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Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται ιδιαίτερες µορφές συµβάσεων εργασίας οι οποίες 

ανήκουν στις αποκαλούµενες «ευέλικτες µορφές απασχόλησης». Πρόκειται για νέες, 

όχι τόσο σε θεωρητικό όσο σε πρακτικό επίπεδο εφαρµογής, σχέσεις εργασίας µε τις 

οποίες προωθείται η σύγχρονη ελαστικότητα στις εργασιακές σχέσεις, µε στόχο την 

καλύτερη δυνατή προσαρµογή των επιχειρήσεων στις διαρκώς µεταβαλλόµενες 

ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, έτσι όπως αυτές επαναπροσδιορίζονται και 

επαναδιατυπώνονται µέσα από τις τρέχουσες συνθήκες οικονοµικής ύφεσης, 

παγκοσµιοποίησης και ισχυρού ανταγωνισµού. 

Στα πλαίσια αυτά, στο πρώτο µέρος της παρούσας εργασίας, αρχικά προσδιορίζεται 

το θεωρητικό υπόβαθρο της έννοιας της ευελιξίας και των ευέλικτων εργασιακών 

σχέσεων µέσα από επισκόπηση τόσο της ξενόγλωσσης όσο και της ελληνικής 

βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια, επιχειρείται η αποτύπωση των πολιτικών που 

ακολουθούνται σε σχέση µε τις ευέλικτες εργασιακές δοµές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

καθώς διαχρονικά το ελληνικό εργατικό δίκαιο ακολουθεί, µε µία σχετική χρονική 

απόσταση, τις εξελίξεις στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.  

Ακολούθως, στο δεύτερο µέρος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, εξετάζεται η 

έννοια της ευελιξίας και των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων όπως αυτές δοµήθηκαν 

σταδιακά στην Ελλάδα και ισχύουν µέχρι σήµερα, µέσα από µία πλειάδα 

τροποποιήσεων και θεσµικών µεταρρυθµίσεων, οι περισσότερες εκ των οποίων 

έλαβαν χώρα κατά την τελευταία διετία. Στα πλαίσια αυτά, µελετώνται τρεις τύποι 

απασχόλησης, η µερική απασχόληση, η εκ περιτροπής εργασία και η τηλεργασία, ως 

χαρακτηριστικά δείγµατα σύγχρονων ευέλικτων µορφών απασχόλησης, τα οποία 

γνωρίζουν σηµαντική άνθιση κατά την περίοδο αυτή στη χώρα µας και αποτελούν τις 

κυριότερες εκφάνσεις της δυναµικής ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων. 

Τέλος, µέσα από τη µελέτη των υπαρχουσών τάσεων αλλά και «αντιστάσεων» στη 

σύγχρονη ευελιξία και ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, αποτυπώνονται τα 

τελικά συµπεράσµατα της εργασίας, µέσα από τα οποία κυρίως προκρίνεται η 

επιτακτική ανάγκη για τη σύζευξη ευελιξίας και ασφάλειας στην αγορά εργασίας. 

 



iii 

 

ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  ............... 1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ...................................................................................... 1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ  .... 3 

2.1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  ....... 3 

2.2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ   .. 12 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.  ......... 15 

3.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ............................................... 15 

3.2. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ............. 16 

3.3. ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.  .................................. 17 

3.4.ΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ........................................................................................ 20 

ΜΕΡΟΣ Β: ΟΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ........ 22 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ 

∆ΙΚΑΙΟ  ...................................................................................................................... 22 

1.1. Η ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ............... 24 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ...................................................... 26 

2.1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ............................................................................................ 27 

2.2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ....................................................................... 28 

        2.2.1. Επιλεγόµενη και Μη Επιλεγόµενη Μερική Απασχόληση  ........................ 30 

2.3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ....................... 32  

        2.3.1. Κοινωνική Ασφάλιση και Μερική Απασχόληση ....................................... 37 



iv 

 

        2.3.2. Μετατροπή της Σύµβασης Πλήρους Απασχόλησης σε Μερικής .............. 38  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ................................................. 39  

3.1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ............................................................................................ 41 

3.2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ...................................................................... 41 

3.3. ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ........................................ 43 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ  .......................................................................... 45 

4.1.Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 45 

4.2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ...................................................................... 47 

        4.2.1. Επιµέρους Μορφές της Τηλεργασίας  ....................................................... 48 

4.3. Η ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ  ............................................. 50 

4.3.1. Το  στοιχείο της εξάρτησης στη σύµβαση τηλεργασίας .......................... 50 

4.3.2. Νοµικό Καθεστώς .................................................................................... 50 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ................................... 52 

5.1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .......... 52 

5.2. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ................. 54 

5.3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ .................................................... 55 

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................... 57 

6.1. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ....................................................................... 57 

6.2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................ 59 

 

 



v 

 

ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 

Κατάλογος  Σχηµάτων 

Σχήµα 1: Σχηµατική παρουσίαση των µορφών απασχόλησης (Eurofound, 2010)… 11 

Σχήµα 2: Η µερική απασχόληση στην Ε.Ε. ανά φύλο (Eurofound, 2008)…………..18 

Σχήµα 3: Μερικώς απασχολούµενοι ανά χώρα και φύλο στην Ε.Ε., (Eurofound, 

2010)............................................................................................................................20 

Σχήµα 4: Η τηλεργασία στην Ε.Ε. 2000-2005 (Eurofound, 2010)….....................….46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η αγορά εργασίας µεταλλάσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς, µε τις ευέλικτες µορφές 

απασχόλησης να καταδεικνύονται κυρίαρχες σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο εργασιακό 

τοπίο, σηµατοδοτώντας την έναρξη µιας νέας εποχής στον ορίζοντα των εργασιακών 

σχέσεων. Η υφιστάµενη εκτροπή από συστήµατα παραδοσιακά και η αντικατάσταση 

αυτών µε µηχανισµούς ευέλικτους και ελαστικούς θέτει ως πρωταρχικό στόχο την 

αντιµετώπιση της ανεργίας, την ενίσχυση της απασχόλησης και την προσαρµογή των 

εργασιακών σχέσεων στις µεταβαλλόµενες ανάγκες των επιχειρήσεων, όπως αυτές 

διαµορφώνονται µέσα σε ένα δυσµενές, αβέβαιο και ευµετάβλητο κοινωνικο-

οικονοµικό περιβάλλον. 

Η ελαστικότητα στις σχέσεις εργασίας αποτελεί το εφαλτήριο για την προώθηση  µίας 

σειράς µεταρρυθµίσεων οι οποίες, αν και απαντώνται εδώ και πολλά χρόνια στην 

ευρωπαϊκή και παγκόσµια πραγµατικότητα, συνιστούν ρηξικέλευθες τοµές στο 

«παραδοσιακό» ελληνικό εργατικό δίκαιο, αποτυπώνοντας, σύµφωνα µε στοιχεία του 

Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ένα χάρτη απασχόλησης όπου οι αποκλίσεις, 

παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις από τον πρότυπο κανόνα τείνουν να αποτελέσουν την 

κυρίαρχη τάση και να λάβουν χαρακτήρα καταλυτικό και µόνιµο. Οδεύουµε λοιπόν σε 

µία σύγχρονη µετουσίωση των εργασιακών σχέσεων µέσα από µία αναδιάρθρωση των 

κλασσικών µορφών απασχόλησης, ως αναπόδραστο αποτέλεσµα µίας διαδικασίας 

αποτυποποίησης των βασικών συστατικών τους στοιχείων και µετακύλισης από τις 

«τυποποιηµένες» σε «άτυπες» και «ιδιαιτέρως άτυπες» µορφές απασχόλησης. 

Ειδικότερα, ο χρόνος εργασίας, ως βασικός, πρωταρχικός και θεµελιακός όρος κάθε 

σχέσης εξαρτηµένης εργασίας µε την έννοια ενός σταθερού, συνεχούς και πλήρους 

ωραρίου, βρίσκεται στο επίκεντρο µίας νέας πρακτικής, η οποία προτείνει την ευέλικτη 

επαναδιευθέτηση αυτού ως µοχλό ανάπτυξης και τόνωσης της ανταγωνιστικότητας. Το 

καθεστώς ρύθµισης του χρόνου εργασίας διαφαίνεται ότι αποτελεί το βασικό πυρήνα 

για τον καθορισµό των εξελίξεων οι οποίες, πέραν της οικονοµικής, έχουν και 
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σηµαίνουσα κοινωνική διάσταση, µε έντονο το στοιχείο της αλληλεξάρτησης µεταξύ 

των δύο αυτών διαστάσεων.  

Η επαναοριοθέτηση του χρόνου εργασίας απαλλαγµένου από παραδοσιακούς 

περιορισµούς δεν αποτελεί απλά µία νέα οργανωτική µέθοδο, αλλά συνιστά  µείζονος  

σηµασίας αρχή, η οποία και διέπει τη διαµόρφωση του νέου τύπου των εργασιακών 

σχέσεων. Μέσα από τις µεταρρυθµίσεις αυτές προβάλλεται το λεγόµενο «δίκαιο της 

ευελιξίας» ως «δίκαιο αποκλίσεων από παραδοσιακούς περιορισµούς», (Κουκιάδης 

2006, σελ. 386) και κοινά χαρακτηριστικά σε όλους τους τύπους σχέσεων που εισάγει ή 

επανακαθορίζει, όπως η αµφισβήτηση της αρχής της προστασίας, η µείωση της 

ασφάλειας και η αναβάθµιση του ρόλου της ατοµικής σύµβασης εργασίας. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του θεσµού της σύγχρονης ευελιξίας 

στις ατοµικές εργασιακές σχέσεις, όπως αυτός σταδιακά διαµορφώθηκε και 

υλοποιήθηκε θεσµικά στη χώρα µας. Στα πλαίσια αυτά, θα γίνει προσπάθεια 

αναζήτησης των επιρροών τόσο σε εθνικό, όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο οι οποίες και 

οδήγησαν στη διαµόρφωση των κυριότερων εκφάνσεων της ελαστικότητας σε επίπεδο 

απασχόλησης. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση των κυριότερων διαφορετικών µορφών 

ευελιξίας, και η ενδελεχής καταγραφή των προϋποθέσεων και κανόνων υπό τους 

οποίους λειτουργούν. Θα αναζητηθούν οι καινοτοµίες που αυτές εισάγουν, οι 

τροποποιήσεις που επιφέρουν στο παραδοσιακό Εργατικό ∆ίκαιο και θα γίνει 

προσπάθεια καταγραφής του νεοδιαµορφούµενου εργασιακού τοπίου. Τέλος, θα 

επιχειρηθεί η αναζήτηση ενός σηµείου ισορροπίας µεταξύ του νεοεισαχθέντος θεσµού 

της ευελιξίας και της κάλυψης της βασικής ανάγκης για προστασία και ασφάλεια  των 

εργαζοµένων και θα ακολουθήσει απόπειρα διατύπωσης προτάσεων για την επίτευξη 

αυτής.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ  

 

2.1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Το θέµα της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τη 

βιβλιογραφία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει πλήθος 

αναφορών στην έννοια και τον καθορισµό του όρου της ευελιξίας µέσα από τις οποίες 

υπογραµµίζεται έντονα η ανάγκη για απόκλιση από την παραδοσιακή σύµβαση 

εργασίας, µέσω ενός ευέλικτου διακανονισµού και επαναδιευθέτησης του εργασιακού 

χρόνου. Η προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται ως απολύτως αναγκαία για την επίτευξη 

οικονοµικής ανάπτυξης, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη βέλτιστη 

προσαρµογή της «ευέλικτης επιχείρησης» στις παγκοσµιοποιηµένες αγορές και 

οικονοµίες. 

Ήδη από το 1995 ξεκίνησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο η διαβούλευση µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κοινωνικών εταίρων σχετικά µε τις ευέλικτες µορφές 

απασχόλησης. Στην οδηγία 97/81/ΕΚ του Συµβουλίου της 15.12.1997 σχετικά µε τη 

συµφωνία πλαίσιο για τη µερική απασχόληση, αναγνωρίζεται η σηµαντική επίδραση 

της εργασίας µερικής απασχόλησης στην απασχόληση γενικότερα και εξετάζεται η 

ανάγκη σύναψης παρόµοιων συµφωνιών και για άλλες ευέλικτες µορφές εργασίας. 

Επιπλέον, ζητείται η λήψη µέτρων η οποία θα στοχεύει στην «αύξηση της πυκνότητας 

σε απασχόληση της οικονοµικής ανάπτυξης, ειδικότερα µέσω µιας πιο ευέλικτης 

οργάνωσης της εργασίας» (Ληξουριώτης 2009, σελ. 330) 

Στο πνεύµα αυτό κινείται και η Πράσινη Βίβλος για µία νέα οργάνωση της εργασίας 

που υποβλήθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1997 µε στόχο τη 

βελτίωση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, στην περίληψη της οποίας 

αναφέρεται ότι « Η παραδοσιακή οργάνωση της εργασίας και η οργάνωση που 

βασίζεται στις σταδιακές βελτιώσεις εξακολουθούν να υπάρχουν και θα υπάρχουν για 

πολλά ακόµα χρόνια, όµως παράλληλα εµφανίζεται µία ουσιαστικότερη αλλαγή στην 

οργάνωση της εργασίας, µία µετάβαση από άκαµπτα συστήµατα παραγωγής σε µια 

ευέλικτη, ανοικτή διαδικασία οργανωτικής ανάπτυξης, η οποία προσφέρει νέες 
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δυνατότητες για τη διεύρυνση των γνώσεων, την εισαγωγή καινοτοµιών και 

βελτιώσεων και συνεπώς για την αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτή η νέα έννοια της 

διαδικασίας της συνεχούς αλλαγής περιγράφεται µερικές φορές ως «ευέλικτη 

επιχείρηση» (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1997, σελ. II) 

Περαιτέρω, στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης για την έκδοση Οδηγίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί των όρων εργασίας των 

προσωρινά απασχολούµενων µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης αναφέρεται ότι 

καθώς η οικονοµία της γνώσης στηρίζεται στην καινοτοµία και τους ανθρώπινους 

πόρους, απαιτείται από τις επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους µεγαλύτερη 

προσαρµοστικότητα. Συνεπώς, για την επιτυχή µετάβαση σε αυτήν τη µορφή 

οικονοµίας, κρίνεται επιβεβληµένη η προώθηση, σε συνεργασία πάντοτε µε τους 

κοινωνικούς εταίρους, περισσότερο ευέλικτων µορφών οργάνωσης της εργασίας και η 

µεταρρύθµιση του κανονιστικού, συµβατικού και νοµοθετικού περιβάλλοντος, µε στόχο 

τη σύζευξη ευελιξίας και ασφάλειας καθώς επίσης και τη δηµιουργία περισσότερων και 

καλύτερων θέσεων εργασίας. (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002) 

Η Στρατηγική της Λισσαβόνας, όπως αυτή προσδιορίσθηκε το 2000 κατά τη Σύνοδο 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λισσαβόνα και εν συνεχεία αναθεωρήθηκε το 

2005, έθεσε ως στόχο την ενδυνάµωση της οικονοµίας των χωρών-µελών της  ΕΕ µέσα 

από την προώθηση ενός συνόλου οικονοµικών, κοινωνικών και θεσµικών 

µεταρρυθµίσεων. Η επίτευξη της στρατηγικής συνίσταται σε βασικές κατευθύνσεις 

ανάµεσα στις των οποίες βρίσκεται η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 

εργασίας µέσω της επέκτασης του θεσµού της ευελιξίας αναφορικά µε το χρόνο και τις  

µορφές εργασίας. (ΥΠ.ΑΝ., 2005) 

Η Πράσινη Βίβλος για τον εκσυγχρονισµό της εργατικής νοµοθεσίας µε στόχο την 

αντιµετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα του Νοεµβρίου του 2006, έθεσε το θέµα 

της συµβολής της εργατικής νοµοθεσίας στη βιώσιµη ανάπτυξη µε τη δηµιουργία 

περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Μέσα από αναφορές και µελέτες 

τίθεται η ανάγκη εφαρµογής ριζικών θεσµικών αλλαγών στην ευρωπαϊκή αγορά 

εργασίας καθώς αναγνωρίζεται ότι το 25% του εργατικού δυναµικού απασχολείται 

µέσω ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, µε τις τελευταίες να καταγράφουν µία διαρκώς 

κλιµακούµενη πορεία ανόδου. Τα θέµατα που απασχόλησαν τη δηµόσια συζήτηση που 

εισήγαγε η Πράσινη Βίβλος αφορούσαν: 
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-  Στην οργάνωση του χρόνου εργασίας 

- Στις µετατροπές συµβάσεων εργασίας, για παράδειγµα από πλήρη σε µερική 

απασχόληση 

- Στην παρεχόµενη προστασία της εργασίας και την επιβολή ενιαίων κανόνων στις 

στους διαφορετικούς τύπους συµβάσεων εργασίας 

- Στις τριµερείς σχέσεις εργασίας 

- Στην κινητικότητα των εργαζοµένων σε επίπεδο ΕΕ 

- Στην ανάγκη για αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας και τη ρύθµιση της 

αδήλωτης εργασίας (Commission of the European Communities, 2006). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πλείστες αναφορές στο θέµα της ευελιξίας στην 

αγορά εργασίας, ενώ, από το σύνολο των παρατιθέµενων στην παρούσα εργασία, η 

πλειονότητα δείχνει να συνηγορεί υπέρ της υιοθέτησης ευέλικτων µορφών 

απασχόλησης. 

Ήδη τριάντα χρόνια νωρίτερα ο Orpen (1981) µελέτησε την επίδραση του ευέλικτου 

ωραρίου τόσο στην εργασιακή ικανοποίηση όσο και στην απόδοση. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι η εργασία µε ευέλικτο ωράριο µπορεί να αυξήσει σηµαντικά την εργασιακή 

ικανοποίηση, έχει όµως µικρή επίδραση στην απόδοση των εργαζοµένων και την 

παραγωγικότητα, συµπέρασµα στο οποίο είχε καταλήξει πολύ νωρίτερα και η Schein 

(1977). 

Από τις πρώτες µελέτες είναι αυτή των Hunter et al. (1993) σχετικά µε τη στρατηγική 

και κατάτµηση της ευέλικτης επιχείρησης οι οποίοι και διερεύνησαν κατά πόσο η 

ευρεία χρήση µη τυποποιηµένων  µορφών εργασίας αντανακλά αλλαγή στη στρατηγική 

διοίκηση των επιχειρήσεων, καθώς κάτι τέτοιο θα επέφερε σηµαντικές αλλαγές στη 

λειτουργία της αγοράς εργασίας και συνεπώς στις δηµόσιες πολιτικές οι οποίες 

επηρεάζονται ή λειτουργούν µέσα από την αγορά εργασίας. Από  τα αποτελέσµατα της 

έρευνας που διεξήγαγαν διαφαίνεται ότι η αυξανόµενη απήχηση των άτυπων µορφών 

απασχόλησης αποτελεί «εσκεµµένη διοικητική επιλογή» και συνεπώς αλλαγή 

στρατηγικής για τις επιχειρήσεις. 
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Ο Morgan (1996) σε µελέτη που δηµοσίευσε σχετικά µε την ευελιξία στην αγορά 

εργασίας στις χώρες της Γερµανίας, Ιταλίας και Ισπανίας, ήδη διαπιστώνει σηµαντική 

αύξηση στην ύπαρξη ευέλικτων εργασιακών σχέσεων στις χώρες αυτές.  

Μία συγκριτική ανάλυση της σχέσης µεταξύ της ευελιξίας και της στρατηγικής 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων παραθέτουν οι Mayne et al. (1996), οι οποίοι µελετούν 

εάν η αύξηση στην εµφάνιση των ευέλικτων µορφών εργασίας αντανακλά κυρίως 

διαρθρωτικές αλλαγές και είναι ένα υποπροϊόν των αλλαγών στην αγορά εργασίας ή 

είναι το αποτέλεσµα µίας σκόπιµης διοικητικής επιλογής, µία πτυχή της στρατηγικής 

προσέγγισης στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Καταλήγουν στη διαπίστωση ότι 

υπάρχει υψηλός βαθµός συσχέτισης ανάµεσα στη χρήση ευέλικτων µορφών 

απασχόλησης και σε µία πιο στρατηγική προσέγγιση διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναµικού. 

Οι Carnoy et al. (1997), αναφέρονται στην εποχής της ευελιξίας και χαρακτηρίζουν τις 

ευέλικτες εργασιακές σχέσεις ζήτηµα µείζονος σηµασίας στις εργασιακές σχέσεις σε 

όλες τις αναπτυγµένες χώρες. Χρησιµοποιούν δε τον όρο ευέλικτη, προκειµένου να 

αναφερθούν σε όποια µορφή απασχόλησης αποκλίνει από τις συµβατικές ή 

τυποποιηµένες, ενώ τα πορίσµατα της έρευνας που έχουν διεξάγει δείχνουν ότι η 

ευελιξία ανακύπτει ως ένα νέο είδος επιχειρηµατικότητας. 

Οι Brewster et al. (1997) προσδιορίζουν τρεις σηµαντικές αιτίες που οδήγησαν αρχικά 

στη µετάβαση και σύντοµα στην ανάπτυξη των ευέλικτων µορφών απασχόλησης. 

Αρχικά αναφέρονται οι οικονοµικές πιέσεις που δέχθηκε η αγορά εργασίας για 

µεγαλύτερη ευελιξία εξαιτίας µίας γενικευµένης ύφεσης, στα πλαίσια ενός απειλητικού 

και ασταθούς περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, οι τεχνολογικές εξελίξεις δηµιούργησαν 

την ανάγκη ύπαρξης ενός εργατικού δυναµικού το οποίο θα είναι σε θέση να 

µετακινείται σε νέες ή/και πιο σύνθετες µορφές εργασίας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 

ανάγκες. 

