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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ, νη 

νπνίεο δηήξθεζαλ δπν ρξφληα πξνζθέξνληάο κνπ εκπεηξία, γλψζεηο θαη ηελ επθαηξία λα 

εξεπλήζσ έλα ζέκα κε ην νπνίν ζρεηίδνκαη θαζεκεξηλά. 

Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο νθείιεηαη απφ ηε κηα πιεπξά ζηελ εξγαζία κνπ θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ζηελ παξφηξπλζε ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη ηνπ θνληηλψλ κνπ λα ελαζρνιεζψ 

κε απηφ. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ινηπφλ γηα φιε ηελ ππνζηήξημε κε ην ζέκα θαη ηελ βνήζεηα ζηελ 

εθπφλεζε ηεο έξεπλαο ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θχξην Ησάλλε Παπαλαζηαζίνπ. 

Δπίζεο, γηα ηελ ζηήξημε θάζε είδνπο ηνπο γνλείο κνπ θαη ηα αδέξθηα κνπ πνπ ήηαλ δίπια κνπ 

θαζφιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ, θαη κνπ παξείραλ ηε ζσζηή θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε 

πνπ ρξεηαδφκνπλ γηα λα θέξσ εηο πέξαο ηα δπν ρξφληα ησλ ζπνπδψλ. 

Μηα ζεκαληηθή πεξίνδνο ήξζε ζην ηέινο ηεο κε απηή ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ειπίδσ ε 

παξαθάησ έξεπλα λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα θαη «ηξνθή» γηα πεξεηαίξσ 

έξεπλεο ζην κέιινλ.
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Ζ παξνχζα έξεπλα αλαθέξεηαη ζηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πνπ θαινχληαη λα θαηαβάινπλ νη 

εξγνδφηεο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο, θαη ζην θαηά πφζν 

απηέο επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε θαη ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ζην 

λνκφ Ζκαζίαο. Αξρηθά, αλαθέξνληαη νξηζκέλα βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα δψζνπλ 

κηα ζαθέζηεξε εηθφλα ζηνλ αλαγλψζηε γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ αζθαιηζηηθφ 

ηνκέα αιιά θαη ζην πσο αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά θαη απφ ην Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην 

θαη απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Καηφπηλ, αλαθέξεηαη ν ηξφπνο ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ν ηξφπνο πνπ αλαιχζεθαλ θαη πνπ βγήθαλ ηα απνηειέζκαηα αιιά θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. Σέινο αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ έρεη γίλεη, 

ελψ παξαηίζεηαη θαη ην παξάξηεκα φπνπ παξέρεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην αζθαιηζηηθφ 

θαη φρη κφλν. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

ε κηα επνρή φπνπ νη εμειίμεηο είλαη ξαγδαίεο θαη ζεκαληηθέο γηα ηελ θνηλσλία, ηα εξγαζηαθά 

ζέκαηα δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ δσή ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ο εξγαδφκελνο έρεη ζηεξεζεί πνιιά απφ ηα πξφηεξα δηθαηψκαηά ηνπ αιιά θαη 

νη επηρεηξήζεηο πιένλ δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ πνιινχο εξγαδφκελνπο κηαο θαη ε 

νηθνλνκηθή χθεζε πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιεληθή νηθνλνκία έρεη θέξεη κεγάιν πεξηνξηζκφ 

ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο. 

Ζ αξρή ηεο ειεπζεξίαο ησλ ζπκβάζεσλ, φπσο απηή ζεκειηψλεηαη ζηα άξζξα 361,648,669 ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα θαη 5 παξ. 1 θαη 3 ηνπ πληάγκαηνο, θαζνξίδνπλ πσο ν εξγαδφκελνο θαη ν 

εξγνδφηεο κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ ηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε, φζνλ αθνξά ην ρξφλν θαη ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Σν χληαγκα κε ην άξζξν 22 παξ. 2 νξίδεη φηη «Με λφκν 

θαζνξίδνληαη νη γεληθνί φξνη εξγαζίαο, πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο ζπλαπηφκελεο κε ειεχζεξεο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη, αλ απηέο απνηχρνπλ, κε ηνπο 

θαλφλεο πνπ ζέηεη ε δηαηηεζία», πξάγκα πνπ νξίδεη φηη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν νξίδνληαη νη 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο αιιά θαη νη απνδνρέο ησλ εξγαδφκελσλ. Απηή είλαη θαη ε 

βαζηθή λνκνζεζία πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη νη ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνπο 

εξγνδφηεο ηνπο. 

Σα ηειεπηαία έηε ιφγσ ηεο θξαηνχζαο θαηάζηαζεο νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δπν 

αληηζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ζηα εξγαζηαθά έρνπλ ππνζηεί κεγάιεο αιιαγέο. Οη εξγαδφκελνη 

απφ ηελ πιεπξά ηνπο έρνπλ δερζεί κεηψζεηο ζε κηζζνχο θαη εκεξνκίζζηα κε απνηέιεζκα λα 

κεησζεί ε αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε θαη λα επέιζεη ζε χθεζε ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά νη εξγνδφηεο έρνπλ δερζεί κηα κεγάιε θαη ζνβαξή κείσζε ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ 

ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο πξάγκα πνπ ηνπο έρεη νδεγήζεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εμφδσλ ηνπο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ζηελ κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπο. 

εκαληηθφ ξφιν γηα ηε ζρέζε εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ είλαη ν κηζζφο θαη νη παξνρέο πνπ ν 

δεχηεξνο ιακβάλεη γηα ηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο ηνπ. Απηά ηα δχν είλαη πνιχ ζεκαληηθφο 

ιφγνο πνιιψλ δηελέμεσλ κεηαμχ ησλ δπν κεξψλ, θαη απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηηο 

απνθάζεηο ησλ εθάζηνηε εξγνδνηψλ. Ζ εμέηαζή ηνπο είλαη ζεκαληηθή, ψζηε λα κπνξέζεη λα 

εμαθξηβσζεί πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ απηψλ θαη ησλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ πνπ έρεη κηα 

επηρείξεζε αιιά θαη κε πνηνλ ηξφπν απηέο επεξεάδνπλ ηελ ιήςε απνθάζεσλ απφ πιεπξάο 

ησλ εξγνδνηψλ. 
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ηφρνο ινηπφλ απηήο ηεο έξεπλαο είλαη αθελφο λα εμεηάζεη ην ιεθζέλ δείγκα απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, θαη αθεηέξνπ λα εμεηάζεη εάλ ππάξρεη 

θάπνηα ζρέζε  νξηζκέλσλ κεηαβιεηψλ –φπσο είλαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη 

θξαηήζεηο γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία- κε ην θέξδνο ή ηελ δεκία πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, κέζα απφ απηή ηελ έξεπλα ζα κπνξέζεη λα εμαθξηβσζεί εάλ ππάξρεη 

θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 

θαη εάλ ππάξρεη θάπνηα ζπζρέηηζε κε ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη επηρεηξεκαηίεο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ αξρηθά ιήθζεθαλ δεδνκέλα απφ επηρεηξήζεηο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνινχζαλ θαη γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ πιεξψλνπλ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο απαξαίηεην ήηαλ ε βηβιηνγξαθηθή παξάζεζε νξηζκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ ψζηε λα γίλεη επθνιφηεξα θαηαλνεηή ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί θαη ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία αιιά θαη ζε απηά πνπ ιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπο, σο αληάιιαγκα γηα ηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο ηνπο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ παξαηίζεληαη 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη ηηο θξαηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

κηζζφ ηνπο, θαη πσο απηά έρνπλ κεηαβιεζεί ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. 

ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ε αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο ησλ ζπλαξηήζεσλ ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ 

θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηεμάγνληαη νξηζκέλα πνξίζκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ ηνπο. Με βάζε απηά, θαηφπηλ δηαηππψλνληαη 

νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ θαη ην πψο επεξεάδνπλ απηέο ηηο 

επηρεηξήζεηο. 

Σειεηψλνληαο ηελ εξεπλεηηθή απηή εξγαζία γίλνληαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα ζέκαηα πνπ 

ρξίδνπλ κεγαιχηεξεο κειάηεο θαη ηα νπνία είλαη ελδηαθέξνλ λα κειεηεζνχλ αθνχ κέζα απφ 

απηά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ηελ εμαγσγή πεξηζζφηεξσλ θαη ζαθέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ 

γηα ηελ ζρέζε ηνπ εξγνδνηηθνχ θφζηνπο κε ην θαζαξφ απνηέιεζκα θαη ηηο απνθάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Ο ηίηινο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη «Πσο νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο: Μηα κειέηε πεξίπησζεο γηα ηνλ λνκφ Ζκαζίαο». θνπφο ηεο 

εξγαζίαο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ζε πνην βαζκφ επεξεάδεηαη ε απφδνζε θαη ε θεξδνθνξία ηεο 

επηρείξεζεο, απφ ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη ηα έμνδα πνπ θάλεη ε επηρείξεζε γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπ. Οη εξγάηεο θαη νη ππάιιεινη ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ 



3 

 

θνκκάηη ζηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο γηα απηφ ην ιφγν είλαη ζεκαληηθφ λα αλαιπζεί 

ν βαζκφο ζηνλ νπνίν απηέο επεξεάδνπλ ηελ απφδνζή ηνπο. 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο εξγαζίαο πξνβιέπεη ηελ πεξάησζή ηεο πεξίπνπ ζηα ηέιε 

επηεκβξίνπ αθνχ απνηειείηαη απφ πνιιά θνκκάηηα ηα νπνία πξέπεη λα αλαιπζνχλ ζε βάζνο. 

εκαληηθφ θαη δχζθνιν ηκήκα ηεο είλαη θαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ αθνχ δελ είλαη εχθνιν λα 

ζπιιέμεη θαλείο δεδνκέλα απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη λα πξνζδηνξίζεη απφ ηελ αξρή ηεο 

έξεπλαο κε αθξίβεηα ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηεο. 

Δθφζνλ ζα γίλεη ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ λνκνχ, ζα αθνινπζήζεη ε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη 

ηελ αλάζεζε ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ, ηνπ δηάκεζνπ θαη ινηπψλ 

κέηξσλ ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. Απηά ζα καο δψζνπλ κηα γεληθή εηθφλα γηα ην δείγκα 

θαη κηα γεληθή αληίιεςε γηα ηελ θξαηνχζα θαηάζηαζε ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Γηα ηελ δηεμαγσγή έγθπξσλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ην δείγκα θαη ηηο 

παξαηεξήζεηο απηνχ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε παιηλδξφκεζε. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζεη λα δνζεί κηα ζαθήο εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν πνπ επεξεάδνπλ νη 

κεηαβιεηέο ην δείγκα, αιιά θαη γηα ηελ ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

έρνπλ νξηζηεί. 

Μεηά απφ ηελ ρξήζε φισλ απηψλ ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηφζν γηα ηελ ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

ππνδείγκαηνο πνπ ζα νξηζηνχλ φζν θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ επεξεάδνληαη νη επηρεηξήζεηο απφ 

ηελ κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη ζε κηζζνχο θαη ζηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηνπο. 
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ΜΕΡΟ Α 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

1.1 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ζ παξνχζα έξεπλα αζρνιείηαη κε ην πφζν επεξεάδνπλ νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη ν κηζζφο 

πνπ ιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο. Σν πξφβιεκα πνπ ζα πξνζπαζήζεη 

απηή ε έξεπλα λα δηαπξαγκαηεπζεί είλαη ζε πνην βαζκφ νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη νη κηζζνί 

επεξεάδνπλ ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. Δπίζεο, ζα πξνζπαζήζεη λα δηεξεπλήζεη νξηζκέλεο 

κεηαβιεηέο ζρεηηθέο κε ηελ κηζζνδνζία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα γίλεη 

ζαθήο ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαζψο θαη λα νξίζεη ην βαζκφ ζπζρέηηζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ηνπο. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί πσο ε κηζζνδνζία είλαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαζψο νη εξγαδφκελνη απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, επνκέλσο ην πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη γηα θάζε επηρείξεζε είλαη ζε πνην βαζκφ 

ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδεηαη απφ απηά. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε θαη 

επεξεάδνληαη απφ νηηδήπνηε ζπκκεηέρεη ζηελ ιεηηνπξγία απηήο, επνκέλσο έλα απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα έξεπλα είλαη θαη ην πφζν επεξεάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο απφ ηε κηζζνδνζία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. 

1.2 ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΙΦΕΙΨΝ 

Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεη ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ κηζζνδνζία 

επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζην λνκφ Ζκαζίαο. ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα 

ζεκεησζεί φηη ν λνκφο δελ πεξηιακβάλεη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αθνχ απηέο ηείλνπλ λα 

ζπγθεληξψλνληαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Δπηπιένλ 

ησλ ζηνηρείσλ κηζζνδνζίαο ζα πξέπεη λα ζπιιερζνχλ θαη ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ, ηνπ 

Παζεηηθνχ αιιά θαη ηεο Καζαξήο Θέζεο ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ηα νπνία ζα ππνινγηζηνχλ 

νη απαηηνχκελνη αξηζκνδείθηεο πνπ ζα καο δψζνπλ ηελ εηθφλα ηεο απφδνζεο θαη ηεο 

θεξδνθνξίαο ηηο επηρείξεζεο. Ζ ζπιινγή απηψλ ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη πάληνηε κε ηελ 

ζχκθσλε γλψκε ησλ δηεπζπληψλ θαη ππεχζπλσλ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο.  
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Ζ δηάξθεηά ηεο ππνινγίδεηαη πσο ζα δηαξθέζεη δχν κήλεο. Όιν απηφ ην δηάζηεκα θαηά ην 

νπνίν γίλεηαη ε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ, γίλεηαη παξάιιεια θαη ν ζρεδηαζκφο 

ηνπ ζθειεηνχ ηεο έξεπλαο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο απηήο, έηζη ψζηε 

λα γίλεη ε εθπφλεζή ηεο ζην πξνβιεπφκελν δηάζηεκα θαη ε παξάδνζή ηεο ηελ πξνβιεπφκελε 

εκεξνκελία. 

