποομάδας είναι απόφοιτοι δημοτικού, γυμνασίου ή λυκείου (βασικό επίπεδο 

εκπαίδευσης). Συνεπώς, η μερική απασχόληση σε συνδυασμό με το χαμηλό εκπαιδευτικό 

επιπέδου είναι δύσκολο να ενισχύσει τις προοπτικές βελτιώσεις της καριέρας των 

εργαζομένων. 

  

6.1.4 Τα μειονεκτήματα της μερικής απασχόλησης για τους εργαζόμενους 

Για το σύνολο του δείγματος το μειωμένο επαγγελματικό κύρος αποτελεί το πιο 

σημαντικό μειονέκτημα της εργασίας με μερική απασχόληση, ενώ ακολουθεί ως εξίσου  

σημαντικό μειονέκτημα οι χαμηλές χρηματικές απολαβές. Παρατηρούμε σε συνδυασμό με 

την ενότητα για τα θετικά στοιχεία της μερικής απασχόλησης ότι, ενώ οι ερωτώμενοι 

υπέδειξαν ως κύριο όφελος την ενίσχυση της οικονομικής κατάστασης, παρόλα αυτά το 

ύψος των χρηματικών αποδοχών δεν θεωρείται ικανοποιητικό. Επιπλέον, οι μειωμένες 
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προοπτικές εξέλιξης καθώς και η εντατικοποίηση της εργασίας αποτελούν λιγότερο ισχυρά 

αρνητικά στοιχεία της μερικής εργασίας, ενώ προέκυψε ότι σε ελάχιστο βαθμό η μερική 

απασχόληση συνεπάγεται μειωμένες ευκαιρίες για εκπαίδευση αλλά και μειωμένα 

εργασιακά δικαιώματα (επιδόματα, άδειες, ασφάλιση). Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα 

έρχονται να υποστηρίξουν τόσο την έρευνα των Browell και Ivers  (1998, σελ.290), οι 

οποίοι παρουσίασαν ότι οι μερικώς απασχολούμενοι απολαμβάνουν τα ίδια εκπαιδευτικά 

προγράμματα με αυτά που παρέχονται στους εργαζόμενους πλήρης απασχόλησης, όσο 

και την έρευνα των Gasparini et al. (2000, σελ.6), που έδειξαν ότι οι μερικώς 

απασχολούμενοι δεν βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση όσον αφορά την προστασία από 

την εργατική νομοθεσία και την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης. 

Από το διαχωρισμό του δείγματος ανά φύλο δεν προέκυψε διαφορετική εικόνα. Η 

ανάλυση διακύμανσης επιβεβαίωσε την ομοιότητα των απόψεων μεταξύ των δυο φύλων, 

αφού οι μέσες τιμές για τη σημαντικότητα των  μειονεκτημάτων που υπέδειξαν οι άνδρες 

και οι γυναίκες ήταν ίσες.   

Επιπρόσθετα, από την ανάλυση διακύμανσης για τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες 

προέκυψε ότι οι μέσες τιμές των μειονεκτημάτων της μερικής απασχόλησης είναι ίσες 

μόνο για το «μειωμένο επαγγελματικό κύρος» και τις «μειωμένες ευκαιρίες για 

εκπαίδευση». Δηλαδή ανεξαρτήτως ηλικίας, οι ερωτώμενοι πιστεύουν στον ίδιο βαθμό ότι 

η εργασία με μερική απασχόληση συνεπάγεται μειωμένο επαγγελματικό κύρος και 

μειωμένες ευκαιρίες για εκπαίδευση.  Για την ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών, αξίζει να 

παρατηρήσουμε ότι ιδιαίτερα ισχυρό μειονέκτημα της μερικής απασχόλησης αποτελούν 

και οι μειωμένες προοπτικές εξέλιξης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ανάλυση των 

ωφελειών, η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα υποστήριξε ότι η μερική απασχόληση δεν 

συμβάλει ιδιαίτερα στην μετάβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Ο συνδυασμός αυτών 

των δύο αντιλήψεων (μειωμένες προοπτικές εξέλιξης και μη μετάβαση σε εργασία 

πλήρους απασχόλησης), εξηγείται εάν λάβουμε υπόψη ότι το 66,7% των νέων 18-24 

ετών απασχολούνται ως «κεντρικοί» εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι δύσκολο να 

μετατρέψουν τη σύμβαση εργασίας τους σε πλήρη απασχόληση λόγω της φύση της 

εργασίας και της ευελιξίας που απαιτείται στον οργανισμό που απασχολούνται. Για τις 

υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες (25 έως 54 ετών) παρατηρούμε ότι οι «μειωμένες προοπτικές 

εξέλιξης» αποτελούν λιγότερο ισχυρό μειονέκτημα ενώ αυξάνονται σε βαρύτητα οι 

«χαμηλές χρηματικές απολαβές» και η «εντατικοποίηση της εργασίας».  

Παρόμοια, από τον διαχωρισμό των ερωτώμενων σε απόφοιτους βασικής 

εκπαίδευσης (δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου) και σε κατόχους πτυχίων Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ι. και 

Α.Ε.Ι. (πλέον της βασικής εκπαίδευσης) η ανάλυση διακύμανσης αποκάλυψε ότι οι μέσες 

τιμές των μειονεκτημάτων της μερικής απασχόλησης για τα διαφορετικά επίπεδα 

εκπαίδευσης, είναι ίσες μόνο για το «μειωμένο επαγγελματικό κύρος» και τις «μειωμένες 

ευκαιρίες για εκπαίδευση». Συγκεκριμένα και για τα δυο επίπεδα εκπαίδευσης, 

υποστηρίζεται στον ίδιο βαθμό, ότι η μερική απασχόληση συνεπάγεται μειωμένο 
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επαγγελματικό κύρος αλλά όχι μειωμένες ευκαιρίες για εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, για 

τους απόφοιτους βασικής εκπαίδευσης ιδιαίτερη βαρύτητα παρουσιάζουν οι χαμηλές 

χρηματικές απολαβές καθώς και η εντατικοποίηση της εργασίας. Για τους κατόχους 

πτυχίων Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. οι «μειωμένες προοπτικές εξέλιξης» αποτελούν ισχυρό 

μειονέκτημα της μερικής απασχόλησης αλλά η «εντατικοποίηση της εργασίας» δεν 

φαίνεται να τους επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό, όσο δηλαδή του απόφοιτους βασικής 

εκπαίδευσης. 

 Όσον αφορά το διαχωρισμό των εργαζομένων σε πλήρους και μερικής 

απασχόλησης, από την ανάλυση διακύμανσης προέκυψε ότι οι μέσες τιμές των 

μειονεκτημάτων της μερικής απασχόλησης για τους εργαζόμενους , είναι ίσες μόνο για τις 

«μειωμένες ευκαιρίες για εκπαίδευση», τις «χαμηλές χρηματικές απολαβές» και τα 

«μειωμένα εργασιακά δικαιώματα». Δηλαδή, τόσο οι εργαζόμενοι πλήρους όσο και 

μερικής απασχόλησης υποστηρίζουν ότι η μερική απασχόληση συνεπάγεται σε μεγάλο 

βαθμό χαμηλές χρηματικές απολαβές αλλά δεν συνεπάγεται μειωμένες ευκαιρίες για 

εκπαίδευση ούτε μειωμένα εργασιακά δικαιώματα. Επιπλέον, προέκυψε ότι και οι δύο 

ομάδες εργαζομένων υποστηρίζουν ότι η μερική απασχόληση είναι συνδεδεμένη με 

χαμηλό επαγγελματικό κύρος, αλλά οι εργαζόμενοι πλήρους σε σχέση με τους 

εργαζόμενους μερικής απασχόλησης πιστεύουν ότι αυτό ισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό.  

Αντίθετα, οι μερικώς απασχολούμενοι πρεσβεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους 

πλήρως απασχολούμενους ότι η μερική εργασία συνεπάγεται μειωμένες προοπτικές 

εξέλιξης αλλά και εντατικοποίηση της εργασίας. 

Επιπλέον, από τον διαχωρισμό του δείγματος σε «κεντρικούς», «κορυφής» και 

«συμπληρωματικούς» εργαζόμενους η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι όλοι οι 

εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως κατηγορίας μερικής απασχόλησης, πιστεύουν (με την ίδια 

βαρύτητα) ότι η μερική εργασία δεν συνεπάγεται μειωμένες ευκαιρίες για εκπαίδευση 

αλλά και μειωμένα εργασιακά δικαιώματα. 

Για τους «κεντρικούς» εργαζόμενους, η έρευνα αποκάλυψε ότι υποστηρίζουν ως πιο 

ισχυρά μειονεκτήματα της μερικής απασχόλησης τις μειωμένες προοπτικές εξέλιξης και το 

μειωμένο επαγγελματικό κύρος. Όπως προαναφέρθηκε, οι «κεντρικοί» εργαζόμενοι 

υπέδειξαν «τη μετάβαση σε εργασία πλήρους απασχόλησης» ως θετικό στοιχείο της 

μερικής εργασίας με μικρή σημαντικότητα και πραγματικά από την ανάλυση των 

αντιλήψεων των εργοδοτών προέκυψε ότι οι «κεντρικοί» εργαζόμενοι είναι δύσκολο να 

μετατρέψουν τη σύμβαση εργασίας τους σε πλήρη απασχόληση, λόγω της φύση της 

εργασίας και της ευελιξίας που απαιτείται. Συνεπώς, τα αποτελέσματα αυτά εξηγούν την 

αντίληψη των εργαζομένων για τις προοπτικές εξέλιξης και έρχονται να υποστηρίξουν τα 

αποτελέσματα της Jenkins (2004, σελ.330) ότι οι «κεντρικοί» εργαζόμενοι παρουσιάζουν 

σημάδια απομόνωσης στις επιχειρήσεις ως προς τις δυνατότητες ανάπτυξης και τις 

προοπτικές εξέλιξης τους.  
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Για τους εργαζόμενους «κορυφής» το πιο ισχυρό μειονέκτημα της μερικής 

απασχόλησης αποτελεί η εντατικοποίηση της εργασίας. Πράγματι, από την ανάλυση των 

κινήτρων των εργοδοτών για την εφαρμογή μερικής απασχόλησης υποστηρίχθηκε ότι οι 

επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους «κορυφής» επιδιώκουν μεταξύ άλλων και 

την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της εντατικοποίησης της εργασίας. Διαφαίνεται 