Ο Bolle (1997) σχετικά µε το θεσµό της µερικής απασχόλησης συµπεραίνει ότι, στην 

περίπτωση που επιλέγεται ελεύθερα και προστατεύεται επαρκώς από το νόµο, 

αναµφίβολα συνεισφέρει στην επίτευξη ισορροπίας µεταξύ του εργάσιµου και του 

χρόνου που αφιερώνεται σε εξω-εργασιακές δραστηριότητες. Παρέχει, επίσης, στους 

εργοδότες µεγαλύτερη ευελιξία στην προσαρµογή των ωρών εργασίας σύµφωνα µε τις 
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απαιτήσεις της επιχείρησης και συνεπώς συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας. 

Προσφέρει ακόµη, ιδιαίτερα στις γυναίκες-εργαζόµενες, µία εναλλακτική λύση καθώς 

δεν είναι υποχρεωµένες να επιλέξουν αποκλειστικά µεταξύ πλήρους απασχόλησης και 

ανεργίας. Από την άλλη πλευρά όµως σηµειώνει ότι, οι εργαζόµενοι που επιθυµούν να 

απασχοληθούν µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης δε θα πρέπει να έρχονται 

αντιµέτωποι µε την επιλογή µεταξύ υπο-απασχόλησης και ανεργίας. Υπάρχει σοβαρό 

ενδεχόµενο,  καταλήγει, οι πολιτικές που αποσκοπούν στην προώθηση της µερικής 

απασχόλησης, καθώς στοχεύουν στη µείωση του κόστους παραγωγής, να συµβάλλουν 

στην αύξηση της ακούσιας ένταξης σε καθεστώς µερικής απασχόλησης, δηλαδή 

υποαπασχόλησης µε τις δυσµενείς συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.  

Εκ διαµέτρου αντίθετη στην υιοθέτηση ευέλικτων µορφών απασχόλησης είναι η Gray 

(1998), σε άρθρο της οποίας αυτές αποκαλούνται «ιδεολογικός δούρειος ίππος» της 

νέο-φιλελεύθερης ατζέντας για την πολιτική απασχόλησης, µέσω του  οποίου  

βάλλονται οι µισθοί και τα σωµατεία των εργαζοµένων. Αποκαλεί παραπλανητικό τον 

όρο ευελιξία καθώς περικλείει σοβαρές αντι-εργατικές παραµέτρους που απειλούν την 

εργασιακή ασφάλεια που οι παραδοσιακές συµβάσεις εργασίας προσφέρουν.  

O Whitehead (1998) θεωρεί ότι υπάρχουν τόσο πλεονεκτήµατα όσο και µειονεκτήµατα 

και για τις δύο πλευρές των εµπλεκοµένων σε ευέλικτες εργασιακές συµβάσεις. Για 

τους εργοδότες, αφενός υπάρχει το προφανές όφελος που προκύπτει από τη µείωση των 

µισθολογικών δαπανών, αφετέρου όµως υπάρχουν αυξηµένα κόστη εκπαίδευσης και 

περισσότερο σύνθετα διοικητικά και επικοινωνιακά προβλήµατα. Για τους 

εργαζόµενους τώρα, ένα ευέλικτο εργασιακό καθεστώς µπορεί να επιτρέψει σε αυτούς 

να συνδυάσουν την εργασία µε άλλα δικά τους ενδιαφέροντα  και έτσι να λαµβάνουν 

µεγαλύτερη ικανοποίηση και ανατροφοδότηση. Από την άλλη πλευρά όµως, ένα 

ευέλικτο εργασιακό καθεστώς ίσως σηµαίνει άνιση µεταχείριση στο χώρο εργασίας, 

µειωµένες αµοιβές και λιγότερες ευκαιρίες κατάρτισης και συνεπώς αυξηµένη 

ανασφάλεια και εργασιακό άγχος. 

Ο Reilly (1998) διερευνά τη δυνατότητα εξισορρόπησης των συµφερόντων αφενός των 

εργοδοτών και αφετέρου των εργαζοµένων σε ευέλικτα εργασιακά περιβάλλοντα, µε 

τους πρώτους να συνηγορούν υπέρ των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων ως όπλο 

απέναντι στον αυξανόµενο ανταγωνισµό και την αστάθεια στις αγορές και τους 

δεύτερους να τις αντιµετωπίζουν µε σοβαρό σκεπτικισµό καθώς υποστηρίζουν ότι 
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συνεπάγονται µειώσεις µισθών και αύξηση της ανασφάλειας. Ο συγγραφέας 

υποστηρίζει πως και οι δύο πλευρές µπορούν να ωφεληθούν, αυτό όµως προϋποθέτει  

την αµοιβαία κατανόηση των συµφερόντων η οποία και θα επιφέρει τους απαραίτητους 

αµοιβαίους διακανονισµούς. Προτείνει δε, την υιοθέτηση µιας διαδικασίας η οποία 

µέσω διαπραγµατεύσεων θα οδηγήσει στην επίτευξη συµφωνίας και στην αναγνώριση 

και συµφιλίωση των διαφορετικών συµφερόντων. 

Οι Hesselink και van Vuuren (1999) ασχολήθηκαν µε το θέµα της ευελιξίας σε 

συνάρτηση µε την εργασιακή ανασφάλεια που τυχόν επιφέρει. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας έδειξαν σηµαντικά ποσοστά εργασιακής ανασφάλειας καθώς διαφαίνεται ότι, 

οι απασχολούµενοι µε ευέλικτες µορφές απασχόλησης διακατέχονται από πολύ 

µεγαλύτερα ποσοστά ανησυχίας και ανασφάλειας για το εργασιακό τους µέλλον. 

Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι αντιµετωπίζουν περισσότερα προβλήµατα υγείας και 

είναι λιγότερο αφοσιωµένοι στην επιχείρηση σε σύγκριση µε τους εργαζόµενους µε 

πλήρη απασχόληση. Πέραν αυτών των ευρηµάτων όµως, φαίνεται ότι υπάρχει και ένα 

αξιοσηµείωτο ποσοστό εργαζοµένων, κυρίως γυναίκες, που προτιµούν και επιδιώκουν 

την ευέλικτη εργασιακή απασχόληση είτε ως τρόπο επανεισόδου στην αγορά εργασίας 

είτε επειδή αυτή µπορεί να συνδυαστεί και µε την ύπαρξη άλλων υποχρεώσεων. 

Οι Cazes και Nesporova (2001) διερευνούν τα όρια µέσα στα οποία οι ευέλικτες 

εργασιακές σχέσεις πρέπει να λειτουργούν και αναγνωρίζουν ότι ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες µπορούν να προσαρµόσουν το µέγεθος, τη δοµή και 

την ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού τους στις συνθήκες τις αγοράς, ενώ σε 

αντίθετη περίπτωση η απόδοσή τους αναµένεται ιδιαίτερα χαµηλή. Ωστόσο, συνεχίζουν 

αναφέροντας ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν λογικές συνθήκες απασχόλησης και 

ασφάλεια αµοιβών ως ανταπόδοση για την κινητικότητα και την ευελιξία.        

Στο βιβλίο µε θέµα την εργασιακή σταθερότητα στην εποχή της ευελιξίας οι Auer και 

Cazes (2002) εξετάζουν τη θέση της σταθερής σχέσης απασχόλησης σε µία αγορά 

εργασίας µε αυξανόµενη επισφάλεια. Οι παραδοσιακές µορφές απασχόλησης 

θεωρούνται ότι υπονοµεύονται από την παγκοσµιοποίηση και τις τεχνολογικές εξελίξεις 

οι οποίες επιτείνουν την επισφάλεια και συµβάλλουν στην αύξηση νέων, ευέλικτων 

µορφών εργασίας. Ένα σηµαντικό συµπέρασµα των συγγραφέων είναι ότι οι 

προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην εξασφάλιση ενός ανθεκτικού πυρήνα 

σταθερής απασχόλησης και ότι, οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις θα µπορούσαν να είναι 
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δοµηµένες γύρω από τον πυρήνα αυτόν, αν και όπως παρατηρούν, οι απασχολούµενοι 

µε ευέλικτες συµβάσεις εργασίας χρειάζονται συγκεκριµένα µέτρα ασφάλειας και 

προστασίας προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος περιθωριοποίησής τους. 

Ο Reich (2002) εφιστά την προσοχή στη χρήση του όρου ευελιξία καθώς, εάν αυτή 

δίνει στους εργοδότες το δικαίωµα να απολύουν καταχρηστικά ή να προσαρµόζουν 

τους µισθούς κατά βούληση, τότε, µπορεί µεν να επιτυγχάνονται χαµηλά ποσοστά 

ανεργίας εξαιτίας των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα οι µισθοί θα 

διατηρούνται χαµηλοί και θα συνδυάζονται µε υψηλή εργασιακή ανασφάλεια. Το 

καλύτερο είδος ευελιξίας στην αγορά εργασίας, αναφέρει, είναι αυτή που επιτρέπει 

στους εργαζόµενους να µετακινούνται εύκολα σε νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας. 

Για το ίδιο θέµα ο Howard (2003), αναφέρεται στην ευελιξία ως «πολυτέλεια» στην 

αγορά εργασίας η οποία, σε αντίθεση µε τη ευρεία έννοια του όρου, επιτρέπει στους 

εργοδότες να διαχειριστούν τους εργαζόµενους που απασχολούνται µε αυτού του είδους 

τις συµβάσεις κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκοµίζουν σηµαντικά οφέλη κόστους 

έναντι αυτών που απασχολούν µε συµβάσεις εργασίας µόνιµου χαρακτήρα. Στο ίδιο 

άρθρο, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στην ευέλικτη επιχείρηση ως  «εργοστάσιο 

που έχει τη δυνατότητα να αναπνέει (breathing factory)” καθώς η χρήση ευέλικτων 

εργασιακών σχέσεων της επιτρέπουν να ρυθµίζει τις θέσεις εργασίας σύµφωνα µε τις 

διακυµάνσεις  της ζήτησης.  

Σύµφωνα µε τον Vandenberg (2006) η ευελιξία παρέχει στις επιχειρήσεις τη 

δυνατότητα να προσαρµόζονται στις αλλαγές της ζήτησης στις αγορές, στις 

τεχνολογικές εξελίξεις και στον παγκόσµιο ανταγωνισµό.  

Σύµφωνα µε τους Targoutzidis και Robolis (2001) η ευέλικτη χρήση ανθρωπίνων 

πόρων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να µεγιστοποιούν την αξία τους, ιδιαίτερα στις 

ανεπτυγµένες χώρες όπου το κόστος παραγωγής είναι υψηλό. Μέσω της εκτεταµένης 

χρήσης συµβάσεων προσωρινής ή µερικής απασχόλησης αποκοµίζουν σηµαντικά 

οφέλη καθώς χρησιµοποιούν το ανθρώπινο δυναµικό αποκλειστικά και µόνον σύµφωνα 

µε τις απαιτήσεις της αγοράς, αυξοµειώνοντας τον όγκο αυτού όποτε κρίνεται 

αναγκαίο. Στα συµπεράσµατα της έρευνας που διεξήγαγαν αναφέρουν ότι, οι ευέλικτες 

µορφές απασχόλησης έχουν αυξηθεί σηµαντικά τις τελευταίες δεκαετίες µε 

επικρατούσα κατεύθυνση αυτήν της περαιτέρω ανόδου. Υπάρχουν ωστόσο σηµαντικά 
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εµπόδια αναφορικά µε τη διερεύνηση αυτού του είδους απασχόλησης καθώς, ιδιαίτερα 

στην Ελλάδα που είναι και το πεδίο µελέτης τους, υπάρχουν ελλιπώς καταγεγραµµένα 

στοιχεία και δεδοµένα κατά κύριο λόγο αναξιόπιστα.  

Ο Monastiriotis (2005) σε έρευνα που διεξήγαγε για την ευέλικτη αγορά εργασίας στο 

Ηνωµένο Βασίλειο καταλήγει ότι οι ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και οικονοµικές δοµές 

σε συνδυασµό µε τις εξωτερικές, παγκόσµιες τάσεις επηρεάζουν το µέγεθος και τη 

µορφή της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Επίσης, συνηγορώντας υπέρ των ευέλικτων 

σχηµάτων, επισηµαίνει ότι οποιοδήποτε σύστηµα ευέλικτου εργασιακού διακανονισµού 

είναι µία βιώσιµη µορφή κοινωνικοοικονοµικής ρύθµισης που οδηγεί γραµµικά –αν και 

µε διαφορετική κατανοµή- σε αύξηση της ευηµερίας. 

Ο Brockett (2007) αναφέρεται στον σκεπτικισµό µε τον οποίο αντιµετωπίζονται οι 

ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, αφενός εκ µέρους των εργοδοτών και αφετέρου εκ 

µέρους των σωµατείων των εργαζοµένων, µε τους πρώτους να φοβούνται τις περαιτέρω 

ρυθµιστικές παρεµβάσεις στο καθεστώς εργασίας των εργαζόµενων µε προσωρινή 

απασχόληση και τους δεύτερους να διαβλέπουν διάβρωση των εργασιακών 

δικαιωµάτων στο όνοµα της ευελιξίας. Αξιοσηµείωτη είναι η παρατήρηση του 

συγγραφέα ότι η ευελιξία στην απασχόληση, αν και λειτούργησε θετικά σε αρκετές 

χώρες, δεν είναι η «έτοιµη λύση», καθ’ όλα ικανή και εξίσου αποτελεσµατική για το 

σύνολο των κρατών-µελών της ΕΕ, εξαιτίας της ποικιλοµορφίας που εµφανίζουν οι 

διαφορετικές αγορές εργασίας. 

Τα ευρήµατα των Wilson et al. (2008) που στηρίζονται σε µεγάλης χρονικής έκτασης 

και µεγέθους έρευνα σχετικά µε τις αντιλήψεις των εργαζοµένων για την ποιότητα της 

παρεχόµενης εργασίας σε ευέλικτα εργασιακά περιβάλλοντα, δείχνουν ότι οι 

περιστασιακώς απασχολούµενοι εργαζόµενοι και ιδιαίτερα αυτοί που απασχολούνται 

µε συµβάσεις µερικής απασχόλησης, θεωρούν ότι έχουν χαµηλότερης ποιότητας 

απασχόληση σε σχέση µε αυτούς που εργάζονται µε σταθερές συµβάσεις εργασίας. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν ξεπερνούν 

το θέµα της εργασιακής ανασφάλειας και, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις µακροχρόνιας 

περιστασιακής απασχόλησης, οι εργαζόµενοι αυτοί θεωρούν ότι χρησιµοποιούν 

σηµαντικά λιγότερο τις υπάρχουσες ικανότητές τους και έχουν σαφώς λιγότερες 

ευκαιρίες για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. 
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Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται όλο το φάσµα των µορφών απασχόλησης 

σύµφωνα µε τους Biletta και Kullander (European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions, 2010), τυπικών και µη τυπικών ή άτυπων, οι οποίες 

και εξετάζονται µε γνώµονα το ποσοστό ευελιξίας που τις χαρακτηρίζει και την 

ασφάλεια που παρέχουν. Σύµφωνα µε τους µελετητές οι τυπικές µορφές απασχόλησης 

παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά παρεχόµενης ασφάλειας ως προς το µισθό, την 

εξελιξιµότητα, τις πρόσθετες παροχές, την παραµονή στην εργασία κτλ ενώ οι άτυπες 

(εδώ υπάρχει και διαχωρισµός ανάµεσα σε άτυπες και ιδιαιτέρως άτυπες) είναι αυτές 

που διακατέχονται από µεγάλη ελαστικότητα και χαµηλά ποσοστά ασφάλειας. 

 

(Σχήµα 1: Σχηµατική παρουσίαση των µορφών απασχόλησης,  

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2010) 

 

Ο Uddin (2011) εξετάζει τους παράγοντες εκείνους η ανάπτυξη των οποίων  µπορεί να 

καταστήσει την υιοθέτηση ευέλικτων µορφών απασχόλησης συγκυρία ευνοϊκή, τόσο 

για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόµενους.  Από αυτούς, καίριας σηµασίας 

θεωρείται ο βαθµός προσαρµοστικότητας της επιχείρησης και οι πολιτικές και 

πρακτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού που εφαρµόζει. Ακολούθως 

σηµαντικοί θεωρούνται παράγοντες όπως η εξάλειψη της θεσµικής πολυπλοκότητας, η 

διαµόρφωση σχέσης αµοιβαίας εµπιστοσύνης και κατανόησης µεταξύ επιχειρήσεων και 
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εργαζοµένων, η συµµετοχική δράση, η ικανοποιητική εκπροσώπηση και των δύο 

µερών, η κάλυψη των συµβατικών υποχρεώσεων και δικαιωµάτων, η ανάπτυξη της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ο σεβασµός στην εργατική νοµοθεσία, και  η 

αναγνώριση του ρόλου του συνδικαλισµού.  

Οι Whyman και Petrescu (2011) στην έρευνα που διεξήγαγαν σχετικά µε την 

οικονοµική ύφεση και τις ευέλικτες πρακτικές απασχόλησης µιλούν για αριθµητική, 

λειτουργική και ευελιξία κόστους. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αριθµητικής 

ευελιξίας αποτελούν οι µη τυποποιηµένες συµβάσεις εργασίας, όπως η µερική 

απασχόληση, η εργασία από το σπίτι και η εκ περιτροπής εργασία. Η λειτουργική 

ευελιξία επιτρέπει στους εργαζόµενους να έχουν λόγο στο σχεδιασµό ή το περιεχόµενο 

της εργασίας τους και τέλος, η ελαστικότητα κόστους αναφέρεται σε διάφορες µορφές 

ρύθµισης των αµοιβών, όπως για παράδειγµα µέσω διαπραγµατεύσεων µε τα 

συνδικάτα, αµοιβή µε βάση την απόδοση, τα αποτελέσµατα ή τα κέρδη. 

 

2.2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  

 

Πλείστες αναφορές στην έννοια της ευελιξίας και τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις 

υπάρχουν και στην ελληνική βιβλιογραφία, η παράθεση των οποίων αποσκοπεί κυρίως 

στην ανάδειξη της διαφορετικής οπτικής και των διαφορετικών προσεγγίσεων στο 

θέµα. Εδώ, σε αντιδιαστολή µε το προηγούµενο κοµµάτι της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης, η πλειονότητα των αναφορών αµφισβητεί την ευελιξία ως µέσο τόνωσης 

της απασχόλησης και αντιµετωπίζει ιδιαίτερα επικριτικά την υιοθέτηση ευέλικτων 

σχηµάτων στην ελληνική αγορά εργασίας. 

Με θετική στάση, η ∆εληγιάννη-∆ηµητράκου αναφέρεται στην ευκαµψία στην αγορά 

εργασίας ως το σύστηµα εκείνο «που επιδιώκει να δώσει στον παράγοντα εργασία και 

στην παραγωγική εργασία τη δυνατότητα να προσαρµόζονται στις κυκλικές 

διακυµάνσεις και στις δοµικές αλλαγές που επιφέρουν η οικονοµική κρίση και η 

τεχνολογική εξέλιξη» (∆εληγιάννη-∆ηµητράκου 1989, σελ. 145). Βέβαια, καταλήγει η 

συγγραφέας, η ευκαµψία στην αγορά εργασίας θα πρέπει να νοµιµοποιείται µέσα από 

πολιτικές οι οποίες θα υπακούουν στις αρχές θεµελιωδών δικαιωµάτων και κυρίως στην 
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αρχή εκείνη «που διακηρύσσει ότι η εργασία δεν είναι εµπόρευµα» (∆εληγιάννη-

∆ηµητράκου 1989, σελ. 158). 

Από διαφορετική σκοπιά και ιδιαίτερα επικριτικός, µια δεκαετία περίπου αργότερα ο 

Τραυλός-Τζανετάτος (1997), σε µελέτη που δηµοσίευσε µιλά για την απορρύθµιση του 

χρόνου εργασίας µέσω των πολιτικών ελαστικοποίησής του, στο όνοµα της ανάπτυξης, 

της απασχόλησης  και της ανταγωνιστικότητας. Επίσης, αναφέρεται σε κρίση του 

«παραδοσιακού εργατικού δικαίου» η οποία αποτυπώνεται µέσα από µια διαδικασία 

αποσταθεροποίησης των βασικών συστατικών στοιχείων της κανονικής σχέσης 

εργασίας και µέσα από την αποδυνάµωση της νοµικής προστασίας που αυτή παρέχει. 

Σε µελέτη σχετικά µε τη διεθνή διάσταση της ευέλικτης απασχόλησης ο Σπυρόπουλος 

(1998) παρατηρεί µία ολοένα αυξανόµενη τάση για µεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά 

εργασίας ενώ παράλληλα αµφισβητείται η αρχή της σταθερότητας της απασχόλησης, 

αποσταθεροποιούνται οι συνθήκες απασχόλησης και εργασίας και εµφανίζονται ριζικές 

αλλαγές στο περιεχόµενο και την οργάνωσης της εργασίας. Και στην περίπτωση αυτή ο 

συγγραφέας αντιµετωπίζει µάλλον επικριτικά το θέµα των ευέλικτων εργασιακών 

σχέσεων και ζητά να τεθούν όρια στην ευελιξία, καθώς η οικονοµική δεν πρέπει να 

προτάσσεται έναντι της κοινωνικής διάστασης του θέµατος. Προτείνει δε, την 

αναζήτηση ισορροπίας µεταξύ ευελιξίας και εργασιακής ασφάλειας µέσα από την 

τήρηση του απαραβίαστου ορισµένων θεµελιωδών δικαιωµάτων για την προστασία της 

εργασίας. 