1.3 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ 

Σν ζέκα ηεο έξεπλαο ζρεηίδεηαη κε ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη ηα έμνδα κηζζνδνζίαο θαη 

πσο απηά επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Σν ζθεπηηθφ πίζσ απφ ηελ 

εξεπλεηηθή απηή πξφηαζε είλαη λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη εηζθνξέο ζηα ηακεία έρνπλ 

άκεζε ή έκκεζε επίδξαζε ζηελ επηρείξεζε.  

Απηά ηα έμνδα απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά 

θαη ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ εμφδσλ απηήο. Γη απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί ην κέγεζνο 

ηεο επηξξνήο πνπ απηά αζθνχλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο. 

εκαληηθφ είλαη λα κειεηεζεί ζην βαζκφ πνπ καο επηηξέπεη ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, ην 

θαηά πφζν ηα έμνδα πνπ θάλεη κηα επηρείξεζε γηα λα θαιχςεη ηνπο κηζζνχο θαη ηα 

εκεξνκίζζηα ησλ εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ ηεο, αζθνχλ επίδξαζε ζηελ απνδνηηθφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο. 
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1.4 ΟΡΙΜΟΙ 

ε απηφ ην ζεκείν ζα παξαηεζνχλ νξηζκέλνη νξηζκνί νη νπνίνη ζα θαλνχλ ρξήζηκνη ζηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ φζσλ ζα παξαηεζνχλ παξαθάησ. 

Αζθάιηζε: ε θνηλσληθή αζθάιηζε έρεη ζαλ ζηφρν ηεο ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

γεληθφηεξα ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, εθφζνλ εθείλνη δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο απαξαίηεηεο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηεο δσήο θαη θπξίσο εάλ απηνί είλαη 

αλίθαλνη γηα εξγαζία ιφγσ αζζελείαο, αλαπεξίαο θιπ.  

Κιάδοη αζθάιηζες: ν λνκνζέηεο έρεη νξίζεη ηνπο εμήο θιάδνπο αζθάιηζεο: 

i. Κιάδνο παξνρώλ Αζζέλεηαο θαη Μεηξόηεηαο , ν θιάδνο απηφο παξέρεη ηελ 

απαηηνχκελε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, αιιά θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε πξφζζεηε πεξίζαιςε πξνθχςεη. 

ii. Κιάδνο παξνρώλ Αζζέλεηαο θαη Μεηξόηεηαο ζε ρξήκα, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο παξνρέο 

επηδνκάησλ αζζέλεηαο, κεηξφηεηαο, αηπρήκαηνο θιπ. 

iii. Κιάδνο πληάμεωλ, ζε απηφ ηνλ θιάδν πεξηιακβάλνληαη φιεο εθείλεο νη παξνρέο πνπ 

αθνξνχλ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ γήξαηνο, ηεο αλαπεξίαο θαη ηνπ ζαλάηνπ. 

Αζθαιηζκέλος: σο ηέηνηνο νξίδεηαη θάζε άηνκν ζην νπνίν εθηείλεηαη ε Κνηλσληθή Αζθάιηζε 

θαη ζην νπνίν απηή ρνξεγείηαη, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

Υποτρεωηηθά αζθαιηζκέλος: είλαη φια ηα άηνκα, ηα νπνία παξέρνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία ή 

ππεξεζία έλαληη ακνηβήο θαηά θχξην επάγγεικα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη εμαηηίαο απηνχ 

ππάγνληαη ππνρξεσηηθά θαη απηνδίθαηα ζε θάπνην θνξέα αζθάιηζεο. 

Παροτή εργαζίας ή σπερεζίας: σο ηέηνηα νξίδεηαη ε ζέζε ηνπ εξγαδφκελνπ ζηελ 

παξαγσγηθή εξγαζία απφ ηε νπνία παξάγεη έξγν, φληαο ζηελ δηάζεζε ηνπ εξγνδφηε θαη 

ιακβάλνληαο ακνηβή γη’ απηήλ. 

Σωκαηηθή εργαζία: είλαη ε σο επί ην πιείζην θαηαβνιή ησλ ζσκαηηθψλ δπλάκεσλ απφ ηελ 

κεξηά ηνπ αλζξψπνπ, ψζηε λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Πλεσκαηηθή εργαζία: είλαη ε σο επί ην πιείζην θαηαβνιή ησλ πλεπκαηηθψλ δπλάκεσλ απφ 

ηελ κεξηά ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ παξαγσγή ελφο απνηειέζκαηνο ή ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. 
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Σύκβαζε εργαζίας: είλαη ε ζπκθσλία παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο έλαληη 

ακνηβήο, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νη ζπλζήθεο, ν ηξφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη 

ε ακνηβή πνπ ζα παξέρεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε πξνο ηνλ εξγαδφκελν. 

Σύκβαζε εργαζίας αορίζηοσ τρόλοσ: είλαη ε ζπκθσλία παξνρήο εξγαζίαο απφ κεξηάο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ έλαληη ακνηβήο, φηαλ απηή φκσο ε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα δελ θαζνξίδεηαη , αιιά 

νχηε θαη ζπλάγεηαη απφ ην είδνο θαη ηνλ ζθνπφ απηήο. 

Σύκβαζε εργαζίας ορηζκέλοσ τρόλοσ: ε παξνρή εξγαζίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εξγαδφκελνπ, φηαλ απηή ζπκθσλήζεθε ξεηψο ή ζησπεξψο γηα νξηζκέλν ρξφλν, ή κέρξη ηελ 

επέιεπζε νξηζκέλνπ γεγνλφηνο ή πξνθχπηεη πξνθαλψο απηή απφ ην είδνο θαη ηε θχζε ηεο 

εξγαζίαο γηα ηελ νπνία έρεη πξνζιεθζεί ν κηζζσηφο. 

Δηεζλή Λογηζηηθά Πρόησπα: (IAS- International Accounting Standards) νη ινγηζηηθέο 

πξαθηηθέο κε ηελ κνξθή λνκνζεζίαο ζηνπο νπνίνπο νθείινπλ λα ελαξκνληζηνχλ ππνρξεσηηθά 

νη επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ νξηζκέλα θξηηήξηα. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

πιεξνθφξεζεο ησλ μέλσλ επελδπηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

θαηάζηαζε. 

Αποηειέζκαηα τρήζες: Απνηειέζκαηα ρξήζεο είλαη ηα θέξδε / δεκηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο επηρείξεζεο κέζα ζηε ινγηζηηθή ρξήζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ έθηαθησλ γεγνλφησλ. Τπνινγίδνληαη αθνχ πξνζηεζνχλ ζην απνηέιεζκα 

εθκεηάιιεπζεο ηα κε ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη ηα κε ιεηηνπξγηθά θέξδε θαη αθαηξέζνπκε ηα κε 

ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ηηο κε ιεηηνπξγηθέο δεκηέο. Σα απνηειέζκαηα ρξήζεο παξνπζηάδνληαη 

ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο (ΚΑΥ) ηεο επηρείξεζεο. 

Απνηειέζκαηα Υξήζεο = 

Απνηέιεζκα Δθκεηάιιεπζεο 

+ κε Λεηηνπξγηθά Έζνδα 

+ κε Λεηηνπξγηθά Κέξδε 

– κε Λεηηνπξγηθά Έμνδα 

– κε Λεηηνπξγηθέο Εεκηέο 

Παιηλδρόκεζε: είλαη κηα επξέσο ρξεζηκνπνηεκέλε ζηαηηζηηθή ηερληθή κνληεινπνίεζεο γηα 

ηελ έξεπλα ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ κίαο εμαξηψκελεο κεηαβιεηήο θαη κηαο ή πεξηζζφηεξσλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ . Υξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ εθρψξεζε δεδνκέλσλ ζε κία 

http://www.euretirio.com/2010/06/logistiki-xrisi-periodos.html
http://www.euretirio.com/2010/06/apotelesma-ekmetalefsis.html
http://www.euretirio.com/2010/06/apotelesma-ekmetalefsis.html
http://www.euretirio.com/2010/06/apotelesma-ekmetalefsis.html
http://www.euretirio.com/2010/06/katastasi-apotelesmaton-xrisis.html
http://www.euretirio.com/2010/06/esodo.html
http://www.euretirio.com/2010/03/oikonomiko-katharo-kerdos.html
http://www.euretirio.com/2010/06/exodo.html
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πξαγκαηηθή κεηαβιεηή πξφβιεςεο, φπσο ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο 

φηαλ είλαη δηαθξηηή, αιιηψο θαιείηαη παιηλδξφκεζε αλ ε κεηαβιεηή είλαη ζπλερήο. Ζ 

παιηλδξφκεζε πξνυπνζέηεη φηη ηα ζρεηηθά δεδνκέλα ηαηξηάδνπλ κε κεξηθά γλσζηά είδε 

ζπλάξηεζεο θαη κεηά θαζνξίδεη ηελ θαιχηεξε ζπλάξηεζε απηνχ ηνπ είδνπο πνπ κνληεινπνηεί 

ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ δνζεί. Απνηέιεζκα ηεο παιηλδξφκεζεο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ηερληθή εμφξπμεο δεδνκέλσλ, απνηειεί έλα κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αξγφηεξα γηα λα 

πξνβιέςεη ηηο ηηκέο ηεο θαηεγνξίαο γηα ηα λέα δεδνκέλα. Σέηνηα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο 

ηεο παιηλδξφκεζεο απνηειεί ε πξφβιεςε ηεο δήηεζεο γηα έλα λέν πξντφλ ή ππεξεζία 

ζπλαξηήζεη ησλ δαπαλψλ δηαθήκηζεο ή ν ππνινγηζκφο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ ζε ζρέζε 

κε ηελ ζεξκνθξαζία, ηελ πγξαζία θαη ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ 

παιηλδξφκεζε πεξηιακβάλεη πνιιέο ηερληθέο κηα απφ ηηο νπνίεο είλαη θαη ε εθηίκεζε 

παιηλδξφκεζεο Probit, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ εξγαζία θαη ζηελ νπνία ππάξρνπλ 

κεηαβιεηέο xi θαη παξάκεηξνη βi , έρνληαο ππνινγηζκέλν θαη ην ζθάικα εθηίκεζεο u. 
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ΜΕΡΟ Β 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

2.1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ 

Σν ζέκα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ αλαθνξά ζηα 

εξγαζηαθά ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηνπ εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ εηψλ 2012, 2013 θαη 2014. Απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

θαηά πφζν επεξεάδεηαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

ε κηα αλεπηπγκέλε θνηλσλία ην Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη νη εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ ζε 

απηφ, είλαη δείγκα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επεκεξίαο πνπ επηθξαηεί ζε κηα θνηλσλία, γη’ απηφ 

είλαη ζεκαληηθή ε δηεμαγσγή εξεπλψλ πνπ λα δίλνπλ θαιχηεξεο θαη πην βηψζηκεο ιχζεηο ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ επξσζηία κηαο θνηλσλίαο θαη θπξίσο 

κηαο νηθνλνκίαο βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ ηξφπν αζθάιηζεο ησλ εξγαδφκελσλ αιιά 

θαη ζηηο παξνρέο πνπ πξνζθέξνληαη ζε απηνχο φρη κφλν απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπο αιιά θαη απφ 

ην Κξάηνο θαη ηνπο θνξείο αζθάιηζήο ηνπο. εκαληηθή ινηπφλ θαζίζηαηαη ε δηεμαγσγή 

εξεπλψλ γηα ηελ θάιπςε θελψλ θαη ειιείςεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε απηέο ηηο ζρέζεηο, 

αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε θαη βειηίσζή ηνπο. 

Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ θαηά θαηξνχο νη ρψξεο ππήξμαλ ζεκαληηθέο ζηηγκέο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ηνπο ηαιάληδαλ ρξφληα. Έηζη θαη ζηελ Διιάδα 

ζήκεξα βξίζθεηαη ζε κηα θξίζηκε θακπή θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα επηιχζεη δηάθνξα 

πξνβιήκαηα κέζα ζηα νπνία είλαη θαη ηα εξγαζηαθά, ην νπνίν είλαη θαη ην ζεκαληηθφηεξν 

απφ ηα πξνβιήκαηα αθνχ είλαη απηφ πνπ δηαησλίδεη ην θαχιν θχθιν ηεο χθεζεο. Οη 

εξγαδφκελνη είλαη απηνί νη νπνίν πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν θαη ακεζφηεξα απφ ηα πθεζηαθά 

κέηξα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ σλ επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγψληαο 

νηθνλνκηθά αδηέμνδα ζηα λνηθνθπξηά θαη ζπξξηθλψλνληαο ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έρνληαο 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ αξλεηηθή εμέιημε ηνπ εζληθνχ πξντφληνο, κεηψλνληαο ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο αιιά θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη, κε απηή ηελ κείσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί ε κείσζε ησλ 
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θνξνινγηθψλ εζφδσλ, ε αχμεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη θαη’ επέθηαζε θαη ε 

θαηάξξεπζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ζρέζε ησλ εξγαηηθψλ πιεξσκψλ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ, βξίζθεηαη ζε 

κηα δηαξθή χθεζε, κε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζπλερψο λα επηβαξχλεηαη απφ ηηο πξφσξεο 

ζπληάμεηο θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Έηζη, νη εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο βξίζθνληαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ζην πξνζθήλην ησλ κειεηεηψλ, πξνζπαζψληαο λα 

δνζεί κηα ιχζε ζην ηέικα ζην νπνίν έρεη επέιζεη, αθνχ ε ζπζηεκαηηθή ππνβάζκηζε ησλ 

εξγαδφκελσλ ζε κηα θνηλσλία δεκηνπξγεί θαη εληείλεη ηηο αδηθίεο, κεηψλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηνπ 

ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο. Έηζη ην λα δηεμαρζεί κηα έξεπλα πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

κηζζνδνζία θαη ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη κε ηελ απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ζα δψζεη κηα 

θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ην πψο λα γίλεη δηαρσξίζηκν ην ζέκα ζε κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο 

αιιά θαη ζε θξαηηθφ επίπεδν. 

Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζε γεληθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ κηζζνδνζία θαη ηα 

αζθαιηζηηθά ζέκαηα ψζηε λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αληηιεπηά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, 

αιιά θαη λα εμεγεζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα, αθνχ ε επξεία γλψζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

επηθξαηεί ζηνπο κηζζνχο θαη ζηα αζθαιηζηηθά ζα δηεπθνιχλεη ηελ άληιεζε θαη ηελ εξκελεία 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

2.1.1 ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΜΒΑΕΨΝ 

ηε ζχγρξνλε θνηλσλία πξσηαξρηθφ ξφιν θαη κεγάιε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ αλζξψπηλε 

εξγαζία, αθνχ απηή απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δχλακε πνπ κεηαηξέπεη ηνπο θπζηθνχ πφξνπο ζε 

αμηνπνηήζηκα απφ ηνλ άλζξσπν πξντφληα. Όιε ε θαηαμίσζε πνπ έρεη απνθηήζεη ζηηο κέξεο 

καο ε εξγαζία έρεη επέιζεη κεηά απφ ηελ επηξξνή δηάθνξσλ θηινζνθηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ 

ξεπκάησλ θαζψο θαη κε ηελ ηερλνινγηθή θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε θαηαμίσζε απηή δελ είλαη θαηνρπξσκέλε θαη δεδνκέλε ζε θάζε ρψξα 

θαη πνιηηηζκφ αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο, ζηελ Διιάδα ηα πξάγκαηα είλαη ζε θαιφ επίπεδν 

αθνχ ν λνκνζέηεο αλαγλσξίδεη θαη έρεη ζεζκνζεηήζεη αξθεηά απφ ηα δηθαηψκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ο Φψηεο Παπαγηάλλεο ζε ζρεηηθφ ηνπ ζχγγξακκα αλαθέξεη « Ζ Διιάδα ζαλ 

αλαηνιηθή ρψξα επεξεάζηεθε άκεζα απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ αλαηνιηθψλ ιαψλ, πνπ δελ 

πέηπραλ λα θαηαρσξήζνπλ ηελ εξγαζία ζην ζχζηεκα ησλ θνηλσληθψλ ηνπο αμηψλ» (Δπηηνκή 
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χγρξνλνπ Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ, Φψηε Θ. Παπαγηάλλε- Γνλάηνπ Η. Παπαγηάλλε, Αζήλα 1988 

ζει 17-18). Παξφια απηά νη ζπλζήθεο ηεο ζχγρξνλεο δσήο θαη θνηλσλίαο απαηηνχλ λέν 

ζρεδηαζκφ γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ηε ζέζπηζε ησλ αλάινγσλ θαλφλσλ δηθαίνπ. Ζ 

θαηάηαμε ησλ θαλφλσλ ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ ζην γεληθφηεξν ζχζηεκα ησλ θαλφλσλ 

δηθαίνπ, παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο αιιά θαη ηδηαηηεξφηεηεο, επεηδή πνιιέο δηαηάμεηο 

ηνπ, αλ θαη ξπζκίδνπλ ζρέζεηο κεηαμχ ηδησηψλ (ζρέζε εξγαδφκελνπ κε εξγνδφηε), ελ ηνχηνηο 

απνηεινχλ αλαγθαζηηθφ δίθαην κε έληνλε ηάζε δεκνζηνπνίεζεο θαη δηαζλνπνίεζεο ησλ 

θαλφλσλ ηνπ. 

Ο κηζζσηφο κε ηνλ εξγνδφηε ζπλδένληαη κε έλλνκε ζρέζε ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ν 

εξγαδφκελνο κηζζσηφο παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε ηνπ ηελ εξγαζία έλαληη ακνηβήο, πξνζδηνξίδεη 

ηελ έλλνηα ηεο ζρέζεο εξγαζίαο. Ζ ηειεπηαία πθίζηαηαη απφ ηε ζηηγκή θαηά ηε νπνία έλαο 

κηζζσηφο εληάζζεηαη ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο εξγνδφηε θαη 

παξέρεη ζ’ απηή ηελ εξγαζία ηνπ. 

Ζ ζχκβαζε εξγαζίαο πνπ ζπλάπηεη ν κηζζσηφο κε ηνλ εξγνδφηε ηνπ θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξφζιεςεο ηνπ είλαη ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Απηή δεκηνπξγεί δηθαηψκαηα αιιά θαη 

ππνρξεψζεηο θαη ζηα δπν ζπκβαιιφκελα κέξε, κε ηνλ εξγαδφκελν λα νθείιεη λα ηεξεί ην 

σξάξην εξγαζίαο, ηηο εληνιέο ηνπ εξγνδφηε αιιά θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηνπ ζε ακνηβή, αζθαιηζηηθή θάιπςε, ιήςε αδεηψλ θαη 

είζπξαμε απνδεκηψζεσλ ζε πεξίπησζε απνιχζεσο.  Απηέο νη ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ σο δπν εηδψλ ηελ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ηελ ανξίζηνπ ρξφλνπ (νη νξηζκνί 

ηνπο δίλνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 1.4 ΟΡΗΜΟΗ ). 

2.1.2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Ζ Δζληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο (Δ.Γ...Δ.) είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ηνπο 

θαηψηαηνπο κηζζνχο θαη εκεξνκίζζηα θαζψο θαη ηνπο ειάρηζηνπο φξνπο θάησ απφ ηνπο 

νπνίνπο παξέρεηαη ε εξγαζία απφ ηνπο κηζζσηνχο πξνο ηνπο εξγνδφηεο. Τπνγξάθεηαη 

εηεζίσο απφ ηελ ΓΔ θαη ηηο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο.  Όπσο νξίδεη θαη ην άξζξν 8 παξ.1 

ηνπ λ.1876/90, πνπ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην λ. 4093/2012: «Οη εζληθέο γεληθέο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαζνξίδνπλ ηνπο ειάρηζηνπο κε κηζζνινγηθνύο όξνπο εξγαζίαο, πνπ 

ηζρύνπλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο όιεο ηεο ρώξαο. Βαζηθνί κηζζνί, βαζηθά εκεξνκίζζηα , θάζε 

είδνπο πξνζαπμήζεηο απηώλ θαη γεληθά θάζε άιινο κηζζνινγηθόο όξνο, ηζρύνπλ γηα ηνπο 

εξγαδόκελνπο πνπ απαζρνινύληαη από εξγνδόηεο ηωλ ζπκβαιινκέλωλ εξγνδνηηθώλ 
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νξγαλώζεωλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα ππνιείπνληαη ηνπ λόκηκνπ λνκνζεηεκέλνπ θαηώηαηνπ 

κηζζνύ θαη εκεξνκηζζίνπ». 

Γηα νξηζκέλνπο θιάδνπο, επαγγέικαηα αιιά θαη επηρεηξήζεηο δχλαηαη λα αιιάδνπλ νη φξνη 

ησλ ζπιινγηθψλ ηνπο ζπκβάζεσλ κε ηελ ζχλαςε άιισλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο (Κιαδηθψλ, 

Οκνηνεπαγγεικαηηθψλ ή Δπηρεηξεζηαθψλ) κεηαμχ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ 

κηζζσηψλ θαη εξγνδνηψλ. 
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2.2 ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΨΝ ΕΡΓΑΙΑΚΨΝ ΣΑ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΣΡΙΑ 

ΦΡΟΝΙΑ 

2.2.1 ΕΣΟ 2012 
Σν έηνο 2012 είλαη έλα έηνο θαηά ην νπνίν δελ αιιάδνπλ πνιχ νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο κηαο θαη ήδε έρνπλ αιιάμεη ηα εξγαζηαθά δεδνκέλα απφ ην 2010 φηαλ αθφκα ε 

θξίζε ζηελ Διιάδα ήηαλ ζηελ αξρή ηεο. Οη αιιαγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΔΓΔ ηνπ 2012 

ήηαλ αλαγθαίεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ζχκβαζε, απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ κέηξσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην Μλεκφλην θαη ηνλ Νφκν 3845/2010. 

Αξρηθά ζηελ ζχκβαζε απηή δηαζθαιίδνληαη ην Γψξν Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ σο ηαθηηθέο 

απνδνρέο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ε θαηαβνιή απηψλ ζην αθέξαην εθφζνλ ε εξγαζηαθή 

ζρέζε δηήξθεζε φιε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ λφκν πεξίνδν (γηα ην κελ Γψξν Πάζρα απφ 

1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ εθάζηνηε έηνπο έσο θαη ηελ 30

ε
 Απξηιίνπ θαη γηα ην δε Γψξν 

Υξηζηνπγέλλσλ απφ ηελ 1
ε
 Μαΐνπ κέρξη θαη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ). Δπίζεο ν ππνινγηζκφο 

απηψλ ησλ δπν εηδψλ απνδνρψλ δελ αιιάδεη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

Έλα δεχηεξν ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε ζχκβαζε ηνπ 2010, ε νπνία θαη δελ άιιαμε ηα 

επφκελα δπν έηε, είλαη ην επίδνκα άδεηαο ην νπνίν επίζεο δηαζθαιίδεηαη.  

Σν ζεκαληηθφηεξν ζέκα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν νξηζκφο ησλ θαηψηαησλ κηζζψλ θαη 

εκεξνκηζζίσλ ησλ εξγαδφκελσλ. Μέζα ζηελ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ε αλαινγηθή κεηαβνιή 

απηψλ βάζεη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο. 
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Πίλαθας 1 Πίλαθας κηζζώλ θαη εκεροκηζζίωλ όπως ορίζηεθαλ από ηελ ζύκβαζε 2010 

 

2.2.2 ΕΣΟ 2013 
Καηά ην έηνο απηφ παξαηεξνχληαη νξηζκέλεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο , φπσο αλαθέξεηαη, γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα. Γη’ απηφ ην ιφγν ηα εξγαηηθά θαη εξγνδνηηθά 

ζσκαηεία πξνρψξεζαλ απηφ ην έηνο θαηά 22% ησλ θαηψηαησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη θαηά 32% ησλ θαηψηαησλ ακνηβψλ ησλ λέσλ εξγαδνκέλσλ. Ο λ 4039/12 λνκνζεηεί ηνλ 

λέν θαηψηαην κηζζφ θαη θαηψηαην εκεξνκίζζην πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

απηήο ηεο λέαο ζχκβαζεο.    
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Μέζα ζε απηή ηε ζχκβαζε αλαθέξνληαη θαη επηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο 

θάπνηνλ θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απνηεινχλ ηζηνξηθά θεθηεκέλα 

ηνπο, θαζψο έρνπλ απνθηεζεί κεηά απφ αγψλεο θαη ζπζίεο ηνπο θαη ηα νπνία ν λνκνζέηεο 

είλαη ππνρξεσκέλνο απφ ην χληαγκα λα ηα ππεξαζπηζηεί. Ηζρχνπλ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

φινη νη ζεζκηθνί φξνη πνπ νξηδφηαλ απφ πξνγελέζηεξεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. 

Δλ νιίγνηο ην ζεκαληηθφηεξν πνπ αλαθέξεηαη ζε απηή ηελ ζπιινγηθή ζχκβαζε είλαη φηη νη 

κηζζνί θαη ηα εκεξνκίζζηα αιιάδνπλ, κε ηελ ζεκαληηθή κείσζή ηνπο πνπ είλαη ζεκαληηθφ 

γεγνλφο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο αιιά θαη νιφθιεξε ηελ θνηλσλία. 

2.2.3 ΕΣΟ 2014 
ε απηή ηελ ζπιινγή εηήζηα ζχκβαζε δελ αιιάδνπλ νη απνιαβέο ησλ εξγαδνκέλσλ, παξά 

παξακέλνπλ φπσο είραλ νξηζηεί ην πξνεγνχκελν έηνο. Καηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα ησλ 

γνλέσλ ζε κεησκέλν σξάξην πξνθεηκέλνπ λα θξνληίζνπλ ηα παηδηά ηνπο. 

2.2.4 ΕΙΥΟΡΕ Ε ΣΑΜΕΙΑ ΑΥΑΛΙΗ 
Απηέο νη εηζθνξέο είλαη νη κεληαίεο πιεξσκέο πνπ γίλνληαη χζηεξα απφ θξαηήζεηο ζηνπο 

κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη εηζθνξέο απηέο ρσξίδνληαη ζε εηζθνξέο εξγαδφκελνπ θαη 

εηζθνξέο εξγνδφηε, νη νπνίεο ζην ζχλνιφ ηνπο θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηα ηακεία. 

Σν θχξην ηακείν αζθάιηζεο ζην νπνίν ππάγνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη εξγαδφκελνη είλαη 

ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. 

Παξαθάησ δίλεηαη ν πίλαθαο πνπ δείρλεη ηηο εηζθνξέο ζην ηακεία ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 
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Πίλαθας 2 Πίλαθας εηζθορώλ ζηο ηακείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηνπο εξγαδφκελνπο κε πιήξε απαζρφιεζε πνπ αζθαιίδνληαη ζην 

ηακείν ηνπ ΗΚΑ γηα ηνλ θιάδν ηεο ζχληαμεο θαη εθφζνλ ακείβνληαη κε ηνλ εθάζηνηε 

πξνβιεπφκελν θαηψηαην κηζζφ ή εκεξνκίζζην ηεο εθάζηνηε Δ.Γ...Δ., νη θξαηήζεηο πνπ 

γίλνληαη γηα ηελ ζχληαμε αθνξνχλ θξαηήζεηο εηο βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζ εξγνδνηηθή εηζθνξά είλαη ην πνζνζηφ ησλ αθαζάξηζησλ απνιαβψλ ηνπ εξγαδνκέλνπ πνπ ν 

εξγνδφηεο θαηαβάιιεη ζην ηακείν. Σν πνζνζηφ απηφ απμάλεηαη γηα φζνπο εξγαδνκέλνπο 

έρνπλ επηθνπξηθή αζθάιηζε (αχμεζε θαηά πνζνζηφ 3%) θαη γηα φζνπο αζθαιίδνληαη κε 

βαξέα (αχμεζε θαηά 1,25% ηηο εηζθνξάο γηα ηελ θαλνληθή αζθάιηζε). 

Απφ ην έηνο 2014 ηζρχνπλ λέεο εηζθνξέο ζηα ηακεία νη νπνίεο θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο. 
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Πίλαθας 3 Πίλαθας εηζθορώλ γηα Κοηλωληθές Επητεηρήζεης 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζηηο εηζθνξέο πνπ αθνξνχλ  ηηο Κνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 

γηα ην έηνο 2014. 