όμως ότι το συγκεκριμένο κίνητρο έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στις αντιλήψεις και τις 

εμπειρίες των εργαζομένων. Επιπλέον, εξίσου σημαντικά μειονεκτήματα της μερικής 

απασχόλησης εμφανίστηκαν οι «χαμηλές χρηματικές απολαβές» και το «μειωμένο 

επαγγελματικό κύρος». Συνεπώς, για τους εργαζόμενους «κορυφής», ενώ προηγουμένως 

παρουσιάστηκε ότι η μερική απασχόληση αποτελεί μέσο για την ενίσχυση της οικονομικής 

τους κατάστασης, παρόλα αυτά υποστηρίζεται ότι οι χρηματικές απολαβές είναι ιδιαίτερα 

χαμηλές. Ακόμη, αξίζει να παρατηρήσουμε ότι οι «μειωμένες προοπτικές εξέλιξης» δεν 

εμφανίζεται να αποτελούν ισχυρό μειονέκτημα. Υπενθυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι 

«κορυφής» υποστήριξαν ότι το πλεονέκτημα «μετάβαση σε εργασία πλήρους 

απασχόλησης» είναι αρκετά σημαντικό.  Επομένως, η εξήγηση αυτών των αντιλήψεων 

(όχι ιδιαίτερα μειωμένες προοπτικές εξέλιξης και εύκολη μετάβαση σε εργασία πλήρους 

απασχόλησης) στηρίζεται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι «κορυφής» και οι εργαζόμενοι 

πλήρους απασχόλησης αναλαμβάνουν τις ίδιες αρμοδιότητες και έχουν το ίδιο 

περιεχόμενο εργασίας. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι, όπως υποστήριξαν οι ίδιοι 

οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, σε περίπτωση που ο οργανισμός έχει ανάγκη από 

προσωπικό πλήρους απασχόλησης τότε προτεραιότητα για την κάλυψη των κενών 

θέσεων κατέχουν οι μερικώς απασχολούμενοι. Οι απόψεις αυτές είναι σύμφωνες με τα 

αποτελέσματα της Jenkins (2004, σελ.330) ότι οι εργαζόμενοι «κορυφής» παρουσιάζουν 

υψηλό βαθμό ενσωμάτωσης στον οργανισμό ως προς τις δυνατότητες ανάπτυξης και τις 

προοπτικές εξέλιξης τους. 

Οι «συμπληρωματικοί» εργαζόμενοι υποστήριξαν ότι το πιο ισχυρό μειονέκτημα της 

μερικής εργασίας είναι το μειωμένο επαγγελματικό κύρος. Το γεγονός ότι οι  

«συμπληρωματικοί» εργαζόμενοι έχουν διαφορετικά καθήκοντα από τους πλήρως 

απασχολούμενους συναδέλφους τους και ότι αναλαμβάνουν κυρίως εργασίες ρουτίνας σε 

ώρες εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, μπορεί να εξηγήσει τη συγκεκριμένη αντίληψη 

των εργαζομένων. Επιπλέον ακολουθούν ως μειονεκτήματα, με εξίσου υψηλή 

σημαντικότητα, οι χαμηλές χρηματικές απολαβές και η εντατικοποίηση της εργασίας. 

Παρόμοια με τους εργαζόμενους «κορυφής» και οι «συμπληρωματικοί» εργαζόμενοι 

υποστηρίζουν ότι οι χρηματικές απολαβές είναι ιδιαίτερα χαμηλές, παρόλο που έχει 

υποστηριχθεί ως ισχυρό πλεονέκτημα ότι η μερική απασχόληση αποτελεί μέσο για την 

ενίσχυση της οικονομικής κατάστασης των εργαζομένων. Σε ότι αφορά την 

εντατικοποίηση της εργασίας, η εξήγηση βρίσκεται στην ανάλυση των κινήτρων των 

επιχειρήσεων για την εφαρμογή της μερικής απασχόλησης, όπου υποστηρίχθηκε ότι  

λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης των εργασιών σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, 
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επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγικότητας. Τέλος, οι «συμπληρωματικοί» εργαζόμενοι 

έκριναν ότι υπάρχουν σε σημαντικό βαθμό μειωμένες προοπτικές εξέλιξης. Η άποψη αυτή 

είναι σύμφωνη με την έρευνα της Jenkins (2004, σελ.330), η οποία υποστηρίζει ότι αυτό 

συμβαίνει για το λόγο ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι απομονώνονται από τους πλήρης 

απασχόλησης συναδέλφους τους και αναλαμβάνουν καθήκοντα ρουτίνας. 

 

Συμπερασματικά ως προς απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων, τα αποτελέσματα 

φανερώνουν ότι το κύριο κίνητρο των εργοδοτών για την εφαρμογή της μερικής 

απασχόλησης τόσο με «κεντρικούς» όσο και με εργαζόμενους «κορυφής» είναι η ευελιξία 

που απαιτείται στο σχεδιασμό της εργασίας. Ενώ για την εφαρμογή της πρακτικής των 

«συμπληρωματικών» εργαζομένων, βασικό κίνητρο αποτελούν οι πιέσεις του 

ανταγωνισμού που συνεπάγονται την ανάγκη μείωσης του κόστους. Όσον αφορά την 

πλευρά της προσφοράς εργασίας και την απάντηση των υπόλοιπων τριών ερευνητικών 

ερωτημάτων η έρευνα αποκαλύπτει ότι για το σύνολο του δείγματος η αδυναμία εύρεσης 

εργασίας πλήρους απασχόλησης αποτελεί τον κύριο λόγο που οδηγεί τους εργαζόμενους 

στην ανάληψη μερικής απασχόλησης. Από το διαχωρισμό του δείγματος, προέκυψε ότι τα 

ίδια αποτελέσματα ισχύουν για τους άνδρες και για τις γυναίκες, τα άτομα ηλικίας 18 έως 

34 ετών, τα άτομα που κατέχουν εκπαίδευση πλέον της βασικής (Ι.Ε.Κ, Τ.ΕΙ., Α.Ε.Ι) αλλά 

και για τους «κεντρικούς» εργαζόμενους και τους εργαζόμενους «κορυφής». Ενώ, για τα 

άτομα ηλικίας άνω των 35 ετών, για τα άτομα που είναι απόφοιτοι τουλάχιστο της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για τους «συμπληρωματικούς» εργαζόμενους, οι 

οικογενειακές υποχρεώσεις αποτελούν το βασικό λόγο απασχόλησης με μερική εργασία. 

Επιπρόσθετα, προέκυψε ότι για το σύνολο του δείγματος, το βασικό όφελος της μερικής 

εργασίας είναι ότι συντελεί στην διατήρηση της επαγγελματικής ταυτότητας των ατόμων 

(αποφυγή της ανεργίας). Τα ίδια αποτελέσματα ισχύουν τόσο για τους άνδρες όσο και για 

τις γυναίκες, για τα άτομα ηλικίας από 18 έως 34 ετών, για τα άτομα με επίπεδο 

εκπαίδευσης πλέον της βασικής (Ι.Ε.Κ, Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι.), για τους «κεντρικούς» και 

«συμπληρωματικούς» εργαζόμενους. Από την άλλη πλευρά, η εξισορρόπηση της 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής αποτελεί το κύριο όφελος  των ατόμων ηλικίας 

άνω των 35 ετών, των ατόμων που είναι απόφοιτοι τουλάχιστο της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και των εργαζομένων «κορυφής». Τέλος η έρευνα αποκάλυψε ότι για το 

σύνολο του δείγματος το ισχυρότερο μειονέκτημα που προκύπτει από την μερική εργασία 

είναι το χαμηλό επαγγελματικό κύρος. Από το διαχωρισμό του δείγματος προέκυψε ότι τα 

ίδια αποτελέσματα ισχύουν τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες αλλά και για τα 

άτομα ηλικίας 18 έως 35 ετών, για τα άτομα με επίπεδο εκπαίδευση πλέον της βασικής 

(Ι.Ε.Κ, Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι.) και για τους «συμπληρωματικούς» εργαζόμενους. Οι χαμηλές 

χρηματικές απολαβές αποτελούν το ισχυρότερο μειονέκτημα για τα άτομα ηλικίας άνω 

των 35 ετών καθώς και για τα άτομα με βασικό επίπεδο εκπαίδευσης ενώ οι «κεντρικοί» 

εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι «κορυφής»  πρεσβεύουν αντίστοιχα, ότι οι μειωμένες 
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προοπτικές εξέλιξης και η εντατικοποίηση της εργασίας αποτελούν τα ισχυρότερα 

μειονεκτήματα της μερικής απασχόλησης. 

 

6.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Στην παρούσα έρευνα, όσον αφορά την πλευρά της ζήτησης μερικής εργασίας, 

συλλέχθηκαν ποιοτικά δεδομένα εφαρμόζοντας ημι-δομημένες συνεντεύξεις με τους 

υπεύθυνους των επιχειρήσεων. Σκοπός της συγκεκριμένης μεθοδολογίας ήταν η 

αποτύπωση ιδεών, εμπειριών και αντιλήψεων. Θα ήταν θεμιτό, με βάση τα αποτελέσματα 

της ποιοτικής έρευνας,  να δημιουργηθούν σταθμισμένες ερωτήσεις κλειστού τύπου και 

μέσω ερωτηματολογίου να καταστεί δυνατή η συλλογή ποσοτικών δεδομένων σε δείγμα 

τουλάχιστον πενήντα επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό, μέσω της 

κατάλληλης στατιστικής ανάλυσης,  να επιτευχθεί η αναγωγή των ευρημάτων της 

έρευνας σε ευρύτερους πληθυσμούς και μάλιστα να πραγματοποιηθούν διαχωρισμοί 

ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας των επιχειρήσεων.   

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πραγματοποίηση 

μελέτης των κινήτρων των εργοδοτών για την εφαρμογή εργασίας μερικής απασχόλησης, 

όπως όμως εκτιμούνται από τους εργαζόμενους. Ακόμη, χρήσιμο θα ήταν να ερευνηθούν 

τα κίνητρα για την ανάληψη μερικής εργασίας καθώς τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της 

μερικής απασχόλησης για τους εργαζόμενους αλλά όπως εκτιμούνται από τους 

επιχειρηματίες. Η πραγματοποίηση αυτής της έρευνας σε συνδυασμό με την παρούσα θα 

καθιστούσε δυνατή τη σύγκριση των αντιλήψεων εργοδοτών και εργαζομένων, θα 

εντόπιζε το χάσμα στις αντιλήψεις μεταξύ των δύο πλευρών και θα αποτύπωνε μία πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης. 
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Παράρτημα: Περιγραφή δείγματος 

 

1.1 Δημογραφικά στοιχεία για το σύνολο του πληθυσμού 

Παρακάτω παρατίθενται σε πίνακες και γραφήματα τα δημογραφικά στοιχεία του 

συνολικού δείγματος (162 παρατηρήσεις).  