Σε άρθρο της  Γιαννακούρου γίνεται αναφορά στον όρο «ατυπικές» ή «άτυπες» µορφές 

απασχόλησης ο οποίος «υποδηλώνει µορφές µισθωτής απασχόλησης ή στα όρια αυτής, 

οι οποίες, ως προς µία τουλάχιστον παράµετρο (χρόνος εργασίας, διάρκεια σύµβασης, 

τόπος παροχής εργασίας, ένας εργοδότης) παρεκκλίνουν από το κανονιστικό πρότυπο 

της τυπικής ή κανονιστικής σχέσης εξαρτηµένης εργασίας» (Γιαννακούρου 2006, σελ. 

1265). Η συγγραφέας στέκεται µε ιδιαίτερο σκεπτικισµό και προβληµατισµό απέναντι 

στην υιοθέτηση των ως άνω αναφεροµένων µορφών απασχόλησης, ιδιαίτερα επειδή 

αυτές συχνά ανακύπτουν ως αναγκαστική επιλογή και συντελούν στον κατακερµατισµό 

της αγοράς εργασίας σε «αγορά δύο ταχυτήτων» µε διαφορετικά δικαιώµατα, απολαβές 

και εγγυήσεις για τους απασχολούµενους µε άτυπες µορφές απασχόλησης έναντι αυτών 

που είναι ενταγµένοι σε καθεστώς συµβάσεων αορίστου χρόνου. 
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Για το ίδιο θέµα ο Κουκιάδης (2006) αναφέρεται στην κυριαρχία ενός νέου τύπου 

επιχείρησης στον πυρήνα της οποίας βρίσκονται οι ευέλικτες µορφές οργάνωσης, µέσα 

από τις οποίες προωθούνται οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Στα πλαίσια αυτά, και για 

την προώθηση αυτών των νέων µορφών απασχόλησης, το Εργατικό ∆ίκαιο 

µετουσιώνεται µέσα από µία σειρά εκτεταµένων µεταρρυθµίσεων, χάνοντας τον 

παραδοσιακά προστατευτικό του χαρακτήρα. Ζητούµενο στην κατάσταση αυτή είναι η 

εισαγωγή κανόνων οι οποίοι θα διασφαλίζουν την προστασία των εργασιακών 

δικαιωµάτων και θα επιτρέπουν την αρµονική σύζευξη εργασιακής ασφάλειας και 

ευελιξίας. 

Στο ίδιο πνεύµα ο Ιωάννου αναφέρεται στο ζήτηµα της «ευέλικτης ασφάλειας» 

(flexicurity) η οποία  στοχεύει όχι µόνο στη δηµιουργία περισσότερων αλλά και 

καλύτερων θέσεων εργασίας. Σύµφωνα µε το συγγραφέα «η ευέλικτη ασφάλεια αφορά 

και περιλαµβάνει την πολιτική απασχόλησης συνολικά, και ιδιαίτερα αυτήν για τους 

νέους και τις γυναίκες, την πολιτική για τις κοινωνικά υπεύθυνες παραγωγικές 

αναδιαρθρώσεις, για τις περιφερειακές αγορές εργασίας, για τη δια βίου µάθηση, για 

τον περιορισµό της αδήλωτης εργασίας και την ενεργό διαχείριση των ηλικιών. 

Πρόκειται για ζητήµατα πολιτικής που παραµένουν κρίσιµα για την αποτελεσµατική 

λειτουργία των αγορών εργασίας» (Ιωάννου 2007, σελ. 1457). 

Ο Γαµβρούδης  ορίζει την ευελιξία ως την παροχή δυνατότητας στους εργαζόµενους να 

προσαρµόζουν τις ώρες εργασίας, να εργάζονται στο σπίτι ή σε δικό τους χώρο (εξ 

αποστάσεως παροχή υπηρεσιών), κατά πλήρες ή µειωµένο ωράριο προσαρµοζόµενο 

στις ανάγκες του και τις ιδιαιτερότητές του» (Γαµβρούδης 2009, σελ. 706). Αν και 

καταγράφει τις ενστάσεις όσων αντιτάσσονται στους ευέλικτους εργασιακούς θεσµούς, 

θεωρεί αναπόφευκτη την προσαρµογή σε αυτούς και τονίζει την ανάγκη ύπαρξης 

συνεχούς κοινωνικού διαλόγου µεταξύ των εταίρων για τη διαµόρφωση της νέας 

εργασιακής πραγµατικότητας. 

Ο Παπαδηµητρίου (2009) καταγράφοντας µία σειρά πρόσφατων ρυθµίσεων στις 

σχέσεις εργασίας µε στόχο τη διαχείριση της οικονοµικής κρίσης, αναφέρεται στο 

Εργατικό ∆ίκαιο όπως αυτό διαµορφώνεται εν µέσω οικονοµικής κρίσης. Στο σχετικό 

άρθρο γίνεται εκτενής αναφορά στην περαιτέρω «ελαστικοποίηση» των εργασιακών 

σχέσεων µε στόχο την προστασία του οικονοµικού συστήµατος ενώ διαπιστώνονται 

κενά στην παραδοσιακή προστατευτική λειτουργία του εργατικού δικαίου, τα οποία 
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δηµιουργούν µία ανισορροπία σε µία περίοδο όπου ο συσχετισµός δυνάµεων για τους 

εργαζόµενους είναι αρνητικός.  

Στο ίδιο κλίµα, ο Ροµπόλης (2009) σε άρθρο σχετικά µε την εργασία και την 

οικονοµική κρίση και αναφερόµενος στη διεύρυνση των ευέλικτων µορφών 

απασχόλησης και ιδιαίτερα στη µονοµερώς επιβαλλόµενη εκ περιτροπής εργασία, κάνει 

λόγο για σηµαντικές απώλειες σε µισθούς και εισοδήµατα  τις οποίες και µεταφορικά 

χαρακτηρίζει ως σύµπτωµα µιας ασθενούς οικονοµίας, το οποίο δύναται να επιφέρει  

περαιτέρω επιδείνωση της υγείας της. 

Με διαφορετική τοποθέτηση, σε άρθρο για τη διαχείριση των προβληµάτων της 

οικονοµικής κρίσης, ο Μετζητάκος (2009) προτάσσει ως αναγκαία και επιβεβληµένη 

την προσφυγή στις ευέλικτες και ελαστικές συµβάσεις εργασίας ως µόνη λύση για την 

αντιµετώπιση της ανεργίας και γενικότερα την τόνωση της απασχόλησης. 

Ο Λεοντάρης (2009) σε άρθρο σχετικά µε τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις και τις 

πρόσφατες αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις που η ανάγκη εφαρµογής τους πυροδότησε, 

κάνει λόγο για υποκρισία εκ µέρους των αντιτασσόµενων σε αυτές, καθώς όπως 

επισηµαίνει πρόκειται για εργασιακές σχέσεις οι οποίες έχουν θεσµοθετηθεί νοµοθετικά 

στη χώρα µας  εδώ και πολλά χρόνια µε τους Ν. 1892/1990, Ν. 2639/1998 και Ν. 

2874/2000. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.  

 

3.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Τα τελευταία χρόνια οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, µε την έννοια της απασχόλησης 

που αποκλίνει από τις συνήθεις εργασιακές µορφές, απαντώνται όλο και περισσότερο 

στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας έχοντας πλέον καταστεί πάγιο χαρακτηριστικό αυτών. 

∆εν είναι εύκολο να γίνει ακριβής οριοθέτηση της ελαστικότητας και της εξελικτικής 

πορείας του περιεχοµένου της. Σίγουρα η δηµόσια συζήτηση για περαιτέρω ευέλικτες 

εργασιακές σχέσεις, µε στόχο την επίτευξη οικονοµικής προόδου µέσω της 

προσαρµογής των επιχειρηµατικών στρατηγικών και της παραγωγικότητας στις 
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παγκοσµιοποιηµένες αγορές και οικονοµίες, ξεπέρασε γρήγορα τα εθνικά σύνορα και 

ήδη από το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1980 αποτέλεσε αντικείµενο 

επανειληµµένων και εκτενών συζητήσεων των ευρωπαϊκών οργανισµών, µεταξύ αυτών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου της Ευρώπης.    

Κατά την τελευταία δεκαετία κυρίως, κύριο χαρακτηριστικό των συζητήσεων αποτελεί 

αφενός η αποτελεσµατικότητα των ευέλικτα ρυθµισµένων αγορών εργασίας και 

αφετέρου η ανάγκη θέσπισης πολιτικών προστασίας της απασχόλησης και η επίτευξη 

ισορροπίας µεταξύ της ευελιξίας στην αγορά εργασίας και της ασφάλειας των 

εργαζοµένων, όπως αυτή υποδηλώνεται και µέσα από την ευρύτατη χρήση του όρου 

«ευέλικτη ασφάλεια» (flexicurity), δεδοµένου ότι η πλειονότητα των µέτρων 

προστασίας και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων έχει θεσµοθετηθεί σύµφωνα µε τις 

«τυποποιηµένες» µορφές απασχόλησης. Στο πλαίσιο εφαρµογής των στόχων που 

τίθενται από τη συνθήκη της Λισαβόνας, τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. καλούνται να 

προωθήσουν την ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις σε συνδυασµό µε την ασφάλεια στην 

απασχόληση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένας ελάχιστος αριθµός ατοµικών και 

κοινωνικών δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους. 

 

3.2. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Στα πλαίσια αυτά, στην έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση των 

Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας για την ασφάλεια και την απασχόληση στην Ε.Ε. 

(2008), αναφέρεται ότι, το σύνολο των  κρατών-µελών έχει συµφωνήσει στην 

προώθηση της  ευρωπαϊκής στρατηγικής για την «ευέλικτη ασφάλεια», η οποία 

στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: 

- Σύναψη ευέλικτων εργασιακών συµβάσεων µε γνώµονα τόσο τα συµφέροντα των 

εργαζοµένων όσο και αυτά των εργοδοτών, µέσα από τον εκσυγχρονισµό της  

εργατικής νοµοθεσίας, τη σύναψη συλλογικών συµβάσεων και την καλύτερη οργάνωση 

του χρόνου εργασίας. 

- Χρήση αξιόπιστων και ευέλικτων στρατηγικών δια βίου µάθησης µε στόχο την 

αναβάθµιση των δεξιοτήτων των εργαζοµένων, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε 

ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. 
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- Εφαρµογή αποτελεσµατικών πολιτικών στην αγορά εργασίας µε στόχο είτε την 

επανένταξη σε αυτήν, είτε την υποστήριξη της µετάβασης σε νέες θέσεις εργασίας. 

- Θέσπιση σύγχρονων συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης µε στόχο την ενίσχυση της 

κοινωνικού κράτους πρόνοιας, ιδιαίτερα για την παροχή στήριξης σε περιπτώσεις 

µόνιµης ή προσωρινής ανικανότητας, µετάβασης σε νέα θέση εργασίας ή τη 

συµφιλίωση επαγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής. 

 

3.3. ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ  ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

 

Η µερική απασχόληση ως ευέλικτη µορφή εργασίας θα εξετασθεί διεξοδικά σε επόµενο 

κεφάλαιο, ωστόσο, ως χαρακτηριστικό δείγµα ευέλικτης απασχόλησης και για την 

καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των ευέλικτων εργασιακών δοµών, παραθέτουµε 

τα παρακάτω στοιχεία τα οποία έχουν δηµοσιευθεί το 2010 από το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα 

για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας σε έρευνα µε τίτλο 

«Συγκριτική ανάλυση του χρόνου εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και αναφέρονται 

σε στατιστικά δεδοµένα για τη µερική απασχόληση κατά την περίοδο 2000-2006, για το 

σύνολο των κρατών-µελών της Ε.Ε.  

Ένα επίκαιρο και για τη χώρα µας µοντέλο ελαστικοποίησης του χρόνου εργασίας, 

κυρίως εξαιτίας της έκτασης που έχει λάβει αλλά και των αντιδράσεων που έχει 

προκαλέσει, είναι εκείνο της µερικής απασχόλησης, που συνίσταται στη µείωση του 

χρόνου της προσφερόµενης εργασίας σε συνδυασµό µε αντίστοιχη µείωση των 

αποδοχών. Η συγκεκριµένη ευέλικτη µορφή απασχόλησης συναντάται ήδη εδώ και 

πολλά χρόνια σε χώρες της Ε.Ε., µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την περίπτωση της 

Volkswagen στη Γερµανία όπου, µε στόχο τη διάσωση 30.000 θέσεων εργασίας, 

υπογράφηκε την 1.1.1994 συλλογική σύµβαση εργασίας διετούς ισχύος. Η 

συγκεκριµένη σύµβαση  προέβλεπε τη µείωση του εβδοµαδιαίου ωραρίου εργασίας από 

36 σε 28,8 ώρες κατά µέσο όρο, τη θέσπιση εργάσιµης εβδοµάδας 4 ηµερών, τη µείωση 

κατά 20% των αποδοχών, την περικοπή του 14ου µισθού, την αµοιβή της πρόσθετης 

εργασίας µε χορήγηση ηµερών ανάπαυσης µε αποδοχές σε αντάλλαγµα για την 
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υποχρέωση εκ µέρους του εργοδότη να µην προβεί σε απολύσεις κατά το συνολικό 

διάστηµα ισχύος της σύµβασης επικαλούµενος οικονοµικοτεχνικούς λόγους.  

Η παραπάνω ρύθµιση αποτελεί σαφή ένδειξη των ήδη υπαρχουσών τάσεων 

διαµόρφωσης της αγοράς εργασίας τόσο στη συγκεκριµένη χώρα, όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο γενικότερα. Ωστόσο, όπως φαίνεται και στον πίνακα που 

ακολουθεί, τα αποτελέσµατα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση 

των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας δείχνουν ότι τα ποσοστά των εργαζοµένων που 

απασχολούνται µε συµβάσεις µερικής απασχόλησης παρουσιάζουν σηµαντικές 

διακυµάνσεις µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο σε επίπεδο 

χώρας όσο και σε σχέση µε το φύλο, και αυτό αποδίδεται στις διαφορετικές κοινωνικές 

και πολιτισµικές στάσεις και παραδόσεις, στο εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό και πολιτικό 

πλαίσιο καθώς και στη στάση των σωµατείων/συνδικάτων στο κάθε κράτος-µέλος.  

 

(Σχήµα 2: Η µερική απασχόληση στην Ε.Ε. ανά φύλο, 

 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2008) 

Έτσι, ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται µε 

συµβάσεις µερικής απασχόλησης, µε την Ολλανδία να κατέχει την  πρώτη θέση µε 

ποσοστό 74,7% ενώ ακολουθούν η Γερµανία µε ποσοστό 45,6%, το Ηνωµένο Βασίλειο 

και η Νορβηγία µε 42,5%, το Βέλγιο µε 41,1%, η Αυστρία και η Σουηδία µε 40,2%, το 

Λουξεµβούργο µε 36,2%, η ∆ανία µε 35,4%, η Γαλλία µε 30,2%, η Ιρλανδία µε 30% 

και η Ιταλία µε 26,5%.   
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Χαµηλότερα και µε σηµαντικές διαφορές ανά χώρα είναι τα αντίστοιχα ποσοστά των 

ανδρών, ενδιαφέρον όµως παρουσιάζει η αναλογική σχέση µε τα ποσοστά των 

γυναικών απασχολούµενων µε συµβάσεις µερικής απασχόλησης. Έτσι, το υψηλότερο 

ποσοστό συναντάται στην Ολλανδία και είναι της τάξεως του 23% µε αναλογική σχέση 

1:3 σε σχέση µε αυτό των γυναικών. Ακολουθεί η ∆ανία µε ποσοστό 13% και την ίδια 

αναλογική σχέση, έπεται η Σουηδία µε ποσοστό 12% και αναλογική σχέση 1:3.5, στη 

συνέχεια το Ηνωµένο Βασίλειο εµφανίζει ποσοστό υψηλότερο του 10% και αναλογική 

σχέση 1:4, ενώ το χαµηλό 6,5% της Αυστρίας εµφανίζει αναλογική σχέση 1:6. 

Χαµηλά ποσοστά απασχολούµενων µε συµβάσεις µερικής απασχόλησης εµφανίζει το 

σύνολο σχεδόν των πρόσφατα ενταγµένων στην Ε.Ε. χωρών, µε ποσοστά για το 

γυναικείο εργατικό δυναµικό της τάξεως του 10% ή και ακόµη χαµηλότερα όπως αυτά  

στην Ουγγαρία, την Τσεχία, τη Λετονία, τη Ρουµανία, τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία. 

Αντίστοιχα χαµηλά είναι και τα αντίστοιχα ποσοστά που αφορούν το ανδρικό εργατικό 

δυναµικό, ποσοστά τα οποία δεν ξεπερνούν το 3% στην Ουγγαρία, την Τσεχία, τη 

Σλοβακία και τη Βουλγαρία. Η µόνη από τις πρόσφατα ενταγµένες χώρες µε υψηλό 

ποσοστό εργαζόµενων µε καθεστώς µερικής απασχόλησης γυναικών εµφανίζεται η 

Μάλτα, όπου το ποσοστό αυτό φτάνει το 21,5%, πολύ κοντά στα ποσοστά της Ιταλίας 

και της Ισπανίας. 

Ανάµεσα στα παλαιότερα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ξεχωρίζουν τα χαµηλά ποσοστά που 

εµφανίζει το Λουξεµβούργο µε 2,6% καθώς και η Ελλάδα µε 2,9% για τους άνδρες 

µερικώς απασχολούµενους. Εδώ αξίζει να σηµειώσουµε πως τα ποσοστά αυτά για την 

Ελλάδα, και σύµφωνα µε τα στοιχεία που εξέδωσε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας για 

το 2011, εµφανίζονται πλέον ιδιαίτερα τροποποιηµένα εξαιτίας της πρόσφατης 

οικονοµικής κρίσης και των επακόλουθων νοµοθετικών ρυθµίσεων, στοιχεία τα οποία 

θα µελετήσουµε εκτενέστερα σε επόµενο κεφάλαιο. 

Τέλος, από τη συνολική εικόνα για το εργατικό δυναµικό στην Ε.Ε. όπως εµφανίζεται 

στο διάγραµµα που ακολουθεί (European Foundation for the Improvement of Living 

and Working Conditions, 2010), διαφαίνεται ότι κατά µέσο όρο, µόνον το 8% των 

ανδρών απασχολείται µε συµβάσεις µερικής απασχόλησης, σε σύγκριση µε έναν 

αντίστοιχο µέσο όρο της τάξεως του 31% για τις γυναίκες. Να σηµειώσουµε ότι, ο 

µέσος όρος των ωρών εργασίας στις συγκεκριµένες συµβάσεις ανέρχεται σε 20 ώρες 
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εβδοµαδιαίως ή σε 22 για τις συµβάσεις που αφορούν γυναίκες ή συνάπτονται σε 

πρόσφατα ενταγµένες στην Ε.Ε. χώρες. 

 

(Σχήµα 3: Μερικώς απασχολούµενοι ανά χώρα και φύλο στην Ε.Ε., 2006 

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2010) 

 

3.4. ΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Όλες οι κυβερνήσεις των κρατών-µελών της Ε.Ε. έχουν συνυπογράψει την Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική για την Απασχόληση, µε την οποία ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η περαιτέρω 

υιοθέτηση του θεσµού της µερικής απασχόλησης ως µέσο ένταξης ακόµη 

περισσότερων ατόµων, και κυρίως γυναικών, στην απασχόληση. Ωστόσο, η αύξηση του 

ποσοστού των µερικώς απασχολούµενων φαίνεται, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

έρευνας που διεξήχθη από το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη βελτίωση των Συνθηκών 

∆ιαβίωσης και Εργασίας (European Foundation for the Improvement of Lining and 

Working Conditions, 2010), ότι εξαρτάται περισσότερο από την προσφορά που υπάρχει 

στην αγορά εργασίας, εάν δηλαδή οι δυνητικά εργαζόµενοι επιζητούν οι ίδιοι εργασία 
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µερικής απασχόλησης, παρά από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις ή τα κίνητρα που κατά 

περίπτωση δίνονται.  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις γίνονται ιδιαίτερα εµφανείς στις περιπτώσεις των χωρών 

εκείνων όπου υπάρχουν εργαζόµενοι µε χαµηλά εισοδήµατα, οι οποίοι προφανώς 

αναζητούν εργασία πλήρους απασχόλησης για να αντισταθµίσουν τις χαµηλές ωριαίες 

αποδοχές και συνεπώς στις χώρες αυτές εµφανίζονται χαµηλά ποσοστά υιοθέτησης 

συµβάσεων µερικής απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή παραδειγµατικά αναφέρεται 

και η χώρα µας, όµως όπως έχει ήδη ειπωθεί, το σκηνικό στην αγορά εργασίας έχει 

αλλάξει και εξακολουθεί να αλλάζει δραµατικά. Οµοίως στην Ουγγαρία, χώρα όπου 

επίσης οι εργαζόµενοι δεν απολαµβάνουν υψηλά εισοδήµατα, αν και υπάρχουν 

νοµοθετικές ρυθµίσεις για την προώθηση της µερικής απασχόλησης ήδη από το 1991, 

όπως για παράδειγµα η υποστήριξη για ένταξη σε καθεστώς µερικής απασχόλησης 

γονέων µε ανήλικα παιδιά, τα ποσοστά εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα χαµηλά, µόλις 

2,6% για τους άνδρες και 5,6% για τις γυναίκες και γύρω στο 0,5% ποσοστιαία αύξηση 

κατά την εξαετία 2000-2006. 