Με ηηο αιιαγέο πνπ ηζρχνπλ απφ 01/07/2014 κε εγθχθιην πνπ εθδφζεθε εθείλε ηελ 

εκεξνκελία νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο κεηψλνληαη θαηά πνζνζηφ 2,9%, ελψ νη αληίζηνηρεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά πνζνζηφ 1%. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζηηο εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ γηα ηηο Κνηλέο επηρεηξήζεηο 

έηζη φπσο ηζρχεη απφ 01/07/2014. 

 

Πίλαθας 4 Πίλαθας εργοδοηηθώλ εηζθορώλ γηα ηης Κοηλές επητεηρήζεης 
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Οη πίλαθεο πνπ παξαηίζεληαη παξαπάλσ αλαθέξνληαη κφλν ζηηο εηζθνξέο γηα ηελ αζθάιεηα 

γηα αζζέλεηα. 

Απφ ην έηνο 2014 φια ηα επηδφκαηα πνπ παξέρνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζα δίλνληαη κε 

κείσζε θαηά 50%, ελψ ζα θαηαξγεζνχλ απφ ην έηνο 2015, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ζρεηηθή 

εγθχθιην. 

2.2.5 ΑΥΑΛΙΣΙΚΑ ΣΑΜΕΙΑ 
Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο αζθαιίδνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο ζην ηακείν ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. 

Όληαο ην θπξίσο αζθαιηζηηθφ ηακείν ησλ εξγαδνκέλσλ νη εηζθνξέο ζε απηφ ην θαζηζηνχλ 

ζεκαληηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηεο έξεπλάο καο, κηαο θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζε απηφ 

είλαη απηέο πνπ εηζθέξνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη πνπ ζα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Παξφια απηά ππάξρνπλ θαη άιια αζθαιηζηηθά ηακεία φπσο ν ΟΑΔΔ, 

ΣΔΑΤΦΔ θαη άιια ζηα νπνία αζθαιίδνληαη θαηά πεξίπησζε εξγαδφκελνη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

επηρεηξήζεηο ή έρνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε (πρ ζην ΟΑΔΔ αζθαιίδνληαη 

νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο). 

Φνξείο Κχξηαο Αζθάιηζεο 

Ίδξπκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΗΚΑ) 

Πξφθεηηαη γηα θξαηηθφ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο πνπ ηδξχζεθε ην 1934. Απφ ην 1935 

θαζηεξψζεθε ε ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εξγάδνληαη κε ζρέζε κηζζσηήο 

εξγαζίαο ζε απηφ. Παιαηφηεξα δηέζεηε θαη δηθφ ηνπ ζχζηεκα παξνρήο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, 

ελψ απφ ην 2011 εληάρζεθε ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ), ιφγσ ηεο αλαδηάξζξσζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο δεκφζηαο πγείαο. 

Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ) 

ε απηφλ ηνλ νξγαληζκφ αζθάιηζεο ππάγνληαη νη αγξφηεο-  νη απαζρνινχκελνη πξνζσπηθά ή 

κε απηεπηζηαζία, ζπζηεκαηηθά θαη θαηά θχξην βηνπνξηζηηθφ επάγγεικα ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα- 

νη αγξεξγάηεο- νη θαηά θχξην βηνπνξηζηηθφ επάγγεικα κε εκεξνκίζζην ή κηζζφ αγξεξγάηεο-, 

νη αιηείο, νη επαγγεικαηίεο, νη βηνηέρλεο θαη νη έκπνξνη πνπ αζθνχλ ην θχξην επάγγεικά ηνπο 

ζε ρσξηά ή νηθηζκνχο κε αξηζκφ θαηνίθσλ θάησ ησλ 2000. 

Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ο.Α.Δ.Δ.) 
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Σν ηακείν πξνήιζε απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ ηακείσλ ΣΔΒΔ, ΣΑΔ θαη ΣΑ. ε απηφ ην ηακείν 

αζθαιίδνληαη φζνη αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία-δειαδή φζνη δελ 

πξνζθέξνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία- θαζψο επίζεο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

Δπηθνπξηθά ηακεία αζθάιηζεο 

ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη φια ηα ηακεία ηα νπνία δελ ιεηηνπξγνχλ ζαλ ηακεία 

θχξηαο αζθάιεηαο θαη ζηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσκέλνη νη εξγνδφηεο λα αζθαιίδνπλ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, θαη ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζαλ βνεζεηηθή 

αζθάιεηα παξέρνληαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θάπνηεο επηπιένλ παξνρέο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ε αζθάιηζε ζε απηά ηα ηακεία είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε θάπνηνπο 

θιάδνπο επηρεηξήζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ησλ ππαιιήισλ ζε 

θαξκαθεία θαη θαξκαθνβηνκεραλίεο ζην ΣΔΑΤΦΔ. 

Απηά ηα ηακεία ήηαλ πεξηζζφηεξα ζηνλ αξηζκφ αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη κεηά ην 

πξνβιήκαηα ηεο ειιηπνχο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ κεηψζεθε ν αξηζκφο 

ηνπο. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά έρνπλ ελζσκαησζεί απφ ηα ηακεία ηεο θχξηαο αζθάιηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Απηφ έγηλε ζε κηα πξνζπάζεηα λα κεησζεί ην πξφβιεκα ηεο ιεγφκελεο 

«ηξχπαο» ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο ζπληήξεζεο επηπιένλ 

αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ αιιά θαη κεηψλνληαο ην θφζηνο ησλ εξγνδνηψλ αθνχ απηνί ήηαλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ππεχζπλνη γηα ηελ αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηά θαη ηελ 

θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ηνπο. 

Όζα ηακεία επηθνπξηθήο αζθάιηζεο έρνπλ παξακείλεη θαη ζπλερίδνπλ λα αζθαιίδνπλ 

εξγαδφκελνπο πξνβιέπεηαη θαη γηα απηά ελζσκάησζε ζε έλα απφ ηα ηακεία θχξηαο 

αζθάιηζεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα, ζε κηα πξνζπάζεηα γηα πεξεηαίξσ ζπξξίθλσζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηά ηα ηδξχκαηα, αθνχ ην πξφβιεκα δελ 

έρεη βειηησζεί αιιά παξακέλεη ζην λα βξεζεί κηα βηψζηκε ιχζε ψζηε λα κπνξνχλ νη 

αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί λα είλαη βηψζηκνη θαη λα αληαπεμέξρνληαη ζηηο απαηηήζεηο. 

Παξφιε ηελ πιεζψξα ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ε παξνχζα έξεπλα πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ απνδίδνληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ Ίδξπκα 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ( ΗΚΑ) αθνχ είλαη ν θνξέαο φπνπ, θαηά απνθιεηζηηθφηεηα πιένλ, 

αζθαιίδνληαη ηα άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία. Δπνκέλσο, είλαη ην κφλν 

ηακείν πνπ επεξεάδεη άκεζα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σα ππφινηπα ηακεία δελ αθνξνχλ 
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κφλν εξγαδνκέλνπο αιιά θαη επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη δελ έρνπλ ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

κε ηηο επηρεηξήζεηο κε επεξεάδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν άκεζα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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2.3 ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΕ ΕΙΥΟΡΕ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 

Ζ κηζζνδνζία είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ινγηζηηθήο ησλ εηαηξηψλ, αθνχ νη εξγαδφκελνη 

κηαο επηρείξεζεο απνηεινχλ δσηηθφ θνκκάηη απηήο. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί 

ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε απηψλ αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ απηέο εκθαλίδνληαη κέζα ζηνλ 

Ηζνινγηζκφ θαη ηα έμνδα κηαο επηρείξεζεο. 

Οη ακνηβέο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα κηαο επηρείξεζεο εθφζνλ απηέο θαηαζηνχλ 

δεδνπιεπκέλεο, αλεμαξηήησο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ απηέο ζα πιεξσζνχλ ζηνπο 

ππαιιήινπο θαη ηνπο εξγάηεο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δεκηνπξγνχκε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο «Ακνηβέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ», «Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί», «Δξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο», «Φφξνη- ηέιε ακνηβψλ πξνζσπηθνχ». ε απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο έρνπκε ηελ 

θαηαρψξεζε ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ έηζη φπσο νξίδνληαη απφ ηελ δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ 

κηζζνινγηθψλ ελεξγεηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ λφκν ηεο Αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά 

θαη απφ ηα πνζνζηά πνπ νξίδνληαη απφ ηα εθάζηνηε αζθαιηζηηθά ηακεία. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη νη εηζθνξέο αιιά θαη νη απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ 

αληηκεησπίδνληαη ζαλ έμνδα απφ ηελ ινγηζηηθή θαη έηζη εκθαλίδνληαη ζηελ νκάδα 6 ηνπ 

Διιεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ. Πξφθεηηαη γηα ππνρξεψζεηο πνπ έρεη ε εθάζηνηε επηρείξεζε 

φρη κφλν πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο αιιά θαη πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Έηζη, 

ρξεψλνληαη νη αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί ηηο νκάδαο, ελψ παξάιιεια πηζηψλνληαη νη 

αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 5 ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ. 

Λνγηζηηθή αληηκεηώπηζε από Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα 

Ζ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαη γεληθφηεξα ησλ 

παξνρψλ πξνο εξγαδνκέλνπο αληηκεησπίδεηαη απφ ην αλαζεσξεκέλν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ 

Πξφηππν 19 ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην ην 1993. ην παξφλ θεθάιαην ζα 

αλαθεξζνχλ κφλν ηα ζεκαληηθά ζεκεία ηνπ πξνηχπνπ θαζψο ε έξεπλα δελ αθνξά 

επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ ΓΛΠ θαη ε αλαθνξά ζε απηφ γίλεηαη θαζαξά γηα ελεκεξσηηθνχο 

ζθνπνχο. 

Σν παξφλ ΓΛΠ- φπσο απφ εδψ θαη κέρξη ην πέξαο ηεο έξεπλαο ζα αλαθεξφκαζηε ζηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα- εθαξκφδεηαη απφ έλαλ εξγνδφηε γηα ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 
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παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο, εθηφο εθείλσλ πνπ εθαξκφδεηαη ην Γ.Π.Υ.Π. 2 παξνρέο πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ κεηνρψλ. Απφ ην ΓΛΠ 19 αλαγλσξίδνληαη ηέζζεξηο επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο, θαη είλαη νη εμήο: 

1. Βξαρχρξνλεο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο, φπσο εκεξνκίζζηα, κηζζνί θαη εηζθνξέο 

θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, εηήζηεο άδεηεο κεη’ απνδνρψλ θαη άδεηεο αζζέλεηαο κεη’ 

απνδνρψλ, δηαλνκή θεξδψλ θαη πξφζζεηεο παξνρέο θαη κε ρξεκαηηθέο παξνρέο γηα 

ηνπο ησξηλνχο απαζρνινχκελνπο, 

2. Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, φπσο ζπληάμεηο, αζθάιεηεο δσήο θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

3. Λνηπέο καθξνρξφληεο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε καθξφρξνλε 

άδεηα ππεξεζίαο 

4. Παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

χκθσλα κε ην πξφηππν ε επηρείξεζε πξέπεη λα θαηαβάιιεη ζηαζεξέο εηζθνξέο ζε κηα 

μερσξηζηή νηθνλνκηθή κνλάδα (Σακείν) θαη δε ζα έρεη λφκηκε ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε λα 

θαηαβάιεη πεξαηηέξσ εηζθνξέο, αλ ην Σακείν δελ θαηέρεη επαξθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα 

λα πιεξψζεη φιεο ηηο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππεξεζία εξγαδνκέλνπ ζηελ 

ηξέρνπζα θαη ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Όζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα παξνρψλ κεηά ηελ 

έμνδν ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ ππεξεζία, απηά πεξηιακβάλνπλ θαζνξηζκέλεο παξνρέο θαη 

είηε είλαη ρξεκαηνδνηνχκελα-, είηε κεξηθψο είηε νιηθψο- είηε φρη. Σν πξφηππν πξνβιέπεη φηη 

νη επηρεηξήζεηο ζα ινγηζηηθνπνηνχλ φρη κφλν ηηο λφκηκεο δεζκεχζεηο ηεο, αιιά θαη θάζε 

ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ απηή αζθεί. Δπίζεο, ππάξρεη ε 

ππνρξέσζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ ην πξφηππν λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ παξνχζα αμία 

ησλ δεζκεχζεσλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ηελ εχινγε αμία νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ζπρλφηεηα ηέηνηα ψζηε ηα πνζά πνπ θαηαρσξνχληαη λα κελ 

έρνπλ νπζηψδε δηαθνξά απφ ηα πνζά πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνηίκεζε ησλ δεζκεχζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο αιιά θαη ηνπ θφζηνπο είλαη ε κέζνδνο ηεο 

πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθή κνλάδαο. 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε φηη ε εχινγε αμία αθαηξείηαη απφ ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πεξηνξίδεηαη ψζηε λα κελ 

γίλεηαη ππέξβαζε ηνπ θαζαξνχ ζπλφινπ ησλ εμήο: 
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1. Όπνηνπ αθαηαρψξεηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο θαη αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ 

2. Σεο παξνχζαο αμίαο νπνηνπδήπνηε δηαζέζηκνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο κε ηε κνξθή 

επηζηξνθψλ απφ ην πξφγξακκα ή κεηψζεσλ κειινληηθψλ εηζθνξψλ ζην πξφγξακκα 

Καηά ην ΓΛΠ 19 ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη κε ζηαζεξή επηβάξπλζε θαζφιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο κέζεο πεξηφδνπ κέρξη ηελ θαηαρψξεζε ησλ παξνρψλ πνπ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί. 

Δπίζεο, θαηά ηελ πεξηθνπή ή ηνλ δηαθαλνληζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο παξνρψλ, θάζε 

επηρείξεζε πνπ ηεξεί ην ηξέρσλ πξφηππν είλαη ππνρξεσκέλε λα απνηππψλεη ζηα βηβιία ηεο 

ην θέξδνο ή ηε δεκία πνπ πξνθχπηεη. Σν ζσξεπκέλν αλαινγηζηηθφ θέξδνο ή ε δεκία 

θαηαρσξνχληαη εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ην 10% ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο δέζκεπζεο 

θαζνξηζκέλεο παξνρήο θαη ην 10% ηεο εχινγεο αμίαο νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ηελ ινγηζηηθή απεηθφληζε θαη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε θάζε επηρείξεζε πνπ ηεξεί ην παξφλ πξφηππν. 