 

 

 

 

 

Πίνακας 1.1.1 Φύλο στο σύνολο του δείγματος 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Άνδρες 31 19,1 19,1 19,1 
 Γυναίκες 131 80,9 80,9 100,0 
 Σύνολο 162 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1.1.1 Φύλο στο σύνολο του δείγματος (%) 

80,9%

19,1%

Άνδρες Γυναίκες
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Πίνακας 1.1.2 Ηλικία στο σύνολο του δείγματος 

 
  Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 18-24 58 35,8 35,8 35,8 

 25-34 46 28,4 28,4 64,2 
 35-44 31 19,1 19,1 83,3 
 45-54 27 16,7 16,7 100,0 
 55-64 0 0 0 100,0 
 65 και άνω 0 0 0 100,0 
 Σύνολο 162 100,0 100,0  

 
 

 
Γράφημα 1.1.2 Ηλικία στο σύνολο του δείγματος (%) 
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Πίνακας 1.1.3 Επίπεδο εκπαίδευσης στο σύνολο του δείγματος 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Απόφοιτος 
Δημοτικού 

0 0 0 0 

 Γυμνασίου 14 8,6 8,6 8,6 
 Λυκείου 77 47,5 47,5 56,2 
 Ι.Ε.Κ. 22 13,6 13,6 69,8 
 Τ.Ε.Ι. 18 11,1 11,1 80,9 
 Α.Ε.Ι. 31 19,1 19,1 100,0 
 Σύνολο 162 100,0 100,0  
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Πίνακας 1.1.4 Οικογενειακή κατάσταση στο σύνολο του δείγματος 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Άγαμος/η 78 48,1 48,1 48,1 
 Έγγαμος/η 76 46,9 46,9 95,0 
 Διαζευγμένος/η 6 3,7 3,7 98,8 
 Χήρος/α 2 1,2 1,2 100,0 
 Σύνολο 162 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακας 1.1.5 Κηδεμονία ανήλικων τέκνων στο σύνολο του δείγματος 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ΟΧΙ 84 51,9 51,9 51,9 
 ΝΑΙ 78 48,1 48,1 100,0 
 Σύνολο 162 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακας 1.1.6 Ηλικία ανήλικων τέκνων στο σύνολο του δείγματος 
 

  Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0-2 ετών 0 0 0 0 
 2-4 16 9,9 9,9 9,9 
 4-16 46 28,4 28,4 38,3 
 16 και άνω 16 9,9 9,9 48,1 
 Όχι τέκνα 84 51,9 51,9 100,0 
 Σύνολο 162 100,0 100,0  

 

 

 

Πίνακας 1.1.7 Ανάληψη κύριας ή δευτερεύουσας φροντίδας στο σύνολο του δείγματος 
 

 Κύρια 
Ευθύνη 

Δευτερεύουσα 
Ευθύνη 

Έχω αναλάβει τη φροντίδα… 
 

Αριθμός % Αριθμός % 

…ανήλικων τέκνων. 72 44,4 6 3,7 
…τέκνων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. 5 3,1 0 0 

…ενήλικων ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας 
ή αναπηρίας. 

8 4,9 5 3,1 

…ηλικιωμένων ατόμων. 10 6,2 3 1,9 

Άλλο, 
προσδιορίστε………………………………………………. 
………………………………………………………………………

0 0 0 0 
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1.2 Εργασιακό προφίλ για το σύνολο του πληθυσμού 

Σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται οι σχέσεις εργασίας με τις οποίες απασχολούνται οι 

ερωτώμενοι καθώς και η προηγούμενη εμπειρία των πλήρως απασχολουμένων με την 

μερική εργασία. Επιπλέον καταγράφονται οι διαφορετικές κατηγορίες μερικώς 

απασχολουμένων τόσο για αυτούς που εργάζονται την παρούσα περίοδο με μερική 

απασχόληση όσο και για αυτούς που έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν με μερική 

εργασία.     

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1.2.1 Σχέση απασχόλησης στο σύνολο του δείγματος 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Πλήρους απασχόλησης 55 34,0 34,0 34,0 

 Μερικής απασχόλησης 107 66,0 66,0 100,0 
 Σύνολο 162 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 

Γράφημα 1.2.1 Σχέση απασχόλησης στο σύνολο του δείγματος (%) 

66,0%

34,00%

Πλήρης Απασχόληση Μερική Απασχόληση
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Πίνακας 1.2.2 Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί στο παρελθόν με 
μερική απασχόληση  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid ΟΧΙ 34 21,0 21,0 21,0 
 ΝΑΙ 21 13,0 13,0 34,0 
 Εργαζόμενοι που την 

παρούσα περίοδο 
απασχολούνται με 
μερική απασχόληση 

107 66,0 66,0 100,0 

 Σύνολο 162 100,0 100,0  
 

 
 

Πίνακας 1.2.3 Αριθμός εργαζομένων ανά κατηγορία, για όσους έχουν εργαστεί στο παρελθόν 
με μερική απασχόληση (Μ.Α)  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid «Κεντρικοί» εργαζόμενοι 3 1,9 1,9 1,9 
 «Κορυφής» 6 3,7 3,7 5,6 
 «Συμπληρωματικοί» 12 7,4 7,4 13,0 
 Απασχολούμενοι που δεν έχουν 

εμπειρία Μ.Α ή που ασχολούνται τη 
παρούσα χρονική περίοδο με  Μ.Α  

141 87,0 87,0 100,0 

 Σύνολο 162 100,0 100,0  
 
 
 
 

Πίνακας 1.2.4 Αριθμός μερικώς εργαζομένων ανά κατηγορία,  για όσους εργάζονται την 
παρούσα χρονική περίοδο με μερική απασχόληση  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid «Κεντρικοί» 40 24,7 24,7 24,7 
 «Κορυφής» 42 25,9 25,9 50,6 
 «Συμπληρωματικοί» 25 15,4 15,4 66,0 
 Απασχολούμενοι με Π.Α 55 34,0 34,0 100,0 
 Σύνολο 162 100,0 100,0  

 

 
 
 

Πίνακας 1.2.5 Συνολικός αριθμός εργαζομένων ανά κατηγορία, για όσους έχουν εργαστεί στο 
παρελθόν και για όσους εργάζονται την παρούσα χρονική περίοδο  με μερική απασχόληση  

 
  «Κεντρικοί» «Κορυφής» «Συμπληρωματικοί» 

N Valid 43 48 37 
 Missing 119 114 125 

*Ως Missing εμφανίζεται το σύνολο των εργαζομένων που δήλωσαν  
ότι δεν ανήκουν στην αντίστοιχη κατηγορία. 
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1.3 Δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού ανά φύλο 

 
Πίνακας 1.3.1  Ηλικία (ανά φύλο) 

 
 Φύλο Σύνολο 
 Άνδρες Γυναίκες  

18-24 14 44 58 
% within Ηλικία 24,1% 75,9% 100,0% 
% within Φύλο 45,2% 33,6% 35,8% 
% του Συνόλου 8,6% 27,2% 35,8% 
25-34 12 34 46 
% within Ηλικία 26,1% 73,9% 100,0% 
% within Φύλο 38,7% 26,0% 28,4% 
% του Συνόλου 7,4% 21,0% 28,4% 
35-44 5 26 31 
% within Ηλικία 16,1% 83,9% 100,0% 
% within Φύλο 16,1% 19,8% 19,1% 
% του Συνόλου 3,1% 16,0% 19,1% 
45-54 0 27 27 
% within Ηλικία 100,0% 100,0% 
% within Φύλο 20,6% 16,7% 
% του Συνόλου 16,7% 16,7% 
55-64 0 0 0 
65+ 0 0 0 
Σύνολο 31 131 162 

 

 
 

Γράφημα 1.3.1  Ηλικία (ανά φύλο) (%) 
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Πίνακας 1.3.2 Επίπεδο εκπαίδευσης (ανά φύλο) 
 

  Φύλο Σύνολο 
Άνδρες Γυναίκες  

Απόφοιτος Δημοτικού 0 0 0 
Γυμνασίου 0 14 14 
% within Επ.Εκπαίδευσης 100,0% 100,0% 
% within Φύλο 10,7% 8,6% 
% του Συνόλου 8,6% 8,6% 
Λυκείου 15 62 77 
% within Επ.Εκπαίδευσης 19,5% 80,5% 100,0% 
% within Φύλο 48,4% 47,3% 47,5% 
% του Συνόλου 9,3% 38,3% 47,5% 
Ι.Ε.Κ. 5 17 22 
% within Επ.Εκπαίδευσης 22,7% 77,3% 100,0% 
% within Φύλο 16,1% 13,0% 13,6% 
% του Συνόλου 3,1% 10,5% 13,6% 
Τ.Ε.Ι. 5 13 18 
% within Επ.Εκπαίδευσης 27,8% 72,2% 100,0% 
% within Φύλο 16,1% 9,9% 11,1% 
% του Συνόλου 3,1% 8,0% 11,1% 
Α.Ε.Ι. 6 25 31 
% within Επ.Εκπαίδευσης 19,4% 80,6% 100,0% 
% within Φύλο 19,4% 19,1% 19,1% 
% του Συνόλου 3,7% 15,4% 19,1% 
Σύνολο 31 131 162 

 

 

Γράφημα 1.3.1 Επίπεδο εκπαίδευσης (ανά φύλο) (%) 
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Πλέον της βασικής**
 Βασική εκπαίδευση*

 
*Βασική εκπαίδευση: Απόφοιτοι δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. 
**Πλέον της βασικής:Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ι., Α..Ε.Ι.  
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Πίνακας 1.3.3 Οικογενειακή κατάσταση (ανά φύλο) 