Συνεπώς, η έλλειψη µέτρων προώθησης και υποστήριξης της µερικής απασχόλησης δεν 

αποτελεί την κύρια αιτία µη ανάπτυξης του θεσµού, γεγονός το οποίο αποτελεί και την 

περίπτωση των χωρών της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, όπου τα χαµηλά 

ποσοστά των µερικώς απασχολούµενων, ποσοστά τα οποία βρίσκονται σε περαιτέρω 

πτωτική πορεία κατά την εξεταζόµενη περίοδο, αποδίδονται κυρίως στις χαµηλές 

απολαβές και γενικά τα χαµηλά εισοδήµατα των εργαζοµένων.  

Από την άλλη πλευρά, στις χώρες όπου λαµβάνονται µέτρα προώθησης της µερικής 

απασχόλησης, αυτά χαρακτηρίζονται από αξιοσηµείωτη ποικιλοµορφία. 

Παραδειγµατικά θα αναφέρουµε  την περίπτωση της Μάλτας, η κυβέρνηση της οποίας 

θέσπισε µία σειρά φορολογικών κινήτρων για να καταστήσει τη µερική απασχόληση 

πιο ελκυστική, ενώ στην Τσεχία, στόχος των µέτρων ήταν η δηµιουργία θέσεων 

εργασίας µε µερική απασχόληση για ευπαθής οµάδες του πληθυσµού οπότε και αυτούς 

προσέλκυσαν και τέλος στην Κύπρο, η κυβέρνηση προχώρησε σε προώθηση µέτρων µε 

πρωταρχική µέριµνα την αύξηση της γυναικείας  απασχόλησης. 

Και ενώ τα παραπάνω µέτρα τόνωσης λαµβάνονται σε χώρες µε χαµηλά ποσοστά 

µερικώς απασχολούµενων, το αντίθετο συµβαίνει σε χώρες µε υψηλά ποσοστά µερικώς 
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απασχολούµενων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Αυστρίας, όπου 

συγκεκριµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις, όπως η παροχή στους µερικώς απασχολούµενους 

της ανώτατης προβλεπόµενης αποζηµίωσης για  υπερωριακή απασχόληση, κατέστησαν 

τη µερική απασχόληση ουσιαστικά µη συµφέρουσα για τους εργοδότες. Αντίστοιχο 

παράδειγµα, αλλά µε στόχο να αποθαρρύνει τους εργαζόµενους αυτή τη φορά να 

προχωρήσουν σε σύναψη σύµβασης µερικής απασχόλησης, είναι αυτό της ∆ανίας, όπου 

η κυβέρνηση κατέστησε δυσκολότερη την πρόσβαση σε επιδόµατα ανεργίας για τους 

µερικώς απασχολούµενους, στοχεύοντας βέβαια στην ενθάρρυνση της πλήρους 

απασχόλησης. 

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΟΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ 

∆ΙΚΑΙΟ  

 

Η ανάγκη επίτευξης οικονοµικής ανάπτυξης µέσω της τόνωσης της απασχόλησης 

αποτυπώνεται σε µία σειρά µεταρρυθµίσεων στην ελληνική εργατική νοµοθεσία, κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η ευέλικτη οργάνωση της εργασίας έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται αρµονική σύζευξη κοινωνικών και οικονοµικών επιδιώξεων η οποία και 

θα ανταποκρίνεται αφενός στις επιθυµίες των εργαζοµένων και αφετέρου, ίσως και 

κυρίως, στις απαιτήσεις του ανταγωνισµού. Το εργατικό δίκαιο, όπως θα 

παρατηρήσουµε και παρακάτω, βρίσκεται στο σταυροδρόµι σηµαντικών εξελίξεων µε 

τις οποίες, σύµφωνα µε τον Κουκιάδη (2011), η µορφή και ο τρόπος µε τον οποίο 

παρέχεται η εργασία µετασχηµατίζονται ραγδαία, δηµιουργώντας µία νέα κατηγορία 

εργαζοµένων. 

 Η αρχή της ελαστικότητας στο εργατικό δίκαιο ως χαρακτηριστικό προσαρµογής των 

κανόνων του εργατικού δικαίου σε µία διαρκώς µεταβαλλόµενη τάξη πραγµάτων δεν 

αποτελεί µία νεοείσακτη πρακτική. Η ρήξη µε την παραδοσιακή έννοια του εργατικού 

δικαίου επήλθε κυρίως µετά τη δεκαετία του ’80 οπότε και προσδόθηκε νέο 

περιεχόµενο στην έννοια της ελαστικότητας το οποίο κατά τον Ζερδελή συνετέλεσε στη 
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δηµιουργία ενός «δικαίου παρεκκλίσεων κα εξαιρέσεων από το παραδοσιακό εργατικό 

δίκαιο», του «δικαίου της ευελιξίας» (Ζερδελής 2011, σελ. 71).  

Βασικά χαρακτηριστικά της δοµής του δικαίου της ευελιξίας θεωρούνται σύµφωνα µε 

τον Κουκιάδη (2011), η προώθηση ενός συστήµατος κανόνων όπου κυριαρχούν οι 

αυτόνοµες, διαφοροποιηµένες και εξατοµικευµένες ρυθµίσεις µε βάση τις ανάγκες της 

παραγωγής. Επιπλέον, αµφισβητείται η αρχή της προστασίας των εργαζοµένων ως 

κυρίαρχη αρχή του εργατικού δικαίου και το παραδοσιακό δίκαιο προστασίας 

µετασχηµατίζεται σε δίκαιο απασχόλησης, όπου δεσπόζουν µεταρρυθµιστικές πολιτικές 

απασχόλησης µε στόχο την αύξηση του ενεργού εργατικού δυναµικού ή τη µείωση του 

ποσοστού ανεργίας. Επίσης, αναβαθµίζεται ο ρόλος της ατοµικής σύµβασης εργασίας 

ως κύριος παράγοντας διαµόρφωσης των όρων εργασίας και µειώνεται η παρεχόµενη 

από την παραδοσιακή σύµβαση εργασίας ασφάλεια. Πρόκειται λοιπόν για ένα σύνολο 

κανόνων ενταγµένων στις πολιτικές απασχόλησης, οι οποίοι αποτελούν ένα 

υποσύστηµα του συνόλου του εργατικού δικαίου και στοχεύουν στην κατά περίπτωση 

καλύτερη προσαρµογή των εργασιακών κανόνων στις επιχειρησιακές ανάγκες ή/και τις 

ανάγκες  των εργαζοµένων.   

 

1.1.  Η ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

Το δίκαιο λοιπόν της ευελιξίας αποτελεί µία σειρά εκτεταµένων διαδοχικών 

µεταρρυθµίσεων, ο κύριος όγκος των οποίων είναι κοινοτικής προέλευσης, από όπου 

και ελήφθησαν οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση και τις εργασιακές 

σχέσεις, καθώς διαχρονικά το ελληνικό εργατικό δίκαιο ακολουθεί, µε µία σχετική 

χρονική απόσταση, τις εξελίξεις στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.  

Έτσι, αν και στην Ελλάδα οι πρώτες ρυθµίσεις για το χρόνο εργασίας χρονολογούνται 

αρκετά αργότερα από ότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η αρχή της ιστορικής 

διαδροµής βρίσκεται στο 1912, οπότε και ψηφίστηκαν τα πρώτα σηµαντικά 

νοµοθετήµατα για την εκδίκαση των εργατικών διαφορών και την εργασία ανηλίκων 

και γυναικών. Η προστατευτική λειτουργία του εργατικού δικαίου καθίσταται 

εµφανέστερη µε τη θέσπιση ενός προστατευτικού πλέγµατος στο πλαίσιο των ατοµικών 
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σχέσεων εργασίας, µε βασική τοµή την καθιέρωση του οκτάωρου µε το Π∆ 

27.6/4.7.1932 και το Β.∆. 14/24.8.1936. Με τους Α.Ν. 16/20.11.1935 και 

16/21.11.1935 θεσπίζεται ο θεσµός των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και 

προσδίδεται µία νέα δυναµική στο θεσµό της ελευθερίας των συµβάσεων. Με τη λήξη 

του Β΄ παγκοσµίου πολέµου συνεχίζεται η εισαγωγή προστατευτικών θεσµών στο 

εργατικό δίκαιο, µε ενδεικτικούς τον Α.Ν. 539/1945 για τη χορήγηση αδειών µετ’ 

αποδοχών και τον Ν. 3198/1955 για το δίκαιο της καταγγελίας. Κατά την πρώιµη αυτή 

φάση, µιλούµε για ρυθµίσεις που στηρίζονται σε νόµους, διατάγµατα και υπουργικές 

αποφάσεις οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο κρατικής προέλευσης, ενώ οριακή είναι η 

παρουσία του ρυθµιστικού ρόλου των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Χρειάστηκε να 

παρέλθουν αρκετά έτη για να αποκατασταθεί, µε το Ν. 1876/1990 για τις ελεύθερες 

συλλογικές διαπραγµατεύσεις, η συλλογική αυτονοµία και να καταστεί δυνατή η 

ελεύθερη διαπραγµάτευση θεµάτων χρόνου εργασίας. 

Η φάση όµως η οποία θα επιφέρει τη σηµαντικότερη τοµή στις αντιλήψεις για το χρόνο 

εργασίας είναι αυτή που ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όπου µε το Ν. 

1892/1990 εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική εργατική νοµοθεσία η αρχή της 

ελαστικότητας και νοµιµοποιούνται µε τη θεσµοθέτησή τους οι ευέλικτες µορφές 

απασχόλησης. (µερική απασχόληση: άρθρα 1-3 του Ν. 2639/1998, Ν. 3846/2010, άρθρο 

17 του Ν. 3899/2010, διευθέτηση χρόνου εργασίας: άρθρο 41 του Ν. 1892/1990, άρθρο 

3 του Ν. 2639/1998, άρθρο 5 του Ν. 2874/2000, άρθρο 2 του Ν. 3385/2005, άρθρο 7 

του Ν. 3846/2010, σύµβαση απόκτησης εργασιακής εµπειρίας 12 µηνών: άρθρο 2 παρ. 

6 του Ν. 3845/2010, ειδικές συµβάσεις µαθητείας για νέους ηλικίας 15-18 ετών: άρθρο 

74 παρ. 9 του Ν. 3863/2010, προσωρινή απασχόληση -  κατ’ επιχείρηση δανεισµός 

εργαζοµένων: άρθρο 20 του Ν. 2956/2001, όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν. 3846/2010 

και 3899/2010, ενιαύσια δοκιµαστική περίοδος επί συµβάσεων αορίστου χρόνου: άρθρο 

17 παρ. 5Α του Ν. 3899/2010, ειδικό καθεστώς υπερεργασίας και υπερωριακής 

απασχόλησης: άρθρο 4 του Ν. 2874/2000, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 

3385/2005 και το άρθρο 74 παρ. 10 του Ν. 3863/2010). 

Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη µνεία στην επιρροή της κοινοτικής νοµοθεσίας 

στα θέµατα ρύθµισης του χρόνου εργασίας, αφού µετά την ένταξη της Ελλάδας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση την 1.1.1981, «άµεση πηγή του Εργατικού ∆ικαίου αποτελούν οι 

διατάξεις του πρωτογενούς και του παράγωγου Κοινοτικού ∆ικαίου» (Αγαλλοπούλου 
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2007, σελ. 5). Εδώ θα επισηµάνουµε την οδηγία 93/104 σχετικά µε την οργάνωση του 

χρόνου εργασίας, την τροποποιητική της 2000/34 και τη νεώτερη τροποποιητική αυτών 

2003/88, όπως αυτές ενσωµατώθηκαν στο Π.∆. 76/2005, το οποίο τροποποίησε το Π.∆. 

88/1999. Επίσης, η 97/81 οδηγία που αφορά στην εργασία µερικής απασχόλησης 

(άρθρο 2 του Ν. 2639/1998, η οδηγία 99/70 για την εργασία ορισµένου χρόνου (Π.∆. 

81/2003, 180/2004 και 164/2004). 

Κατά την παρούσα περίοδο, οι αλλαγές που σηµειώνονται στη χώρα µας το χρονικό 

διάστηµα που διανύουµε χαρακτηρίζονται ως οι σηµαντικότερες των τελευταίων 

δεκαετιών. Η πρόσφατη οικονοµική κρίση συνδέθηκε µε τη λήψη µέτρων στο πεδίο της 

αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων, δηµιουργώντας ένα νέο τοπίο στο οποίο 

ανατρέπεται το περιεχόµενο της εργασίας και των δικαιωµάτων της, όπως αυτά 

διαµορφώθηκαν ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του περασµένου αιώνα και δοµήθηκαν 

σταδιακά, όπως παρουσιάσαµε παραπάνω, στη µακρά περίοδο της µεταπολεµικής και 

µεταπολιτευτικής περιόδου. Πέντε νόµοι, οι Ν.3833/2010, Ν.3845/2010, Ν.3846/2010, 

Ν.3863/2010 και Ν.3899/2010 άλλαξαν σε λιγότερο από έναν χρόνο το τοπίο της 

αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Εκτενής αναφορά σχετικά µε τις αλλαγές που επέφεραν 

θα ακολουθήσει στα αµέσως επόµενα κεφάλαια. 

Καθώς συνεχώς αναπαράγονται νέες µορφές ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, ο 

αριθµός αυτών δεν είναι δεδοµένος ούτε είναι ευχερές να εντοπισθεί και να αποδοθεί η 

συνολική εικόνα. Με βάση την παρούσα κατάσταση, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί και 

ίσως και εξακολουθεί να διαµορφώνεται, θα εξετάσουµε τρεις τύπους ευέλικτων 

µορφών απασχόλησης: τη µερική απασχόληση, την εκ περιτροπής εργασία και την 

τηλεργασία, ως χαρακτηριστικά δείγµατα σύγχρονων µορφών απασχόλησης µέσα από 

τα οποία προβλέπεται ευέλικτη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και γνωρίζουν 

σηµαντική άνθιση στην εποχή µας, µία περίοδο ιδιαίτερα δυσχερούς οικονοµικής 

συγκυρίας αφενός σε εθνικό και αφετέρου σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσµιο επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

 

Η χρήση του εργασιακού µοντέλου της µερικής απασχόλησης προωθείται ιδιαίτερα 

καθώς, όπως αναφέρει και ο Ληξουριώτης «αποτελεί ένα εργαλείο για την ανάπτυξη 

της απασχόλησης, συντελεί αποφασιστικά στην προσαρµοστικότητα των επιχειρήσεων 

και συνιστά ένα µέσο διευκόλυνσης διαφόρων κατηγοριών πολιτών να συνδυάζουν 

προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες µε την είσοδο και παραµονή τους στην αγορά 

εργασίας» (Ληξουριώτης 2008α, σελ. 452) . 

Αν και τα ποσοστά των απασχολούµενων µε συµβάσεις µερικής απασχόλησης είναι 

χαµηλότερα στη χώρα µας σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα στις περισσότερες χώρες της 

Ε.Ε., ο θεσµός της µερικής απασχόλησης στην Ελλάδα εµφανίζει κλιµακούµενη 

αυξητική τάση. Σύµφωνα µε στοιχεία που εξέδωσε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορούν στην εξέλιξη των 

συµβάσεων εργασίας, όπως αυτές διαµορφώνονται στην ελληνική αγορά εργασίας κατά 

το πρώτο εννιάµηνο του 2011, το ποσοστό των συµβάσεων µερικής απασχόλησης 

εµφανίζεται αυξηµένο κατά 3,96%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, 

στο σύνολο των νέων συµβάσεων, η αναλογία σύναψης συµβάσεων µερικής 

απασχόλησης εµφανίζει µία αξιοσηµείωτη δυναµική και, από 16,7% το 2009 γίνεται 

26,1% το 2010 για να φτάσει το ποσοστό του 35,52% το πρώτο εννιάµηνο του 2011. 

Επίσης, η µετατροπή υφιστάµενων συµβάσεων πλήρους απασχόλησης των 

προηγούµενων ετών σε συµβάσεις µερικής απασχόλησης κατά το υπό αναφορά χρονικό 

διάστηµα παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 102,46%.  

∆ιαφαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα ότι η µερική απασχόληση, τόσο ως πολιτική που 

αποσκοπεί στη διανοµή της απασχόλησης σύµφωνα µε τον Κουκιάδη (2011), όσο  και 

ως πολιτική ελαστικοποίησης των σχέσεων εργασίας, αποτελεί µία από τις κυριότερες 

εκφάνσεις των σύγχρονων µορφών απασχόλησης. Η θεσµοθετική ρύθµιση των θεµάτων 

που αφορούν στο θεσµό της µερικής απασχόλησης εµφανίζεται στην ελληνική 

νοµοθεσία ήδη εδώ και αρκετά χρόνια, χωρίς βέβαια να λείπουν οι µοµφές για 

αποσπασµατικότητα και απουσία ξεκάθαρης κοινωνικής µέριµνας και πολιτικής.  
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2.1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

Η προσφυγή στο καθεστώς της µερικής απασχόλησης ήταν πάντοτε δυνατή µέσα στα 

πλαίσια που ορίζονται από το άρθρο 361 ΑΚ µε το οποίο καθιερώνεται η αρχή της 

ελευθερίας των συµβάσεων, δυνάµει της οποίας οι συµβαλλόµενοι έχουν την πλήρη 

ελευθερία να καταρτίσουν οποιαδήποτε δικαιοπραξία, µε οποιαδήποτε µορφή και 

περιεχόµενο, εφόσον αυτό δεν αντιτίθεται στο νόµο και δεν αντιβαίνει τα χρηστά ήθη. 

Όπως παρατηρεί και ο Χριστοφοράτος, «η ελευθερία του εργαζόµενου να αποδεχθεί 

έναν όγκο εργασίας µικρότερο από το συνηθισµένο, οδηγεί στην ανάγκη καθιέρωσης 

ορισµένων εγγυήσεων τόσο για την επιχείρηση, η οποία προγραµµατίζει έναν όγκο 

παραγωγής, όσο και για τον εργαζόµενο, ο οποίος επιθυµεί να µην εξαντλήσει την 

ελευθερία αυτή µε µία µόνον επιλογή, αλλά να έχει µεταγενέστερα την ευχέρεια να 

τροποποιήσει τον όγκο εργασίας που επέλεξε σε δεδοµένη στιγµή» (Χριστοφοράτος 

2001, σελ. 1170). Με σκοπό τον καθορισµό της ελευθερίας αυτής έχουµε το 1990 την 

πρώτη νοµοθετική παρέµβαση και συνεπώς την ένταξη της µερικής απασχόλησης στις 

ρυθµιζόµενες συµβάσεις εργασίας.  

Ο Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 

101/31-07-1990) αναφέρεται στο άρθρο 38 στην κατάρτιση της σύµβασης εργασίας 

µερικής απασχόλησης και στο άρθρο 39 στο ζήτηµα της κοινωνικής ασφάλισης των 

µερικώς απασχολούµενων. Στη συνέχεια, µε τροποποιήσεις που έγιναν µε το άρθρ. 2 

του Ν. 2639/98, το άρθρ. 14 του Ν. 2747/99 και το άρθρ. 7 του Ν. 2874/2000, γίνεται 

µία συστηµατικότερη προσπάθεια αντιµετώπισης των επιµέρους τιθέµενων 

προβληµάτων. Ιδιαίτερη σηµασία για τον προβλεπόµενο τύπο κατά την κατάρτιση 

συµβάσεων µερικής απασχόλησης έχει η οδηγία 97/81/ΕΚ (∆ερµιτζάκη, 2010α, 

∆ερµιτζάκη, 2010β και Πέτρογλου, 2008) σχετικά µε τη «Συµφωνία-πλαίσιο για την 

εργασία µερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES», 

η οποία θεσπίστηκε βάσει των διατάξεων της Συνθήκης Ε.Κ. για την κοινωνική 

πολιτική, αποσκοπώντας στην υλοποίηση της συµφωνίας-πλαίσιο για την εργασία 

µερικής απασχόλησης, η οποία συνήφθη το 1997 από τους κοινωνικούς εταίρους. (Στην 

Ελλάδα, εναρµόνιση µε την ως άνω οδηγία γίνεται µε το Ν. 2639/98).  Σηµαντικές 

τροποποιήσεις εισήχθησαν µε το Ν. 3846/2010, µε τον οποίο και κωδικοποιήθηκαν οι 

υφιστάµενες διατάξεις και θεσπίστηκαν νέες ρυθµίσεις, οι οποίες και εντάχθηκαν στη 
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νεότερη αντίληψη που εισήγαγε η πολιτική της ευέλικτης ασφάλειας (flexicurity). Στη 

συνέχεια, µε το Ν. 3899/2010 (άρθρ. 17) προβλέπονται νέες τροποποιήσεις µε σαφή 

ενίσχυση της τάσης για περαιτέρω ελαστικοποίηση και ευελιξία. 

 

2.2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

 

Σύµφωνα µε τον Καρούζο (2001), υπάρχει µία σχετική δυσχέρεια ως προς τη 

διατύπωση ενός ακριβούς ορισµού για τη µερική απασχόληση, εξαιτίας της πληθώρας 

των µορφών µε τις οποίες εµφανίζεται και παρέχεται, καθώς και εξαιτίας της ύπαρξης 

νοµοθετικών κενών στην εφαρµογή και την ερµηνεία της υπάρχουσας νοµοθεσίας.  