Σν πξφηππν απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα θαηαρσξνχλ πξψηνλ κηα ππνρξέσζε φηαλ έλαο 

εξγαδφκελνο έρεη παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε αληάιιαγκα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο, πνπ 

ζα πιεξσζνχλ κειινληηθά θαη δεχηεξνλ έλα έμνδν, θάζε θνξά πνπ ε επηρείξεζε αλαιψλεη ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε απφ θάπνηα ππεξεζία πνπ παξαζρέζεθε απφ έλαλ εξγαδφκελν κε 

αληάιιαγκα ηηο παξνρέο πνπ απηή πξνζθέξεη. 

Οη θαηαρσξήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ νξζή θαη εχινγε 

απνηχπσζε ησλ παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, θαηά ην ΓΛΠ 19 πξέπεη λα είλαη νη εμήο: 

1. Όηαλ έλαο εξγαδφκελνο έρεη παξάζρεη ππεξεζία πξέπεη λα θαηαρσξείηαη σο 

ππνρξέσζε, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πνζνχ πνπ ήδε πιεξψζεθε θαη σο έμνδν. 

2. Όηαλ ππάξρνπλ ζσξεπκέλεο απνδεκησλφκελσλ απνπζηψλ θαη κε ζσξεπκέλεο 

απνδεκησλφκελεο απνπζηψλ- φηαλ νη απνπζίεο γίλνληαη, ε επηρείξεζε πξέπεη λα 

θαηαρσξεί ην αλακελφκελν θφζηνο ησλ βξαρπρξφλησλ παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο. 

3. Καηαρψξεζε ησλ ζσξεπκέλσλ ή κε ζσξεπκέλσλ απνπζηψλ (δηαθνπέο, αζζέλεηα, 

κεηξφηεηα ή παηξφηεηα θαη ινηπέο πεξηπηψζεηο) ησλ εξγαδφκελσλ ηεο επηρείξεζεο 

εθφζνλ απηέο απνδεκηψλνληαη. 

4. Όηαλ ππάξρεη θφζηνο δηαλνκήο θεξδψλ ή πξφζζεησλ παξνρψλ ε επηρείξεζε πξέπεη λα 

ην θαηαρσξεί κφλν φηαλ ππάξρεη κηα παξνχζα λφκηκε ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε λα 
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θάλεη ηέηνηεο πιεξσκέο θαη εθφζνλ κπνξεί λα γίλεη κηα αμηφπηζηε εθηίκεζε ηεο 

δέζκεπζεο. 

Οη ζσξεπκέλεο απνδεκησλφκελεο απνπζίεο πξέπεη λα απνηηκψληαη ζην αλακελφκελν θφζηνο 

σο πξφζζεην πνζφ ην νπνίν ε επηρείξεζε αλακέλεηαη λα θαηαβάιεη σο απνηέιεζκα ηνπ 

αρξεζηκνπνίεηνπ δηθαηψκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρεη ζσξεπζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. Όιεο νη ζσξεπκέλεο απνδεκησκέλεο απνπζίεο δελ κεηαθέξνληαη εηο λένλ αιιά 

εθπλένπλ κε ην πέξαο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαη εθφζνλ ην δηθαίσκα δελ αζθεζεί εηο 

νιφθιεξν θαη δελ παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζηνπο εξγαδφκελνπο λα πιεξσζνχλ κε κεηξεηά. 

Σν πξφηππν απηφ αλαθέξεηαη θαη ζηηο παξνρέο πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο κεηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. Σέηνηεο παξνρέο κπνξεί  λα είλαη 

παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (παξάδεηγκα ζπληάμεηο) ή άιιεο παξνρέο φπσο ε αζθάιεηα 

δσήο ή ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. 

Αλαθέξνληαη αλαιπηηθά απφ ην ΓΛΠ 19 ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε θαη ε γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ απηέο ηηο παξνρέο, ψζηε λα έρνπλ νη επηρεηξήζεηο ηηο ζσζηέο θαηεπζχλζεηο θαη λα 

γίλεηαη ζσζηή απεηθφληζε ησλ παξνρψλ απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν γίλεηαη ζαθήο ε επηξξνή πνπ έρνπλ νη παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ 

νηθνλνκηθή δσή ηεο επηρείξεζεο. 

Έλα αθφκα αμηνζεκείσην ζεκείν ηνπ πξνηχπνπ είλαη ε παξάγξαθνο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

αζθαιηζκέλεο παξνρέο ησλ εξγνδνηψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο. Ζ επηρείξεζεο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα θαηαβάιεη αζθάιηζηξα ψζηε λα ρξεκαηνδνηεί πξνγξάκκαηα παξνρψλ κεηά 

ηελ έμνδν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο απφ ηελ επηρείξεζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε επηρείξεζε 

έρεη κηα λφκηκε ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε λα θαηαβάιεη ηηο παξνρέο άκεζα ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ηεο είηε λα πιεξψλεη πξφζζεηα πνζά, ζε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζηήο δελ 

θαηαβάιεη φιεο ηηο κειινληηθέο παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ αθνξνχλ ηελ ππεξεζία πνπ 

πξνζθέξζεθε ζηελ ηξέρνπζα ή κεηαγελέζηεξε πεξίνδν. 

Σν ΓΛΠ 19 αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ζηελ απεηθφληζε απηψλ ησλ παξνρψλ ζηνλ 

Ηζνινγηζκφ, αλαιχνληαο δηεμνδηθά ηνλ ηξφπν πνπ απηά απεηθνλίδνληαη ζε απηφλ αιιά θαη 

πσο πξέπεη λα γίλεηαη νη ινγηζηηθνπνίεζε ησλ παξνπζψλ παξνρψλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα 

ζσζηφ απνηέιεζκα. Έηζη, ζεκεηψλεηαη πσο πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ε ππνρξέσζε σο ην 

ζχλνιν ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο δέζκεπζεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο θαη ησλ νπνηνδήπνηε 

αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ πνπ δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί, αθνχ έρνπλ αθαηξεζεί απφ ην ζχλνιν 
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απηφ ην νπνηνδήπνηε θφζηνο πξνυπεξεζίαο πνπ δελ έρεη θαηαρσξεζεί αθφκα θαη ε εχινγε 

αμία φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηα νπνία ζα δηαθαλνληζηνχλ νη δεζκεχζεηο γηα 

ηηο παξνρέο απηέο. 

Μεηά αλαθέξνληαη νη κέζνδνη πνπ γίλεηαη ε απνηίκεζε απηψλ ησλ παξνρψλ ψζηε λα γίλεη ε 

απεηθφληζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά θαη νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη 

λα γίλνπλ απφ ηελ επηρείξεζε ζην παξάξηεκα ψζηε λα ππάξρεη δηαθάλεηα θαη ζαθήλεηα ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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ΜΕΡΟ Γ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

3.1 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

πιινγή δεδνκέλσλ 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε απφ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ηεξνχλ κηζζνδνζία. Όιεο νη 

επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ λνκνχ Ζκαζίαο θαη έρνπλ απφ έλα κέρξη θαη 50 

άηνκα ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο, ελψ ε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ έγηλε 

θαηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. 

Ζ δηαδηθαζία απηή δηήξθεζε αξθεηφ θαηξφ, αθνχ έπξεπε λα ιεθζεί ε άδεηα απφ ηνπο 

εξγνδφηεο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο ζηελ έξεπλα. Σν 

δείγκα ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ηειηθά είλαη ζηνλ αξηζκφ 45. Ο αξηζκφο απηφο 

δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάινο αιιά αλ αλαινγηζηνχκε φηη κηιάκε γηα έλαλ κηθξφ λνκφ θαη κε 

δεδνκέλν φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζηακαηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

Σν δείγκα ησλ παξαηεξήζεσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί επαξθέο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο ηνπ λνκνχ, θαη πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κηθξνκεζαίεο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν λνκφο δελ πεξηιακβάλεη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ λα απαζρνινχλ 

κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ- απηφ είλαη έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ θαζηζηά ην δείγκα 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζην λνκφ. 

χγθξηζε κέζσλ φξσλ 

Μεηαβιεηή εξγαδφκελνη 

Ζ παξνχζα κεηαβιεηή παξνπζηάδεη κεηαβνιέο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη απηφ νθείιεηαη 

ζηηο αιιαγέο πνπ έρεη επηθέξεη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη αιιαγέο πνπ έρεη επηθέξεη ζηελ 

νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο. Απηέο νη αιιαγέο έθεξαλ φρη κφλν κεηψζεηο ζηηο επηδφζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη θνξνινγνχληαη αιιά θαη ζηνπο 

κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηηο εηζθνξέο πνπ πιεξψλνπλ γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 

Καηά ζπλέπεηα, φια απηά νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο πξάγκα πνπ 

νδήγεζε εθηφο ησλ άιισλ ζε κεηψζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, πξνζπαζψληαο κε 
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απηφ ηνλ ηξφπν λα κεηψζνπλ ηα έμνδά ηνπο θαη ζηε δηαηήξεζε κηαο ζηαζεξήο πνξείαο. Έλαο 

αθφκα ιφγνο πνπ ίζσο κεηψζεθαλ νη εξγαδφκελνη είλαη θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ 

απφ ηνλ ΟΑΔΓ θαη θαηά ηα νπνία νη επηρεηξήζεηο παίξλνπλ εξγαδφκελνπο αιιά δελ έρνπλ 

θακία αζθαιηζηηθή ππνρξέσζε απέλαληί ηνπο, νπφηε θαη δελ εκθαλίδνληαη ζηελ κηζζνδνζία 

ηνπο. 

Λφγσ ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην λα δηαηεξήζνπλ κηα ζηαζεξφηεηα ζηελ 

επηρείξεζή ηνπο εθηφο απφ κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, έρνπλ πξνρσξήζεη 

θαη ζε κείσζε ησλ εκεξψλ απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν ηειεπηαίν καο νδεγεί ζην λα 

ζπλάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη έρεη κεησζεί θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

δηαηεξνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο αιιά κεηψλνπλ ηηο εκέξεο απαζρφιεζήο ηνπο. 

Αλαιπηηθφηεξα, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ν κέζνο φξνο απφ ην έηνο 2012 ζην 2013 δελ 

παξνπζηάδεη θακία κεγάιε δηαθνξά, απιά κηα κηθξή κείσζε. Απφ ην έηνο 2013 ζην 2014 

παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ λνκνχ 

Ζκαζίαο, απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ πνζνζηψλ εηζθνξάο γηα εξγαδφκελνπο θαη 

εξγνδφηεο απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014 θαη κεηά. Απηφ ίζσο ήηαλ έλα θίλεηξν γηα ηελ πξφζιεςε 

πεξηζζφηεξσλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, πξάγκα πνπ ζα βνεζνχζε θαη ζηελ βειηίσζε 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρνπλ 

θξαηηθέο επηδνηήζεηο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο νη νπνίεο 

είλαη έλα αθφκα θίλεηξν γηα ηελ πξφζιεςε ή θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

απαζρνιείηαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη νη νπνίεο έρνπλ αλάγθε  ηελ δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, ψζηε λα παξακείλνπλ ιεηηνπξγηθέο θαη βηψζηκεο.  
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Δηάγρακκα 1 Μεηαβοιή κέζοσ όροσ εργαδοκέλωλ ζηο Ν. Ηκαζίας ηα έηε από 2012 έως ηο 2014 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ κεηαβνιή πνπ επήιζε ζηνλ κέζν φξν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Ννκνχ Ζκαζίαο, ηα ηξία απηά έηε θαηά ηα νπνία 

δηεμάγεηαη ε έξεπλα. Απφ ην δηάγξακκα απηφ γίλεηαη εκθαλέο φηη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ 

απμήζεθε ζηαδηαθά κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θηάλνληαο ν κέζνο φξνο ην έηνο 2014 λα είλαη 

5,65 άηνκα αλά επηρείξεζε. 

Μεηαβιεηή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

Ζ κεηαβιεηή απηή απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ δπν κεηαβιεηέο, ε κηα είλαη νη θξαηήζεηο 

εξγαδνκέλσλ θαη ε δεχηεξε είλαη ηα ηακεία ησλ εξγαδνκέλσλ (δειαδή νη εηζθνξέο πνπ 

πιεξψλνπλ νη εξγνδφηεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία) 

Όζνλ αθνξά ηελ κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηηο θξαηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ παξαηεξνχκε φηη ν 

κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ απηψλ εηψλ παξνπζηάδεηαη ην έηνο 2013 θαηά ην νπνίν νη εξγαδφκελνη 

ήηαλ ιηγφηεξνη ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν έηε. Βέβαηα, ην φηη ν κέζνο φξνο ησλ θξαηήζεσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ γίλνληαη ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, έρεη κεησζεί απφ ην 2012 

έσο ην 2014 νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κεηψζεθε ην πνζνζηφ ησλ εηζθνξψλ ζηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία θαζψο ην πνζνζηφ κεηψζεθε ζε 15,5% επί ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ή ησλ εκεξνκηζζίσλ 

πνπ έρεη εξγαζζεί ν θάζε εξγαδφκελνο ζε κηα επηρείξεζε. 