 
Φύλο Σύνολο 

Άνδρες Γυναίκες  
Άγαμος/η 24 54 78
% within Οικογενειακή κατ. 30,8% 69,2% 100,0%
% within Φύλο 77,4% 41,2% 48,1%
% του Συνόλου 14,8% 33,3% 48,1%
Έγγαμος/η 7 69 76
% within Οικογενειακή κατ. 9,2% 90,8% 100,0%
% within Φύλο 22,6% 52,7% 46,9%
% του Συνόλου 4,3% 42,6% 46,9%
Διαζευγμένος/η 0 6 6
% within Οικογενειακή κατ. 100,0% 100,0%
% within Φύλο 4,6% 3,7%
% του Συνόλου 3,7% 3,7%
Χήρος/α 0 2 2
% within Οικογενειακή κατ. 100,0% 100,0%
% within Φύλο 1,5% 1,2%
% του Συνόλου 1,2% 1,2%
Σύνολο 31 131 162

 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 1.3.4 Κηδεμονία ανήλικων τέκνων (ανά φύλο) 
 
Φύλο Σύνολο 

Άνδρες Γυναίκες  
ΟΧΙ 25 59 84
% within Κηδεμονία 29,8% 70,2% 100,0%
% within Φύλο 80,6% 45,0% 51,9%
% του Συνόλου 15,4% 36,4% 51,9%
ΝΑΙ 6 72 78
% within Κηδεμονία 7,7% 92,3% 100,0%
% within Φύλο 19,4% 55,0% 48,1%
% του Συνόλου 6 72 78
Σύνολο 31 131 162
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Γράφημα 1.3.4 Κηδεμονία ανήλικων τέκνων (ανά φύλο) (%) 
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Πίνακας 1.3.5 Ηλικία ανήλικων τέκνων (ανά φύλο) 
 
 
Φύλο Σύνολο 

 Άνδρες Γυναίκες  
0-2 ετών 0 0 0 
2-4 0 16 16 
% within Ηλικ. τέκνων 100,0% 100,0% 
% within Φύλο 12,2% 9,9% 
% του Συνόλου 9,9% 9,9% 
4-16 6 40 46 
% within Ηλικ. τέκνων 13,0% 87,0% 100,0% 
% within Φύλο 19,4% 30,5% 28,4% 
% του Συνόλου 3,7% 24,7% 28,4% 
16 και άνω 0 16 16 
% within Ηλικ. τέκνων 100,0% 100,0% 
% within Φύλο 12,2% 9,9% 
% του Συνόλου 9,9% 9,9% 
Όχι τέκνα 25 59 84 
% within Ηλικ. τέκνων 29,8% 70,2% 100,0% 
% within Φύλο 80,6% 45,0% 51,9% 
% του Συνόλου 15,4% 36,4% 51,9% 
Σύνολο 31 131 162 
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Πίνακας 1.3.6 Ανάληψη κύριας ή δευτερεύουσας φροντίδας (ανά φύλο) 
 

 Κύρια ευθύνη Δευτερεύουσα ευθύνη 

Έχω αναλάβει τη φροντίδα… 
 

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

…ανήλικων τέκνων. 0 72 6 0 
% του Συνόλου  44,4% 3,7%  
…τέκνων που αντιμετωπίζουν 
 προβλήματα υγείας. 

0 5 0 0 

% του Συνόλου  3,1%   

…ενήλικων ατόμων που  
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
υγείας ή αναπηρίας. 

0 8 0 5

% του Συνόλου  4,9%  3,1%

…ηλικιωμένων ατόμων. 0 10 1 2
% του Συνόλου  6,2% ,6% 1,2%

Άλλο, προσδιορίστε…… 0 0 0 0
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1.4 Εργασιακό προφίλ για το σύνολο του πληθυσμού ανά φύλο 

 
Πίνακας 1.4.1 Σχέση απασχόλησης (ανά φύλο) 

 
Φύλο Σύνολο 

 Άνδρες Γυναίκες  
Πλήρους απασχόλησης 14 41 55 
% within Σχέση απασχ. 25,5% 74,5% 100,0% 
% within Φύλο 45,2% 31,3% 34,0% 
% του Συνόλου 8,6% 25,3% 34,0% 
Μερικής απασχόλησης 17 90 107 
% within Σχέση απασχ. 15,9% 84,1% 100,0% 
% within Φύλο 54,8% 68,7% 66,0% 
% του Συνόλου 10,5% 55,6% 66,0% 
Σύνολο 31 131 162 

 

 

Πίνακας 1.4.2 Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί στο παρελθόν με 
μερική απασχόληση (ανά φύλο) 

 
Φύλο Σύνολο 

 Άνδρες Γυναίκες  
ΌΧΙ 8 26 34 
% within Εμπειρία. 23,5% 76,5% 100,0% 
% within Φύλο 57,1% 63,4% 61,8% 
% του Συνόλου 14,5% 47,3% 61,8% 
ΝΑΙ  6 15 21 
% within Εμπειρία. 28,6% 71,4% 100,0% 
% within Φύλο 42,9% 11,5% 38,2% 
% του Συνόλου 10,9% 27,2% 38,2% 
Σύνολο 14 41 55 

 

 
Πίνακας 1.4.3 Αριθμός εργαζομένων ανά κατηγορία, για όσους έχουν εργαστεί στο παρελθόν 

με μερική απασχόληση (Μ.Α) (ανά φύλο) 
 

Φύλο Σύνολο 
 Άνδρες Γυναίκες  
«Κεντρικοί εργαζόμενοι» 2 1 3 
% within Αρ.Εργ.Εμπειρία 66,7% 33,3% 100,0% 
% within Φύλο 33,3% 6,7% 14,3% 
% του Συνόλου 9,5% 4,8% 14,3% 
«Κορυφής» 0 6 6 
% within Αρ.Εργ.Εμπειρία 100,0% 100,0% 
% within Φύλο 40,0% 28,6% 
% του Συνόλου 28,6% 28,6% 
«Συμπληρωματικοί» 4 8 12 
% within Αρ.Εργ.Εμπειρία 33,3% 66,7% 100,0% 
% within Φύλο 66,7% 53,3% 57,1% 
% του Συνόλου 19,0% 38,1% 57,1% 
Σύνολο 6 15 21 
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Πίνακας 1.4.4 Αριθμός μερικώς εργαζομένων ανά κατηγορία,  για όσους εργάζονται την 
παρούσα  χρονική περίοδο με μερική απασχόληση (ανά φύλο) 

 
Φύλο Σύνολο 

 Άνδρες Γυναίκες  
«Κεντρικοί εργαζόμενοι»  7 33 40 
% within .Αρ.Εργ.Παρόν 17,5% 82,5% 100,0% 
% within Φύλο 41,2% 36,7% 37,4% 
% του Συνόλου 6,5% 30,8% 37,4% 
«Κορυφής»  5 37 42 
% within Αρ.Εργ.Παρόν 11,9% 88,1% 100,0% 
% within Φύλο 29,4% 41,1% 39,2% 
% του Συνόλου 4,7% 34,6% 39,2% 
«Συμπληρωματικοί» 5 20 25 
% within Αρ.Εργ.Παρόν 20,0% 80,0% 100,0% 
% within Φύλο 29,4% 22,2% 23,4% 
% του Συνόλου 4,7% 18,7% 23,4% 
Σύνολο 17 90 107 

 
 
 
 
 

Πίνακας 1.4.5 Συνολικός αριθμός εργαζομένων ανά κατηγορία, για όσους έχουν εργαστεί στο 
παρελθόν και για όσους εργάζονται την παρούσα χρονική περίοδο με μερική απασχόληση 

(ανά φύλο) 
 

Φύλο Σύνολο 
 Άνδρες Γυναίκες  
«Κεντρικοί» εργαζόμενοι  9 34 43 
% within Συν.Αρ.Εργ.Εμπειρία 20,9% 79,1% 100,0% 
% within Φύλο 39,1% 32,4% 33,6% 
% του Συνόλου 7,0% 26,6% 33,6% 
«Κορυφής»  5 43 48 
% within Συν.Αρ.Εργ.Εμπειρία 10,4% 89,6% 100,0% 
% within Φύλο 21,7% 41,0% 37,5% 
% του Συνόλου 3,9% 33,6% 37,5% 
«Συμπληρωματικοί» 9 28 37 
% within Συν.Αρ.Εργ.Εμπειρία 24,3% 75,7% 100,0% 
% within Φύλο 39,1% 26,7% 28,9% 
% του Συνόλου 7,0% 21,9% 28,9% 
Σύνολο 23 105 128 
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1.5 Δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού ανά ηλικία 

Σημείωση: Για τις ηλικιακές ομάδες: 55-64 και 65 και άνω, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. 

 

 
 

Πίνακας 1.5.1  Φύλο (ανά ηλικία) 
 

 Ηλικία Σύνολο 
 18-24 25-34 35-44 45-54  

Άνδρες  14 12 5 0 31
% within Φύλο 45,2% 38,7% 16,1%  100,0%
% within Ηλικία 24,1% 26,1% 16,1%  19,1%
% του Συνόλου 8,6% 7,4% 3,1%  19,1%
Γυναίκες 44 34 26 27 131
% within Φύλο 33,6% 26,0% 19,8% 20,6% 100,0%
% within Ηλικία 75,9% 73,9% 83,9% 100,0% 80,9%
% του Συνόλου 27,2% 21,0% 16,0% 16,7% 80,9%
Σύνολο 58 46 31 27 162

 

 

 

 

 

Πίνακας 1.5.2 Επίπεδο εκπαίδευσης (ανά ηλικία) 
 

  Ηλικία Σύνολο 
18-24 25-34 35-44 45-54  

Απόφοιτος Δημοτικού 0 0 0 0 0
Γυμνασίου 0 1 3 10 14
% within Επ.Εκπαίδευσης 7,1% 21,4% 71,4% 100,0%
% within Ηλικία 2,2% 9,7% 37,0% 8,6%
% του Συνόλου ,6% 1,9% 6,2% 8,6%
Λυκείου 6 26 28 17 77
% within Επ.Εκπαίδευσης 7,8% 33,8% 36,4% 22,1% 100,0%
% within Ηλικία 10,3% 56,5% 90,3% 63,0% 47,5%
% του Συνόλου 3,7% 16,0% 17,3% 10,5% 47,5%
Ι.Ε.Κ. 15 7 0 0 22
% within Επ.Εκπαίδευσης 68,2% 31,8%  100,0%
% within Ηλικία 25,9% 15,2%  13,6%
% του Συνόλου 9,3% 4,3%  13,6%
Τ.Ε.Ι. 13 5 0 0 18
% within Επ.Εκπαίδευσης 72,2% 27,8%  100,0%
% within Ηλικία 22,4% 10,9%  11,1%
% του Συνόλου 8,0% 3,1%  11,1%
Α.Ε.Ι. 24 7 0 0 31
% within Επ.Εκπαίδευσης 77,4% 22,6%  100,0%
% within Ηλικία 41,4% 15,2%  19,1%
% του Συνόλου 14,8% 4,3%  19,1%
Σύνολο 58 46 31 27 162
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Πίνακας 1.5.3 Οικογενειακή κατάσταση (ανά ηλικία) 
 