Ο Ληξουριώτης (2008α) αναφέρεται στην «πολυσηµαντικότητα» που εµφανίζει η 

έννοια της µερικής απασχόλησης καθώς, σύµφωνα µε την επικαλούµενη βιβλιογραφία, 

στην έννοια αυτής εντάσσονται γενικότερα διάφορες µορφές ευκαιριακής 

απασχόλησης, εποχιακής απασχόλησης, καθώς και διάφορες περισσότερο 

εξειδικευµένες µορφές παροχής εργασίας (job sharing, share time work κλπ). 

Επιπρόσθετα, στη γενικότερη έννοια θα µπορούσαν να ενταχθούν ακόµη και 

περιπτώσεις «ετοιµότητας προς εργασία», στην περίπτωση που το σύνολο της διάρκειας 

παροχής ενεργούς εργασίας «υπερβαίνει κάποιο ελάχιστο χρονικό όριο σε µια χρονική 

µονάδα αναφοράς». Οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν ανάγονται στην «πολυσηµία 

της έννοιας της πλήρους απασχόλησης (full time work, travail a temps plein, 

vollzeitarbeit, lavoro a tempo pleno), καθώς αυτή αποτελεί το αναγκαίο σηµείο  

αναφοράς για τον ορισµό της µερικής απασχόλησης» (Ληξουριώτης 2008α, σελ. 453). 

Στην παρούσα εργασία, και σύµφωνα µε το γράµµα και το πνεύµα του άρθρου 2 του Ν. 

2846/2010 «νοείται ως εργαζόµενος µερικής απασχόλησης, κάθε εργαζόµενος µε 

σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας, του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόµενες 

σε ηµερήσια, εβδοµαδιαία, δεκαπενθήµερη ή µηνιαία βάση είναι λιγότερες από το 

κανονικό ωράριο εργασίας του συγκρίσιµου εργαζόµενου µε πλήρη απασχόληση». 

Ενώ, ως «συγκρίσιµος εργαζόµενος µε πλήρη απασχόληση» νοείται «κάθε εργαζόµενος 

πλήρους απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση µε σύµβαση ή σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας, και εκτελεί ίδια ή παρόµοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες. 
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Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιµος εργαζόµενος µε πλήρη απασχόληση, η 

σύγκριση γίνεται µε αναφορά στη συλλογική ρύθµιση στην οποία θα υπαγόταν ο 

εργαζόµενος αν είχε προσληφθεί µε πλήρη απασχόληση». 

Ο Βλαστός ορίζει τη µερική απασχόληση ως την «εργασία η διάρκεια της οποίας είναι 

µικρότερη, όχι µόνον από το νόµιµο ωράριο εργασίας, αλλά και από το ωράριο το οποίο 

ορίζεται και από άλλες πηγές, όπως από τη σ.σ.ε. ή την απόφαση διαιτησίας, τον 

κανονισµό εργασίας κλπ» (Βλαστός 2011, σελ. 293). 

Ο Λαναράς (2011, σελ. 330)) αναφέρεται στη µερική απασχόληση ως τη «µειωµένη 

χρονικώς εργασία έναντι ελαττωµένης αµοιβής». Αντίστοιχη είναι και η αναφορά στη 

µερική απασχόληση από τον Μαρκόπουλο (2009, σελ. 131), όπου «µετά από ατοµική 

έγγραφη συµφωνία µεταξύ εργοδότη και µισθωτού, ο δεύτερος εργάζεται καθηµερινώς 

επί χρόνο µικρότερο του κανονικού και λαµβάνει αναλόγως µειωµένο µισθό». 

Βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό στη σύµβαση µερικής απασχόλησης είναι ο µειωµένος 

χρόνος απασχόλησης για το µισθωτό ενώ, όπως και στην πλήρη απασχόληση, η 

σύµβαση είναι ενιαία. Μιλούµε δηλαδή για σταθερή απασχόληση στην οποία ο 

ηµερήσιος, εβδοµαδιαίος ή µηνιαίος χρόνος εργασίας είναι µειωµένος.  

Επίσης, όπως επισηµαίνει και ο Καρούζος (2011β) ο µειωµένος χρόνος απασχόλησης 

καθ΄ εαυτός δε συνεπάγεται και την εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου της µερικής 

απασχόλησης. Έτσι, ενδέχεται να υπάρχει µείωση του χρόνου εργασίας, χωρίς 

αντίστοιχη µείωση των αποδοχών καθώς το µικρότερο ωράριο προσδιορίζεται µε βάση 

όχι µόνο το νόµιµο ωράριο αλλά και «βάσει του συγκεκριµένου ωραρίου που 

εφαρµόζεται σε συγκεκριµένη κατηγορία µισθωτών  µε πλήρεις αποδοχές και πάντα σε 

σχέση µε το εφαρµοζόµενο στην εκάστοτε επιχείρηση ωράριο». 

Στο ίδιο πνεύµα και ο Γκούτος (1998) αναφέρει ότι, δεν χαρακτηρίζονται ως µερικώς 

απασχολούµενοι οι µισθωτοί που απασχολούνται µόνον για µερικές εργάσιµες ηµέρες ή 

ώρες αλλά δικαιούνται το µισθό της πλήρους απασχόλησης. Επίσης, αναφέρεται η 

ύπαρξη δυνατότητας για την παροχή παράλληλης εργασίας κατά το ίδιο χρονικό 

διάστηµα, είτε στον ίδιο εργοδότη αλλά µε διαφορετική επαγγελµατική ειδικότητα, είτε 

σε άλλον εργοδότη µε την ίδια ή µε διαφορετική επαγγελµατική ειδικότητα. 
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2.2.1. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

 

Όπως αναφέρεται και από τον Λεοντάρη (2010), η συµφωνία για τη σύναψη σύµβασης 

µερικής απασχόλησης µπορεί να συναφθεί είτε µε την πρόσληψη του µισθωτού, είτε να 

γίνει µε µετατροπή της ισχύουσας σύµβασης πλήρους απασχόλησης σε σύµβαση 

µερικής απασχόλησης, κατά τη διάρκεια της σχέσεως εργασίας. Η προσχώρηση στο 

καθεστώς της µερικής απασχόλησης µπορεί να γίνει είτε εκούσια, κατόπιν επιθυµίας 

του µισθωτού, είτε κατ’ ανάγκη, επειδή δεν είναι δυνατή η εύρεση εργασίας µε 

σύµβαση πλήρους απασχόλησης. Έτσι, λαµβάνοντας υπόψη την επιθυµία του 

εργαζοµένου µπορούµε να διακρίνουµε δύο τύπους µερικής απασχόλησης, την 

εθελούσια και την ακούσια ή την επιλεγόµενη και τη µη επιλεγόµενη µερική 

απασχόληση. 

Ως προς την πρώτη µορφή, την υπαγωγή σε καθεστώς µερικής απασχόλησης µπορεί να 

υπαγορεύουν προσωπικές επιδιώξεις του µισθωτού, όπως η παράλληλη συµµετοχή σε 

προγράµµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης και άλλων δραστηριοτήτων ή διάφοροι 

οικογενειακοί λόγοι, όπως η ανάγκη παροχής φροντίδας σε παιδιά, ηλικιωµένα µέλη 

της οικογένειας ή αναπήρους. Επίσης,  µέσω της εργασίας µε µερική απασχόληση 

διευκολύνεται η ένταξη στην αγορά εργασίας ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η επανένταξη 

ατόµων µετά από µακρά περίοδο απουσίας, η διατήρηση της απασχόλησης για άτοµα 

που προσεγγίζουν τη συνταξιοδότηση ή δίνεται η δυνατότητα απασχόλησης σε άτοµα 

που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί.  

Έτσι, η εργασία µε καθεστώς µερικής απασχόλησης αποτελεί εκούσια επιλογή για 

άτοµα νεαρής ηλικίας και γίνεται ταυτόχρονα µε την πραγµατοποίηση των σπουδών 

τους, για γυναίκες που αναζητούν παράλληλη κάλυψη οικογενειακών υποχρεώσεων, 

για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και για άτοµα προχωρηµένης ηλικίας στα οποία 

προσφέρει µία ηπιότερη µορφή επαγγελµατικής ενασχόλησης. Επιπλέον, µπορεί να 

προσφέρει την απαραίτητη επαγγελµατική εµπειρία, διευκολύνοντας κατά τον τρόπο 

αυτό τη µετάβαση στην πλήρη απασχόληση είτε στην έναρξη ελευθέριου 

επαγγέλµατος.  

Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, οι εργαζόµενοι που ηθεληµένα επέλεξαν τη µερική 

απασχόληση αποκοµίζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα, µε την προϋπόθεση βέβαια, όπως 
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αναφέρει και ο Ληξουριώτης ότι η επιλογή αυτή δε θα «γίνει παγίδα εγκλωβισµού στην 

υποαπασχόληση» (Ληξουριώτης 2008α, σελ. 453). 

Ως προς τη δεύτερη µορφή, αυτή της ακούσιας ή µη επιλεγόµενης µερικής 

απασχόλησης, αυτή εµφανίζεται ως αναγκαία επιλογή είτε για την είσοδο είτε την 

παραµονή στην αγορά εργασίας µε στόχο την αποφυγή της ανεργίας και δύναται να 

επιβληθεί µονοµερώς από τον εργοδότη. Χαρακτηριστικό δείγµα της τάσεως για 

επικράτηση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης προκύπτει από τα στοιχεία που 

εξέδωσε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης για το πρώτο εννιάµηνο του 2011, σύµφωνα µε τα οποία, ενώ οι συµβάσεις 

εργασίας πλήρους απασχόλησης το έτος 2009 αντιπροσώπευαν το 79% των νέων 

συµβάσεων, το ποσοστό αυτό συρρικνώνεται σε 66,9% για το 2010 και ακολούθως σε 

58,92% για το πρώτο εννιάµηνο του 2011.  

Η µονοµερώς επιβαλλόµενη µερική απασχόληση αιτιολογείται κυρίως από την 

εµφάνιση οικονοµικών δυσχερειών στην επιχείρηση, χωρίς να αποκλείονται και λόγοι 

διαφορετικής φύσεως όπως ύπαρξη ανωτέρας βίας ή τεχνικές δυσχέρειες. Στην 

περίπτωση αυτή, µπορούµε να µιλήσουµε και για «υποαπασχόληση» (Ληξουριώτης, 

2008α) είτε «επιβολή µερικής ανεργίας» κατά τον Κουκιάδη (2011), και είναι προφανής 

η ανάγκη παρέµβασης των κρατικών µηχανισµών για την αποφυγή της καταχρηστικής 

προσφυγής στη µερική απασχόληση και την προστασία των εργαζοµένων. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάκριση που γίνεται από τις Ανδριανάτου και 

Γιαννακούρου (1989), σε άρθρο των οποίων γίνεται αναφορά σε δύο «βασικές όψεις» 

του θεσµού της µερικής απασχόλησης, αυτής που απαντάται σε περιόδους οικονοµικής 

ευηµερίας και µίας έτερης, σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης. Έτσι, και σύµφωνα µε 

την οικονοµική συγκυρία, γίνεται λόγος για οικιοθελή ή µη προσφυγή στο θεσµό της 

µερικής απασχόλησης. Στην πρώτη περίπτωση, πρόκειται για επιθυµητή και ηθεληµένη 

προσαρµογή του  χρόνου εργασίας στις προσωπικές ανάγκες του εργαζόµενου, ενώ στη 

δεύτερη, ο χρόνος εργασίας ανακατανέµεται µε στόχο τη δηµιουργία περισσότερων 

θέσεων εργασίας ενώ είναι έκδηλη η έλλειψη της εκούσιας επιλογής, καθώς εδώ ο 

εργαζόµενος ωθείται αναγκαστικά στη µορφή αυτή της απασχόλησης.  

Τέλος, ο Γκούτος (1998) και ο Λαναράς (2001) χρησιµοποιούν τον όρο «συµβατική 

µερική απασχόληση», για να αναφερθούν στη  σύναψη σύµβασης η οποία και επέρχεται 
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µετά από σχετική συµφωνία ανάµεσα στον εργοδότη και τον εργαζόµενο και εµπεριέχει 

το στοιχείο του «εκούσιου», ενώ αντίθετα «µη συµβατική µερική απασχόληση» 

θεωρείται η µορφή που λαµβάνει η σύµβαση µερικής απασχόλησης όταν επιβάλλεται 

είτε µονοµερώς από τον εργοδότη είτε από άλλους ρυθµιστικούς παράγοντες και µπορεί 

να αφορά είτε το σύνολο είτε µεµονωµένους εργαζόµενους στην επιχείρηση. `   

 

2.3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

 

Για την κατάρτιση της σύµβασης µερικής απασχόλησης κρίνεται απαραίτητη η τήρηση 

ορισµένου τύπου και βασικών προϋποθέσεων ενώ το περιεχόµενο αυτής ρυθµίζεται από 

συγκεκριµένους όρους. Οι νοµοθετικές διατάξεις δεν παρέχουν τη δυνατότητα 

κατάρτισης συµβάσεων µερικής απασχόλησης καθώς η κατάρτισή τους ήταν πάντοτε 

εφικτή στα πλαίσια της συµβατικής ελευθερίας. Η νοµοθετική παρέµβαση στοχεύει στη 

θέσπιση ρυθµίσεων για τον καθορισµό της ελευθερίας αυτής. 

Έτσι, απαιτείται κατά πρώτο λόγο ο έγγραφος τύπος για την κατάρτιση της σύµβασης 

µερικής απασχόλησης και η προϋπόθεση αυτή αφορά οποιαδήποτε µορφή παροχής 

εργασίας µειωµένου χρόνου, είτε πρόκειται για σύµβαση ορισµένου είτε αορίστου 

χρόνου. Ο έγγραφος τύπος επιβάλλεται ως συστατικός και συνεπώς η µη τήρησή του 

επιφέρει την ακυρότητα της σύµβασης για µερική απασχόληση. Σύµφωνα µε τον 

Ζερδελή (2006), τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο νοµολογίας, υπάρχει 

σηµαντική διάσταση απόψεων σχετικά µε τις περαιτέρω συνέπειες της ακυρότητας. 

Κατά µία άποψη, η µη τήρηση του έγγραφου τύπου επιφέρει µερική ακυρότητα της 

σύµβασης µόνον ως προς τον όρο για µερική απασχόληση και όχι για όλη τη σύµβαση, 

η οποία και θεωρείται έγκυρη ως σύµβαση πλήρους απασχόλησης και εποµένως ο 

εργοδότης οφείλει να καταβάλει τον νόµιµο ή συµβατικό µισθό στον εργαζόµενο, 

εφόσον ο εργαζόµενος θέσει τις υπηρεσίες του σε αυτόν για ολόκληρο τον εργάσιµο 

χρόνο.  

Για το ίδιο θέµα ο Άρειος Πάγος (ΑΠ 330/2008 ΕΕργ∆ 2009, σελ. 363)  έχει αποφανθεί 

ότι είναι διαφορετικές οι συνέπειες της ακυρότητας όταν πρόκειται για σύµβαση 

εργασίας που καταρτίζεται για πρώτη φορά και διαφορετικές στην περίπτωση που 
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έχουµε τροποποίηση µίας ήδη υπάρχουσας σύµβασης πλήρους απασχόλησης. Κατά την 

πρώτη περίπτωση, πρόκειται για ολική ακυρότητα, η σύµβαση δηλαδή τίθεται εξ 

ολοκλήρου άκυρη, ενώ κατά τη δεύτερη περίπτωση η ακυρότητα επαναφέρει την ισχύ 

της σύµβασης πλήρους απασχόλησης, εκτός εάν υπάρχει ταυτόχρονα λύση της 

σύµβασης. 

Επίσης, όπως επισηµαίνεται από τον Βλαστό «η έλλειψη του εγγράφου τύπου δεν 

µπορεί να αναπληρωθεί από την αναγγελία της προσλήψεως του εργαζόµενου στον 

ΟΑΕ∆ ή σε άλλες υπηρεσίες, ούτε από καταστάσεις του εργοδότη µε την υπογραφή του 

εργαζοµένου. Εάν δεν καταρτίστηκε έγκυρη σύµβαση µερικής απασχολήσεως, 

οφείλονται οι νόµιµες αποδοχές πλήρους απασχολήσεως» (Βλαστός 2011, σελ. 295).  

Ο νόµος αναφέρεται επίσης στην υποχρέωση του εργοδότη να κοινοποιήσει τη σχετική 

σύµβαση µερικής απασχόλησης στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας µέσα σε 

αποκλειστική προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την κατάρτισή της, µε στόχο την 

αποφυγή φαινοµένων καταστρατήγησης του θεσµού. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης 

γνωστοποίησης του εγγράφου της συµφωνίας µερικής απασχόλησης στη δηµόσια αρχή, 

σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις «η συµφωνία…τεκµαίρεται ότι καλύπτει σχέση 

εργασίας µε πλήρη απασχόληση». Το τεκµήριο, σύµφωνα µε τη νοµολογία και τη 

θεωρία, είναι µαχητό και ο εργοδότης καλείται να αποδείξει ότι η σύµβαση αφορά 

µερική και όχι πλήρη απασχόληση. 

Σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 3846/2010 «ο µερικώς απασχολούµενος, 

επί προσφοράς εργασίας µε ίσους όρους από µισθωτούς της ίδιας κατηγορίας, έχει 

δικαίωµα προτεραιότητας για πρόσληψη σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στην 

ίδια επιχείρηση». Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, ο µερικώς απασχολούµενος 

καταλαµβάνει κατά προτεραιότητα θέση πλήρους απασχόλησης που θα προκύψει στην 

επιχείρηση, εφόσον για την πλήρωση αυτής απαιτείται ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα και 

εφόσον επιθυµεί να εργαστεί «επί ίσοις όροις», δηλαδή µε όρους εργασίας όµοιους µε 

εκείνους που θα ίσχυαν για έναν νεοεισερχόµενο εργαζόµενο πλήρους απασχόλησης 

Για να καταστεί δυνατή η άσκηση του δικαιώµατος αυτού, προβλέπεται η υποχρέωση 

για ενηµέρωση των εκπροσώπων των εργαζοµένων από τον εργοδότη σχετικά µε τον 

αριθµό των απασχολούµενων µε συµβάσεις µερικής απασχόλησης, τη σχέση ως προς το 

σύνολο του εργατικού δυναµικού και την προοπτική πρόσληψης προσωπικού µε πλήρη 
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απασχόληση. Η παράλειψη της υποχρέωσης αυτής δεν επιφέρει κυρώσεις, δηµιουργεί 

όµως, σύµφωνα µε τον Κουκιάδη, «συλλογικό δικαίωµα, η ικανοποίηση του οποίου 

ανήκει στη νόµιµη δράση των εκπροσώπων  των εργαζοµένων» (Κουκιάδης 2011, σελ. 

476-477). 

Ως προς τους ουσιαστικούς όρους της σύµβασης, η αποδοχή της αρχής της 

αναλογικότητας διασφαλίζει την ισότιµη µεταχείριση µεταξύ των µερικώς 

απασχολούµενων και των απασχολούµενων µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Η 

απαγόρευση των διακρίσεων δεν περιορίζεται σε θέµατα αµοιβής αλλά καλύπτει το 

σύνολο των όρων και των συνθηκών εργασίας, καθώς η διαφορά στη χρονική έκταση 

της παρεχόµενης εργασίας δε δικαιολογεί διαφορετική µεταχείριση εργαζοµένων που 

παρέχουν όµοια ή ίσης αξίας εργασία. 

Με στόχο την προστασία των µερικώς απασχολούµενων, η Κοινοτική Οδηγία 97/81 

θεσπίζει την απαγόρευση δυσµενών διακρίσεων µέσω της έκφρασης της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης και συγκεκριµένα, στο άρθρο 4 παρ. 1, ορίζει ότι «όσον αφορά τις 

συνθήκες απασχόλησης, οι εργαζόµενοι µε µερική απασχόληση δεν πρέπει να 

αντιµετωπίζονται µε τρόπο λιγότερο ευνοϊκό απ’ ότι οι συγκρίσιµοι εργαζόµενοι µε 

πλήρη απασχόληση, εκτός και αν η διαφορετική τους µεταχείριση δικαιολογείται από 

αντικειµενικούς λόγους». Σε εθνικό επίπεδο, η ενσωµάτωση της ως άνω οδηγίας για ίση 

µεταχείριση έγινε για πρώτη φορά µε τον πρόσφατο νόµο 3846/2010, στο άρθρο 2 του 

οποίου ρητά ορίζεται ότι «οι εργαζόµενοι µε σύµβαση ή σχέση εργασίας µερικής 

απασχόλησης δεν επιτρέπεται να αντιµετωπίζονται δυσµενώς σε σχέση µε τους 

συγκρίσιµους εργαζόµενους µε κανονική απασχόληση, εκτός εάν συντρέχουν 

αντικειµενικοί λόγοι οι οποίοι τη δικαιολογούν, όπως η διαφοροποίηση στο ωράριο 

εργασίας». 

Στο σηµείο αυτό, αξίζει να σταθούµε στη νεοείσακτη έννοια του συγκρίσιµου 

εργαζόµενου µε πλήρη απασχόληση, όπως αυτή αναφέρεται στο νόµο, σε µία 

προσπάθεια του νοµοθέτη να λύσει το θέµα της σύγκρισης µεταξύ µερικώς και πλήρως 

απασχολούµενων. Έτσι, ως «συγκρίσιµος εργαζόµενος µε πλήρη απασχόληση» 

ορίζεται «κάθε εργαζόµενος πλήρους απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια 

επιχείρηση µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας, και εκτελεί ίδια ή παρόµοια 

καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες. Όταν στην ίδια επιχείρηση δεν υπάρχει 

συγκρίσιµος εργαζόµενος µε πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται µε αναφορά στη 
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συλλογική ρύθµιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόµενος αν είχε προσληφθεί µε 

πλήρη απασχόληση». 