Ζ δεχηεξε κεηαβιεηή πνπ είλαη ηα ηακεία ησλ εξγαδνκέλσλ, αλαθέξεηαη ζηηο εηζθνξέο πνπ 

απνδίδνπλ νη εξγνδφηεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ εξγαδφκελσλ πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ ηελ εξγαζία 

ηνπο. Καζψο αλαιχνπκε απηή ηε κεηαβιεηή παξαηεξνχκε κηα κεγάιε πηψζε απφ ην έηνο 
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2012 ζην 2013, πξάγκα πνπ ίζσο λα νθείιεηαη ζηελ κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ λνκνχ. Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ δελ ππήξμε 

θάπνηα κεηαβνιή ζηα πνζνζηά ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηα ηακεία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

πγθξίλνληαο ην έηνο 2013 κε ην 2014 παξαηεξνχκε φηη έρνπκε κηα αχμεζε ζηηο εηζθνξέο 

ησλ εξγνδνηψλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 

Πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθέξνπκε φηη ζηηο εηζθνξέο πνπ απνδίδνληαη θάζε θνξά ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε Δζληθή πιινγηθή χκβαζε πνπ ηζρχεη 

θάζε έηνο. Ζ Δ.Γ... ππνγξάθεηαη θάζε έηνο θαη αθνξά ην ζχλνιν ησλ εξγαδφκελσλ θαζψο 

νξίδεη ην ειάρηζην κηζζφ θαη εκεξνκίζζην γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Έηζη, εθφζνλ απηή αιιάδεη 

θάζε έηνο ππάξρεη θαη ε αληίζηνηρε κεηαβνιή ζηηο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία. Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πνιινχο θιάδνπο επηρεηξήζεσλ 

ππήξραλ θαη νη θιαδηθέο ζπκβάζεηο πνπ φξηδαλ απηέο ηα θαηψηαηα εκεξνκίζζηα θαη κηζζνχο 

γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο. Απφ ην 2012 θαη κέρξη ην 2014 θαηαξγήζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο 

θιαδηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ελψ έρνπλ παξακείλεη ζε ηζρχ κφλν ε θιαδηθή ησλ εκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ – αθνξά επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ην εκπφξην φπσο παξάδεηγκα 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ή ζνχπεξ κάξθεη- θαη ε ζχκβαζε ησλ μελνδνρνυπαιιήισλ. Έηζη, ε 

κεηαβνιή ζηηο εηζθνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα απηψλ ησλ εηψλ ίζσο νθείιεηαη θαη ζηηο εθάζηνηε 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο πνπ ίζρπαλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο είηε 

ιφγσ θαηάξγεζεο ησλ θιαδηθψλ ζπκβάζεσλ είηε ιφγσ αιιαγήο ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο νη 

ακνηβέο αιιά θαη νη εηζθνξέο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία έρνπλ ππνζηεί αιιαγέο. Απηέο 

απνηππψλνληαη ζηελ κεηαβνιή πνπ παξαηεξνχκε  ζηα πιεξσηέα ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπο, ηα νπνία κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά αθνχ ν 

κέζνο φξνο ησλ πιεξσηέσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ λνκνχ ην έηνο 2012 ζε ζρέζε κε ην έηνο 

2014 ήηαλ θαηά 5284,53 κνλάδεο πςειφηεξε. ε ζπλδπαζκφ κε ην φηη ν κέζνο φξνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ην 2014 ήηαλ πςειφηεξνο απφ ην 2012 κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε κεηαβνιή ζηηο 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο είλαη ζαθέζηαηα απνηππσκέλε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ λνκνχ θαη 

ζπκβάιιεη ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ απφ πιεπξάο ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

γηα ελ πξφζιεςε ή κε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηελ ζηειέρσζε ησλ ηκεκάησλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπο. 
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ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ε απηφ ην ζεκείν ηεο εξγαζίαο πξέπεη αλ αλαθέξνπκε φηη είλαη ζεκαληηθή ε αλάιπζε θαη 

άιισλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ λνκψλ ηα νπνία ζα κλαο δψζνπλ κηα ζαθέζηεξε θαη 

πιεξέζηεξε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, έρνπλ ζπιιερζεί 

θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κε επθξίλεηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα νη επηρεηξήζεηο. Σα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί γηα ην ζθνπφ απηφ αθνξνχλ ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηα έηε θαηά ηα νπνία δηελεξγείηαη, θαζψο θαη άιια ζηνηρεία ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ 

λα εμεγήζνπλ ηηο επηινγέο ηεο θάζε δηνίθεζεο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

ζηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο θάζε επηρείξεζεο. 

εκαληηθφ ζηνηρείν ζε απηή ηελ αλάιπζε είλαη ηα θαζαξά θέξδε ή ε δεκία πνπ παξνπζηάδεη 

θάζε επηρείξεζε, αθνχ απηά είλαη έλα ζεκαληηθφ δείγκα ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία έρεη 

επέιζεη κηα επηρείξεζε. Δίλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη ηελ πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε 

Γηνίθεζε ηεο θάζε εηαηξίαο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο αιιά θαη έλα δείγκα 

γηα ηηο επηινγέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. εκαληηθφ γηα ηελ αλάιπζε είλαη θαη νη δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ε θάζε επηρείξεζε θαζψο απηέο θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο επηινγέο, 

θαζψο φιεο νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα έρνπλ ππφ έιεγρν ηα έμνδά ηνπο ψζηε λα 

δηαηεξνχλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. 

 

 

Δηάγρακκα 2 Καζαρές εηήζηες αποιαβές εργαδοκέλωλ ηα έηε από 2012 έως 2014 
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Σν πην πάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηελ κεηαβνιή πνπ ππέζηεζαλ νη θαζαξέο εηήζηεο 

απνιαβέο ησλ εξγαδνκέλσλ ηα έηε 2012, 2013, 2014. Παξνπζηάδεηαη κηα πηψζε ζηηο 

απνδνρέο ε νπνία νθείιεηαη ζηελ κεηαβνιή ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

έρνπλ κεησζεί νη θαηψηαηνη κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα, ελψ έρνπλ παξάιιεια γίλεη πξναηξεηηθά 

ή έρνπλ θαηαξγεζεί πνιιά απφ ηα επηδφκαηα πνπ ιάκβαλαλ νη εξγαδφκελνη καδί κε ηνλ κηζζφ 

ηνπο θαη ηα νπνία αχμαλαλ ηα εηζνδήκαηά ηνπο. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ηεο 

θαηάξγεζεο πνιιψλ θιαδηθψλ ζπκβάζεσλ, ε νπνία νδήγεζε θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζηε 

κείσζε ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αθνχ πιένλ ακείβνληαη κε 

ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε ε νπνία έρεη κηθξφηεξνπο κηζζνχο απφ ηηο θιαδηθέο 

ζπκβάζεηο πνπ ίζρπαλ παιαηφηεξα. 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ δηαγξακκάησλ 1 θαη 2 καο επηηξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ε κείσζε ησλ 

κηζζψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο πξνθάιεζε κηα αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ απαζρνινχκελσλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ λνκνχ, αθνχ ε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα δηαηήξεζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο, ψζεζαλ ηνπο εξγνδφηεο ζηελ πξφζιεςε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ 

απαζρνινχκελσλ ζηηο επηρεηξήζεηο.  

Σν παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηε κεηαβνιή ζην κέζν φξν ησλ Καζαξψλ 

Απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζίαζαλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία νη επηρεηξήζεηο ηνπ λνκνχ, πνπ φπσο 

γίλεηαη θαλεξφ πξφθεηηαη γηα ξαγδαία κείσζε απφ ην έηνο 2012 ζην έηνο 2013, ελψ ππήξμε 

κηα κηθξή αχμεζε απφ ην 2013 ζην 2014. 
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Δηάγρακκα 3 Ο κέζος όρος ηωλ Καζαρώλ αποηειεζκάηωλ ποσ παροσζίαζαλ οη επητεηρήζεης ηοσ λοκού ηελ 

ηειεσηαία ηρηεηία 

 

Θα ήηαλ ρξήζηκν ζε απηφ ην ζεκείν λα γίλεη κηα αληηπαξάζεζε ησλ δηαγξακκάησλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηνλ κέζν φξν ησλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ λνκνχ 

Ζκαζίαο θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο πνπ παξνπζηάδεη ηε κεηαβνιή ζην κέζν φξν ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Παξαηεξνχκε κε βάζε ην παξαπάλσ δηάγξακκα φηη ε 

αχμεζε ζηνλ κέζν φξν ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ λνκνχ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε κηα παξάιιειε αχμεζε ζην κέζν φξν ησλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ 

ηνπο. Παξαηεξνχκε φηη ην έηνο 2012 θαη 2013 ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

κεηψλνληαη ξαγδαία ελψ ν κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ παξνπζηάδεη κηα 

κηθξή κείσζε ηνπ χςνπο ησλ 0,2 κνλάδσλ. 

Γηαζπνξά δεηγκάησλ  

Όζνλ αθνξά ηελ δηαζπνξά κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ πνπ έρνπκε γηα ηα ηξία έηε, 2012, 2013 θαη 

2014 ηεο κεηαβιεηήο ησλ εξγαδνκέλσλ αλά επηρείξεζε, παξνπζηάδεηαη κεγάιν ελδηαθέξνλ 

ζηνλ ζρνιηαζκφ ηεο κηαο θαη θαηά ην 2014 παξαηεξείηαη κεγάιε κεηαβνιή ζε απηφ ην 

ζηαηηζηηθφ κέηξν. Καηά ην έηνο 2012 ε δηαζπνξά ηνπ δείγκαηνο είλαη ζηηο 59,11 κνλάδεο, 

ελψ θαηά ην έηνο 2013 απηή θπκάλζεθε ζηηο 52,61 κνλάδεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηελ 

δεχηεξε ρξνληά ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο νη ηηκέο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ πεξηζζφηεξν 

ζπγθεληξσκέλεο γχξσ απφ ηνλ κέζν φξν. Δάλ θάλνπκε ηελ ίδηα ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ έηνπο 
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2013 θαη 2014 παξαηεξνχκε κηα κεγάιε απφθιηζε ζηηο δηαζπνξέο ησλ δπν απηψλ εηψλ γηα ην 

κελ είλαη 52,61 κνλάδεο θαη γηα ην δε είλαη 79,04 κνλάδεο, πξάγκα πνπ καο δείρλεη φηη νη 

ηηκέο ηνπ δείγκαηνο γηα ην έηνο 2014 δελ ήηαλ ζπγθεληξσκέλεο γχξσ απφ ηελ κέζε ηηκή πνπ 

παξνπζηάδεη ε κεηαβιεηή ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην έηνο 2014. Σν ίδην παξαηεξνχκε θαη εάλ 

ζπγθξίλνπκε ηηο ηηκέο ηεο δηαζπνξάο γηα ηα έηε 2012 θαη 2014, φπνπ επίζεο παξαηεξείηαη 

κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν ηηκψλ ησλ δηαζπνξψλ ησλ δπν κεηαβιεηψλ. Δπνκέλσο ε 

παξαηήξεζε θαη γηα ηα δπν απηά έηε είλαη φηη ε ζπγθέληξσζε ησλ ηηκψλ ηνπ δείγκαηνο γηα ην 

έηνο 2012 έρνπλ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε γχξσ απφ ην κέζν ηνπ. 
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3.2 ΚΟΣΟ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 

ε απηφ ην ζεκείν ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε φηη ην θφζηνο ηεο κηζζνδνζίαο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο αθνξά ηνπο κηθηνχο κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Ο κηθηφο κηζζφο απνηειείηαη απφ δπν επηκέξνπο 

ζηνηρεία, ην έλα είλαη ν πιεξσηένο κηζζφο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ην δεχηεξν είλαη νη 

θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη ζηνπο κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη νπνίεο απνδίδνληαη ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία. 

Μπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε φια ηα παξαπάλσ ζε κηα εμίζσζε ε νπνία ζα δψζεη κηα γεληθή 

θαη ζπγθεληξσηηθή εηθφλα ηνπ θφζηνπο ηεο κηζζνδνζίαο. 

Κφζηνο κηζζνδνζίαο= Πιεξσηέα + Κξαηήζεηο εξγαδνκέλσλ + Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη νη εηζθνξέο πξνο αζθαιηζηηθά ηακεία απνηεινχληαη απφ ηηο 

θξαηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη απφ ηηο εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο. 

Όια απηά ζπκκεηέρνπλ ζην θφζηνο ηεο κηζζνδνζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνλ δηθφ ηνπο 

ηξφπν θαη ην θαζέλα ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ. Παξφια απηά, φια επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα 

θαη ην θφζηνο ησλ επηρεηξήζεσλ ην θαζέλα μερσξηζηά θαη ζε δηαθνξεηηθή έθηαζε. Γηα απηφ 

ην ιφγν ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνινπζεί έρεη ζαλ ζηφρν ηεο λα δηεξεπλήζεη απηή ηε 

ζρέζε πνπ έρεη θάζε κηα απφ απηέο κε ηα απνηειέζκαηα θαη ην θφζηνο ησλ επηρεηξήζεσλ.  
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3.3 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 

Α) Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε 

Γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

νξηζκέλεο κεηαβιεηέο ψζηε λα γίλεη δπλαηφλ ε εθηίκεζε ησλ κνληέισλ ησλ ζπλαξηήζεσλ κε 

ηελ βνήζεηα ηεο παιηλδξφκεζεο.  

Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

LNAP Αξηζκφο απαζρνινχκελσλ 

LPLIROM  Πιεξσηέα 

LKRAT Κξαηήζεηο ζε κηζζνχο 

LERGODv Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 

LSAL Απνδνρέο 

 

Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη ζε ινγαξηζκηθή 

κνξθή (Log). 

Δθηίκεζε Παιηλδξφκεζεο γηα ηε ζπλάξηεζε ηνπ Κέξδνπο. 

Μηα πξψηε εθηίκεζε πνπ έγηλε είλαη απηή ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ θέξδνπο. Λακβάλνληαο σο 

κεηαβιεηέο ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνλ πιεξσηέν κηζζφ πξνο απηνχο, ηηο θξαηήζεηο 

πνπ γίλνληαη ζηνπο κηζζνχο ηνπο, ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο αιιά θαη ηηο απνδνρέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα δνχκε πνηα είλαη ε ζρέζε απηψλ κε ηελ θεξδνθνξία 

ηεο θάζε επηρείξεζεο. Δπίζεο, κέζα απφ απηή ηελ αλάιπζε ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ θέξδνπο θαη 

κε ηελ ρξήζε παιηλδξφκεζεο, ζα κπνξέζνπκε λα δνχκε πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ θέξδνπο κε 

ηηο κεηαβιεηέο απηέο θαη θαηά πφζν απηέο επεξεάδνπλ ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο 

ζπλάξηεζεο κε ηελ βνήζεηα ηνπ κνληέινπ ηεο παιηλδξφκεζεο. 