 Ηλικία Σύνολο 
 18-24 25-34 35-44 45-54  

Άγαμος / η 58 20  78
% within Οικογ.κατα. 74,4% 25,6%  100,0%
% within Ηλικία 100,0% 43,5%  48,1%
% του Συνόλου 35,8% 12,3%  48,1%
Έγγαμος / η 25 29 22 76
% within Οικογ.κατα. 32,9% 38,2% 28,9% 100,0%
% within Ηλικία  54,3% 93,5% 81,5% 46,9%
% του Συνόλου 15,4% 17,9% 13,6% 46,9%
Διαζευγμένος / η 1 2 3 6
% within Οικογ.κατα. 16,7% 33,3% 50,0% 100,0%
% within Ηλικία 2,2% 6,5% 11,1% 3,7%
% του Συνόλου ,6% 1,2% 1,9% 3,7%
Χήρος / α 2 2
% within Οικογ.κατα. 100,0% 100,0%
% within Ηλικία 7,4% 1,2%
% του Συνόλου 1,2% 1,2%
Σύνολο  58 46 31 27 162

 
 

Πίνακας 1.5.4 Κηδεμονία ανήλικων τέκνων (ανά ηλικία) 
 
Ηλικία Σύνολο 

18-24 25-34 35-44 44-54  
ΟΧΙ 58 24 2 0 84
% within Κηδεμονία 69,0% 28,6% 2,4% 100,0%
% within Ηλικία  100,0% 52,2% 6,5% 51,9%
% του Συνόλου 35,8% 14,8% 1,2% 51,9%
ΝΑΙ 0 22 29 27 78
% within Κηδεμονία 28,2% 37,2% 34,6% 100,0%
% within Ηλικία 47,8% 93,5% 100,0% 48,1%
% του Συνόλου 13,6% 17,9% 16,7% 48,1%
Σύνολο 58 46 31 27 162

 
 

Πίνακας 1.5.5 Έλεγχος συσχέτισης για τις μεταβλητές - Κηδεμονία ανήλικων τέκνων και  
Ηλικία- (Pearson-Chi-Square) 

 
Value df Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson 
Chi-
Square 

108,530 3 ,000

Likelihood 
Ratio 

145,843 3 ,000

N of Valid 
Cases 

162

Sig. < 0,05 συνεπώς οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες 
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Πίνακας 1.5.6 Ηλικία ανήλικων τέκνων (ανά ηλικία) 
 
Ηλικία Σύνολο 

 18-24 25-34 35-44 44-54  
0-2 ετών 0 0 0 0 0
2-4 0 12 4 0 16
% within Ηλικ. 
τέκνων 

75,0% 25,0% 100,0%

% within Ηλικία 26,1% 12,9% 9,9%
% του Συνόλου 7,4% 2,5% 9,9%
4-16 0 10 25 11 46
% within Ηλικ. 
τέκνων 

21,7% 54,3% 23,9% 100,0%

% within Ηλικία 21,7% 80,6% 40,7% 28,4%
% του Συνόλου 6,2% 15,4% 6,8% 28,4%
16 και άνω 0 0 0 16 16
% within Ηλικ. 
τέκνων 

100,0% 100,0%

% within Ηλικία 59,3% 9,9%
% του Συνόλου 9,9% 9,9%
Όχι τέκνα 58 24 2 0 84
% within Ηλικ. 
τέκνων 

69,0% 28,6% 2,4% 100,0%

% within Ηλικία 100,0% 52,2% 6,5% 51,9%
% του Συνόλου 35,8% 14,8% 1,2% 51,9%
Σύνολο 58 46 31 27 162

 
 

Πίνακας 1.5.7 Ανάληψη κύριας ή δευτερεύουσας φροντίδας (ανά ηλικία) 
 

 Κύρια ευθύνη Δευτερεύουσα ευθύνη 

Έχω αναλάβει τη 
φροντίδα… 
 

18-24 25-34 35-44 44-54 18-24 25-34 35-44 44-54 

…ανήλικων τέκνων. 0  21 24 27 0 1 5 0 
% του Συνόλου   13,0% 14,8% 16,7%  ,6% 3,1%  
…τέκνων που  
αντιμετωπίζουν 
 προβλήματα υγείας.

0  0 4 1 0 0  0 0 

% του Συνόλου    2,5% ,6%     

…ενήλικων ατόμων  
που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα  
υγείας ή αναπηρίας. 

0  1 5 2 0 3 2 0 

% του Συνόλου   ,6% 3,1% 1,2%  1,9% 1,2%  

…ηλικιωμένων  
ατόμων. 

0   1 9 0 0  3 0 

% του Συνόλου    ,6% 5,6%    1,9%  

Άλλο,  0 0 0 0 0 0 0 0
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1.6 Εργασιακό προφίλ για το σύνολο του πληθυσμού ανά ηλικία 

 

Πίνακας 1.6.1 Σχέση απασχόλησης (ανά ηλικία) 
 

Ηλικία Σύνολο 
 18-24 25-34 35-44 45-54  
Πλήρους απασχόλησης 10 19 15 11 55
% within Σχέση απασχ. 18,2% 34,5% 27,3% 20,0% 100,0%
% within Ηλικία 17,2% 41,3% 48,4% 40,7% 34,0%
% του Συνόλου 6,2% 11,7% 9,3% 6,8% 34,0%
Μερικής απασχόλησης  48 27 16 16 107
% within Σχέση απασχ. 44,9% 25,2% 15,0% 15,0% 100,0%
% within Ηλικία 82,8% 58,7% 51,6% 59,3% 66,0%
% του Συνόλου 29,6% 16,7% 9,9% 9,9% 66,0%
Σύνολο 58 46 31 27 162

 
 

Πίνακας 1.6.2 Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί στο παρελθόν με 
μερική απασχόληση (ανά ηλικία) 

 
Ηλικία Σύνολο 

 18-24 25-34 35-44 45-54  
ΌΧΙ 7 13 9 5 34
% within Εμπειρία. 20,6% 38,2% 26,5% 14,7% 100,0%
% within Ηλικία  70,0% 68,4% 60,0% 45,4% 61,8%
% του Συνόλου 12,7% 23,6% 16,4% 9,1% 61,8%
ΝΑΙ  3 6 6 6 21
% within Εμπειρία. 14,3% 28,6% 28,6% 28,6% 100,0%
% within Ηλικία  30,0% 31,6% 40,0% 54,5% 38,1%
% του Συνόλου 5,4% 10,9% 10,9% 10,9% 38,1%
Σύνολο 10 19 15 11 55

 
 
 

Πίνακας 1.6.3 Αριθμός εργαζομένων ανά κατηγορία, για όσους έχουν εργαστεί στο παρελθόν 
με μερική απασχόληση (Μ.Α) (ανά ηλικία) 

 
 Ηλικία Σύνολο 

 18-24 25-34 35-44 45-54  
«Κεντρικοί» εργαζόμενοι 0 3 0 0 3
% within Αρ.Εργ.Εμπειρία 100,0% 100,0%
% within Ηλικία  50,0% 1,9%
% του Συνόλου 14,3% 1,9%
«Κορυφής»  0 2 4 0 6
% within Αρ.Εργ.Εμπειρία 33,3% 66,7% 100,0%
% within Ηλικία 3,3% 66,7% 3,7%
% του Συνόλου 9,5% 19,0% 3,7%
«Συμπληρωματικοί» 3 1 2 6 12
% within Αρ.Εργ.Εμπειρία 25,0% 8,3% 16,7% 50,0% 100,0%
% within Ηλικία 100,0% 16,7% 33,3% 100,0% 7,4%
% του Συνόλου 14,3% 4,8% 9,5% 28,6% 7,4%
Σύνολο 3 6 6 6 21
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Πίνακας 1.6.4 Αριθμός μερικώς εργαζομένων ανά κατηγορία,  για όσους εργάζονται την 
παρούσα χρονική περίοδο με μερική απασχόληση (ανά ηλικία) 

 
Ηλικία Σύνολο

 18-24 25-34 35-44 45-54  
«Κεντρικοί» εργαζόμενοι  34 6 0 0 40
% within.Αρ.Εργ.Παρόν 85,0% 15,0%  100,0%
% within Ηλικία 70,8% 22,2%  37,4%
% του Συνόλου 31,8% 5,6%  37,4%
«Κορυφής»  10 6 11 15 42
% within Αρ.Εργ.Παρόν 23,8% 14,3% 26,2% 35,7% 100,0%
% within Ηλικία  20,8% 22,2% 68,8% 94,0% 39,2%
% του Συνόλου 9,3% 5,6% 10,3% 14,0% 39,2%
«Συμπληρωματικοί» 4 15 5 1 25
% within Αρ.Εργ.Παρόν 16,0% 60,0% 20,0% 4,0% 100,0%
% within Ηλικία 8,3% 55,5% 31,2% 6,2% 23,4%
% του Συνόλου 3,7% 14,0% 4,7% ,93% 23,4%
Σύνολο 48 27 16 16 107

 
 
 
 
 
Πίνακας 1.6.5 Συνολικός αριθμός εργαζομένων ανά κατηγορία, για όσους έχουν εργαστεί στο 
παρελθόν και για όσους εργάζονται την παρούσα χρονική περίοδο με μερική απασχόληση 

(ανά ηλικία) 
 

Ηλικία Σύνολο 
 18-24 25-34 35-44 45-54  
«Κεντρικοί» εργαζόμενοι  34 9 43
% within Συν.Αρ.Εργ.Εμπειρία 79,1% 20,9% 100,0%
% within Ηλικία 66,7% 27,3% 33,6%
% του Συνόλου 26,6% 7,0% 33,6%
«Κορυφής» 10 8 15 15 48
% within Συν.Αρ.Εργ.Εμπειρία 20,8% 16,7% 31,3% 31,3% 100,0%
% within Ηλικία 19,6% 24,2% 68,2% 68,2% 37,5%
% του Συνόλου 7,8% 6,3% 11,7% 11,7% 37,5%
«Συμπληρωματικοί» 7 16 7 7 37
% within Συν.Αρ.Εργ.Εμπειρία 18,9% 43,2% 18,9% 18,9% 100,0%
% within Ηλικία 13,7% 48,5% 31,8% 31,8% 28,9%
% του Συνόλου 5,5% 12,5% 5,5% 5,5% 28,9%
Σύνολο 51 33 22 22 128
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1.7 Δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

Σε αυτό το σημείο έγινε ομαδοποίηση των δεδομένων για λόγους χρηστικότητας. 