Βέβαια, όπως επισηµαίνεται και από το νοµοθέτη, η αρχή της ίσης µεταχείρισης δεν 

προσβάλλεται όταν συντρέχουν συγκεκριµένοι αντικειµενικοί λόγοι που δικαιολογούν 

επαρκώς µία διαφορετική µεταχείριση, άρα σύµφωνα µε την επισήµανση αυτή, δε 

µπορούµε να µιλούµε για ολική αλλά περισσότερο για «ειδική απαγόρευση 

διακρίσεων» (Ζερδελής 2011, σελ. 208). Να σηµειωθεί επίσης ότι, η τυχόν παράλληλη 

απασχόληση του εργαζόµενου η οποία και ενδεχοµένως εξασφαλίζει σε αυτόν 

µεγαλύτερο εισόδηµα, δεν αποτελεί ουσιώδη λόγο µείωσης της ωριαίας αµοιβής του, 

πάντοτε σε σύγκριση µε τους πλήρως απασχολούµενους που παρέχουν την αυτή 

εργασία. Τέλος, να διευκρινίσουµε ότι, ο εργοδότης δεν δύναται να επικαλεσθεί 

γενικότερη δυσµενή οικονοµική συγκυρία για να δικαιολογήσει τυχόν διαφορετική 

µεταχείριση. 

Ο νόµος καθορίζει ότι, η έγγραφη ατοµική σύµβαση εργασίας υπό το καθεστώς µερικής 

απασχόλησης πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) τα 

στοιχεία ταυτότητας των συµβαλλοµένων, β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα 

της επιχείρησης ή τη διεύθυνση του εργοδότη, γ) το χρόνο απασχόλησης, τον τρόπο 

κατανοµής και τις περιόδους εργασίας, δ) τον τρόπο αµοιβής και ε) τους τυχόν όρους 

τροποποίησης της σύµβασης. 

Όσον αφορά στα αρχικώς αναφερόµενα στοιχεία, πρόκειται για το σύνηθες περιεχόµενο 

των συµβάσεων απασχόλησης, ενώ περισσότερο ενδιαφέρον εµφανίζει η αναφορά στο 

χρόνο απασχόλησης, τον τρόπο κατανοµής αυτού και τις περιόδους εργασίας, στις 

αµοιβές και στους τυχόν όρους τροποποίησης της σύµβασης. Όπως παρατηρεί και ο 

Κουκιάδης «πρόκειται για στοιχεία που συνιστούν την ιδιαιτερότητα της κάθε 

σύµβασης µερικής απασχόλησης», ενώ «η καταγραφή τους είναι αναγκαία γιατί 

διαφορετικά η σύµβαση θα πάσχει από αοριστία, η οποία θα πρέπει να βαρύνει τον 

εργοδότη». Επίσης, «σαφώς προκύπτει και ο περιορισµός του διευθυντικού 

δικαιώµατος, γιατί δεν επιτρέπεται η  µονοµερής τροποποίησή τους» (Κουκιάδης 2011, 

σελ. 477-478).   

Όσον αφορά στην ηµερήσια χρονική διάρκεια της παρεχόµενης εργασίας, ο νοµοθέτης 

δεν προσδιορίζει ποια συγκεκριµένη διάρκεια θεωρείται ότι συνιστά µερική 
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απασχόληση και έτσι δεν έθεσε όρους περί ελάχιστου ή µέγιστου χρόνου απασχόλησης, 

εφόσον αυτή παρέχεται ενιαία και όχι διακεκοµµένα κατά τη διάρκεια της ηµέρας 

(άρθρο 2, παρ. 7 του Ν. 3846/2010). Μόνη εξαίρεση εδώ αποτελούν οι εργαζόµενοι ως 

οδηγοί αυτοκινήτων µεταφοράς µαθητών, νηπίων και βρεφών και οι καθηγητές 

ιδιωτικών φροντιστηρίων. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, ο ενδιάµεσος χρόνος 

κατά τη διακεκοµµένη µερική απασχόληση στη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, 

θεωρείται   ότι αποτελεί χρόνο απασχόλησης. Τέλος, η εργασία την Κυριακή, σε ηµέρες 

επίσηµης αργίας και η νυκτερινή εργασία συνεπάγονται την καταβολή της εκάστοτε 

νόµιµης προσαύξησης (άρθρο 2, παρ. 6), χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι ο µερικώς 

απασχολούµενος δε δύναται να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της 

συµφωνηµένης, εφόσον αυτό είναι δυνατόν µέσα στα όρια που θέτει το άρθρο 659 του 

ΑΚ., για την εργασία επί πλέον της συµφωνηθείσης (άρθρο 2, παρ. 6). 

Αναφορικά µε τις αποδοχές των µερικώς απασχολούµενων εργαζόµενων, στο άρθρο 2 

παρ. 9, ρητά προβλέπεται ότι αυτές υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του 

συγκρίσιµου εργαζόµενου, µειωµένες ανάλογα µε τις ώρες κατά τις οποίες παρέχει 

εργασία. Και ενώ αρχικά στο ίδιο άρθρο προβλέπονταν προσαύξηση των αποδοχών 

κατά 7,5% για τους µερικώς απασχολούµενους µε ωράριο µικρότερο των τεσσάρων 

ωρών, µε το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 3899/2010, η διάταξη αυτή καταργήθηκε. 

Επίσης, ενώ στο Ν. 3846/2010 υπάρχει σαφής αλλά γενική αναφορά στην αρχή της µη 

διάκρισης και της ίσης µεταχείρισης, συγκεκριµένα ζητήµατα αντιµετωπίζονται µε 

ειδικότερη αναφορά. Έτσι, στο άρθρο 2 παρ. 10 γίνεται αναφορά στο δικαίωµα της 

άδειας µετ’ αποδοχών, οι οποίες ορίζονται µε βάση τις αποδοχές που ο µισθωτός θα 

λάµβανε εάν κατά το συγκεκριµένο διάστηµα εργάζονταν.  

Στο άρθρο 2 παρ. 13 του ιδίου νόµου, γίνεται αναφορά στον υπολογισµό της 

προϋπηρεσίας του µερικώς απασχολούµενου µισθωτού, ο οποίος, κατ’ εφαρµογή της 

αρχής της αναλογικότητας, γίνεται µε βάση τον ηµερήσιο χρόνο εργασίας του 

συγκρίσιµου εργαζόµενου πλήρους απασχόλησης. 

Η αρχή της µη διάκρισης εκφράζεται ρητά και στην παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν. 

3846/2010, σύµφωνα µε την οποία ορίζεται ότι στους µερικώς απασχολούµενους 

παρέχονται δυνατότητες συµµετοχής σε δραστηριότητες επαγγελµατικής κατάρτισης 
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καθώς και οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες που διατίθενται και στους υπόλοιπους 

εργαζοµένους στην επιχείρηση.  

Σηµαντική είναι επίσης και η αναγνώριση του δικαιώµατος στον πλήρως 

απασχολούµενο να αιτηθεί, εφόσον έχει συµπληρώσει ένα ηµερολογιακό έτος εργασίας 

και εργάζεται σε επιχείρηση που απασχολεί περισσότερα από είκοσι άτοµα, τη 

µετατροπή της σύµβασης εργασίας του από πλήρη σε µερική απασχόληση, διατηρώντας 

το δικαίωµα επανόδου στην πλήρη απασχόληση (άρθρο 2 παρ. 12). Πρόκειται για 

προστατευτική διάταξη αφού κατά τον τρόπο αυτόν δίνεται η δυνατότητα στους 

εργαζοµένους να αντιµετωπίσουν έκτακτες οικογενειακές ή προσωπικές ανάγκες και να 

διατηρήσουν το δικαίωµα στην πλήρη απασχόληση. 

Τέλος, όπως παρατηρεί και ο Κουκιάδης (2011), η διατύπωση της παρ. 17 του άρθρου 2 

ότι «κατά τα λοιπά εφαρµόζονται για τους µερικώς απασχολούµενους όλες οι διατάξεις 

της εργατικής νοµοθεσίας» διασφαλίζει τη συνολική κάλυψη των δικαιωµάτων των 

µερικώς απασχολούµενων, συµπεριλαµβανοµένων και των συλλογικών. 

 

2.3.1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Ήδη µε το άρθρο 39 του Ν1892/1990 ρυθµίζονται τα ζητήµατα κοινωνικοασφαλιστικής 

κάλυψης των µερικώς απασχολούµενων ενώ µε το Π∆ 508/1991ορίζεται ο τρόπος 

υπολογισµού της  σύνταξης των µερικώς απασχολούµενων.  

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, οι µερικώς απασχολούµενοι µισθωτοί υπάγονται 

υποχρεωτικά και ανεξαρτήτως της διάρκειας της ηµερήσιας εργασίας, στους οικείους 

ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους ανήκουν και 

οι εργαζόµενοι µε πλήρη απασχόληση και σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις. 

Όπως αναφέρει ο Γαµβρούδης (1997) καθώς και ο Ψηλός (2009) , ανεξάρτητα από το 

εάν ο µερικώς απασχολούµενος αµείβεται µε µισθό ή ηµεροµίσθιο, για την ασφάλιση 

αναγνωρίζονται όλες οι ηµέρες που παρέχει την εργασία σε µία µισθολογική περίοδο 

και αναλόγως εφαρµόζονται και οι διατάξεις για την αναγνώριση περισσότερων 
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ηµερών επί πενθήµερης εβδοµαδιαίας  εργασίας. Οι εισφορές υπολογίζονται βάσει των 

καταβαλλόµενων αποδοχών και σε κάθε περίπτωση, αυτές δεν είναι δυνατόν να 

υπολείπονται του εκάστοτε τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ειδικής ασφαλιστικής κλάσης. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τοποθέτηση της Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη (2006) 

η οποία µελετά τη µερική απασχόληση στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο και 

χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα δύο διαφορετικού τύπου µερικώς απασχολούµενους 

διαπιστώνει ότι υπάρχει διαφορετική µεταξύ τους µεταχείριση η οποία και αντίκειται 

στις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας. Επίσης, παρατηρεί ότι η ασφάλιση της 

µερικής απασχόλησης µειονεκτεί σηµαντικά σε σχέση µε αυτήν της αυτοτελούς 

απασχόλησης και προτείνει η υπαγωγή στον ασφαλιστικό φορέα να γίνεται κατόπιν 

επιλογής του ιδίου του µισθωτού. 

 

2.3.2. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ 

ΜΕΡΙΚΗΣ 

 

Γενικά, η µετατροπή µίας ήδη υπάρχουσας σύµβασης πλήρους απασχόλησης σε 

µερικής απασχόλησης είναι έγκυρη εφόσον έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες από το 

νόµο προϋποθέσεις  για την τήρηση του έγγραφου τύπου. Σε κάθε άλλη περίπτωση η 

τροποποιητική συµφωνία θεωρείται άκυρη και δεν µετατρέπει την πλήρη απασχόληση 

σε µερική. Εποµένως στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει το µισθό 

της πλήρους απασχόλησης ακόµα και εάν ο µισθωτός «αποδέχθηκε µετά ταύτα την 

άτυπη µεταβολή και συνέχισε την παροχή  της εργασίας του υπό τους όρους αυτής». 

(ΑΠ 845/2003, ΕΕργ∆2004.98) 

Στην περίπτωση όµως που η µετατροπή της σύµβασης πλήρους απασχόλησης σε µερική 

έγινε µε ταυτόχρονη λύση της σύµβασης πλήρους απασχόλησης ή εάν δεν προϋπήρχε 

σύµβαση πλήρους απασχόλησης, τότε η νοµολογία παγίως υποστηρίζει ότι, σε 

περίπτωση µη τήρησης του έγγραφου τύπου, ο µισθωτός δεν δικαιούται αποδοχές 

πλήρους απασχόλησης αφού, όπως επισηµαίνει και ο Ληξουριώτης «τέτοια δεν υπήρξε 

κατά τη βούληση των συµβαλλοµένων, αλλά, λόγω της ακυρότητας της σύµβασης 

µερικής απασχόλησης, θεωρείται ότι υπάρχει απλή σχέση εργασίας και δη εργασία 
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µερικής απασχόλησης, που παρέχεται δυνάµει άκυρης σύµβασης, που δίνει δικαίωµα 

στον εργαζόµενο να ζητήσει τις αποδοχές του από µερική απασχόληση µόνον κατά τις 

διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού, τα δε δώρα και τις αποδοχές και τα 

επιδόµατα αδείας ευθέως εκ του νόµου» (Ληξουριώτης 2008β, σελ. 245). 

Να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε την παράγραφο 8  του άρθρου 2 του Ν. 3846/2010, 

θεωρείται άκυρη η καταγγελία της σύµβασης εργασίας η οποία οφείλεται σε µη 

αποδοχή από το µισθωτό εργοδοτικής πρότασης για µερική απασχόληση. Εδώ βέβαια, 

σύµφωνα µε τον Κουκιάδη (2011), συγκρούεται το δικαίωµα άρνησης του µισθωτού 

για προσχώρηση σε καθεστώς µερικής απασχόλησης µε την αναγνωρισµένη υποχρέωση 

του εργοδότη να προτείνει την προσφυγή στη µερική απασχόληση ως τρόπο 

αντιµετώπισης οικονοµικών δυσχερειών και αποφυγής της απόλυσης του υπάρχοντος 

προσωπικού.  

Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο, ο εργαζόµενος µπορεί, για 

ορισµένο χρονικό διάστηµα και υπό προϋποθέσεις, να αιτηθεί τη µετατροπή της 

σύµβασης πλήρους απασχόλησης σε µερική. Επίσης, δικαιούται δια του νόµου να 

καταλάβει κατά προτεραιότητα θέση πλήρους απασχόλησης, και πάλι µε τις 

προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Στην εισαγωγική έκθεση του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια 

και άλλες διατάξεις» αναφέρεται ότι «εδώ και δύο δεκαετίες και πλέον αναπτύσσονται 

στην αγορά εργασίας νέες µορφές απασχόλησης κατ’ απόκλιση από τον παραδοσιακό 

τρόπο απασχόλησης, µε όλο και µεγαλύτερο αυξανόµενο αριθµό εργαζοµένων σε 

αυτές. Ο παραδοσιακός τύπος σύµβασης εργασίας πλήρους απασχόλησης για αόριστο 

χρόνο σε συγκεκριµένο εργοδότη, µε σταθερό ωράριο και σταθερό µισθό, έπαψε να 

είναι κυρίαρχος». Μία από τις «παραδοσιακά» εναλλακτικές µορφές απασχόλησης η 

οποία τείνει να καταστεί κυρίαρχη στην εποχή µας είναι αυτή της εκ περιτροπής 

εργασίας.  
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Σύµφωνα µάλιστα µε τα στοιχεία που εξέδωσε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την εξέλιξη των συµβάσεων 

εργασίας κατά το πρώτο εννιάµηνο του 2011, διαγράφηκε αύξηση της τάξεως του 

12,17% στη σύναψη συµβάσεων µε καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης. Ακόµη 

περισσότερο ενδεικτικά της κυρίαρχης τάσης που διαγράφεται στην ελληνική αγορά 

εργασίας είναι τα νούµερα που αφορούν στη µετατροπή των συµβάσεων πλήρους 

απασχόλησης σε εκ περιτροπής. Έτσι σε σχέση µε τις αντίστοιχες του 2010, οι 

συµβάσεις πλήρους απασχόλησης οι οποίες µετατράπηκαν σε εκ περιτροπής, σε 

συµφωνία µε τους εργαζοµένους, είναι αυξηµένες κατά 307,44%. Ιδιαίτερα 

εντυπωσιακό είναι το ποσοστό που αναφέρεται στην επιβολή της εκ περιτροπής 

απασχόλησης µε µονοµερή απόφαση του εργοδότη, το οποίο είναι αυξηµένο κατά 

1192,39% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.  

Είναι λοιπόν σαφώς εµφανής η έκταση που λαµβάνει η µορφή αυτή απασχόλησης, 

έκταση που, σε συνδυασµό µε τα ολοένα συρρικνούµενα ποσοστά που εµφανίζουν οι 

παραδοσιακές µορφές απασχόλησης, τείνει να την καταστήσει κυρίαρχη στην αγορά 

εργασίας. Η ραγδαία ανάπτυξη που γνωρίζει, στο όνοµα της προώθησης της 

απασχόλησης και της αντιµετώπισης της ανεργίας καθώς και της βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας µέσω της παροχής ευελιξίας στις επιχειρήσεις, αφενός την καθιστά 

µοχλό ανάπτυξης και τόνωσης της επιχειρηµατικότητας, αφετέρου όµως, ερωτηµατικά 

γεννώνται από την ύπαρξη περιπτώσεων καταχρηστικής εφαρµογής του θεσµού. Και 

τελικά ρυθµίζεται ή όπως αναφέρει ο Λεβέντης (1999) «ανακυκλώνεται» η ανεργία; 

Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη απόφαση (Μον. Πρωτ. Αθ. 8606/2011 αδ.) µε την 

οποία κρίθηκε ως καταχρηστική η επιβολή συστήµατος εκ περιτροπής εργασίας σε 

εργαζόµενη, δεδοµένου ότι, η θέση στην οποία απασχολείτο ήταν στην πραγµατικότητα 

πλήρους απασχόλησης, καθώς την εργασία της αιτούσας κατά τις ηµέρες που αυτή δεν 

εργαζόταν εκτελούσε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, όπως αναφέρεται στην εν λόγω 

απόφαση, από την επιχείρηση δεν τηρήθηκαν οι συγκεκριµένες προϋποθέσεις που 

προβλέπονται από το Νόµο. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να µην 

οδηγηθούµε σε καταστάσεις οι οποίες, όπως επισηµαίνει και ο Λεοντάρης (2011), 

ενδέχεται να αποδειχθούν άµεσα επιβλαβείς για τους εργαζόµενους, και 

µακροπρόθεσµα, και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα αναγκασθούν να  

λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη για την περίπτωση καταχρηστικής εφαρµογής του 

θεσµού. 
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3.1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Με τον ΑΝ 2000/1939 «Περί λήψεως µέτρων καταπολέµησης της ανεργίας» γίνεται για 

πρώτη φορά αναφορά στην έννοια της εκ περιτροπής εργασίας, στα πλαίσια αποφυγής 

απολύσεων και αντιµετώπισης της ανεργίας. Σύµφωνα µε τον ανωτέρω νόµο, ο 

Υπουργός Εργασίας είχε το δικαίωµα να επιβάλλει το σύστηµα εκ περιτροπής εργασίας, 

εφόσον υπήρχε περιορισµός των εργασιών των επιχειρήσεων. Το εν λόγω σύστηµα δεν 

αφορούσε υπαλλήλους σε ατοµικό επίπεδο αλλά οµάδες επιχειρήσεων. Με το άρθρο 13 

παρ. 7 του Ν∆ 2961/1954, το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν 

3198/1955, η ρύθµιση αυτή µεταβλήθηκε και η εκ περιτροπής απασχόληση µπορεί 

πλέον να εφαρµοσθεί σε ατοµική βάση και σε µεµονωµένους εργαζόµενους. 

Επαναρρύθµιση των προβλέψεων για την εκ περιτροπής εργασία και ένταξη αυτής στο 

θεσµό της µερικής απασχόλησης έγινε µε το άρθρο 2 παρ. 2-15 του Ν 2639/1998 µε το 

οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 38 του Ν 1892/1990, και πλέον, οι προστατευτικές 

διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν τη µερική απασχόληση επεκτείνονται 

και στο θεσµό της εκ περιτροπής απασχόλησης. 

Σήµερα, η επιβολή της εκ περιτροπής απασχόλησης προβλέπεται από τις διατάξεις της 

προηγούµενης παραγράφου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, σε µία προσπάθεια 

εκσυγχρονισµού αλλά και τόνωσης του προστατευτικού χαρακτήρα αυτών, από το 

άρθρο 2 παρ. 3 του Ν 3846/2010 και στη συνέχεια από το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν 

3899/2010. 

 

3.2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Σύµφωνα µε τον Γκούτο (1999), υπάρχει κατά µεγάλο ποσοστό ταύτιση µεταξύ των 

εννοιών της µερικής και της εκ περιτροπής απασχόλησης καθώς «και στις δύο 

περιπτώσεις, στο πλαίσιο του κανονικού εργασίµου χρόνου µιας χρονικής περιόδου 

(ηµέρας, εβδοµάδας κλπ.), έχουµε αλληλοδιαδοχή χρονικών διαστηµάτων παροχής της 

εργασίας και χρονικών διαστηµάτων αναστολής της εργασίας» (Γκούτος 1999, σελ. 
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1107). Η διαφορά µεταξύ των δύο έγκειται στο ότι ο εργαζόµενος µε σύστηµα εκ 

περιτροπής απασχόλησης απασχολείται κατά τη χρονική περίοδο αναφοράς µόνον κατά 

µερικές από τις εργάσιµες ηµέρες. 

Κατά τον Ζερδελή (2006), «η εκ περιτροπής εργασία είναι και αυτή εργασία µερικής 

απασχόλησης και χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή ηµερών εργασίας και µη εργασίας» 

(Ζερδελής 2006, σελ. 577). 