 

Dependent Variable: LREV   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
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Date: 08/20/15   Time: 17:32   

Sample: 2012 2014   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 15   

Total panel (balanced) observations: 45  

Swamy and Arora estimator of component variances 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 12.09458 0.227891 53.07185 0.0000 

LNAP 0.209140 0.007779 26.88402 0.0000 

LPLIROM 0.148829 1.708303 0.087121 0.9310 

LKRAT 0.920902 0.042901 21.46598 0.0000 

LERGOD -0.159532 0.669998 -0.238108 0.8131 

LSAL -0.825431 1.823581 -0.452643 0.6534 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 1.233162 0.9232 

Period fixed (dummy variables)  

Idiosyncratic random 0.355615 0.0768 

   

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.110468     Mean dependent var 11.72981 

Adjusted R-squared -0.057822     S.D. dependent var 0.370554 

S.E. of regression 0.381116     Sum squared resid 5.374237 

F-statistic 0.656416     Durbin-Watson stat 1.416501 

Prob(F-statistic) 0.706774    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.234210     Mean dependent var 11.72981 

Sum squared resid 77.54505     Durbin-Watson stat 0.098170 

 

Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνπ παξφληνο κνληέινπ είλαη ε κεηαβιεηή ησλ θεξδψλ ηεο 

επηρείξεζεο (LREV), ε νπνία είλαη επίζεο ινγαξηζκηθή. Οη πεξίνδνη γηα ηηο νπνίεο έγηλε 

εθηίκεζε ηνπ κνληέινπ είλαη ηξεηο θαη αθνξνχλ ηα έηε 2012, 2013 θαη 2014, ελψ ν αξηζκφο 

ησλ ζπλνιηθψλ παξαηεξήζεσλ αλέξρεηαη ζηηο 45. Απφ ην ηειεπηαίν παξαηεξνχκε φηη 

πξφθεηηαη γηα έλα ζρεηηθά κηθξφ δείγκα παξαηεξήζεσλ πνπ έρεη ζπιιερζεί θαη αλαιπζεί. 
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Σν γξακκηθφ ππφδεηγκα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο παιηλδξφκεζεο νξίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε 

ζπλάξηεζε: 

LREV=c+β1*LNAP+β2*LPLIROM+β3*LKRAT+β4*LERGOD+β5*LSAL+Θ 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη κεηαβιεηέο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θξαηήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν 

5% αθνχ ε t-statistics γηα απηέο ππεξβαίλεη θαηά απφιπηε ηηκή ην 2. Δπνκέλσο, ζα δερηνχκε 

ηελ ππφζεζε Ζ0: β2=0 ή β4=0 β5=0 θαη ζα απνξξίςνπκε ηηο ππφινηπεο. Πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη νη ζπληειεζηέο β2, β4 θαη β5 αλαθέξνληαη ζηηο 

κεηαβιεηέο LPLIROM (πιεξσκέο εξγαδνκέλσλ), LERGOD(εξγνδνηηθέο εηζθνξέο) θαη 

LSAL(κηζζφο ησλ εξγαδνκέλσλ). 

Απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ππνδείγκαηνο παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην R2 είλαη 0,1105, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ην 11,05% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ θέξδνπο εξκελεχεηαη απφ ην ππφδεηγκα. Σν 

πνζνζηφ απηφ δελ είλαη κεγάιν θαη ζε φξνπο  δελ εξκελεχεηαη ην ππφδεηγκα αθνχ ην 

πνζνζηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη αξλεηηθφ. 

Ζ ππφζεζε Ζ0: β2= β4=β5=0 ειέγρεηαη κε ηελ F ζηαηηζηηθή ηεο νπνίαο ε ηηκή είλαη 0,656, κε 

βαζκνχο ειεπζεξίαο (k-1,n-k)=(4,42) θαη πηζαλφηεηα 70,68%. Δπνκέλσο ε ππφζεζε κπνξέη 

λα απνξξηθζεί απφ επίπεδα εκπηζηνζχλεο 70,68% θαη πάλσ. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο παξαπάλσ παιηλδξφκεζεο είλαη φηη 

νη κεηαβιεηέο πιεξσηέα, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη απνδνρέο βξέζεθε ζηαηηζηηθά αζήκαληεο, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ κεηαβιεηή ησλ απαζρνινχκελσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο, θαίλεηαη πσο έρεη κηα κηθξή 

επίδξαζε ζηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ αθνχ εάλ απμεζεί ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 1% 

ηφηε ηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ απμάλνληαη θαη απηά θαηά 0,2% θαηά κέζν φξν. Δπίζεο, κηα 

αχμεζε ησλ θξαηήζεσλ πνπ γίλνληαη ζην κηζζφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 1% πνζνζηφ θαίλεηαη 

απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πσο πξνθχπηεη κηα ηαπηφρξνλε αχμεζε ζηελ 

θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ηάμεο ησλ 0,9% κνλάδσλ. 

Δθηίκεζε Παιηλδξφκεζεο γηα ηε ζπλάξηεζε ηνπ Κφζηνπο. 

Πξνρσξψληαο ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξήζηκν είλαη λα δνχκε πσο νη κεηαβιεηέο ηνπ 

πίλαθα 1 επεξεάδνπλ ην θφζηνο ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα απηφ ην ζθνπφ γίλεηαη αλάιπζε ηεο 
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παιηλδξφκεζεο γηα ηελ ζπλάξηεζε ηνπ θφζηνπο ψζηε λα δνχκε πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ 

θφζηνπο κε ηηο κεηαβιεηέο, αιιά θαη λα γίλεη ζαθέο εάλ θάπνηα απφ απηέο ή φιεο επεξεάδνπλ 

ην θφζηνο ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα απηφ ην ιφγν παξαθάησ παξαηίζεληαη νη πίλαθεο νη νπνίνη 

δείρλνπλ αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ 

κε ην θφζηνο. 

Dependent Variable: LCOST   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/20/15   Time: 17:34   

Sample: 2012 2014   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 15   

Total panel (balanced) observations: 45  

Swamy and Arora estimator of component variances 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.493866 0.461962 -1.069062 0.2920 

LNAP -0.048944 0.035546 -1.376902 0.1768 

LPLIROM -0.520870 0.156652 -3.325014 0.0020 

LKRAT -0.334195 0.166223 -2.010524 0.0517 

LERGOD 0.220615 0.075947 2.904840 0.0062 

LSAL 1.666883 0.150671 11.06304 0.0000 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.253095 0.9387 

Period fixed (dummy variables)  

Idiosyncratic random 0.064688 0.0613 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.984634     Mean dependent var 9.739403 

Adjusted R-squared 0.981727     S.D. dependent var 0.492502 

S.E. of regression 0.066575     Sum squared resid 0.163993 

F-statistic 338.7060     Durbin-Watson stat 2.020862 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.969764     Mean dependent var 9.739403 
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Sum squared resid 2.493981     Durbin-Watson stat 0.132883 

     
     

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη ε αλάιπζε ηνπ κνληέινπ ηεο παιηλδξφκεζεο πνπ ζαλ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πξνζδηνξίδεηαη ην θφζηνο αθνχ είλαη απηφ γηα ην νπνίν εμεηάδνπκε 

εάλ επεξεάδεηαη απφ ηελ κεηαβνιή ησλ άιισλ κεηαβιεηψλ. Οη πεξίνδνη είλαη ηξεηο φπσο θαη 

ζηελ αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο ηεο πξνεγνχκελεο ζπλάξηεζεο- δειαδή αθνξνχλ ηα έηε 

2012, 2013 θαη 2014- ελψ θαη πάιη νη παξαηεξήζεηο ηνπ δείγκαηνο είλαη 45 αθνχ ην δείγκα 

πνπ εμεηάδεηαη δελ κεηαβάιιεηαη. 

Αλαιχνληαο πην δηεμνδηθά ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ 

θφζηνπο εξκελεχεηαη απφ ην παξαπάλσ ππφδεηγκα ζε πνζνζηφ 98,46%. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ππάξρεη θαιή πξνζαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο θαη φηη απηφ εξκελεχεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο. 

Σν πνζνζηφ απηφ είλαη κεγάιν θαη ζε φξνπο  ην ππφδεηγκα επίζεο εξκελεχεηαη αθνχ ην 

πνζνζηφ είλαη επίζεο κεγάιν θαη είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 98,17% 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο γηα ηελ 

ζπλάξηεζε ηνπ θφζηνπο, καο ιέλε φηη ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ βξέζεθε φηη δελ 

επεξεάδεη ην θφζηνο ησλ επηρεηξήζεσλ- δειαδή ε κεηαβιεηή απηή πξνθχπηεη φηη είλαη 

ζηαηηζηηθά αζήκαληε. Αληηζέησο, ε κεηαβιεηή ησλ θξαηήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη επεξεάδεη ηελ ζπλάξηεζε θαη ην απνηέιεζκά ηεο ζε πνζνζηφ 10%. 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε φηη κηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1% ζηα πιεξσηέα ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα κεηψλεη ην θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ θαηά 

πεξίπνπ 0,5% θαηά κέζν φξν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν κηζζφο πνπ ιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη απφ 

ηνπο εξγνδφηεο ηνπο έρεη κηα ζρεηηθά ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή δσή ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Έλα αθφκα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλάγνληαη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη 

ζεκαληηθή είλαη θαη ε επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο ησλ θξαηήζεσλ ζην θφζηνο, αθνχ κηα αχμεζε 

κηαο πνζνζηηαίαο κνλάδαο (1%) ζηηο θξαηήζεηο είλαη ηθαλή λα κεηψλεη ην θφζηνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαηά 0,3% θαηά κέζν φξν. Απηφ ίζσο λα κνηάδεη ιίγν πεξίεξγν ζαλ 

απνηέιεζκα, αιιά πξέπεη λα αλαινγηζηνχκε φηη ε ίδηα πνζνζηηαία αχμεζε ησλ θξαηήζεσλ 

πξνθαιεί θαη αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο, φπσο αλαθέξζεθε θαηά ηελ αλάιπζε ησλ 
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απνηειεζκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο παιηλδξφκεζεο πνπ αθνξνχζε ηελ ζπλάξηεζε ηνπ 

θέξδνπο. 

Όπσο είλαη αλακελφκελν ε θαηά κηα πνζνζηηαία κνλάδα (1%) αχμεζε ζηηο εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο πξνθαιεί κηα αχμεζε ζην θφζηνο θαηά 0,2%. Δίλαη εχινγε απηή ε εμάξηεζε ηνπ 

θφζηνπο απφ ηελ αχμεζε ή ηελ κείσζε ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, αθνχ θαη απηέο 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Γεληθψο, κε βάζε ηελ αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλάξηεζε 

βιέπνπκε φηη ην θφζηνο ησλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζε 

κηζζνχο θαη εηζθνξέο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Δπνκέλσο, θάζε κεηαβνιή πνπ έρεη επέιζεη 

ζε απηά ηα ηειεπηαία έηε έρεη άκεζν αληίθηππν ζην θφζηνο πνπ έρνπλ νη επηρεηξήζεηο. Οη 

απνθάζεηο, ινηπφλ, ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ εξγνδνηψλ θαη’ επέθηαζε έρνπλ άκεζε 

επηξξνή απφ ην πψο κεηαβάιινληαη απηά κε βάζε ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη ηηο εηζθνξέο 

πνπ νξίδνληαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ παξαπάλσ θαηά ηελ 

αλάιπζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ κεηαβιεηψλ παξαηεξνχκε κεγάιεο δηαθνξέο ζηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, πξάγκα πνπ απνδεηθλχεη έκπξαθηα ην φηη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ 

ηνπο εξγνδφηεο γηα ηελ απαζρφιεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πξνζσπηθνχ εμαξηάηαη άκεζα απφ 

ηελ κεηαβνιή πνπ πξνθαιείηαη ζην θφζηνο. 



41 

 

 

3.4 ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ PROBIT 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα γίλνπλ νξηζκέλεο εθηηκήζεηο γηα ηηο κειινληηθέο 

απνδφζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ βάζεη ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπιιέρζεθε απφ ηηο επηρεηξήζεηο, έηζη 

ψζηε λα δνχκε πνηεο κεηαβνιέο ζηηο κεηαβιεηέο επεξεάδνπλ ζεηηθά θαη πνηεο αξλεηηθά ηηο 

επηρεηξήζεηο. Απηφ ζα καο βνεζήζεη ζηελ ιήςε θαιχηεξσλ απνθάζεσλ θαη ζηελ δηεμαγσγή 

εγθπξφηεξσλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Οη εθηηκήζεηο απηέο ζα γίλνπλ κε ηελ ρξήζε ηνπ κνληέινπ Probit. ην νπνίν ε κεηαβιεηή 

κπνξεί λα ιακβάλεη δπν ηηκέο. Απηφ ζα καο βνεζήζεη λα εθηηκήζνπκε ηελ αξλεηηθή ή ηελ 

ζεηηθή επίδξαζε πνπ πξνθαιείηαη ζηελ επηρείξεζε. 

Σν κνληέιν Probit απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο, 

αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ε αζξνηζηηθή θαλνληθή θαηαλνκή γηα ηελ ηππνπνίεζε ζηγκνεηδψλ 

ζρέζεσλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηεο έθβαζεο δηρνηνκηθψλ ή δπαδηθψλ 

κεηαβιεηψλ. Ζ αληίζηξνθε ηππηθή θαλνληθή θαηαλνκή, ζε απηφ ην κνληέιν, είλαη έλαο 

γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ πξνγλσζηηθψλ.  

Γηα ηελ εθηίκεζε απηψλ ησλ πξνγλσζηηθψλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νη εμήο κεηαβιεηέο: 

Lsalnap Απνδνρέο αλά απαζρνινχκελν 

Lpliromnap Πιεξσηέα αλά εξγαδφκελν 

Lkratnap Κξαηήζεηο ζε κηζζνχο αλά εξγαδφκελν 

Lergodnap Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο  αλά εξγαδφκελν 

Καη ζε απηφ ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο νη κεηαβιεηέο έρνπλ ινγαξηζκηθή κνξθή. 