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία «Βασική Εκπαίδευση» εμπεριέχονται οι απόφοιτοι 

δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, ενώ στην κατηγορία «Πλέον της βασικής» 

εμπεριέχονται οι κάτοχοι πτυχίου Ι.ΕΚ., Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι.  

 
 

Πίνακας 1.7.1 Φύλο (ανά επίπεδο εκπαίδευσης) 
 

 Επ. Εκπαίδευσης  
 Βασική Πλέον της 

βασικής 
Σύνολο 

Άνδρες  15 16 31 
% within Φύλο 48,4% 51,6% 100,0% 
% within Εκπαίδευση 16,5% 22,5% 19,1% 
% του Συνόλου 9,3% 9,9% 19,1% 
Γυναίκες 76 55 131 
% within Φύλο 58,0% 42,0% 100,0% 
% within Εκπαίδευση 83,5% 77,5% 80,9% 
% του Συνόλου 46,9% 34,0% 80,9% 
Σύνολο 91 71 162 

 

 
 

Πίνακας 1.7.2 Ηλικία (ανά επίπεδο εκπαίδευσης) 
 

 Επ. Εκπαίδευσης  
 Βασική Πλέον της 

βασικής 
Σύνολο 

18-24 ετών 6 52 58 
% within Ηλικία 10,3% 89,7% 100,0% 
% within Εκπαίδευση 6,6% 73,2% 35,8% 
% του Συνόλου 3,7% 32,1% 35,8% 
25-34 27 19 46 
% within Ηλικία 58,7% 41,3% 100,0% 
% within Εκπαίδευση 29,7% 26,8% 28,4% 
% του Συνόλου 16,7% 11,7% 28,4% 
35-44 31 0 31 
% within Ηλικία 100,0% 100,0% 
% within Εκπαίδευση 34,1% 19,1% 
% του Συνόλου 19,1% 19,1% 
45-54 27 0 27 
% within Ηλικία 100,0% 100,0% 
% within Εκπαίδευση 29,7% 16,7% 
% του Συνόλου 16,7% 16,7% 
55-64 0 0 0 
65+ 0 0 0 
Σύνολο 91 71 162 
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Πίνακας 1.7.3 Έλεγχος συσχέτισης για τις μεταβλητές – Ηλικία και  Επίπεδο εκπαίδευσης- 
(Pearson-Chi-Square) 

 
Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson

Chi-
Square

94,851 3 ,000 

Likelihood
Ratio

121,152 3 ,000 

N of Valid
Cases

162  

Sig. < 0.05 συνεπώς οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες 

 
 

Πίνακας 1.7.4 Οικογενειακή κατάσταση (ανά επίπεδο εκπαίδευσης) 
 

 Επ. Εκπαίδευσης  
 Βασική Πλέον της 

βασικής 
Σύνολο 

Άγαμος / η 12 66 78 
% within Οικογ.κατα. 15,4% 84,6% 100,0% 
% within Εκπαίδευση 13,2% 93,0% 48,1% 
% του Συνόλου 7,4% 40,7% 48,1% 
Έγγαμος / η 71 5 76 
% within Οικογ.κατα. 93,4% 6,6% 100,0% 
% within Εκπαίδευση 78,0% 7,0% 46,9% 
% του Συνόλου 43,8% 3,1% 46,9% 
Διαζευγμένος / η 6 0 6 
% within Οικογ.κατα. 100,0% 100,0% 
% within Εκπαίδευση 6,6% 3,7% 
% του Συνόλου 3,7% 3,7% 
Χήρος / α 2 0 2 
% within Οικογ.κατα. 100,0% 100,0% 
% within Εκπαίδευση 2,2% 1,2% 
% του Συνόλου 1,2% 1,2% 
Σύνολο  91 71 162 

 
 

Πίνακας 1.7.5 Κηδεμονία ανήλικων τέκνων  (ανά επίπεδο εκπαίδευσης) 
 

Επ. Εκπαίδευσης Σύνολο 
Βασική Πλέον της 

βασικής 
 

ΟΧΙ 17 67 84 
% within Κηδεμονία 20,2% 79,8% 100,0% 
% within Εκπαίδευση 18,7% 94,4% 51,9% 
% του Συνόλου 10,5% 41,4% 51,9% 
ΝΑΙ 74 4 78 
% within Κηδεμονία 94,9% 5,1% 100,0% 
% within Εκπαίδευση 81,3% 5,6% 48,1% 
% του Συνόλου 45,7% 2,5% 48,1% 
Σύνολο 91 71 162 
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Πίνακας 1.7.6 Έλεγχος συσχέτισης για τις μεταβλητές - Κηδεμονία ανήλικων τέκνων και  
Επίπεδο εκπαίδευσης- (Pearson-Chi-Square) 

 
Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson

Chi-
Square

91,508 1 ,000 

Continuity
Correction

88,502 1 ,000 

Likelihood 
Ratio

105,930 1 ,000 

N of Valid 
Cases

162  

Sig. < 0.05 συνεπώς οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες 

 
 
 
 
 

Πίνακας 1.7.8 Ηλικία ανήλικων τέκνων  (ανά επίπεδο εκπαίδευσης) 
 

Επ. Εκπαίδευσης Σύνολο 
 Βασική Πλέον της βασικής  
0-2 ετών 0 0 0
2-4 15 1 16
% within Ηλικ. 
τέκνων 

93,8% 6,3% 100,0%

% within Φύλο 16,5% 1,4% 9,9%
% του Συνόλου 9,3% ,6% 9,9%
4-16 43 3 46
% within Ηλικ. 
τέκνων 

93,5% 6,5% 100,0%

% within Φύλο 47,3% 4,2% 28,4%
% του Συνόλου 26,5% 1,9% 28,4%
16 και άνω 16 0 16
% within Ηλικ. 
τέκνων 

100,0% 100,0%

% within Φύλο 17,6% 9,9%
% του Συνόλου 9,9% 9,9%
Όχι τέκνα 17 67 84
% within Ηλικ. 
τέκνων 

20,2% 79,8% 100,0%

% within Φύλο 18,7% 94,4% 51,9%
% του Συνόλου 10,5% 41,4% 51,9%
Σύνολο 91 71 162
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Πίνακας 1.7.9 Ανάληψη κύριας ή δευτερεύουσας φροντίδας  (ανά επίπεδο εκπαίδευσης) 
 

 Κύρια ευθύνη Δευτερεύουσα ευθύνη 

Έχω αναλάβει τη φροντίδα… 
 

Βασική Πλέον της 
βασικής 

Βασική Πλέον 
της 

βασικής 
…ανήλικων τέκνων. 68 4 6 0 
% του Συνόλου 42,0% 2,5% 3,7%  
…τέκνων που αντιμετωπίζουν 
 προβλήματα υγείας. 

5 0 0 0 

% του Συνόλου 3,1%    

…ενήλικων ατόμων που  
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
υγείας ή αναπηρίας. 

8 0 2 3

% του Συνόλου 4,9% 1,2% 1,9%

…ηλικιωμένων ατόμων. 10 0 3 0
% του Συνόλου 6,2% 1,9% 

Άλλο, προσδιορίστε…… 0 0 0 0
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1.8 Εργασιακό προφίλ για το σύνολο του πληθυσμού ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

 
Πίνακας 1.8.1 Σχέση απασχόλησης  (ανά επίπεδο εκπαίδευσης) 

 
Επ. Εκπαίδευσης Σύνολο 

 Βασική Πλέον της 
βασικής 

 

Πλήρους απασχόλησης 36 19 55 
% within Σχέση απασχ. 65,5% 34,5% 100,0% 
% within Επ.εκπαίδευσης 39,6% 26,8% 34,0% 
% του Συνόλου 22,2% 11,7% 34,0% 
Μερικής απασχόλησης 55 52 107 
% within Σχέση απασχ. 51,4% 48,6% 100,0% 
% within Επ.εκπαίδευσης 60,4% 73,2% 66,0% 
% του Συνόλου 34,0% 32,1% 66,0% 
Σύνολο 91 71 162 

 
 

Πίνακας 1.8.2 Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί στο παρελθόν με 
μερική απασχόληση  (ανά επίπεδο εκπαίδευσης) 

 
Επ. Εκπαίδευσης Σύνολο 

 Βασική Πλέον της 
βασικής 

 

ΌΧΙ 22 12 34
% within Εμπειρία. 64,7% 35,3% 100,0%
% within Επ.εκπαίδευσης 61,1% 63,2% 61,8%
% του Συνόλου 40,% 21,8% 61,8%
ΝΑΙ  14 7 21
% within Εμπειρία. 66,7% 33,3% 100,0%
% within Επ.εκπαίδευσης 38,9% 36,8% 38,2%
% του Συνόλου 25,4% 12,7% 38,2%
Σύνολο 36 19 55

 
Πίνακας 1.8.3 Αριθμός εργαζομένων ανά κατηγορία, για όσους έχουν εργαστεί στο παρελθόν 

με μερική απασχόληση (Μ.Α)  (ανά επίπεδο εκπαίδευσης) 
 

Επ. Εκπαίδευσης Σύνολο 
 Βασική Πλέον της 

βασικής 
 

«Κεντρικοί» εργαζόμενοι 0 3 3
% within Αρ.Εργ.Εμπειρία 100,0% 100,0%
% within Επ.εκπαίδευσης 42,8% 14,9%
% του Συνόλου 14,9% 14,9%
«Κορυφής»  5 1 6
% within Αρ.Εργ.Εμπειρία 83,3% 16,7% 100,0%
% within Επ.εκπαίδευσης 35,7% 14,3% 28,6%
% του Συνόλου 23,5% 4,8% 28,6%
«Συμπληρωματικοί» 9 3 12
% within Αρ.Εργ.Εμπειρία 75,0% 25,0% 100,0%
% within Επ.εκπαίδευσης 64,3% 42,8% 57,1%
% του Συνόλου 42,8% 14,3% 57,1%
Σύνολο 14 7 21