Ο Ληξουριώτης (2008α) αναφέρεται στην εκ περιτροπής απασχόληση ως ειδικότερη 

µορφή µερικής απασχόλησης κατά την οποία ο εργαζόµενος απασχολείται κατά πλήρες 

ωράριο εργασίας µε µικρότερες ή µεγαλύτερες χρονικές διακοπές, ενώ η επιχείρηση 

λειτουργεί αδιάλειπτα. Στο βιβλίο που εξέδωσε το ίδιο έτος, αναφέρεται σε αποφάσεις 

δικαστηρίων σύµφωνα µε τις οποίες «εκ περιτροπής εργασία είναι η εναλλάξ, υπό 

συνεχή πάντως απασχόληση, παρεχόµενη και αποσκοπεί, πλην των άλλων, στην 

ελάττωση των ωρών της ηµερησίας απασχόλησης του µισθωτού ή τον περιορισµό των 

ηµερών της εβδοµαδιαίας ή µηνιαίας απασχόλησής του, διαρκούντος δε του χρόνου 

αποχής του µισθωτού, κατά τον οποίο η σύµβαση εργασίας τελεί σε συµφωνηµένη 

αναστολή, ούτε εκείνος υποχρεούται να εργασθεί, ούτε ο εργοδότης να καταβάλει το 

νόµιµο ή το µείζονα τούτο συµφωνηµένο µισθό» (Ληξουριώτης 2008β, σελ. 246). 

Ο Καρούζος (2011) εντάσσει και αυτός την εκ περιτροπής απασχόληση στην έννοια της 

µερικής απασχόλησης, κατά την οποία υπάρχει εναλλαγή µισθωτών στην παροχή 

εργασίας, ενώ η επιχείρηση λειτουργεί συνεχώς. 

Στο άρθρο 2, παρ. 3 του Ν. 3846/2011 «θεωρείται εκ περιτροπής απασχόληση η 

απασχόληση κατά λιγότερες ηµέρες την εβδοµάδα ή κατά λιγότερες εβδοµάδες το µήνα 

ή κατά λιγότερους µήνες το έτος ή και συνδυασµός αυτών κατά πλήρες ηµερήσιο 

ωράριο εργασίας». Σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη, αποσαφηνίζεται πλέον η εκ 

περιτροπής εργασία ενώ µε τη διευκρίνιση «κατά πλήρες ηµερήσιο ωράριο εργασίας» 

θεσµοθετείται η βασική διαφορά από τη µερική απασχόληση, καθώς, όπως παρατηρεί η 

Βαζάκη (2010), µέχρι πρότινος η έννοια της εκ περιτροπής εργασίας δε ρυθµίζονταν 

νοµοθετικά αλλά κυρίως βάσει ορισµών νοµολογιακής προέλευσης.   

 

 



43 

 

3.3. ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό καθεστώς, ο θεσµός της εκ περιτροπής εργασίας µπορεί 

να εφαρµοσθεί είτε συµβατικά, δηλαδή µε κοινή συµφωνία µεταξύ εργοδότη και 

εργαζοµένου, είτε µε µονοµερή απόφαση του εργοδότη ως µέτρο για την αναδιανοµή 

της απασχόλησης και την αποφυγή απολύσεων, σε περίπτωση περιορισµού των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µονοµερής 

επιβολή της µερικής απασχόλησης, η οποία ρυθµίζεται περαιτέρω µε τις πρόσφατες 

νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι οποίες θέτουν τρεις σηµαντικές προϋποθέσεις για την 

εφαρµογή της. 

Βασική και ουσιαστική προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη αδυναµίας εκ µέρους του 

εργοδότη να προσφέρει πλήρη απασχόληση στον εργαζόµενο σε περίπτωση 

περιορισµού των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Όπως διευκρινίζει ο Καρούζος «∆εν 

συντρέχει ….. περιορισµός της δραστηριότητας του εργοδότη, όταν η επιχείρηση 

αντιµετωπίζει οικονοµικές ή ταµιακές δυσκολίες ή προβλήµατα ρευστότητας, ούτε όταν 

η µείωση των εργασιών της επιχείρησης συνιστά,…, αναµενόµενο εποχικό φαινόµενο» 

(Καρούζος 2011α, σελ.485). Σε περίπτωση που σχετικός ισχυρισµός του εργοδότη 

αποδειχθεί εκ των υστέρων ανακριβής, οι εργαζόµενοι δύνανται να διεκδικήσουν το 

σύνολο των προβλεπόµενων αποδοχών τους. 

Η επόµενη προϋπόθεση εφαρµογής του συστήµατος εκ περιτροπής απασχόλησης 

αφορά στη θέση περιορισµού για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο µπορεί να 

εφαρµοσθεί, καθώς η χρονική διάρκεια αυτού δε µπορεί να υπερβαίνει τους εννέα 

µήνες κατά ηµερολογιακό έτος. Επιπρόσθετα, για την περίπτωση που ο εργοδότης 

αξιώσει κατά το διάστηµα αυτό από τον εργαζόµενο να παράσχει την εργασία του για 

χρόνο πέραν του συµφωνηµένου και ο εργαζόµενος δε συναινεί στην αξίωση αυτή, 

αυτό θεωρείται σύµφωνα µε τον Καζάκο (2011) ως µονοµερής βλαπτική µεταβολή των 

όρων εργασίας του εργαζοµένου. 

Με τις νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις προβλέπεται επίσης η υποχρέωση του εργοδότη για 

λεπτοµερή ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους νόµιµους εκπροσώπους των 

εργαζοµένων πριν τη λήψη των όποιων αποφάσεων. Η ενηµέρωση µπορεί να γίνει µε 

εφάπαξ ανακοίνωση σε εµφανές και προσιτό σηµείο της επιχείρησης, ενώ ως νόµιµοι 
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εκπρόσωποι ορίζονται κατά σειρά προτεραιότητας οι εκπρόσωποι της πλέον 

αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης ή οι εκπρόσωποι των υφιστάµενων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων ή το συµβούλιο των εργαζοµένων ή, ελλείψει αυτών, το 

σύνολο των εργαζοµένων της επιχείρησης. Περιεχόµενο των διαβουλεύσεων αποτελεί η 

συζήτηση επί των θεµάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση και η αναζήτηση τυχόν 

εναλλακτικών λύσεων οι οποίες και πρέπει να στοχεύουν στη µικρότερη δυνατή, 

δεδοµένης της κατάστασης, επιβάρυνση των εργαζοµένων. Η επιβολή του συστήµατος 

εκ  περιτροπής απασχόλησης χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της διαβούλευσης 

θεωρείται άκυρη, ενώ οι σχετικές συµφωνίες και αποφάσεις οφείλουν να 

γνωστοποιηθούν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας εντός οκτώ (8) ηµερών. Στις νέες 

έγγραφες ατοµικές συµβάσεις εργασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει αναφορά 

στο χρόνο απασχόλησης, τον τρόπο κατανοµής αυτού, τις περιόδους εργασίας και τον 

τρόπο αµοιβής. 

Είναι εµφανές ότι, πέραν της τήρησης των ως άνω αναφεροµένων προϋποθέσεων, δεν 

προβλέπεται από το νόµο η συναίνεση των εργαζοµένων για την εφαρµογή της εκ 

περιτροπής απασχόλησης, η οποία µπορεί να επιβληθεί και χωρίς τη σύµφωνη γνώµη 

αυτών. Καθώς βεβαίως στην προκειµένη περίπτωση γίνεται άσκηση του διευθυντικού 

δικαιώµατος, αυτό υπόκειται και στους περιορισµούς που τίθενται από το άρθρο 281 

ΑΚ για την κατάχρηση δικαιώµατος και ελέγχεται η τυχόν καταχρηστική άσκησή 

αυτού. 

Όσον αφορά σε θέµατα αµοιβών και ασφάλισης (Λάµπος, 1997), οι εκ  περιτροπής 

εργαζόµενοι αµείβονται και ασφαλίζονται αναλογικά µε τις ηµέρες κατά τις οποίες 

απασχολούνται και πάντα µε βάση το συγκρινόµενο εργαζόµενο πλήρους 

απασχόλησης, ενώ δικαίωµα για λήψη ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές 

προβλέπεται βάσει του Ν 549/1977. 

Τέλος, ισχύει για την εκ περιτροπής ό,τι και για τη µερική απασχόληση, είναι δηλαδή 

δυνατόν (άρθρ. 13, παρ. 5α του Ν 3899/2010) µε ειδικές επιχειρησιακές σ.σ.εργ., και 

ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιχείρησης, να καθορίζονται κατ’ απόκλιση οι όροι 

συµφωνίας, µε την επιφύλαξη των δεσµεύσεων που προκύπτουν τόσο από το κοινοτικό 

όσο και από τους ισχύοντες κανόνες του ελληνικού δικαίου, ενώ οι ισχύουσες εκ του 

Νόµου προστατευτικές διατάξεις για τους εργαζόµενους µε καθεστώς µερικής 



45 

 

απασχόλησης αφορούν, σύµφωνα µε την πρόβλεψη της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν 

3846/2010, και τους εργαζόµενους µε το σύστηµα της εκ περιτροπής απασχόλησης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ  

 

4.1. Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

Στα πλαίσια της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας οι επιχειρήσεις αναδιαρθρώνονται για 

να ανταποκριθούν αποτελεσµατικότερα στις επικρατούσες συνθήκες ισχυρού 

ανταγωνισµού και, µε µοχλό τη χρήση των νέων τεχνολογιών, η παραδοσιακή µορφή 

τους αλλάζει. Η διεύρυνση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία οδηγούν στη 

δοµική ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων (Ληξουριώτης, 1998) µε σηµαντικές 

επιπτώσεις στο επίπεδο της απασχόλησης. Η εξάπλωση ευέλικτων µορφών οργάνωσης 

της εργασίας µέσα από τη χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τη διαρκή 

ανάπτυξη των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής είναι µια αδιαµφισβήτητη 

πραγµατικότητα που απαντάται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Στις 

νέες αυτές ευέλικτες µορφές οργάνωσης της απασχόλησης εντάσσεται και η 

τηλεργασία. Όπως παρατηρεί και ο Κουκιάδης (2011, σ. 270) «η τηλεργασία αποτελεί 

το σύµβολο της αγοράς εργασίας στην κοινωνία της γνώσης που βάζει την 

παραδοσιακή µορφή της εργασίας εξ αποστάσεως σε νέες βάσεις».  

Ήδη, σύµφωνα µε στοιχεία που εξέδωσε το 2010, στα πλαίσια συγκριτικής µελέτης στις 

χώρες της Ε.Ε. για την τηλεργασία, το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Μελέτη των 

Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας (European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions, 2010), η µέση ποσοστιαία αναλογία των 

απασχολούµενων µε σύµβαση τηλεργασίας για το έτος 2000 ήταν περίπου 5,3% στις 

δεκαπέντε τότε χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 4,2% στις υπό ένταξη χώρες-

µέλη. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σχεδόν κατά 50% και ανήλθε το 2005 σε 7% κατά 

µέσο όρο για το σύνολο των 27 κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία 

αυτά παρατίθενται αναλυτικά για κάθε χώρα στον πίνακα που ακολουθεί: 
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(Σχήµα 4: Η τηλεργασία στην Ε.Ε. 2000-2005 (%), 

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2010) 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, όπως διαφαίνεται και από τον ανωτέρω πίνακα, τα αντίστοιχα 

στοιχεία για την Ελλάδα δείχνουν κατακόρυφη άνοδο των ποσοστών στη χώρα µας 

κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστηµα. 

Γενικά η τηλεργασία µπορεί να προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα τόσο στους 

ίδιους τους εργαζόµενους όσο και σε περιοχές οικονοµικά υποβαθµισµένες, όπως 

ορεινές ή νησιωτικές, καθώς µπορεί να επιφέρει µείωση της ανεργίας χωρίς να 

χρειάζεται µετακίνηση του εργατικού δυναµικού. Σε ατοµικό επίπεδο, µπορεί να 

βοηθήσει στην αρµονική σύζευξη προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής καθώς η µη 

αποµάκρυνση του τηλεργαζόµενου από το χώρο κατοικίας του επιτρέπει να 

αντιµετωπίσει ανάγκες περίθαλψης ηλικιωµένων ή φροντίδας ανηλίκων. Επίσης, 

προσφέρει σηµαντική δυνατότητα απασχόλησης σε άτοµα µε προβλήµατα υγείας ή 

φυσικής αναπηρίας τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση, θα αντιµετώπιζαν αποκλεισµό 

από την αγορά εργασίας.  

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν σηµαντικά µειονεκτήµατα και εξαιτίας αυτών οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις ανέπτυξαν, ιδιαίτερα στην αρχή, αρνητική στάση απέναντι 

στην τηλεργασία. Αυτά κυρίως αφορούν στην έλλειψη διασαφηνισµένων ορίων 

ανάµεσα στην επαγγελµατική και την προσωπική ζωή καθώς και ανάµεσα στο χρόνο 

εργασίας και τον ελεύθερο χρόνο, κάνοντας πολλούς να µιλούν, και να απαιτούν 

σεβασµό και προστασία της ιδιωτικής ζωής των τηλεργαζοµένων. Επίσης, η έλλειψη 

επαφής µε την εργασιακή κοινότητα της επιχείρησης οδηγεί σε περιβάλλον 
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αποµόνωσης το οποίο ενέχει κινδύνους συνδικαλιστικής αδρανοποίησης, αποξένωσης 

και µείωσης της κοινωνικοποιητικής λειτουργίας καθώς και δυσµενών διακρίσεων. 

 

4.2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Σύµφωνα µε τον Καρούζο (2002), η τηλεργασία αποτελεί εξελιγµένη µορφή της κατ’ 

οίκον απασχόλησης µε την έννοια  της αποµάκρυνσης από την παραδοσιακή έδρα της 

επιχείρησης, ενώ για τον ίδιο λόγο και ο Ληξουριώτης θεωρεί την κατ’ οίκον 

απασχόληση ως πρόδροµο της τηλεργασίας, η οποία αποτελεί «µία ειδικότερη ευέλικτη 

κατά τόπο αλλά συχνά και κατά χρόνο µορφή απασχόλησης» (Ληξουριώτης 1998, σ. 

259). 

Ο Κουκιάδης (1996) ορίζει την τηλεργασία ως την εργασία που παρέχεται από 

απόσταση και η οποία µπορεί να ενέχει ή όχι τα χαρακτηριστικά της εξαρτηµένης 

σχέσης εργασίας και έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τη συνδυασµένη χρήση των 

δυνατοτήτων που προσφέρονται από την πληροφορική και την τεχνολογία. 

Κατά τον Καρούζο «µε τον όρο τηλεργασία νοείται η εργασία που πραγµατοποιείται 

από µία µονάδα (πρόσωπο ή οµάδα) που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από αυτόν που 

είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση και της οποίας η δραστηριότητα απαιτεί την έντονη 

χρησιµοποίηση τηλεπικοινωνιακών µέσων» (Καρούζος 2010, σ. 2134). 

Ο Ζερδελής αναφέρεται στην τηλεργασία «ως την εργασία εκείνη που παρέχεται για 

ένα µεγαλύτερο ή µικρότερο χρονικό διάστηµα εκτός των εγκαταστάσεων του 

εργοδότη και για την παροχή της χρησιµοποιούνται τεχνολογίες της πληροφορικής» 

(Ζερδελής 2011, σ. 95). 

Από τους παραπάνω ορισµούς προκύπτουν δύο βασικά χαρακτηριστικά της έννοιας της 

τηλεργασίας τα οποία έχουν να κάνουν µε τον τόπο και τον τρόπο που αυτή παρέχεται. 

∆ηλαδή, για τον προσδιορισµό της έννοιας της τηλεργασίας δε µας απασχολεί το 

αντικείµενο της προσφερόµενης εργασίας αλλά το γεγονός ότι αυτή παρέχεται εκτός 

των εγκαταστάσεων του εργοδότη και µε τη χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν 

οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής.   
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Στο ίδιο πνεύµα χρησιµοποιείται από τον Ζωγραφόπουλο ο ορισµός που αποδόθηκε 

στην τηλεργασία από το Eurofound σύµφωνα µε τον οποίο ως τηλεργασία νοείται «η 

εργασία που παρέχεται, µέσω της χρήσης τηλεπικοινωνιών, από έναν εργαζόµενο 

(µισθωτό, ανεξάρτητο εργαζόµενο, εργαζόµενο κατ’ οίκον, …) κυρίως ή κατά ένα 

σηµαντικό µέρος της σε τόπο (/τόπους) διαφορετικό (-ούς)από εκείνον (-ους) που 

αποτελεί (-ούν) το συνήθη χώρο εργασίας για έναν εργοδότη ή έναν πελάτη» 

(Ζωγραφόπουλος 2008, σ. 155).  

Στην ευρωπαϊκή Συµφωνία-πλαίσιο για την τηλεργασία της 16-7-2002 και 

συγκεκριµένα στο άρθρο 2 αυτής, το οποίο ενσωµατώθηκε µεταφρασµένο στην ΕΓΣΣΕ 

2006-07, αναφέρεται ότι «η τηλεργασία είναι µία µορφή οργάνωσης ή/και εκτέλεσης 

εργασίας που χρησιµοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής, βάσει µιας σύµβασης ή σχέσης 

εργασίας, όπου µια εργασία που θα µπορούσε επίσης να εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις 

του εργοδότη εκτελείται κανονικά εκτός αυτών των εγκαταστάσεων». 

∆ιαφαίνεται λοιπόν και από τους παραπάνω ορισµούς κοινοτικής προέλευσης ότι 

βασικές συνιστώσες της τηλεργασίας αποτελούν ο τόπος όπου αυτή εκτελείται και ο 

τρόπος, τα µέσα που χρησιµοποιεί ο τηλεργαζόµενος για την εκτέλεση της εργασίας. 

 

4.2.1. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η τηλεργασία ως µορφή απασχόλησης εµφανίσθηκε και εξελίχθηκε κατά τα τελευταία 

τριάντα χρόνια. Αρχικά απαντάται στη δεκαετία του 1980 οπότε και υπήρξε ανάπτυξη 

των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας η οποία και οδήγησε στη διευρυµένη 

χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στους χώρους εργασίας. Με την περαιτέρω 

ανάπτυξη της µικροηλεκτρονικής κατά τη δεκαετία του 1990 έχουµε τη διεύρυνση της 

χρήσης εφαρµογών πληροφορικής και την περαιτέρω διείσδυση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στην παραγωγική διαδικασία. Στη συνέχεια, η ανάπτυξη του διαδικτύου 

προσέφερε απλούστευση των τηλεπικοινωνιακών διαδικασιών, συνεισφέροντας στην 

εξέλιξη αυτής της νέας µορφής εργασίας, η οποία πλέον εκτελείται µε µεγαλύτερη 

ταχύτητα και δίχως τους περιορισµούς τόπου και χρόνου. Έτσι πλέον, η τηλεργασία 

µπορεί να λάβει µια σειρά από ειδικότερες επιµέρους µορφές οι οποίες στην πράξη 
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µπορεί να συνδέονται ή/και να αλληλοσυµπληρώνονται µεταξύ τους. Μπορούµε 

λοιπόν, σύµφωνα µε τους Ληξουριώτη (1998) και Ζωγραφόπουλο (2008), να µιλούµε 

για: 

- Τηλεργασία κατ’ οίκον: Στην περίπτωση αυτή ο τηλεργαζόµενος παρέχει την εργασία 

του κατά κύριο λόγο από το χώρο κατοικίας του και όχι στην έδρα ή σε εγκαταστάσεις 

της επιχείρησης, µε τη χρήση των εφαρµογών πληροφορικής και τεχνολογίας. 

Ενδέχεται ο τύπος αυτός απασχόλησης να είναι µόνιµος είτε προσωρινός, 

αποκλειστικός ή για την ολοκλήρωση τµήµατος της συµφωνηθείσας εργασίας. 

- Τηλεργασία µέσω κέντρων παροχής τηλεργασίας: Εδώ ο τηλεργαζόµενος εργάζεται 

σε κέντρα παροχής τηλεργασίας τα οποία είναι ανεξάρτητα από τις κύριες 

εγκαταστάσεις της εταιρείας και ανήκουν σε περισσότερα από µία επιχειρήσεις. 

Παρέχει λοιπόν την εργασία του από απόσταση, σε καθορισµένο τόπο και χρόνο, 

συνυπάρχοντας στον ίδιο χώρο µε τηλεργαζόµενους οι οποίοι εργάζονται για άλλες 

επιχειρήσεις. 

- «Κινητή» ή «νοµαδική» τηλεργασία: Στα πλαίσια αυτά ο τηλεργαζόµενος παρέχει τις 

υπηρεσίες του από τόπο ο οποίος δεν είναι σταθερός καθώς, κυρίως εξαιτίας της φύσης 

της εργασίας, είναι αναγκασµένος να µετακινείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 

ανάλογα µε τη φύση της εργασίας και τις ανάγκες της επιχείρησης (πχ. εµπορικός 

αντιπρόσωπος). 