Ζ κεηαβιεηή ηνπ κνληέινπ ηεο νπνίαο ηελ θαλνληθή θαηαλνκή εμεηάδνπκε είλαη ε κεηαβιεηή 

είλαη ε crew (ε πεξηγξάθεη ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ ηεο θάζε επηρείξεζεο). Απηή 

κπνξεί λα ιακβάλεη κφλν δπν ηηκέο νη νπνίεο είλαη ε ηηκή 1 φηαλ ε δηάκεζνο ηνπ θφζηνπο ή 

ηνπ θέξδνπο είλαη κηθξφηεξε απφ ην θφζηνο ή ην θέξδνο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

ιακβάλεηαη ε ηηκή 0. 
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Μεηαβιεηή:  crew 

1

0

  α λ  r e v > M  

  δ ηα θ ν ξ ε η ηθ ά


 
   

Όπνπ M  ε δηάκεζνο ηηκή ηνπ θέξδνπο ή ηνπ θφζηνπο.  

Παξαθάησ αθνινπζνχλ νη εθηηκήζεηο βάζεη απηνχ ηνπ κνληέινπ γηα ηηο ζπλαξηήζεηο ηνπ 

θέξδνπο θαη ηνπ θφζηνπο. 

 

Δθηίκεζε Κέξδνπο επηρεηξήζεσλ 

Ζ κεηαβιεηή ηεο παξνχζαο εθηίκεζεο είλαη ε παξαθάησ: 

Μεηαβιεηή:  crew 

1

0

  α λ  r e v > M  

  δ ηα θ ν ξ ε η ηθ ά


 
   

Όπνπ M  ε δηάκεζνο ηηκή ηνπ θέξδνπο. 

 

Ζ κεηαβιεηή απηή πεξηγξάθεη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν εμεηάδεηαη, θαη ηνπ νπνίνπ νη εθηηκήζεηο θπκαίλνληαη 

απφ 1 έσο 45. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ κνληεινπνίεζε Probit, έηζη 

φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ  

                       Coefficient  Std.Error  t-value  t-prob 

Lsalnap               2.15906      5.505    0.392   0.697 

Lkratnap              3.85721      1.841     2.10   0.042 

Lergodnap            -2.56157      2.144    -1.19   0.239 

Lpliromnap           -3.12247      5.820   -0.536   0.595 

Όπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ην κνληέιν ηνπ probit απφ ηελ έλδεημε ην t-prob κπνξεί λα καο 

ππνδείμεη ηελ πηζαλφηεηα κε ηελ νπνία θάζε κεηαβιεηή κπνξεί λα επεξεάζεη ην θέξδνο ηεο 

επηρείξεζεο. Με βάζε απηφ πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζπλδπάδνληαο κεηαμχ 

ηνπο πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. 
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Με βάζε φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη κφλν νη θξαηήζεηο αλά εξγαδφκελν βξέζεθαλ λα 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή, ε νπνία είλαη ηθαλή λα επεξεάζεη ην δείγκα ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη λα πξνθαιέζεη θάπνηα ζεκαληηθή κεηαβνιή ζε απηφ. 

Ζ δηαπίζησζε πνπ ζπλάγεηαη κε βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο είλαη φηη ε αχμεζε ησλ θξαηήζεσλ αλά εξγαδφκελν απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα 

πςειήο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ καο νδεγεί ζην φηη κε ηελ πξφζιεςε 

κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ή κε ηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ ησλ ήδε ππάξρνλησλ 

εξγαδνκέλσλ είλαη πηζαλφλ λα ππάξμεη θαη κηα αχμεζε ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. 

 

Δθηίκεζε θφζηνπο επηρεηξήζεσλ 

ε απηή ηελ πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ θφζηνπο ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

δνχκε πνηα κεηαβιεηή έρεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα επεξεάζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ην 

θφζηνο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ κεηαβιεηή ζε απηή ηελ εθηίκεζε νξίδεηαη σο εμήο: 

Μεταβλητή:  ccost
1

0

  α λ  c o s t> M  

  δ ηα θ ν ξ ε η ηθ ά


 


  

Ππου M  η διάμεσος τιμή του κόστους  

Ζ κεηαβιεηή απηή αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχλ νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, ην νπνίν εθηηκάηαη απφ 1-45 παξαηεξήζεηο. Ο νξηζκφο ηεο 

κεηαβιεηήο καο ιέεη φηη νπνηαδήπνηε ηηκή ηεο πάλσ απφ ηε δηάκεζν ηνπ δείγκαηνο ζα 

ιακβάλεη ηελ ηηκή 1 θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζα ιακβάλεη ηελ ηηκή 0. 

Ζ εθηίκεζε ηνπ δείγκαηνο κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ απηνχ καο έδσζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

φπνπ παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα: 

 

                        Coefficient  Std.Error  t-value  t-prob 

Lsalnap               12.5612      6.193     2.03   0.049 

Lkratnap             -1.22251      1.212    -1.01   0.319 

Lergodnap            0.952782     0.9773    0.975   0.335 
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Lpliromnap           -12.7025      6.396    -1.99   0.054 

Σν παξνλ κνληέιν καο δίλεη ηελ πηζαλφηεηα κηα απφ ηηο κεηαβιεηέο λα επεξεάζεη αξλεηηθά ή 

ζεηηθά ηε ζπλάξηεζε θαη ζπλεπψο πσο είλαη πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ ηελ επηρείξεζε θαη ηηο 

απνθάζεηο ηεο. 

Απφ φζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παιηλδξφκεζεο γηα ηε 

ζπλάξηεζε ηνπ θφζηνπο, ζπλάγεηαη φηη ε αχμεζε ζηηο απνδνρέο αλά εξγαδφκελν απμάλεη ηελ 

πηζαλφηεηα πςεινχ θφζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ ίζσο λα ζεκαίλεη θαη κηα αχμεζε ζηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο νη κεγαιχηεξεο απνδνρέο ιεηηνπξγνχλ ζαλ θίλεηξν 

γηα αχμεζε θαη εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ψζηε λα πξνθχςεη ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα. 

Αληηζέησο κε ηα παξαπάλσ απφ ηελ ίδηα αλάιπζε πξνθχπηεη φηη κηα αχμεζε ησλ πιεξσηέσλ 

αλά απαζρνινχκελν κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα πςεινχ θφζηνπο. Απηφ ην απνηέιεζκα έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν. Όκσο εάλ αλαινγηζηνχκε πσο ηα πιεξσηέα δελ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ- ελψ νη 

απνδνρέο ηα ζπκπεξηιακβάλνπλ απηφ ην πνζφ- θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πνπ καο δίλεη 

ε πξψηε ζπλάξηεζε φηη δειαδή νη θξαηήζεηο ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απμάλνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα γηα αχμεζε ηνπ θέξδνπο ζηηο επηρεηξήζεηο. 

πζρεηίδνληαο ηηο δπν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζπλαξηήζεσλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη 

θξαηήζεηο αλά εξγαδφκελν πνπ αθνξνχλ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία επεξεάδνπλ ζεηηθά ην 

θέξδνο ηεο επηρείξεζεο. Απηφ καο νδεγεί ζην λα ζπκπεξάλνπκε πσο ε φπνηα αχμεζε ππέξ 

απηψλ- κε ηελ αχμεζε ησλ θξαηήζεσλ- έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πηζαλή αχμεζε ζηελ 

θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη πξνζθέξνπλ επεκεξία θαη ζπλέρηζε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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ΜΕΡΟ Δ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

4.1 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

ε απηφ ην ζεκείν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θαη αθνχ έρνπκε αλαιχζεη πνηθηινηξφπσο ην 

δείγκα, ρξεζηκνπνηψληαο δπν δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ παιηλδξνκήζεηο ψζηε λα δνχκε ηε ζρέζε 

εμάξηεζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη γηα λα δνχκε πσο πηζαλφλ λα επεξεαζηεί 

ην δείγκα απφ ηηο πηζαλέο κεηαβνιέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε απηέο, ζα παξαηεζνχλ νξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα πάλσ ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Οη παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο είλαη έλα αλαπφζπαζην θαη ζπλάκα 

δσηηθφ θνκκάηη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο πνηθηινηξφπσο. Ζ επηξξνή απηή δελ έγθεηηαη κφλν ζηελ επηξξνή πνπ κπνξεί 

απηέο λα έρνπλ ζην θφζηνο ή ζην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ζηελ ιεηηνπξγία απηήο, 

αθνχ κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. 

Οη παξνρέο απηέο είλαη πνηθηιφκνξθεο, κπνξεί λα είλαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, κηζζφο ή 

αθφκα θαη παξνρέο ζε άδεηα. Κάζε κηα απφ απηέο επεξεάδεη δηαθνξεηηθά ηελ επηρείξεζε. 

ηελ παξνχζα έξεπλα εμεηάζζεθαλ κφλν νη παξνρέο ζε είδνο κηαο θαη απηφ έρεη άκεζν 

αληίθηππν ζηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε επηρείξεζεο κε εκθαλείο θαη κεηξήζηκεο επηδξάζεηο. 

Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ 

αθνχ θάζε αχμεζή ηνπ κπνξεί λα απμήζεη θαη ην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο. Απηφ καο νδεγεί 

ζην λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ απαζρνινχκελσλ 

έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο κέζα ζηηο ρξήζεηο. Απηφ είλαη 

έλα ινγηθφ ζπκπέξαζκα εάλ ζθεθηνχκε φηη νη εξγαδφκελνη πξνζζέηνπλ αμία ζηελ επηρείξεζε 

θαη παξάγνπλ έξγν ην νπνίν ζην κέιινλ απνδίδεη θέξδνο. 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ θξαηήζεσλ πνπ γίλνληαη ζηνπο κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ, πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη ζεκαληηθφ είλαη ην ζπκπέξαζκα πνπ ζπλάγεηαη φηη ε αχμεζε ησλ θξαηήζεσλ 

πξνζδίδεη επηπιένλ θέξδνο ζηηο επηρεηξήζεηο. Απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί είηε απφ ην φηη νη 

αχμεζε ησλ θξαηήζεσλ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ 
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πξνεγνπκέλσο αλαθέξακε φηη απμάλεη επίζεο ηελ θεξδνθνξία, είηε απφ ηελ αχμεζε ησλ 

κηζζψλ πνπ κπνξεί λα πξνζδψζεη πξφζζεην θίλεηξν ζηνπο εξγαδνκέλνπο γηα αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηάο ηνπο. Καη νη δπν απηέο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Δχθνια κπνξνχκε λα 

αληηιεθζνχκε ην πψο ε αχμεζε ησλ κηζζψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πηζαλή αχμεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο, αθνχ πξνζζέηεη έλα επηπιένλ θίλεηξν ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα απμήζνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπο ψζηε λα παξαρζεί φρη κφλν πεξηζζφηεξν παξαγφκελν πξντφλ αιιά θαη λα 

ππάξρεη κηα βειηίσζε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

ε φια απηά ηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην γεγνλφο φηη νη θξαηήζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κεηψλνπλ ην θφζηνο ησλ επηρεηξήζεσλ. πκπεξαίλνπκε εχθνια ινηπφλ φηη ε 

αχμεζε ησλ θξαηήζεσλ πνπ γίλνληαη ζηνπο κηζζνχο επεξεάδεη θαη ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπκβάιιεη ηαπηφρξνλα ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη απηφκαηα απηή ε αχμεζε πξνθαιεί δηπιφ φθεινο ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ην παξφλ ζπκπέξαζκα γηαηί πξφθεηηαη γηα 

κηα κεηαβνιή πνπ έρεη δηπιφ φθεινο. 

Σν θφζηνο πσιεζέλησλ επεξεάδεηαη εθηφο ησλ άιισλ πνπ αλαθέξακε θαη παξαπάλσ θαη απφ 

δπν άιινπο παξάγνληεο, ν πξψηνο απφ απηνχο είλαη ηα πιεξσηέα θαη ν δεχηεξνο είλαη νη 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο. Όζνλ αθνξά ην πξψην παξάγνληα απηφο επεξεάδεη ζεηηθά ην θφζηνο 

πσιεζέλησλ κεηψλνληάο ην, ελψ ν δεχηεξνο θαίλεηαη λα έρεη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα αθνχ 

ην απμάλεη. Ο πξψηνο παξάγνληαο ζε ζπλδπαζκφ κε φζα έρνπκε αλαθέξεη κέρξη ζηηγκήο καο 

νδεγεί ζην λα εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη ε αχμεζε ηνπ κηθηνχ κηζζνχ ησλ εξγαδνκέλσλ 

έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ επηρείξεζε αθνχ ζα πξνθαιέζεη αχμεζε ησλ θξαηήζεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα επεξεάζεη ζεηηθά θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο 

επηρείξεζεο θαη ην θφζηνο πσιεζέλησλ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα απηά εληζρχνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ πηζαλνινγηθή εθηίκεζε ησλ 

ζπλαξηήζεσλ αθνχ απηή επηβεβαηψλεη θαη ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα πνπ αλαθέξακε. 

Πνιιά πεξηζζφηεξα κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα, θαη έλα απφ απηά 

είλαη φηη ε κηζζνδνζία θαη νη εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο φρη κφλν γηα ηα ίδηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία αιιά θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

αθνχ ηηο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά. Οη κεηαβνιέο πνπ πξνθαινχληαη ζε απηά είλαη ηθαλέο λα 
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πξνθαιέζνπλ είηε κεηαβνιέο ζηα έζνδα είηε κεηαβνιέο ζηα έμνδα ησλ επηρεηξήζεσλ. ε 

θαζεκία απφ ηηο δπν πεξηπηψζεηο ε επηξξνή πνπ πθίζηαληαη απηέο είλαη ζεηηθή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

ε απηφ ην παξάξηεκα παξαηίζεληαη φινη νη πίλαθεο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο 

εξγαδφκελσλ θαη εξγνδνηψλ ζην ηακείν ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. 
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Οη παξαθάησ πίλαθεο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο αλαθέξνληαη ζηα πνζνζηά αζθάιηζεο 

αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο εηδψλ αζθάιηζεο πνπ ππάξρνπλ θαη αλαιφγσο ησλ 

απνδνρψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ. 
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Απφ ηνπο ηέζζεξηο ηειεπηαίνπο πίλαθεο θαίλεηαη ε αιιαγή πνπ έρεη γίλεη ζηηο εηζθνξέο ηηο 

αζθάιηζεο θαη ζηνλ θαηψηαην κηζζφ θαη εκεξνκίζζην, κηαο θαη απηνί νη πίλαθεο αλαθέξνληαη 

ζηα έηε 2009 θαη 2012 νπφηε θαη ππήξμαλ κεγάιεο κεηαβνιέο ζε απηά. 