 
 
 
 



 118

 
Πίνακας 1.8.4 Αριθμός μερικώς εργαζομένων ανά κατηγορία,  για όσους εργάζονται την 

παρούσα χρονική περίοδο με μερική απασχόληση  (ανά επίπεδο εκπαίδευσης) 
 
Επ. Εκπαίδευσης Σύνολο 

 Βασική Πλέον της 
βασικής 

 

«Κεντρικοί» εργαζόμενοι  0 40 40
% within.Αρ.Εργ.Παρόν 100,0% 100,0%
% within Επ.εκπαίδευσης 76,9% 37,9%
% του Συνόλου 37,9% 37,9%
«Κορυφής»  34 8 42
% within Αρ.Εργ.Παρόν 81,0% 19,0% 100,0%
% within Επ.εκπαίδευσης 62,0% 15,4% 39,2%
% του Συνόλου 31,8% 7,5% 39,2%
«Συμπληρωματικοί» 21 4 25
% within Αρ.Εργ.Παρόν 84,0% 16,0% 100,0%
% within Επ.εκπαίδευσης 38,1% 7,7% 23,4%
% του Συνόλου 19,6% 3,7% 23,4%
Σύνολο 55 52 107

 
 
 
 
 
Πίνακας 1.8.5 Συνολικός αριθμός εργαζομένων ανά κατηγορία, για όσους έχουν εργαστεί στο 
παρελθόν και για όσους εργάζονται την παρούσα χρονική περίοδο με μερική απασχόληση 

(ανά επίπεδο εκπαίδευσης) 
 
Επ. Εκπαίδευσης Σύνολο 

 Βασική Πλέον της 
βασικής 

 

«Κεντρικοί» εργαζόμενοι  0 43 43
% within Συν.Αρ.Εργ.Εμπειρία 100,0% 100,0%
% within Επ.εκπαίδευσης 72,9% 33,6%
% του Συνόλου 33,6% 33,6%
«Κορυφής» 39 9 48
% within Συν.Αρ.Εργ.Εμπειρία 81,3% 18,8% 100,0%
% within Επ.εκπαίδευσης 56,5% 15,2% 37,5%
% του Συνόλου 30,7% 7,0% 37,5%
«Συμπληρωματικοί» 30 7 37
% within Συν.Αρ.Εργ.Εμπειρία 81,1% 18,9% 100,0%
% within Επ.εκπαίδευσης 43,5% 11,9% 28,9%
% του Συνόλου 23,4% 5,5% 28,9%
Σύνολο 69 59 128
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1.9 Δημογραφικά στοιχεία για τους εργαζόμενους πλήρους και μερικής απασχόλησης (Π.Α 

και Μ.Α) 

 
 

Πίνακας 1.9.1 Φύλο (Π.Α.  και Μ.Α.) 
 

 Σχέση εργασίας  
 Πλήρους 

απασχόλησης
Μερικής 

απασχόλησης
Σύνολο 

Άνδρες  14 17 31
% within Φύλο 45,2% 54,8% 100,0%
% within Σχ.Εργασίας 25,5% 15,9% 19,1%
% του Συνόλου 8,6% 10,5% 19,1%
Γυναίκες 41 90 131
% within Φύλο 31,3% 68,7% 100,0%
% within Σχ.Εργασίας 74,5% 84,1% 80,9%
% του Συνόλου 25,3% 55,6% 80,9%
Σύνολο 55 107 162

 

 
 
 

Γράφημα 1.9.1 Φύλο (Π.Α.  και Μ.Α.) 
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Πίνακας 1.9.2 Ηλικία (Π.Α.  και Μ.Α.) 
 

 Σχέση εργασίας  
 Πλήρους 

απασχόλησης
Μερικής 

απασχόλησης
Σύνολο 

18-24 ετών 10 48 58
% within Ηλικία 17,2% 82,8% 100,0%
% within Σχ.Εργασίας 18,2% 44,9% 35,8%
% του Συνόλου 6,2% 29,6% 35,8%
25-34 19 27 46
% within Ηλικία 41,3% 58,7% 100,0%
% within Σχ.Εργασίας 34,5% 25,2% 28,4%
% του Συνόλου 11,7% 16,7% 28,4%
35-44 15 16 31
% within Ηλικία 48,4% 51,6% 100,0%
% within Σχ.Εργασίας 27,3% 15,0% 19,1%
% του Συνόλου 9,3% 9,9% 19,1%
45-54 11 16 27
% within Ηλικία 40,7% 59,3% 100,0%
% within Σχ.Εργασίας 20,0% 15,0% 16,7%
% του Συνόλου 6,8% 9,9% 16,7%
55-64 0 0 0
65+ 0 0 0
Σύνολο 55 107 162

 

 
Πίνακας 1.9.3 Επίπεδο εκπαίδευσης (Π.Α.  και Μ.Α.) 

 
  Σχέση εργασίας  

Πλήρους 
απασχόλησης

Μερικής 
απασχόλησης

Σύνολο 

Απόφοιτος Δημοτικού 0 0 0 
Γυμνασίου 3 11 14 
% within Επ.Εκπαίδευσης 21,4% 78,6% 100,0% 
% within Σχ.Εργασίας 5,5% 10,3% 8,6% 
% του Συνόλου 1,9% 6,8% 8,6% 
Λυκείου 33 44 77 
% within Επ.Εκπαίδευσης 42,9% 57,1% 100,0% 
% within Σχ.Εργασίας 60,0% 41,1% 47,5% 
% του Συνόλου 20,4% 27,2% 47,5% 
Ι.Ε.Κ. 10 12 22 
% within Επ.Εκπαίδευσης 45,5% 54,5% 100,0% 
% within Σχ.Εργασίας 18,2% 11,2% 13,6% 
% του Συνόλου 6,2% 7,4% 13,6% 
Τ.Ε.Ι. 8 10 18 
% within Επ.Εκπαίδευσης 44,4% 55,6% 100,0% 
% within Σχ.Εργασίας 14,5% 9,3% 11,1% 
% του Συνόλου 4,9% 6,2% 11,1% 
Α.Ε.Ι. 1 30 31 
% within Επ.Εκπαίδευσης 3,2% 96,8% 100,0% 
% within Σχ.Εργασίας 1,8% 28,0% 19,1% 
% του Συνόλου ,6% 18,5% 19,1% 
Σύνολο 55 107 162 
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Πίνακας 1.9.4 Οικογενειακή κατάσταση (Π.Α.  και Μ.Α.) 

 
 Σχέση εργασίας  
 Πλήρους 

απασχόλησης
Μερικής 

απασχόλησης
Σύνολο 

Άγαμος / η 21 57 78
% within Οικογ.κατα. 26,9% 73,1% 100,0%
% within Σχ.Εργασίας 38,2% 53,3% 48,1%
% του Συνόλου 13,0% 35,2% 48,1%
Έγγαμος / η 31 45 76
% within Οικογ.κατα. 40,8% 59,2% 100,0%
% within Σχ.Εργασίας 56,4% 42,1% 46,9%
% του Συνόλου 19,1% 27,8% 46,9%
Διαζευγμένος / η 3 3 6
% within Οικογ.κατα. 50,0% 50,0% 100,0%
% within Σχ.Εργασίας 5,5% 2,8% 3,7%
% του Συνόλου 1,9% 1,9% 3,7%
Χήρος / α 0 2 2
% within Οικογ.κατα. 100,0% 100,0%
% within Σχ.Εργασίας 1,9% 1,2%
% του Συνόλου 1,2% 1,2%
Σύνολο  55 107 162

 
 

 
 
 
 

Πίνακας 1.9.5 Κηδεμονία ανήλικων τέκνων (Π.Α.  και Μ.Α.) 
 

Σχέση εργασίας  
Πλήρους 

απασχόλησης
Μερικής 

απασχόλησης
Σύνολο 

ΟΧΙ 24 60 84 
% within Κηδεμονία 28,6% 71,4% 100,0% 
% within Σχ.εργασίας 43,6% 56,1% 51,9% 
% του Συνόλου 14,8% 37,0% 51,9% 
ΝΑΙ 31 47 78 
% within Κηδεμονία 39,7% 60,3% 100,0% 
% within Σχ.εργασίας 56,4% 43,9% 48,1% 
% του Συνόλου 19,1% 29,0% 48,1% 
Σύνολο 55 107 162 
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Πίνακας 1.9.6 Ηλικία ανήλικων τέκνων (Π.Α.  και Μ.Α.) 
 

Σχέση εργασίας  
 Πλήρους 

απασχόλησης
Μερικής 

απασχόλησης 
Σύνολο 

0-2 ετών 0 0 0
2-4 4 12 16
% within Ηλικ. τέκνων 25,0% 75,0% 100,0%
% within Σχ.Εργασίας 7,3% 11,2% 9,9%
% του Συνόλου 2,5% 7,4% 9,9%
4-16 19 27 46
% within Ηλικ. τέκνων 41,3% 58,7% 100,0%
% within Σχ.Εργασίας 34,5% 25,2% 28,4%
% του Συνόλου 11,7% 16,7% 28,4%
16 και άνω 8 8 16
% within Ηλικ. τέκνων 50,0% 50,0% 100,0%
% within Σχ.Εργασίας 14,5% 7,5% 9,9%
% του Συνόλου 4,9% 4,9% 9,9%
Όχι τέκνα 24 60 84
% within Ηλικ. τέκνων 28,6% 71,4% 100,0%
% within Σχ.Εργασίας 43,6% 56,1% 51,9%
% του Συνόλου 14,8% 37,0% 51,9%
Σύνολο 55 107 162

 
 
 
 

Πίνακας 1.9.7 Ανάληψη κύριας ή δευτερεύουσας φροντίδας (Π.Α.  και Μ.Α.) 
 

 Κύρια ευθύνη Δευτερεύουσα ευθύνη 

Έχω αναλάβει τη 
φροντίδα… 
 

Πλήρους 
απασχόλησης 

Μερικής 
απασχόλησης 

Πλήρους 
απασχόλησης 

Μερικής 
απασχόλησης 

…ανήλικων τέκνων. 26 46 5 1
% του Συνόλου 16,0% 28,4% 3,1% ,6%
…τέκνων που 
αντιμετωπίζουν 
 προβλήματα υγείας. 