- Τηλεργασία δοµηµένη στα πλαίσια ενός δικτύου στο εσωτερικό της επιχείρησης αλλά 

σε διαφορετικούς γεωγραφικούς τόπους: Κατά την περίπτωση αυτή ο τηλεργαζόµενος 

µπορεί να παρέχει την εργασία του από συγκεκριµένο τόπο, ατοµικά ή µέσα από 

«εικονικές» οµάδες εργασίας τα µέλη των οποίων µπορεί να βρίσκονται σε 

διαφορετικούς γεωγραφικούς τόπους, ενώ ενεργεί κάτω από τις οδηγίες και εντολές του 

εργοδότη του, ο οποίος εδρεύει σε έτερο γεωγραφικό τόπο. Στη µορφή αυτή της 

τηλεργασίας έχουµε διευρυµένη χρήση των ενδοεταιρικών συστηµάτων επικοινωνίας 

(intranets).   
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4.3. Η ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4.3.1. ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η τηλεργασία µπορεί να παρέχεται είτε µε την κατάρτιση σύµβασης εξαρτηµένης 

εργασίας είτε µε σύµβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου. Γενικά ως εξάρτηση, 

σύµφωνα µε τον Ληξουριώτη (1998), θεωρείται η προσωπική, νοµική και οικονοµική 

εξάρτηση από έναν εργοδότη, ο οποίος δύναται να καθορίζει τον τόπο και τρόπο 

παροχής της εργασίας που προσφέρει ένας µισθωτός και η οποία εκτελείται κάτω από 

τις οδηγίες και την επίβλεψή του. Βεβαίως το κριτήριο της εξάρτησης υπό την έννοια 

αυτή χαρακτηρίζει κατά κύριο λόγο τις παραδοσιακές σχέσεις εργασίας, ενώ 

εµφανίζεται «ανεπαρκές», σύµφωνα µε τον Κουκιάδη (1996), να καλύψει σύγχρονες 

ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, όπως αυτή της τηλεργασίας. Η απεξάρτηση του 

τηλεργαζόµενου από την παραδοσιακή έννοια του χώρου και του χρόνου παροχής της 

εργασίας καθώς και η αποδυνάµωση της άµεσης διευθυντικής εποπτείας καθιστούν 

εξασθενηµένο το κριτήριο της εξάρτησης µε την κλασική έννοια του όρου και συνεπώς, 

δεδοµένου ότι το εργατικό δίκαιο και οι προστατευτικοί κανόνες που εµπεριέχει 

αφορούν τις εξαρτηµένες σχέσεις εργασίας, αµφισβητείται η δυνατότητα εφαρµογής 

της εργατικής νοµοθεσίας στους απασχολούµενους µε σύµβαση τηλεργασίας. Για το 

λόγο αυτό και προκειµένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για σχέση που ενέχει τα 

χαρακτηριστικά της εξαρτηµένης εργασίας ή όχι, εξετάζονται και συνεκτιµώνται 

επιπρόσθετα, κατά τον Ζερδελή (2011) στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν την ύπαρξη 

εξάρτησης, όπως εάν ο τηλεργαζόµενος εργάζεται για έναν µόνον εντολέα, χωρίς να 

διαθέτει ίδια κεφάλαια και υπηρεσίες τρίτων προσώπων προς όφελός τους.  

 

4.3.2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 

Στη χώρα µας και µέχρι την πρόσφατη ψήφιση του Ν 3846/2010 δεν υπήρχε 

νοµοθετική ρύθµιση για το καθεστώς της τηλεργασίας και οι υφιστάµενες ρυθµίσεις για 

την κατ’ οίκον εργασία, οι οποίες θα µπορούσαν κατ’ επέκταση να ισχύσουν και για 

τους τηλεργαζόµενους, χαρακτηρίζονται ως αποσπασµατικές και ελλιπείς. 



51 

 

Χαρακτηριστική είναι η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 49 του Ν∆ 2698/1953 µε την 

οποία εξαιρούνται από την υπαγωγή στην εργατική νοµοθεσία οι κατ’ οίκον 

εργαζόµενοι σε πόλεις µε πληθυσµό κάτω των 6.000 κατοίκων. Η µόνη προϋπάρχουσα 

διάταξη µε δυνητική εφαρµογή και στους τηλεργαζόµενους είναι αυτή της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του Ν 1876/1990 µε την οποία το δικαίωµα για σύναψη συλλογικών 

συµβάσεων «εφαρµόζεται επίσης και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία αν και δεν 

συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, παρέχουν εργασία υπό συνθήκες 

εξάρτησης και εµφανίζουν ανάγκη προστασίας αντίστοιχη µε αυτή των εργαζοµένων». 

Με το Ν 3846/2010 τέθηκαν για πρώτη φορά κάποιοι κανόνες µε στόχο να 

εξειδικευτούν οι γενικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από την ευρωπαϊκή συλλογική 

συµφωνία-πλαίσιο για την τηλεργασία, η οποία υπογράφθηκε από τους κοινωνικούς 

εταίρους της Ε.Ε. στις 16-7-2002. Με τις διατάξεις του νόµου αυτού εισάγονται 

ρυθµίσεις για την τηλεργασία που αποσκοπούν στην προστασία των τηλεργαζοµένων 

αν και, όπως επισηµαίνουν οι Κουκιάδης (2011) και Ζερδελής (2011), χρειάζεται 

περαιτέρω εξειδίκευση των προβλέψεων.  

Στο άρθρο 5 του ως άνω νόµου το οποίο και αφορά στην τηλεργασία, ορίζεται στην 

παρ. 1 η υποχρέωση του εργοδότη να ενηµερώνει εγγράφως και εντός οκτώ (8) ηµερών 

τον εργαζόµενο για το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην εκτέλεση της 

εργασίας και συγκεκριµένα για την ιεραρχική σύνδεση µε τους προϊσταµένους του, τα  

λεπτοµερή καθήκοντά του, τον τρόπο υπολογισµού αµοιβών και χρόνου εργασίας και 

την αποκατάσταση του κόστους που προκαλείται από την παροχή της (τηλεπικοινωνίες, 

εξοπλισµός, βλάβες συσκευών κλπ). Επίσης, στην περίπτωση που στη σύµβαση 

περιέχεται συµφωνία για τηλε-ετοιµότητα, ορίζονται τα χρονικά της όρια και οι 

προθεσµίες ανταπόκρισης του µισθωτού.  

Στην επόµενη παράγραφο του ιδίου άρθρου ρυθµίζονται θέµατα µετάβασης από µία 

κλασική θέση εργασίας σε καθεστώς τηλεργασίας και συγκεκριµένα προβλέπεται µία 

περίοδος προσαρµογής διάρκειας τριών (3) µηνών, κατά την οποία οποιοδήποτε από τα 

συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να υπαναχωρήσει, µετά από τήρηση προθεσµίας δεκαπέντε 

ηµερών. Στην περίπτωση αυτή ο µισθωτός µπορεί να επιστρέψει στην εργασία του, σε 

αντίστοιχη θέση µε αυτήν που κατείχε. Η διάταξη αυτή γίνεται κατ’ εφαρµογή του 

άρθρου 3 της ευρωπαϊκής συµφωνίας-πλαίσιο για την τηλεργασία, µε την οποία 

προβλέπεται ότι η τηλεργασία έχει οικειοθελή χαρακτήρα για τους ενδιαφερόµενους, 
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εργαζόµενο και εργοδότη, και στοχεύει στο να ενθαρρύνει την προσφυγή στην 

τηλεργασία. 

Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 7 της ευρωπαϊκής συµφωνίας-πλαίσιο για την τηλεργασία 

σύµφωνα µε το οποίο ο εργοδότης φέρει την ευθύνη και αναλαµβάνει το κόστος 

παροχής, εγκατάστασης, συντήρησης καθώς και λειτουργίας του απαιτούµενου 

εξοπλισµού, τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις της τρίτης παραγράφου του άρθρου 5. 

Τέλος, στην τελευταία παράγραφο ορίζεται η υποχρέωση του εργοδότη να 

πληροφορήσει τον τηλεργαζόµενο εντός δύο (2) µηνών από την κατάρτιση της 

σύµβασης εργασίας για το πρόσωπο και τα στοιχεία επικοινωνίας των εκπροσώπων του 

προσωπικού στην επιχείρηση. Η διάταξη αυτή, µε την οποία  διασφαλίζονται 

συλλογικά δικαιώµατα στους τηλεργαζόµενους, συµπεριλαµβάνεται κατ’ εφαρµογή του 

άρθρου 11 της ευρωπαϊκής συµφωνίας-πλαίσιο για την τηλεργασία, σύµφωνα µε την 

οποία οι τηλεργαζόµενοι έχουν τα ίδια συλλογικά δικαιώµατα µε τους εργαζόµενους 

στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και δεν µπορεί να υπάρξει κανένα εµπόδιο  στην 

επικοινωνία τους µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

5.1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε µε στόχο τη διερεύνηση της έννοιας της 

ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις και την καταγραφή των κυρίαρχων τάσεων στην 

ελληνική αγορά εργασίας µέσα από την εξέταση και µελέτη τριών συγκεκριµένων 

ευέλικτων µορφών απασχόλησης, της µερικής απασχόλησης, της εκ περιτροπής 

εργασίας και της τηλεργασίας. Η ραγδαία ανάπτυξη και διάδοση των ανωτέρω στα 

πλαίσια της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας και των πρόσφατων νοµοθετικών 

µεταρρυθµίσεων της εργατικής νοµοθεσίας αποτέλεσαν και το κριτήριο για την επιλογή 

τους. Βέβαια, η µελέτη των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων δεν περιορίζεται στους 

παραπάνω τύπους απασχόλησης, καθώς, πέραν των ήδη υπαρχόντων, οι οποίοι και δεν 

ορίζονται πάντοτε µε ευκρίνεια, αναπαράγονται διαρκώς νέες µορφές απασχόλησης µε 

διαφορετικά επίπεδα ευελιξίας, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει στη βιβλιογραφία σαφής 
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προσδιορισµός αυτών. Έτσι, συναντούµε όρους όπως «ευέλικτες» ή «ελαστικές» ή 

«άτυπες» ή «ατυπικές» ή «ιδιαιτέρως άτυπες», ενώ κάτω από τις έννοιες αυτές δεν 

υπάρχει κοινή παραδοχή για το ποιες  τελικά µορφές εργασίας εντάσσονται σε αυτές, µε 

αποτέλεσµα να καθίσταται δυσχερής η ενιαία και συνολική µελέτη τους. 

Επιπλέον, δεχόµενοι ότι κοινό χαρακτηριστικό όλων των ευέλικτων µορφών 

απασχόλησης είναι η απόκλιση από το παραδοσιακό µοντέλο της σύµβασης εργασίας, 

υπάρχει δυσκολία στην εξαγωγή περαιτέρω κοινών στοιχείων καθώς διαφορετικά 

θέµατα αναδεικνύει η µελέτη, για παράδειγµα, των όρων και προβλέψεων για τη µερική 

απασχόληση και διαφορετικά για την τηλεργασία, η οποία ενδέχεται να αφορά 

σύµβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Επίσης, ενδέχεται ο νοµοθέτης να 

αντιµετωπίζει περισσότερο ευνοϊκά µία µορφή απασχόλησης έναντι κάποιας άλλης. 

Έτσι, στο προαναφερθέν παράδειγµα, η µερική απασχόληση αντιµετωπίζεται σαφώς 

περισσότερο διεξοδικά και αποδίδεται µεγαλύτερη βαρύτητα στην ασφάλεια και την 

προστασία του εργαζοµένου από ότι η τηλεργασία, για την οποία οι νοµοθετικές 

προβλέψεις είναι µάλλον αποσπασµατικές και ελλιπείς.  

Σηµαντικός περιορισµός στην παρούσα διπλωµατική εργασία, ιδιαίτερα για την 

εξαγωγή εγκυρότερων συµπερασµάτων και ασφαλέστερης αξιολόγησης των τάσεων, 

τίθεται από την έλλειψη πρόσφατων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων όπως και 

συγκριτικών µελετών για την εικόνα που παρουσιάζει η ελληνική αγορά εργασίας, 

ιδιαίτερα µετά την ψήφιση των τελευταίων µεταρρυθµίσεων. Τα στοιχεία αυτά, 

δεδοµένης της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας ιδιαίτερα στη χώρα µας, αλλά και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, θα παρουσίαζαν εξαιρετικό ενδιαφέρον αφενός επειδή θα 

προσέφεραν δεδοµένα για την απασχόληση σε φάση οικονοµικής ύφεσης και αφετέρου 

καθώς θα αναδείκνυαν το ρόλο του εργατικού δικαίου εν µέσω απαιτήσεων για τόνωση 

της ανταγωνιστικότητας αλλά και προστασία της εργασίας. Βεβαίως, εξαιτίας του 

πρόσφατου όλων αυτών των εξελίξεων δε µπορούµε ακόµη να µιλήσουµε για 

διαµορφωµένη κατάσταση στην ελληνική αγορά εργασίας παρά µόνον για τάσεις καθώς  

και να παρακολουθούµε τις «δοµικές» κατά τον Κουκιάδη (2011) αλλαγές που, εν µέσω 

συνεχών εξελίξεων, ακόµη και κατά την περίοδο συγγραφής της παρούσας εργασίας, 

µετουσιώνουν το παραδοσιακό εργατικό δίκαιο. 
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5.2. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Η ραγδαία εξάπλωση των µη τυπικών συµβάσεων εργασίας υποδηλώνει µία σαφή τάση 

ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων στη χώρα µας. Ένα εύλογο όµως ερώτηµα 

αναδεικνύεται και αφορά στο κατά πόσο η ευελιξία θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως 

πανάκεια, προκειµένου οι εργασιακές σχέσεις να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες 

οικονοµικές προκλήσεις και απαιτήσεις, ή εάν θα πρέπει να τεθούν κάποια όρια µε 

σεβασµό αφενός στις οικονοµική αλλά αφετέρου και στην κοινωνική διάσταση του 

θέµατος. Ποια θα πρέπει τελικά να είναι η µορφή και ποιο το περιεχόµενο που θα έχει 

µία κοινωνικά αποδεκτή πολιτική ευέλικτης απασχόλησης;   

Οι Λυµπεράκη και ∆ενδρινός (2008), µέσα από µελέτη ερευνών που έγιναν σχετικά µε 

την εικόνα που παρουσιάζουν οι αγορές εργασίας στις ανεπτυγµένες χώρες-µέλη του 

ΟΟΣΑ, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι χώρες οι οποίες διατηρούν φιλελεύθερο 

προσανατολισµό και αγορές εργασίας περισσότερο απελευθερωµένες, εµφανίζουν 

υψηλό επίπεδο ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις το οποίο όµως συνοδεύεται από 

σχετικά χαµηλότερο επίπεδο εργασιακής ασφάλειας. Αντίθετα, σε χώρες όπου η 

εργατική νοµοθεσία διατηρεί σηµαντικά τον προστατευτικό της χαρακτήρα, το 

αντίστοιχο επίπεδο ευελιξίας είναι χαµηλότερο, ενώ ενισχυµένο εµφανίζεται το επίπεδο 

εργασιακής ασφάλειας. 

Κοινό λοιπόν στοιχείο όλων των ευέλικτων µορφών εργασίας είναι η απόκλιση από το 

παραδοσιακό µοντέλο απασχόλησης και κατ’ επέκταση η µείωση της ασφάλειας που 

παρείχε η σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου και η αποδυνάµωση της παραδοσιακά 

προστατευτικής λειτουργίας του Εργατικού ∆ικαίου. Αναπόφευκτη συνέπεια αυτών 

είναι η διαµόρφωση µιας νέας πραγµατικότητας όπου οι νέοι κανόνες ευελιξίας που 

εισάγονται µέσα από µία σειρά µεταρρυθµίσεων αµφισβητούν παραδοσιακές 

προσεγγίσεις και οδηγούν σε µετασχηµατισµό της εργατικής νοµοθεσίας και 

αναπόφευκτη αναφορά στο «δίκαιο της ευελιξίας…ένα δίκαιο των παρεκκλίσεων και 

εξαιρέσεων από το παραδοσιακό Εργατικό ∆ίκαιο» (Κουκιάδης, 2006, σ. 387).  

Στα πλαίσια αυτά αναδεικνύεται επιτακτική η ανάγκη επαναδιατύπωσης των κανόνων 

προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων, καθώς  η προώθηση της ελαστικοποίησης 

των εργασιακών σχέσεων δε µπορεί να γίνει µε πρίσµα καθαρά οικονοµικό και σε 
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βάρος της κοινωνικής προστασίας. Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση και ενσωµάτωση 

των κανόνων αυτών στην εργατική νοµοθεσία θα µπορούσε να διαδραµατίσει η 

συντονισµένη στάση και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων οι οποίες, εάν 

ξεπεράσουν τη φάση άρνησης και αντίδρασης απέναντι σε κάθε µεταρρύθµιση, θα 

µπορούσαν να επηρεάσουν  καταλυτικά τις διαµορφούµενες συνθήκες στην αγορά 

εργασίας και να προωθήσουν τα συλλογικά συµφέροντα.  

Οι σύγχρονες ευέλικτες εργασιακές σχέσεις αποτελούν αναγκαία προσαρµογή της 

παραγωγικής διαδικασίας στις νέες συνθήκες ανταγωνισµού και έχουν υιοθετηθεί και 

θεσµοθετηθεί, όπως έχουµε δείξει νωρίτερα, από το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών. 

Οι πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί ενθαρρύνουν τον εκσυγχρονισµό στην οργάνωση της 

εργασίας µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και την 

αύξηση του επιπέδου απασχόλησης. Όλα τα παραπάνω δεν είναι δυνατόν να 

υλοποιηθούν χωρίς την επίτευξη ισορροπίας ανάµεσα στην ευελιξία και την ασφάλεια, 

έννοιες σε καµία περίπτωση αντιφατικές αλλά αλληλοσυµπληρούµενες και 

αλληλεξαρτώµενες, η σύζευξη των οποίων υποστηρίζει και υποδεικνύει την ποιότητα 

στην απασχόληση. Για να επιτευχθεί η σύζευξη αυτή, επιβάλλεται η υιοθέτηση κοινών 

αρχών οι οποίες θα αποβλέπουν στην κατοχύρωση των θεµελιωδών δικαιωµάτων της 

εργασίας, θα επιδιώκουν την εξασφάλιση της ισότητας στη µεταχείριση, θα αποτρέπουν 

την καταχρηστική προσφυγή στις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, θα στοχεύουν στην 

ποιοτική αναβάθµιση αυτών, θα αποτρέπουν την οικονοµική περιθωριοποίηση µερίδων 

του εργατικού δυναµικού και θα διασφαλίζουν τις ανάγκες τόσο των εργοδοτών για 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, όσο και των εργαζοµένων για 

υψηλότερα ποσοστά ασφάλειας και προστασίας.  

 

5.3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Ο βαθµός στον οποίο η επιθυµούµενη ισορροπία ανάµεσα στην ευελιξία και την 

ασφάλεια επιτυγχάνεται ή είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε πρακτικό επίπεδο, θα 

µπορούσε να αποτελέσει το αντικείµενο µελλοντικής µελέτης, καθώς πρέπει να 

λάβουµε υπόψη την παράµετρο του κόστους της επιδιωκόµενης ασφάλειας, αφού η 

ενίσχυση των εργασιακών δικαιωµάτων συνεπάγεται και την αύξηση του κόστους 
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εργασίας. Όπως παρατηρεί και ο Ιωάννου (2007, σ. 1457), η πολιτική της ευελιξίας µε 

ασφάλεια, η οποία επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο για τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας των πολιτικών απασχόλησης και την ενίσχυση των θεσµών της 

αγοράς, συνιστά µία µάλλον «ακριβή πολιτική».  

Στην Ευρώπη σήµερα αλλά και στην Ελλάδα υπάρχουν οι ανάλογες θεσµικές 

προβλέψεις για την προώθηση των ευέλικτων δοµών οι οποίες συνοδεύονται από τη 

διασφάλιση συγκεκριµένων δικαιωµάτων για τους απασχολούµενους µε ευέλικτα 

εργασιακά καθεστώτα, τις οποίες και έχουµε παρουσιάσει στην παρούσα διπλωµατική 

εργασία. Αυτό σηµαίνει ότι, σε θεωρητικό επίπεδο, υπάρχει θεσµοθετηµένη 

κατοχύρωση δικαιωµάτων η οποία είναι ικανή να παράσχει ένα συγκεκριµένο επίπεδο 

ασφάλειας και προστασίας στους ευέλικτα απασχολούµενους. Αποµένει να εξετασθεί, 

σε πρακτικό επίπεδο, ο βαθµός κατά τον οποίο τα δικαιώµατα αυτά τυγχάνουν 

αποδοχής και σεβασµού, καθώς είναι κοινό µυστικό ότι σε αρκετές περιπτώσεις µία 

υπαρκτή ή προσχηµατική απειλή για το εργασιακό µέλλον είναι ικανή να κάµψει 

αντιστάσεις, να καταστρατηγήσει νοµίµως αναγνωρισµένα δικαιώµατα και να οδηγήσει 

σε µία µη ηθεληµένη αποδοχή µιας χαµηλότερης ποιότητας στην απασχόληση. 

Στα ίδια πλαίσια, θα παρουσίαζε ενδιαφέρον να καταγραφούν µε ποσοτικούς δείκτες τα 

επίπεδα ικανοποίησης των ευέλικτα απασχολούµενων µισθωτών σε σχέση µε την 

εργασία τους (δυνατότητα λήψης αποφάσεων, παροχή αυτονοµίας, ωράριο κλπ), τις 

αποδοχές τους, την πρόσβαση σε πρόσθετες παροχές, τις προοπτικές εξέλιξης στην 

ιεραρχία, τη δυνατότητα και τη συχνότητα συµµετοχής σε προγράµµατα εκπαίδευσης 

και επιµόρφωσης, ενώ τα σχετικά αποτελέσµατα θα είχε ενδιαφέρον να µελετηθούν 

συγκριτικά µε αντίστοιχα που θα αφορούσαν εργαζοµένους πλήρους απασχόλησης. 

Σηµαντική προϋπόθεση είναι ή έλευση χρονικού διαστήµατος µέσα στο οποίο το 

σηµερινό τοπίο ρευστότητας, µέσα στο οποίο οι εργασιακές σχέσεις κατακλύζονται από 

θεσµικές µεταρρυθµίσεις, θα αποσαφηνισθεί και οι υπάρχουσες τάσεις θα παγιωθούν, 

ώστε να υπάρξει µία περισσότερο αξιόπιστη και ασφαλέστερη αποτίµησή τους. 
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