3 2 0 0 

% του Συνόλου 1,9% 1,2%   

…ενήλικων ατόμων που  
αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείας ή 
αναπηρίας. 

3 5 0  5

% του Συνόλου 1,9% 3,1%   3,1%

…ηλικιωμένων ατόμων. 4 6 1 2
% του Συνόλου 2,5% 3,7% ,6% 1,2%

Άλλο, προσδιορίστε…… 0 0 0 0
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1.10 Δημογραφικά στοιχεία για τους «κεντρικούς» εργαζόμενους, «κορυφής» και 

«συμπληρωματικούς» 

Παρακάτω παρατίθενται σε πίνακες και διαγράμματα τα δημογραφικά στοιχεία των 

μερικώς απασχολουμένων ανά κατηγορία. Τονίζουμε ότι περιλαμβάνονται σε κάθε 

κατηγορία, τόσο οι εργαζόμενοι που δήλωσαν ότι την παρούσα χρονική περίοδο 

απασχολούνται μερική εργασία όσο και οι εργαζόμενοι που δήλωσαν ότι έχουν εργαστεί 

με μερική απασχόληση στο παρελθόν.    

 
 

Πίνακας 1.10.1 Φύλο (ανά κατηγορία μερικώς απασχολουμένων) 
 

 Κατηγορία Μ.Α  
 «Κεντρικοί» «Κορυφής» «Συμπληρωματικοί» Σύνολο 

Άνδρες  9 5 9 23
% within Φύλο 39,1% 21,7% 39,1% 100,0%
% within ΚατηγορΙα Μ.Α 20,9% 10,4% 24,3% 18,0%
% του Συνόλου 7,0% 3,9% 7,0% 18,0%
Γυναίκες 34 43 28 105
% within Φύλο 32,4% 41,0% 26,7% 100,0%
% within ΚατηγορΙα Μ.Α 79,1% 89,6% 75,7% 82,0%
% του Συνόλου 26,6% 33,6% 21,9% 82,0%
Σύνολο 43 48 37 128

 

 
 

Γράφημα 1.10.1 Φύλο (ανά κατηγορία μερικώς απασχολουμένων) (%) 
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Πίνακας 1.10.2 Ηλικία (ανά κατηγορία μερικώς απασχολουμένων) 
 

 Κατηγορία Μ.Α  
 «Κεντρικοί» «Κορυφής» «Συμπληρωματικοί» Σύνολο 

18-24 ετών 34 10 7 51
% within Ηλικία 66,7% 19,6% 13,7% 100,0%
% within ΚατηγορΙα Μ.Α  79,1% 20,8% 18,9% 39,8%
% του Συνόλου 26,6% 7,8% 5,5% 39,8%
25-34 9 8 16 33
% within Ηλικία 27,3% 24,2% 48,5% 100,0%
% within ΚατηγορΙα Μ.Α 20,9% 16,7% 43,2% 25,8%
% του Συνόλου 7,0% 6,3% 12,5% 25,8%
35-44 0 15 7 22
% within Ηλικία 68,2% 31,8% 100,0%
% within ΚατηγορΙα Μ.Α 31,3% 18,9% 17,2%
% του Συνόλου 11,7% 5,5% 17,2%
45-54 0 15 7 22
% within Ηλικία 68,2% 31,8% 100,0%
% within ΚατηγορΙα Μ.Α 31,3% 18,9% 17,2%
% του Συνόλου 11,7% 5,5% 17,2%
55-64 0 0 0 0
64+ 0 0 0 0
Σύνολο 43 48 37 128

 
 
 

 
Γράφημα 1.10.2 Ηλικία  (ανά κατηγορία μερικώς απασχολουμένων) (%) 
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Πίνακας 1.10.3 Επίπεδο εκπαίδευσης(ανά κατηγορία μερικώς απασχολουμένων) 

 
  Κατηγορία Μ.Α  

«Κεντρικοί» «Κορυφής» «Συμπληρωματικοί» Σύνολο 
Απόφοιτος Δημοτικού 0 0 0 0
Γυμνασίου              0 9 4 13
% within Επ.Εκπαίδευσης 69,2% 30,8% 100,0%
% within ΚατηγορΙα Μ.Α 18,8% 10,8% 10,2%
% του Συνόλου 7,0% 3,1% 10,2%
Λυκείου 0 30 26 56
% within Επ.Εκπαίδευσης 53,6% 46,4% 100,0%
% within ΚατηγορΙα Μ.Α 62,5% 70,3% 43,8%
% του Συνόλου 23,4% 20,3% 43,8%
Ι.Ε.Κ. 0 9 6 15
% within Επ.Εκπαίδευσης 60,0% 40,0% 100,0%
% within ΚατηγορΙα Μ.Α 18,8% 16,2% 11,7%
% του Συνόλου 7,0% 4,7% 11,7%
Τ.Ε.Ι. 13 0 1 14
% within Επ.Εκπαίδευσης 92,9% 7,1% 100,0%
% within ΚατηγορΙα Μ.Α 30,2% 2,7% 10,9%
% του Συνόλου 10,2% ,8% 10,9%
Α.Ε.Ι. 30 0 0 30
% within Επ.Εκπαίδευσης 100,0% 100,0%
% within ΚατηγορΙα Μ.Α 69,8% 23,4%
% του Συνόλου 23,4% 23,4%
Σύνολο 43 48 37 128

 
 

 
Γράφημα 1.10.3 Επίπεδο εκπαίδευσης (ανά κατηγορία μερικώς απασχολουμένων) (%) 
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Πίνακας 1.10.4 Οικογενειακή κατάσταση (ανά κατηγορία μερικώς απασχολουμένων) 

 
 Κατηγορία Μ.Α  
 «Κεντρικοί» «Κορυφής» «Συμπληρωματικοί» Σύνολο 

Άγαμος / η 42 13 9 64
% within Οικογ.κατα. 65,6% 20,3% 14,1% 100,0%
% within ΚατηγορΙα Μ.Α  97,7% 27,1% 24,3% 50,0%
% του Συνόλου 32,8% 10,2% 7,0% 50,0%
Έγγαμος / η 1 30 27 58
% within Οικογ.κατα. 1,7% 51,7% 46,6% 100,0%
% within ΚατηγορΙα Μ.Α 2,3% 62,5% 73,0% 45,3%
% του Συνόλου ,8% 23,4% 21,1% 45,3%
Διαζευγμένος / η 0 3 1 4
% within Οικογ.κατα. 75,0% 25,0% 100,0%
% within ΚατηγορΙα Μ.Α 6,3% 2,7% 3,1%
% του Συνόλου 2,3% ,8% 3,1%
Χήρος / α 0 2 0 2
% within Οικογ.κατα. 100,0% 100,0%
% within ΚατηγορΙα Μ.Α 4,2% 1,6%
% του Συνόλου 1,6% 1,6%
Σύνολο  43 48 37 128

 
 

 

 
 

 
 
 

Πίνακας 1.10.5 Κηδεμονία ανήλικων τέκνων (ανά κατηγορία μερικώς απασχολουμένων) 
 

 Κατηγορία Μ.Α  
 «Κεντρικοί» «Κορυφής» «Συμπληρωματικοί» Σύνολο 

ΟΧΙ 43 15 9 67
% within Κηδεμονία 64,2% 22,4% 13,4% 100,0%
% within ΚατηγορΙα Μ.Α 100,0% 31,3% 24,3% 52,3%
% του Συνόλου 33,6% 11,7% 7,0% 52,3%
ΝΑΙ 33 28 61
% within Κηδεμονία 54,1% 45,9% 100,0%
% within ΚατηγορΙα Μ.Α 68,8% 75,7% 47,7%
% του Συνόλου 25,8% 21,9% 47,7%
Σύνολο 43 48 37 128
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Γράφημα 1.10.4 Κηδεμονία ανήλικων τέκνων (ανά κατηγορία μερικώς απασχολουμένων) (%) 
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Πίνακας 1.10.6 Ηλικία ανήλικων τέκνων (ανά κατηγορία μερικώς απασχολουμένων) 

 
 Κατηγορία Μ.Α  

 «Κεντρικοί» «Κορυφής» «Συμπληρωματικοί» Σύνολο 
0-2 ετών 0 0 0 0
2-4 0 4 9 13
% within Ηλικ. τέκνων 30,8% 69,2% 100,0%
% within Κατηγορία Μ.Α 8,3% 24,3% 10,2%
% του Συνόλου 3,1% 7,0% 10,2%
4-16 0 22 12 34
% within Ηλικ. τέκνων 64,7% 35,3% 100,0%
% within Κατηγορία Μ.Α 45,8% 32,4% 26,6%
% του Συνόλου 17,2% 9,4% 26,6%
16 και άνω 0 7 7 14
% within Ηλικ. τέκνων 50,0% 50,0% 100,0%
% within Κατηγορία Μ.Α 14,6% 18,9% 10,9%
% του Συνόλου 5,5% 5,5% 10,9%
Όχι τέκνα 43 15 9 67
% within Ηλικ. τέκνων 64,2% 22,4% 13,4% 100,0%
% within Κατηγορία Μ.Α 100,0% 31,3% 24,3% 52,3%
% του Συνόλου 33,6% 11,7% 7,0% 52,3%
Σύνολο 43 48 37 128
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Πίνακας 1.10.7 Ανάληψη κύριας ή δευτερεύουσας φροντίδας (ανά κατηγορία μερικώς 

απασχολουμένων) 
 

 Κύρια ευθύνη Δευτερεύουσα ευθύνη 

Έχω αναλάβει τη 
φροντίδα… 
 

«Κεντρι-
κοί» 

«Κορυ-
φής» 

«Συμπλη-
ρωματικοί» 

«Κεντρι-
κοί» 

«Κορυ-
φής» 

«Συμπλη-
ρωματικοί» 

…ανήλικων τέκνων. 0 33 26 0  0  2
% του Συνόλου  25,8% 20,3%     1,6%
…τέκνων που 
αντιμετωπίζουν 
 προβλήματα υγείας. 

0 2 3 0 0 0 

% του Συνόλου  1,6% 2,3%    

…ενήλικων ατόμων που  
αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείας ή 
αναπηρίας. 

0 3 4 2 2 1

% του Συνόλου  2,3% 3,1% 1,6% 1,6% ,8%

…ηλικιωμένων ατόμων. 0 5 3 0  1 2
% του Συνόλου  3,9% 2,3%   ,8% 1,6%

Άλλο, προσδιορίστε…… 0 0 0  0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


